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editorial

Compromís amb l’ocupació per remuntar la crisi
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L’alcalde conversa amb alguns dels empresaris locals, al final de la reunió informativa sobre
el procés de licitació de les obres que es finançaran amb els ajuts estatals.
Llavaneres promourà durant aquest 2009 més obra pública que mai. Com
dèiem en el número anterior del Llavaneres Informa, la previsió és invertir-hi 4,4
milions d’euros, sumant els 2,7 milions del pressupost de l’Ajuntament i l’1,7
milions del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), l’ajut extraordinari per fomentar
l’ocupació. Justament ara, la feina de l’Ajuntament de Llavaneres serà encarregar
els projectes que es portaran a terme amb aquests diners, i la nostra voluntat
és implicar-hi els industrials locals. Al poble, li cal una injecció de nous llocs
de treball que reactivin l’economia local i també l’estat d’ànim col·lectiu. Hem
de creure en les nostres possibilitats per sortir de la crisi econòmica en la qual
estem immersos.

Des de l’Ajuntament, farem tot el que estigui al nostre abast per ajudar el teixit
empresarial local i també les persones que es troben a l’atur. Aquesta ha de ser la
base de la nostra acció. Des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’està
treballant de valent per dinamitzar el servei de la borsa de treball i també la
creació de projectes empresarials nous. Llavaneres s’ha afegit, com no podia ser
d’una altra manera, al nou pacte d’ocupació del Maresme, que fomentarà la
creació de llocs de treball a la comarca. I durant aquest 2009 i des del mateix
Consistori, obrirem diferents convocatòries d’oferta pública de treball. Aquest
any, a més, els empresaris, comerciants i emprenedors nous, es beneficiaran
d’una rebaixa del 25% en la taxa municipal de recollida de residus.
També destinarem més recursos a les persones més necessitades, aquelles que
han quedat més afectades per la crisi. Des de la Regidoria de Benestar Social
estem fent un esforç extraordinari per atendre la demanda creixent de peticions
d’ajut. Som conscients que la situació de molts dels nostres veïns és cada dia més
delicada. En la mesura de les nostres possibilitats, estarem al costat d’aquestes
famílies, víctimes del drama social i econòmic que ens ha tocat viure.
No vull acomiadar-me sense expressar públicament el més sincer agraïment a
totes les persones que van col·laborar en restablir la normalitat al poble després
del vendaval del 24 de gener. La coordinació va ser extraordinària i la feina,
excel·lent. I, per a mi, com a alcalde, això és un gran motiu d’orgull. En especial,
vull donar les gràcies als voluntaris de l’ADF Serralada de Montalt, que sempre hi
són quan se’ls necessita, de manera altruista i desinteressada.
Gràcies per la vostra confiança. No defallim.
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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Fent costat a l’empresariat local
El govern municipal es reuneix amb industrials del poble per informar-los
del procés d’adjudicació de les nou obres finançades pels ajuts de l’Estat
Llavaneres ha d’executar durant aquest 2009
molta obra pública, la qual es finançarà amb
els ajuts del Fons Estatal d’Inversió Local
(FEIL) i a través del pla d’inversions municipals. Amb l’objectiu d’informar-los del procés
d’adjudicacions que l’Ajuntament té en marxa
per encarregar tots aquests projectes, el govern
municipal es va reunir el dilluns 16 de febrer
amb industrials locals. En la reunió, l’alcalde
de Llavaneres, Bernat Graupera, va explicar que
es crearà un llistat d’empreses locals interessades a prendre part del procés de licitació de
les obres del FEIL i un altre per accedir a les
obres de manteniment i reformes que l’Ajuntament encarrega durant tot l’any. Per inscriure’s
a qualsevol de les dues llistes, cal posar-se en
contacte amb la Regidoria de Promoció Econòmica, a Ca l’Alfaro.
A més de l’alcalde, en la reunió, que va ser força
concorreguda, hi va intervenir la regidora d’Urbanisme, Sandra Carreras, i també va comptar
amb la participació de membres de la comissió de seguiment, formada per tots els grups
municipals i encarregada de triar els projectes
sol·licitats als ajuts estatals, i el secretari i l’aparellador municipals.
Segons l’import del projecte, les adjudicacions
s’han de fer amb modalitats diferents. Fins a
49.999 euros, seguint la normativa, l’Ajuntament podria adjudicar una obra per encàrrec
directe però ha decidit que en tots els casos, fins
a 199.999 euros, demanarà un mínim de tres
pressupostos perquè tots els industrials que ho

vulguin hi puguin accedir. L’obra s’adjudicarà
a la millor oferta presentada. S’atorgaran 45
punts per volum d’ocupació; 45 punts per millores d’obra i 10 punts per baixa econòmica.
Per a obres de major envergadura, el Consistori ha de convocar un concurs públic. De les
nou obres que aquest 2009 s’executaran a través dels fons estatals, dues es contractaran a
través d’una convocatòria pública que l’Ajuntament ja té en marxa: el parc de can Rivière i
els accessos al passeig marítim i urbanització
de l’entorn de la rotonda de l’N-II. És per a la
resta de projectes que l’Ajuntament convidarà
els industrials locals que s’hagin inscrit a la
llista, a què s’hi presentin.
Sigui quina sigui la modalitat, l’objectiu del
llistat d’industrials locals és el de mantenir
una comunicació directa amb aquestes empreses, mantenint-les així informades de les
adjudicacions d’obra pública. El contacte es
gestionarà des de la Regidoria de Promoció
Econòmica, a través del servei d’assessorament a les empreses.
A banda de les inversions previstes per al 2009,
l’Ajuntament també vol comptar amb els industrials locals de cara a obres, reformes i manteniment dels edificis municipals. Durant l’any,
el Consistori ha d’encarregar feines diverses a
paletes, fusters o lampistes, i també moviments
de terres o treballs de jardineria, i l’objectiu és
que tots els industrials locals puguin accedir a
aquests encàrrecs.

A l’esquerra, industrials assistents a la reunió informativa del 16 de febrer. A la dreta, la regidora Sandra
Carreras treballant en el procés de licitació d’obres públiques per al 2009.

Adjudicats els
pisos socials de
Can Rivière
La Diputació de Barcelona va notificar a l’Ajuntament de Llavaneres que
Bonestil Granollers SL
és l’empresa adjudicatària de la promoció de
pisos de protecció oficial
de Can Rivière. Ara cal
que l’Ajuntament hi doni
el vistiplau. El concurs
públic -que ha portat a
terme la Diputació de
Barcelona- tenia per objecte l’adjudicació d’un
contracte d’alineació de
sòl públic a la finca de
Can Rivière, de propietat
municipal, que està destinada a la construcció
d’habitatge protegit. Així,
l’empresa adjudicatària
compra el solar i assumeix la construcció i la
gestió dels pisos, seguint
el projecte d’obres aprovat per l’Ajuntament de
Llavaneres.
De l’oferta guanyadora
-presentada per Bonestil Granollers SL- entre
d’altres aspectes, s’ha
valorat la millora del termini d’execució de l’obra
-que es fixa en 18 mesos a
partir de la signatura del
contracte- i també la solvència de l’equip tècnic
que dirigirà i executarà
la promoció d’habitatges.
Així mateix, s’ha valorat
la millora presentada
pel que fa a les mesures
de sostenibilitat del projecte. El preu de la venda del solar ha estat de
165.368,92 euros, que és
el que fixava el concurs.
Els pisos protegits de Can
Rivière estaran situats
just darrere del Casal
de la Gent Gran. Seran
habitatges d’entre 55 i
70 metres quadrats, que
tindran una o dues habitacions. A més dels onze
pisos, es construiran catorze aparcaments.
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Vetllar per la
seguretat a
internet
La sala d’actes de Ca
l’Alfaro es va omplir a
vessar, dimecres 21 de
gener, de pares i mares
d’alumnes interessats
a saber com fer que els
seus fills naveguin sense perills per la xarxa.
La conferència va anar a
càrrec de la Policia Local
i dels Mossos d’Esquadra. Hi van assistir 82
persones, entre pares i
mares d’alumnes, membres de les associacions
de pares i mares, professors i directors dels
centres d’ensenyament
de Llavaneres i veïns.
Tota la informació del
contingut de la xerrada,
la trobareu en el web
dels Mossos d’Esquadra
(gencat.net/mossos).
La xerrada estava adreçada als pares i mares
d’alumnes de tots els
centres d’ensenyament
de Llavaneres i va aconseguir captar-ne l’interès, ja que es tracta d’un
tema de màxima actualitat i molt important
per a la formació dels
nens i nenes. Internet
és un espai d’informació molt potent i eficaç,
però cal posar-hi certs
límits per evitar que
els menors accedeixin a
continguts perillosos.

governació

Felicitacions per l’actuació
pel vendaval
El pla d’emergències local va funcionar de manera coordinada
per respondre les incidències provocades pel fort vent
El fort vent que va afectar tot el país dissabte 24
de gener va deixar també rastre a Llavaneres.
El dispositiu d’emergències municipal, format
per la Policia Local, la Brigada i l’ADF Serralada de Montalt, va haver d’encarregar-se principalment de retirar arbres i restes vegetals de la
via pública, així com d’incidències a les línies
de telèfon i de llum. Des que, a primera hora
del matí, la Policia Local va rebre l’avís per fort
vent del servei meteorològic del Maresme, Meteomar, es va activar el pla municipal d’emergències. Es van incorporar al dispositiu l’ins-

pector en cap de la Policia Local, Lluís Silva,
el caporal responsable del servei, i els regidors
de Governació, Juan Manuel Garcia, i de Medi
Ambient, Joan Rubal, que també és responsable de la brigada. Tant l’inspector com el regidor
de Governació van recórrer tots els carrers del
nucli urbà i de les urbanitzacions per prendre
nota de les possibles incidències i per atendre
els veïns afectats pel temporal. L’alcalde, Bernat Graupera, va felicitar tots els efectius locals
per carta i va destacar la bona coordinació i el
bon funcionament del pla d’emergències.

Un membre de l’ADF col·labora en la retirada d’un arbre.

via pública

Primeres proves per
introduir els leds a
l’enllumenat públic
Un altre objectiu de la Regidoria de Via Pública és la substitució progressiva dels llums dels
fanals per leds. Aquest projecte s’emmarcarà
en el pla director de l’enllumenat públic, que
compta amb el suport de la Diputació i que dirigeix la Regidoria d’Urbanisme i Obres Públiques. Tal com destaca el regidor de Via Pública,
Juan Manuel Garcia, es tracta d’una aposta pel
medi ambient i per l’estalvi, ja que redueix en
un 70% el cost de la factura. A més, és un sistema molt més eficaç. Com que està format per
molts punts de llum, tot i que algun d’ells es
fongui, la resta continua fent llum, a diferència de les bombetes. De moment, s’estan fent
proves en diferents fanals del nucli urbà –a
l’avinguda Pau Casals i a tocar del Casal de la
Gent Gran- i l’objectiu és anar substituint les
bombetes de l’enllumenat públic per leds.

El carrer de Munt
estrenarà jardineres
La Regidoria de Via Pública està treballant per millorar el carrer de Munt.
El primer pas ha estat la reparació del
paviment, que presentava algunes
deficiències, a causa del pas de vehicles pesats. L’objectiu del regidor Juan
Manuel Garcia és fer més agradable el
passeig per aquesta artèria comercial
del poble. “Per tal de donar-li un aspecte de carrer de vianants, comprarem
40 jardineres i, d’acord amb els veïns
i els comerciants, les instal·larem al
llarg del carrer”, comenta Garcia. Les
jardineres s’adquiriran amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. El
projecte l’està coordinant l’inspector
de Via Pública, Jaume Raventós.
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promoció econòmica i comerç

Llavaneres consolida el servei de
la borsa de treball
Durant el 2008, el servei d’ocupació de la Regidoria de Promoció
Econòmica va atendre un 25% d’usuaris més que l’any anterior
El servei municipal d’intermediació laboral, de
la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme, va atendre durant el 2008 més de 450
persones, una xifra que representa un 25% més
que l’any anterior. En tots els casos, es va oferir
una atenció individualitzada, atenent les necessitats de l’usuari, 76 dels quals van trobar feina.
A més, la Regidoria, que lidera el regidor Josep
Molina, va organitzar xerrades i cursets. Per tirar endavant aquesta tasca, l’Ajuntament compta
amb el suport de la Diputació de Barcelona, a través del seu programa de servei local d’ocupació.
ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ LABORAL
Entrevistes ocupacionals:
204 usuaris/es
Assessoraments individuals (orientació, tècniques
de recerca de feina, formació,...):
107 usuaris/es
Visites al Club de la feina:
139 usuari/es
OFERTES I DEMANDES DE FEINA
Llocs de treball oferts al servei:

47 llocs de treball
Demandants del servei que han trobat feina:
76 usuaris/es

Una de les eines més interessants d’aquest
programa és precisament el cercador digital
de feina, que podeu consultar a través del web
municipal www.santandreudellavaneres.cat,
on també trobareu formularis per concertar
una primera visita per al servei de borsa de treball o de creació d’empreses.
Us resumim, en xifres, la tasca que s’ha portat
a terme des de la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme en matèria d’ocupació:
ACCIONS DE FORMACIÓ I
CAPACITACIÓ PROFESSIONAL
Xerrada d’orientació
I Cicle d’empresa i
laboral per a joves a
Responsabilitat Social
l’IES Llavaneres:
Corporativa (RSC)
15 assistents (8 sessions):
100 assistents
8 Sessions
d’Alfabetització digital
Curs de monitors/es
(internet, navegació
d’activitats de lleure
per a la cerca de feina): infantil i juvenil:
25 participants
30 assistents
Curs de paqueteria
Reciclatge en Higiene
i muntatge
alimentària: APPCC
d’aparadors:
(2 cursos):
21 participants
20 participants

SUPORT SUPRAMUNICIPAL
Projectes subvencionats, per la Generalitat de
Catalunya, per a la contractació de persones amb
dificultat d’inserció laboral:
· Peons de la brigada pel manteniment, adequació
i conservació de les zones verdes municipals:
Contractació de 3 peons
· Agent de suport administratiu a la Regidoria de
Participació Ciutadana i Regidoria de Cultura:
Contractació d’1 auxiliar administrativa

La 10a Festa del Pèsol se celebrarà
del 16 al 19 d’abril

La 10a Festa del Pèsol se celebrarà els dies
16, 17, 18 i 19 d’abril i la Mostra Gastronòmica se servirà del 3 d’abril al 3 de maig. Les
dates de la celebració, que s’han consensuat
amb els productors locals de pèsol, s’endarrereixen dues setmanes respecte de la previsió
inicial perquè el fred endarrerirà aquest any
la collita. La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme ja està treballant en
l’organització de la Festa i la Mostra Gastronòmica del Pèsol de Llavaneres del 2009, que
aquest any celebra el desè aniversari. En mo-

tiu d’aquests deu anys, hi haurà novetats en
el programa d’activitats i noves propostes per
tal de fer més atractiva la cita gastronòmica de
la primavera a Llavaneres. La Festa del Pèsol
començarà dijous 16 d’abril amb el sopar de
gala i el lliurament del pin d’or. Els productors locals de pèsol garrofal han demanat als
restauradors que, tant per a la degustació com
per a la mostra gastronòmica, facin servir exclusivament pèsol garrofal, que és l’autòcton
de Llavaneres i el que gaudeix de la marca de
garantia de qualitat.

Més eines per
ajudar a trobar
feina
Llavaneres tornarà a oferir durant aquest 2009
el curs d’Alfabetització
digital, orientat sobretot a fer servir les noves
tecnologies per trobar
feina, i també dinamitzarà el club de feina,
a través de l’eina Connecta’t 2008. Totes dues
actuacions es portaran
a terme dins la programació del Pacte Territorial per l’Ocupació del
Maresme, que gestiona
el Consell Comarcal del
Maresme. Llavaneres
és un dels trenta municipis de la comarca que
han promogut la creació d’aquesta agència
territorial que neix per
millorar l’ocupació. Els
objectius són optimitzar
recursos i aplicar polítiques més ambicioses,
donada l’actual crisi
econòmica.

Dinamitzar el
mercat setmanal
La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme de Llavaneres
ha encarregat un estudi
per dinamitzar el mercat setmanal que es fa
el divendres al passeig
de la Mare de Déu de
Montserrat. De les 19
parades, se n’han renovat 17 per aquest 2009.
L’activitat de les dues
parades restants s’adjudicarà en funció dels
resultats d’aquest estudi, que oferirà directrius
per dinamitzar-lo i per
adaptar-lo a la demanda
dels compradors. Una
de les opcions que s’estudiarà és la possibilitat
de fer un segon mercat
setmanal, de petites dimensions, en diumenge
i en un altre lloc del municipi.
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L’Ajuntament
fa una crida
perquè es
respectin els
horaris del
skate
L’Ajuntament de Llavaneres demana als
joves que fan servir
la half nova que compleixin els horaris d’ús
de les instal·lacions:
de 9 a 22 hores. El
Consistori va adquirir
aquesta pista a través
d’una subvenció de la
Diputació de Barcelona i s’ha instal·lat al
parc del monument
del cardenal Vives.
L’alcalde, Bernat Graupera, ha explicat que
es tracta d’una ubicació provisional, ja
que l’objectiu ha de
ser que el lleure dels
joves es pugui compatibilitzar amb el descans dels veïns.

comunicació

TV Llavaneres estrena un nou equip
d’unitat mòbil digital
L’equip nou permetrà editar continguts en directe i és el pas previ per
fer televisió per internet i poder transmetre els plens
El primer tinent d’alcalde, Josep Molina, va
fer lliurament a TV Llavaneres, dissabte 7 de
febrer, del nou equip d’unitat mòbil, que permet enregistrar i editar imatges en directe, i és
el pas previ per a fer televisió per internet. El
motiu d’aquesta adquisició, segons explica Joan
Auladell, és preparar-se per a l’apagada analògica del 2010, data a partir de la qual la televisió
només es podrà veure a través de la TDT (Televisió Digital Terrestre). De moment, la sortida
de les televisions locals, com TV Llavaneres, és
enviar continguts per a la seva emissió a Maresme Digital TV, el canal digital públic del
qual forma part Llavaneres. Amb aquesta nova
unitat mòbil, es facilitarà la tasca d’enregistrar
i editar les imatges des de qualsevol punt i en
directe.

tinguts a través d’internet, ja que és l’única manera de continuar oferint la transmissió dels
plens municipals, que fins ara es poden veure
en format analògic.

L’equip nou està format per un estudi portàtil
per a producció de continguts en directe, que
inclou mesclador de vídeo i d’àudio i un monitor de mida gran per a visualitzar les fonts
d’entrada i l’enregistrament de vídeo i àudio.
També s’ha adquirit una càmera robotitzada,
que es col·locarà a la sala de plens, i una unitat
de control remot.
El director de TV Llavaneres, Joan Auladell,
assenyala que el pas següent serà emetre con-

El regidor Josep Molina amb el director de TV
Llavaneres, Joan Auladell, i la subdirectora, Rosa Pera.

urbanisme

Millores al camp de futbol nou

La Regidoria d’Urbanisme i Obres Pú- així de les inclemències meteorològiques.
bliques està portant a terme un seguit de Segons explica el regidor d’Esports, Josep
millores al camp de futbol municipal. El Molins, també es reorientaran els focus
primer pas ha estat resoldre els proble- per optimitzar la llum que arriba al termes d’accessibilitat. S’ha instal·lat un reny de joc. L’alcalde, Bernat Graupera,
barri nou, més ample, a l’entrada del re- destaca que són actuacions que no s’hacinte, que permet que hi puguin passar vien previst en el projecte d’obres i confia
dos vehicles alhora, un d’entrada i un que tot plegat ajudi a fer més confortable
de sortida. La tanca que hi havia fins ara el camp. El proper pas serà obrir el conera molt estreta i només permetia que hi curs per licitar el servei del bar.
passés un vehicle. També
s’està treballant per millorar alguns aspectes del terreny de joc. De moment,
ja s’han col·locat unes
banquetes noves tancades
per als jugadors i tècnics,
que els refugia de la pluja i el vent. A més, s’han
canviat d’ubicació per
millorar-ne la visibilitat.
Paral·lelament, els serveis
tècnics municipals estan
redactant un projecte per
dotar de visera les grades
del públic, i protegir-lo La nova tanca del camp de futbol.

35.000 euros
per analitzar
el clavegueram
La Diputació de Barcelona subvencionarà
amb 35.000 euros el Pla director de clavegueram impulsat per l’Ajuntament de
Llavaneres. El projecte té un cost total de
50.000 euros i, per tant, l’Ajuntament de
Llavaneres hi haurà de fer una aportació
de 15.000 euros. El Consistori ja comptava
amb dues subvencions per analitzar, també
durant el 2009, la xarxa d’aigua i la d’enllumenat públic, pas previ imprescindible per
a resoldre’n les deficiències. L’objectiu és
dotar el municipi d’unes xarxes de serveis
bàsics que compleixin els criteris de sostenibilitat ambiental, viabilitat econòmica i
qualitat del servei. Com en el cas de la xarxa
d’aigua i d’enllumenat públic, s’estudiarà
de manera acurada l’estat actual de la xarxa
de clavegueram. Es realitzarà un inventari
cartogràfic de les dimensions i dels materials amb què està construïda aquesta xarxa i,
amb les conclusions que se’n treguin, s’elaborarà un pla d’actuacions per tal de resoldre les deficiències que es detectin.
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medi ambient

El parc de la font de la Llorita estrena imatge
La Regidoria de Medi Ambient enllesteix un projecte de millora del parc, que llueix nou
mobiliari urbà i priva l’entrada als vehicles
El parc de la font de la Llorita és un autèntic pulmó verd situat al centre de Llavaneres. Amb la remodelació que acaba
de portar a terme l’Ajuntament, es pretén fer-lo més acollidor i més segur. En
aquest sentit, una de les principals tasques ha estat la delimitació de tot el perímetre del parc amb una barana de fusta,
que s’integra estèticament molt bé en la
zona verda i evitarà, a partir d’ara, que els
vehicles entrin lliurement al recinte, tal
com explica el regidor de Medi Ambient,
Joan Rubal.
Amb aquestes tanques es vol protegir els
vianants que passegen pel carrer de can
Cabot de Munt de possibles caigudes. A
més, des d’aquest punt s’ha condicionat

l’entrada al parc amb la col·locació d’uns
esglaons de fusta que faciliten baixar la
rampa. L’actuació consistorial ha inclòs la
integració de mobiliari urbà amb l’objectiu de recuperar aquest espai per al lleure
dels vilatans. Els usuaris del parc poden
gaudir d’unes taules de pícnic amb bancs
per anar-hi a menjar o simplement per
seure-hi i descansar del passeig. També
s’han instal·lat papereres a fi que el parc
es mantingui ben net.
La Regidoria lamenta que abans de la
finalització dels treballs de remodelació
del parc, a primers de febrer, hi va haver
un episodi de vandalisme: van desaparèixer un banc i una de les papereres recentment instal·lades.

Pas enrere en la recollida de la
matèria orgànica
La Regidoria de Medi Ambient informa que, a Llavaneres, durant el 2008,
es van obtenir pitjors resultats pel que
fa a la qualitat de la recollida selectiva
de la matèria orgànica. Segons assenyala Héctor Andino, tècnic de Medi Ambient, durant l’any passat es va detectar
una mitjana d’un 30% d’impropis en la
matèria orgànica recollida. Això vol dir
que, de cada 30 quilos de brossa, més de
10 eren d’altres fraccions. Aquestes im-

pureses suposen per a l’Ajuntament un
sobrepreu de 25.000 euros en la factura
del tractament de la brossa. Per remuntar la situació, el Consistori prepara una
campanya de conscienciació. La Regidoria de Medi Ambient recorda que l’Ajuntament incentiva el compostatge casolà.
En cas que s’acrediti aquesta pràctica, es
pot aconseguir una rebaixa del 25% en
el rebut de la taxa de recollida d’escombraries.

Es crearà una borsa de treball per a substitucions
L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, ha anunciat la voluntat de l’Ajuntament d’obrir una convocatòria pública
per tal de crear una borsa de treball per
a substitucions a la brigada municipal

i de consergeria. Es veu com una eina
molt útil de cara a cobrir eventualitats
i, segons avança l’alcalde, s’estudia ampliar-la, més endavant, al personal administratiu.

Queixes pel retard de la
concessió de les beques
de menjador
Llavaneres s’ha afegit a la queixa que
els tècnics i els regidors de Benestar
Social de la comarca han fet arribar al
Consell Comarcal pel retard de la notificació dels Ajuts Individuals de Menjador. En la carta, s’apunta que “la solució
passa per aconseguir que l’atorgament
de les beques arribi abans de l’inici del
curs escolar”. S’argumenta que el fet
de no saber si una família rebrà o no
la beca fins a mitjan desembre -com ha
passat aquest curs- crea problemes en
tots els sectors afectats. D’altra banda,
en el cas de Llavaneres, només un 48%
de les sol·licituds s’han resolt favorablement aquest curs. La xifra és inferior a la de l’any passat, quan Llavaneres va rebre el 60 % de les beques de
menjador presentades.
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Reforç escolar
a alumnes amb
dificultats
d’aprenentatge
i sense recursos
La Regidoria de Benestar
Social vol tirar endavant
un nou projecte pedagògic
per tal de donar suport a
les famílies amb fills que
tenen dificultats d’aprenentatge i que no poden
assumir el cost d’unes hores de reforç escolar. El
servei no estarà, doncs,
obert a tota la població,
sinó que s’oferirà a un
perfil determinat d’alumnes segons la valoració de
l’escola i de l’Ajuntament.
Aquest projecte neix arran
de la preocupació manifestada per les escoles del poble i es materialitzarà en
una hora de reforç diària
en una aula del CEIP Labandària, la mateixa que
es farà servir per a l’esplai
dels joves amb disminucions. Les classes aniran a
càrrec d’un psicopedagog
i d’un monitor. Donarà cobertura a 20 nens, tots ells
alumnes de primària d’entre 6 i 12 anys.

La llei de la
dependència atén
ja 32 casos
a Llavaneres
La Regidoria de Benestar
Social ha informat que,
des de principi del 2009,
s’estan atenent 32 casos
de persones dependents a
Llavaneres. Es tracta dels
usuaris amb un grau de dependència més alt, segons
fixa la nova llei. Segons
cada cas, l’usuari rep prestació i/o servei. Ara que
s’ha començat a donar resposta als casos més greus,
l’atenció s’anirà ampliant a
altres persones menys dependents. Per obtenir més
informació sobre la tramitació d’aquests ajuts, cal
posar-se en contacte amb
Serveis Socials, a Ca l’Alfaro, de dilluns a divendres,
de 9 a 14 hores.

benestar social

Nova ubicació, l’esperit de sempre
L’esplai adreçat a joves amb disminucions es trasllada a l’escola
Labandària, amb el compromís ferm de potenciar l’autonomia
personal dels nois i noies
El balanç de l’esplai que la Regidoria de Benestar Social té en marxa per a nois i noies amb
algun tipus de disminució física o psíquica, és
molt positiu. Des de la seva posada en marxa, el
juny de 2008, l’experiència de monitors i joves
està sent molt enriquidora.
Durant aquest mes de març, l’esplai deixarà les
instal·lacions d’El Casal de Llavaneres per ocupar un espai nou al CEIP Labandària. Es tracta
d’una aula que no es feia servir i que s’adequarà
per fer-la més confortable; està previst portar-hi
a terme feines de pintura i de lampisteria i dotar-la de mobiliari. Una de les millores més
importants és que el local es troba a peu pla
i no presenta barreres arquitectòniques. El
regidor Nani Mora vol aclarir que es tracta
d’una seu provisional, ja que l’esplai s’integrarà en el futur Casal de Joves que s’ha
d’habilitar a la masia de Can Rivière.

tors -un d’ells de reforç- amb un doble objectiu:
potenciar l’autonomia personal dels nois i noies i promoure’n la interrelació. “El treball a les
aules és puntual; el que volem és que surtin de
casa, que es relacionin, que millorin la seva autoestima, que creguin en les seves capacitats.”
Així ho expliquen Esther Fernàndez i Montserrat Messeguer, tècniques de la Regidoria de
Benestar Social de Llavaneres. Van al cinema, a
la discoteca, fan passejades, participen en jocs
al parc de Ca l’Alfaro... Ara, per anar més ben
identificats en les sortides, estrenaran uns folres polars distintius de l’esplai.

L’esplai, que els mateixos joves han batejat
amb el nom d’El pèsol Andreu, es fa els
dissabtes a la tarda, de les 16.30 a les 20.30
hores, i en gaudeixen deu joves majors de
18 anys. Amb ells, hi treballen quatre moni- Presentació de l’esplai, l’any passat.

sanitat

Si te l’estimes, posa-li un xip: és el teu deure
La Regidoria de Sanitat promou una campanya perquè els
propietaris de gossos i gats els col·loquin un xip, i els censin
Durant tot el mes de març, la Regidoria de
Sanitat subvencionarà la col·locació d’un xip
als animals domèstics, gossos i gats, de Llavaneres. L’operació té un cost de 50 euros,
un preu que fixa el col·legi de Veterinaris de
Catalunya. Mentre duri la campanya, però,
només s’hauran de pagar 35 euros; la diferència, la subvencionarà l’Ajuntament. Així ho ha
explicat el regidor de Sanitat, Nani Mora, que
destaca que un dels avantatges del xip és que
en cas de pèrdua, retrobar l’animal és molt
més fàcil. A més, ajuda a portar-ne un millor
control sanitari. Per fer arribar aquesta infor-

mació, l’Ajuntament portarà a terme una campanya informativa –que compta amb el suport
del Consell Comarcal- i també serà present en
dos esdeveniments que concentraran aquests
animals: la trobada de mushing de l’1 de març
i l’exhibició canina del dia 15 a l’esplanada de
l’avinguda de Jaume Brutau. A més, la Regidoria donarà als propietaris dels animals dos obsequis: una placa identificativa per a la mascota amb l’escut de l’Ajuntament, on es gravarà
el nom de l’animal i el telèfon del propietari, i
un dispensador de bosses higièniques en forma d’osset per a les defecacions.

Campanya contra la proliferació de coloms
La Regidoria de Sanitat està portant a terme una
campanya especial per frenar la proliferació de
coloms i ja s’han capturat una vuitantena d’aus.
La presència de coloms en els nuclis urbans
és molt negativa per les molèsties que causen,
sobretot pels seus excrements. El sistema de
captura es basa en dipositar menjar durant uns
dies en uns punts fixes de la vila i aconseguir
que els coloms agafin l’hàbit d’anar-hi a menjar.

És en aquest moment que se’ls captura a través
de xarxes. Durant el mes de febrer, s’han fet ja
dues batudes. En la primera, es van capturar 61
coloms, i en la segona 16. La Regidoria està preparant una altra acció, que es farà al març a Ca
l’Alfaro, al passeig de la Mare de Déu de Montserrat, i també a l’església, on es col·locarà una
gàbia per capturar els coloms. L’Ajuntament recorda que està prohibit donar-los menjar.
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cultura

Contes amb denominació d’origen
L’Ajuntament engega la campanya “Llavaneres, un poble de contes”
per donar a conèixer tots els títols d’aquesta col·lecció local
Amb l’objectiu de promocionar la col·lecció
de contes del poble, l’Ajuntament de Llavaneres i la Biblioteca Municipal dedicaran algunes
de les hores del conte dels dissabtes al matí
d’aquest 2009 a recordar les històries que s’hi
relaten. Les representacions aniran a càrrec de
L’Espina de la Sardina, que també són les autores dels llibres. La campanya Llavaneres, un
poble de contes es va posar en marxa el 21 de
febrer, amb la lectura del primer conte de la
col·lecció, dedicat als gegants de la vila.
La col·lecció de contes impulsada per l’Ajuntament de Llavaneres està dedicada a
donar a conèixer trets històrics i culturals i personatges il·lustres del
poble a través de
narraci0ns il·
lustrades adreçades als més
petits. Fins ara,
hi ha en circulació
sis títols: Els gegants
de Sant Andreu de
Llavaneres, Els emocionants viatges del Cardenal Vives i Tutó, Un
peix extraordinari del mar de Sant Andreu de
Llavaneres, El misteri de les pilotes del C.E. Llavaneres, El gat de Can Caralt i La fada Englantina
a casa dels Masriera. Aquest darrer, que era ja
el sisè volum de la col·lecció i un homenatge a la família Masriera, es va presentar l’abril
de 2008. Aviat en seran set, els títols, perquè

s’està acabant d’enllestir un llibre sobre el pèsol de Llavaneres. En tots els casos, són històries divertides i pensades per als més menuts
de la casa, amb dibuixos a tot color.
Les de la biblioteca, són unes hores del conte
ben interactives. Per motivar els infants a la
lectura de tots aquests llibres, es proposarà un
joc als assistents. En finalitzar les sessions, es
farà un petit concurs. Caldrà respondre unes
preguntes sobre la història que s’hagi explicat
aquell dia. El formulari també es podrà omplir
a través del web municipal. Després es retornarà a la Biblioteca o s’enviarà per
internet. El regal serà un
dels contes de la col·
lecció a tres dels
assistents,
firmat
per
les autores,
Lídia Massó i
Assumpta Mercader.
Aquestes són les
dates de les hores
del conte de Llavaneres, un poble de contes
(us les recordarem cada mes, a la revista municipal): 21 de març, 18 d’abril, 23 de maig, 26
de setembre, 24 d’octubre i 21 de novembre.
Tret de la sessió del mes d’abril, que es farà a
les 18 hores a Ca l’Alfaro, en el marc de la 10a
Festa del Pèsol, la resta de sessions seran a la
biblioteca, a les 12 h.

joventut i participació ciutadana

Mor Jordi Roldós,
activista
cultural i
membre del
Patronat de la
Vellesa
Jordi Roldós tenia 75
anys, era membre del
Patronat Local de la
Vellesa i un llavanerenc molt implicat en
la vida cultural i social del municipi. Com
a mostra de condol,
l’alcalde de Llavaneres,
Bernat Graupera, es va
adreçar per escrit a la
família en nom de tot
el Consistori. Graupera
destaca que Roldós era
una persona molt estimada i un exemple a
seguir per la seva dedicació al poble i a la vida
cultural local. Entre les
seves grans passions
destaca el teatre, al
qual va estar molt vinculat a través d’El Casal
de Llavaneres. “Hem
perdut un tros de Llavaneres”, ha manifestat
l’alcalde, que ha destacat el tarannà positiu i
alegre de Roldós.

Els joves estrenen un nou
espai d’expressió

Es farà una consulta
ciutadana per
millorar Llavaneres

L’Ajuntament demana que es respectin els límits de la nova
paret de grafits legal, situada a l’antic camp de futbol

La Regidoria de Participació Ciutadana
treballa en un nou projecte: una consulta
ciutadana per implicar els veïns en la millora del poble. La consulta s’adreçarà als
majors de 16 anys empadronats a Llavaneres i es farà a l’estiu. Es podrà votar electrònicament i també a través de les urnes.
El procés participatiu començarà amb una
fase prèvia de disseny, per tal de consensuar les preguntes entre polítics i tècnics.
Seguirà la fase informativa a través dels
mitjans de comunicació municipal: el
web i la revista. Una fase també molt important serà el procés de deliberació, previ
a la consulta. Es faran tallers participatius
per recollir les opinions dels ciutadans i,
amb les seves aportacions, se n’elaborarà
el contingut.

L’habilitació d’una paret legal de grafits era una antiga reclamació dels
joves que es va concretar a través de
l’Ajuntament Jove 2008. La Regidoria
de Joventut ja ha habilitat l’espai en
una paret interior de l’antic camp de
futbol. Per un problema inicial de delimitació de la paret de grafits, els joves
van fer pintades fora de l’espai reservat
i, per posar-hi remei, el regidor de Joventut, Nani Mora, va organitzar dues
sessions de neteja. Els diumenges 8, 15
i 22 de febrer es van emblanquinar les
parets dels locals de les entitats esportives, que els joves van pintar per er-

ror. Aquesta paret de grafits s’estrena
per oferir un espai d’expressió lliure
als joves, perquè els nois i noies entusiastes dels grafits hi puguin fer volar
la creativitat. Al mateix temps, neix
amb la voluntat d’evitar que es facin
pintades il·legals en altres espais del
poble i es malmetin parets i mobiliari
urbà. Properament s’instal·laran unes
papereres al costat de la paret perquè
els joves hi llencin els esprais, els
guants i la resta de material. De cara a
un futur i per dinamitzar aquesta activitat, la Regidoria de Joventut projecta
organitzar un concurs.
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entrevista
Olga Rovira, directora de l’Escola Bressol Municipal Minerva

“L’objectiu és acompanyar l’infant en el
seu procés de descoberta”
Té 33 anys i viu a Llavaneres.
Està casada i té dos fills;
una nena de 3 anys, que va a
l’escola bressol Minerva i un
nen de 5 anys, que estudia al
CEIP Labandària. Diplomada
en Educació Infantil, té un
màster en Direcció i Gestió
de Centres Educatius. Des
del 2002 treballa a la Minerva. Al principi formava part
d’una direcció compartida i
des del 2007 és l’única directora del centre. Llegir, muntar a cavall i fer esport són
les seves aficions, i les seves
dues grans passions són els
infants i la seva feina.

Anys enrere la direcció era compartida.
La veritat és que, als mestres, ens agrada més el treball a les aules, que no pas
la feina de despatx. El més important és
l’infant i és molt gratificant poder combinar-ho, però ja que ara no puc fer-ho, de
tant en tant, baixo a veure els nens i els
companys.
Aquesta escola és tot un referent pel model
educatiu.
El projecte va néixer ara fa set anys. Els
educadors veníem d’escoles diferents,
amb conceptes diferents d’infant. No
volíem fer les coses perquè tocava, sinó
perquè els nens tinguessin experiències
enriquidores. A partir del tercer curs, vam
obrir un procés de reflexió, vam llegir, escoltar i vam aprofundir en l’experiència
pedagògica d’escola municipal de la ciutat
Reggio Emilia, a Itàlia. El primer pas va
ser canviar el concepte d’infant. Abans, el
model era més protector; no deixàvem fer.
En el viatge a Itàlia, ens vam adonar que
l’infant és fort, ric i potent des del naixement. Ara la nostra feina està basada en
la documentació, i la compartim amb els
nens i les famílies.
Com es tradueix aquest canvi de filosofia?
La base del nostre sistema pedagògic és
el joc. Permet l’infant actuar amb entusiasme, espontàniament. Treballem en
grups petits i apostem per la llibertat de
moviment -sobretot dels nadons- seguint
la proposta de l’institut Loczy de Budapest.
El paper de l’adult és fer d’observador. No
obliguem el nen a fer res; respectem el
que ell demana. És un treball progressiu.
Les instal·lacions també són modèliques.
Aquesta escola està molt pensada per als
infants. L’Ajuntament es va deixar assessorar per una pedagoga, Rosa Vidiella, i va
ser clau. El centre té molta llum. Tot està a
l’alçada dels infants: els esglaons, les baranes... Els espais de la classe estan oberts,
fins i tot la zona d’aigua.
Quants infants i educadors hi ha al centre?
Ara hi ha 125 infants. A principi de curs
vam obrir una aula més de manera provisional per encabir els infants que no
havien obtingut plaça. D’educadors ara en
som 14 i, sense ells i la cuinera, que fa un
menjar excel·lent, el projecte no seria possible. Tothom creu en el que estem fent.
Hi ha molt bon ambient i això es reflecteix
en la relació amb les famílies.

Què és el més difícil de la feina a l’escola?
Transmetre la normativa de salut. Un infant malalt no pot ser a l’escola i, malauradament, entre els petits és habitual que es
posin malalts.
Descrigui’m un dia a l’escola bressol.
Cada dia és diferent. Hi ha molta flexibilitat d’horaris, però també seguim unes
rutines. A l’hora d’arribada, es permet que
el pare o la mare es quedin una estona a
l’aula. És un moment molt distès. Després, cada dia hi ha una proposta pedagògica a l’aula o a un dels tallers, on fem experimentació. També fem psicomotricitat
barrejant edats, propostes de petits grups i
sessions de teatre i música. Es dóna pas a
l’esbarjo i els nens surten al pati, si fa bo.
Després, ens preparem per als dinars. Al
menjador, els nens de 2 a 3 anys són els
que ajuden a parar taula. Després és hora
de descansar. Ja a la tarda, obrim espais
entre els nens de 2 i 3 anys mentre els d’1
a 2 anys fan una altra proposta didàctica.
Després, berenars, i a partir de les 16.30h
comença l’hora de sortida fins a les 6 de
la tarda.
Les activitats varien segons el grup d’edat?
L’objectiu és acompanyar l’infant en el
seu procés de descoberta; respectar el seu
ritme i la seva iniciativa. Els nadons fan el
joc del descobriment, La panera dels tresors. Hi ha tot tipus de materials i d’olors
perquè toquin, llepin, observin. Els d’1 a
2 anys experimenten el joc heurístic, en
què juguen a combinar diferents objectes.
Repeteixen accions i treuen conclusions.
Amb els de 2 a 3 anys fem tallers, treballem en petits grups. Juguen a jugar a ser,
a l’anomenat joc simbòlic. També fem
passejades pel poble: a la Policia, al mercat, a la font de la Llorita, i sortides: al gener vam anar al teatre i a l’abril anirem al
zoo. A l’escola, també fem celebracions: el
Caga Tió, una xocolatada per carnaval.
Quin consell donaria a una família per educar
els fills?
Ens hem de creure que l’infant té més
capacitats de les que suposem. A vegades
patim de manera excessiva. És molt important proporcionar al nen uns hàbits i
unes rutines perquè això serà la base de la
seva educació. Hem de tenir present que
l’infant sempre intenta buscar els límits
de l’adult però cal que no els traspassi. Sóc
defensora d’una educació lliure, però respectant els límits.
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serveis municipals

Controlar les finances municipals La fitxa
La Regidoria d’Hisenda vetlla per la bona gestió econòmica i
financera del Consistori
La Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament de
Llavaneres és responsable de la gestió dels recursos municipals, per tal que la resta d’àrees
disposin de finançament per dur a terme les
seves activitats, i també vetlla perquè la despesa
s’ajusti a la previsió del pressupost municipal.
Aquestes són les tres àrees de treball:
- La Intervenció municipal, en què es comptabilitzen tots els ingressos i despeses de l’Ajuntament i es fiscalitzen tots els acords amb contingut econòmic.
- La Tresoreria Municipal, que duu el control
dels ingressos realment cobrats i els pendents,
així com dels pagaments que s’hagin de fer.
- La Recaptació Municipal, que és l’encarregada
de girar els rebuts i cobrar les liquidacions dels
diferents tributs.
La Regidoria d’Hisenda vetlla, doncs, per una
correcta gestió econòmica i financera del Consistori. En aquest apartat, les tasques principals
són: l’elaboració amb la resta de regidories del
pressupost municipal, el control de la seva exe-

Adreça:
Ajuntament
Plaça de la Vila, 1

cució, i vetllar perquè el Consistori disposi dels
recursos necessaris per finançar les seves activitats i serveis, així com les obres municipals
i el funcionament ordinari de l’administració
general.

Telèfon:
937 023 600

La Regidoria també comprèn la Tresoreria Municipal, que és la responsable de la gestió financera dels recursos de l’Ajuntament, preveu els
cobraments i controla els pagaments per tal de
garantir la liquiditat de l’ens. També s’inclouen,
entre les seves funcions, la gestió dels dipòsits
municipals i les negociacions amb les entitats
financeres.

Correu elctrònic:
intervencio@llavaneres.es

L’altra gran àrea de treball és la Gestió Tributària. Des de l’àrea d’intervenció municipal, s’estableixen les ordenances que regulen els tributs
municipals. Pel que fa a la gestió i el cobrament
dels tributs municipals, l’Ajuntament de Llavaneres ho té delegat a l’Oficina de Recaptació i
Gestió Tributària (OGT) de la Diputació de Barcelona. A més, a través de l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà, també es procedeix al cobrament de
les taxes municipals no delegades a l’OGT.

Fax:
937 952 640

Personal:
Mercè Hernàndez
Mònica Gutiérrez
Emma Castellà
Josep Sancho
Interventor
Regidor:
Josep Molina
Horari de visites:
Dilluns a divendres,
de 9.00 a 14.00 h
Oficina de Recaptació i
Gestió Tributària:
Plaça de la Vila, 1
Telèfon: 937 952 717
Fax: 934 117 832

El regidor Josep Molina, amb el personal de l’Àrea d’Hisenda.

a peu de carrer
Ajut a una gossa
Vull agrair a la Policia Local
l’ajut que em van donar el 6 de
febrer per deslliurar una gossa
que estava enganxada pel cap
entre els barrots d’una tanca, a
l’urbanització Roca de la Nao.
Ens hi vam passar una llarga
estona, però al final la vam poder deslliurar. Moltes gràcies.
Montserrat Martorell

i rapidesa d’actuació. El passat
31 de desembre vam haver de
presenciar un robatori a casa
d’uns amics i van demostrarnos un cop més que els ciutadans del poble podem dormir més tranquils en mans
d’aquest equip de seguretat!
Moltes gràcies i enhorabona!
Gemma Sagué

Suport després d’un robatori

En Ricard Vallès ens ha
deixat

Amb aquest missatge vull felicitar i agrair a l’equip de Policia Local de Llavaneres la seva
feina i la seva professionalitat

El passat dia 29 de desembre
de 2008 ens va dir adéu un
home molt vinculat al club i
que ha deixat una important

empremta en els set anys que
portava entre nosaltres. A més
de formar part de la junta directiva i de ser pare de jugador,
en Ricard va entrenar el primer equip l’any del penúltim
ascens. També es va fer càrrec
del juvenil i, posteriorment, es
va dedicar als petits (prebenjamí). Aquest últim any ho compaginava amb la direcció del
segon equip del club. Però, per
sobre de tot, ens ha deixat una
gran persona i un millor amic,
a qui sempre recordarem.
Tino Martínez
(Club Esportiu
i Escola Futbol Llavaneres)

Escriu-nos a:
premsa.sall@santandreudellavaneres.cat

Aquestes són les
cartes que han
arribat aquest mes
a la nostra adreça
electrònica.

Gràcies per
la vostra
col·laboració.
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Posant ordre
i netejant
draps bruts

Estem treballant de valent per tirar endavant una
gran quantitat de projectes durant aquest mandat i
per mantenir un equip de govern il·lusionat i amb
ganes d’avançar. Ja sabíem que arrossegàvem una
herència complicada i embolicada a tots els nivells.
Ja sabíem que tindríem un panorama econòmic difícil, però NO sabíem que, a més, hauríem de fer
front a despeses milionàries realitzades en l’època
de bonança econòmica.
S’ha descobert l’existència de múltiples i diverses
factures corresponents als anys 2005, 2006 i 2007,
que no s’havien posat als pressupostos corresponents quan tocava i no tenien la dotació econòmica
per pagar-les. Això comença a ser delicat quant parlem d’1’8 milions d’euros (300 milions de les antigues pessetes) i parlem de factures de propaganda,
publicitat, viatges en helicòpter, assessories externes, carpes i hostesses de presentació del POUM,
aparells de TDT, etc. Aquestes despeses es van fer
els anys 2005, 2006 i 2007, sabent que NO es po-

Esquerra
amb la
cultura
popular i
el Dret a
Decidir

La nostra primera prioritat és Llavaneres. Ens
mou el benestar de la seva gent, la necessitat
de donar solució a les seves demandes i l’afany
per aconseguir el poble que volem entre tots.
Moltes són les ocasions en què us hem parlat de la importància que tindrà el nou Centre
de Dia o el nou Casal de Joventut. Cal també
que anem perfilant quina serà la ubicació de
l’Hotel d’Entitats o del futur Alberg de Joventut. Aquests projectes són fruit del nostre compromís amb el poble i, mentre Esquerra formi
part del govern, seran una prioritat absoluta.
Tanmateix, l’Ajuntament no pot decidir sobre
tots els aspectes que ens afecten directament,
i és aquí on cal influir en d’altres institucions
com la Generalitat, el Govern Espanyol o la
Unió Europea. En aquest sentit, Esquerra ha

Ara sí:
fem pinya

Un poble és de tots; cap de nosaltres no pot
fer-lo seu del tot ni excloure’n cap dels veïns.
Tots en som part important i a tots ens correspon portar-lo endavant.
Alguns tenen la temptació de creure’s posseïdors de la veritat i es veuen capaços de decidir
per tothom; d’altres vetllen pels seus propis
interessos i els posen per davant del bé comú.
A la majoria, ens costa participar, refiats que
ja ho faran els altres.
A Gent ens sentim contents de posar el nostre
gra de sorra per millorar la nostra vila, aquella
en la qual es respectin les lleis i les persones,
en la qual no hi hagi privilegis ni diferències
per raó de classe, d’origen ni tampoc de carnet.
Des del nostre espai us animem a participar.

drien pagar amb el pressupost. Descontrol, malbaratament i poca responsabilitat en la gestió dels
recursos públics són les paraules que qualifiquen
aquestes actuacions.
On són els diners recaptats per les llicències d’obres
de la bonança econòmica i l’urbanisme feroç
d’aquells anys? On són els diners recaptats de les
pujades d’impostos i l’increment de més del 200%
del rebut de la brossa dels anys 2005 i 2006 que va
fer el govern del PP-PSC?
Hem hagut d’assumir aquell descontrol, tot i
l’escenari econòmic tan complicat en què ens trobem, per responsabilitat, en un exercici de bona
gestió de la hisenda municipal. Tots els grups municipals vam votar a favor de pagar aquelles factures
en el Ple municipal del 10 de desembre del 2008. A
CiU, hi vam votar a favor per responsabilitat.
Quina vergonya...

presentat una moció per tal que l’Ajuntament
doni ple suport al govern de la Generalitat en
les negociacions amb el Govern Espanyol, sobre la nova normativa que limitarà l’ús dels
materials pirotècnics en les diferents representacions festives dels grups de foc i diables
de la nostra vila evitant, així, la desaparició de
la nostra Colla de Diables.
Conscients que la independència del nostre
país repercutirà en una major qualitat de vida
per a tots els ciutadans, proposarem en el mateix plenari l’adhesió i promoció dels objectius
de la manifestació ciutadana que, el proper 7
de març, recorrerà els carrers de Brussel·les
per reclamar el dret a decidir si volem tenir
un Estat català propi que ens condueixi a la
independència.

Ara bé, hem de reconèixer que sí que hi ha
uns personatges que donen caràcter al poble;
que amb la seva manera de viure fan poble i
ens fan sentir orgullosos de formar-ne part.
Gent que dedica la vida a compartir i a fer un
Llavaneres obert i de tots. Companys que fan
del seu temps un temps per a tothom. Veïns
que quan fan realitat les seves il·lusions ho
fan pensant en el bé de tots. I un d’aquests
veïns, ens ha deixat fa ben poc. Estem parlant
d’en Jordi Roldós. El Jordi que sempre portarem en el nostre record, el que ens ha deixat
un exemple de dedicació i de proïsme. El Jordi
que era ben seu i que, alhora, era de tots.
El seu exemple serà sempre un dels nostres
referents. Fem pinya i endavant per Llavaneres. Amic, et portarem sempre al cor.
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Llavaneres,
el més
important

No
passa
res?

Des del Grup Municipal del Partit Popular sempre
ens hem guiat per l’interès de Llavaneres i dels llavanerencs. És per aquest motiu que ens dediquem
a fer una política constructiva i no pas a posar pals
a les rodes. Donem suport a totes les iniciatives que
considerem que són positives per a la població, com
per exemple l’adquisició de l’escola bressol Sant
Nicolau (creiem oportú comentar que, en diverses actes de plenari, hi consten manifestacions de
l’alcalde actual contràries totalment i absolutament
a aquesta adquisició); la construcció del Centre de
Joventut (projecte iniciat pel govern municipal anterior); la construcció de 36 vivendes socials per als
nostres joves (iniciada també pel govern municipal
anterior i que va ser objecte d’alarma social en el cas
de les vint-i-cinc vivendes del carrer Sant Antoni per
alguns membres del govern actual); la rotonda de
l’N-II (procés iniciat pel govern municipal anterior)
i les marquesines a les parades del bus (actuació
també iniciada pel govern municipal anterior).

Conseqüentment, el Grup Municipal del Partit Popular ha actuat sempre amb coherència, seguint
el nostre compromís electoral. També –i segons
els nostres criteris- votem en contra d’actuacions
que creiem que no beneficien el poble. Respecte
dels pressupostos municipals del 2009, no estem gens d’acord que s’incrementin els impostos
una mitja de 4 vegades per sobre del que ha pujat
l’IPC. Tampoc estem d’acord en una reducció del
20% en les subvencions a totes les entitats del poble i, encara menys, que no s’accepti la proposta
del nostre grup de reduir el 25% dels ingressos
de l’alcalde i de tots els regidors per tal d’aplicar
aquest estalvi a complementar les subvencions
d’aquestes entitats.

Això és el que passa als Plens de l’Ajuntament:
res. Res de nou, res clar, el mateix de sempre.
Alguns membres del Govern Municipal continuen mirant enrere i responsabilitzant el
govern anterior de tots els mals haguts i per
haver. Però no miren més enllà, no sigui que
apareguin ells mateixos quan van tenir, una
altra vegada, responsabilitats polítiques de no
molt bon record.

greu risc per la seguretat dels qui hi juguen, va
dir el següent: “mai ha passat res”. Sembla ser
que la intenció és només actuar quan succeeix
quelcom, oblidant-se que la inacció no evita els
fets desgraciats que puguin ocórrer. Confiem
que el sentit comú dels altres s’imposarà finalment. També existeix la possibilitat que el
partit majoritari, si succeeix quelcom, derivi les
culpes a governs anteriors que van muntar el
parc. Totalment inaudit.

Ordres del dia que no van més enllà de ratificacions i posades en coneixement, cap debat,
molts retrets i males maneres de les quals el
poble està prenent bona nota. Però...no passa
res.

Proposta
de consulta
popular

Els llavanerencs i les llavanerenques poden estar
segurs que el Grup Municipal del Partit Popular
continuarà treballant en benefici del poble de Llavaneres.

Sembla ser que el més important no és el que
es fa, sinó qui ho fa, oblidant-se de per qui es
fa. O ens oblidem que som aquí perquè vol el
poble i per allò que vol i necessita el poble?

Un membre del Govern Municipal, durant un
prec de redistribució del mobiliari i dels jocs
d’un parc on l’actual ubicació representa un

Llavaneres no vol “salvadors”: vol gestors transparents, previsors, dialogants, educats i que,
d’una vegada per totes, mirin cap endavant.

El proper mes de març, SOS LLAVANERES portarà
una moció al plenari de l’Ajuntament per tal que govern
i oposició es pronunciïn. Amb aquesta moció volem
simplement exercir un dret democràtic que qualsevol
ciutadà pot plantejar però que és complicat de dur a terme. Després de conèixer la inquietud que ha despertat
el POUM nou, des de SOS LLAVANERES hem cregut
oportú portar aquest projecte a CONSULTA POPULAR
per tal de vetllar pels interessos dels ciutadans de Sant
Andreu de Llavaneres.

propi Ajuntament i que també assessora l’equip redactor
del POUM.

Amb aquesta moció pretenem plantejar els aspectes següents:

Per poder tirar endavant la moció, caldrà que hi hagi una
majoria absoluta del plenari i nosaltres només constituïm 1 vot a favor dels 12 que són necessaris. S’ha de
tenir en compte que si el POUM tira endavant no es
podran fer ni al·legacions ni aportacions per part de
propietaris i no es demanarà cap opinió a la resta de la
població (participació ciutadana), ja que l’aprovació inicial ja està feta i el pas següent és aconseguir l’aprovació
provisional. Ara caldrà veure quin és el resultat. Com
tots sabeu, SOS LLAVANERES no vol un POUM que
dupliqui la població del nostre poble.

1) La possibilitat de traslladar al poble la decisió d’acceptar
o de rebutjar el POUM nou.
2) El replantejament d’aquest projecte. Realment la crisi
actual el justifica?
3) S’ha vist que hi ha convenis que cal renegociar perquè son impugnables de dret. Fins i tot aquest fet està
documentat per una assessoria jurídica contractada pel

És per tot això que SOS LLAVANERES farà ús del dret
democràtic que li correspon com a partit de l’oposició i
presentarà una moció perquè es discuteixin tots aquests
punts en el plenari. L’objectiu d’aquesta CONSULTA
POPULAR a la nostra població és acceptar o rebutjar
temporalment el desenvolupament del nostre pla urbanístic, l’anomenat POUM.
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Llavaneres, un poble de contes

Vols aconseguir tots els contes de Llavaneres?
Dissabte 21 t’explicaran l’emocionant història
dels viatges del Cardenal Vives i Tutó.
A la Biblioteca, a les 12.00 h.

diumenge 1

Dilluns 9

XII Trobada de Mushing i Canicross
Esplanada Jaume Brutau / 11.00 h

Sopar de la Dona Treballadora
Restaurant La Panificadora / 21.00 h

Inclou cursa de muntanya de 5 km

Cloenda de la celebració. Cal inscriure’s prèviament a La
Dona per la Dona trucant al telèfon 93 792 68 19.

Organitza: Secció Esportiva d’El Casal
de Llavaneres

Divendres 6
Campanya especial de Donació de Sang
Davant de Ca l’Alfaro / 9.00 h
Organitzada per escolars de la vila. Fins a les 14.30h

Organitza: Banc de Sang i Teixits, en
col·laboració amb la Universitat de Barcelona i
l’Ajuntament de Llavaneres

Exposició de pintura: Rafael Estrany i Ros
(Mataró 1884 - Barcelona 1958)
Museu-Arxiu Can Caralt / 19.30 h
L’exposició s’inaugura divendres 6 de març i es podrà visitar
fins el dia 29. S’hi podrà veure l’obra pictòrica de Rafael
Estrany i Ros. Unes vint-i-cinc obres entre dibuixos,
aquarel·les i aiguaforts, la majoria d’elles inèdites.
Durada: Fins el 29 de març

Organitza: Museu-Arxiu de Llavaneres

Llavaneres Solidària coopera
amb el Txad
Sala de plens de l’Ajuntament / 20.00 h
Misión y desarrollo para Goundi explicarà el seu projecte
solidari al Txad. Conferència a càrrec dels responsables de
l’associació. S’anunciarà el VI Concert per al Txad, el 22 de
març, a l’Auditori de Barcelona.

Organitza: Associació La Dona per la Dona

Diumenge 15
Exposició canina de Catalunya
Esplanada passeig Jaume Brutau
(davant del CAP) / 10.30 h
Exposició de gossos de raça que realitzaran una sèrie
de proves que seran valorades per jutges canins
professionals. Preu: Gratuït

Organitza: Reial Federació Canina de Catalunya

Diumenge 15
Calçotada popular
Parc de Ca l’Alfaro / 14.00 h

Preu: 12 euros. El preu inclou pica-pica, amanides,
calçots, botifarres, beguda (aigua i vi) i postres.
Per a inscripcions: acciojuvenil@hotmail.com

Organitza: Acció Juvenil

Dijous 19
Xerrada per a adults
Sala d’actes de la Biblioteca Mpal. / 19.00 h
La web 2.0: la vida en xarxa, el treball en xarxa,
a càrrec de Roc Fages

Organitza: Biblioteca Municipal i
Regidoria de Cultura

Organitza: Misión y desarrollo para Goundi

Dissabte 21

Dissabte 7

L’hora del conte
Sala infantil de la Biblioteca Mpal. / 12.00 h

L’hora del conte
Sala infantil de la Biblioteca Mpal. / 12.00 h
Les bruixes entremaliades, amb la rondallaire
Glòria Arrufat

Organitza: Biblioteca Municipal i
Regidoria de Cultura

Diumenge 8
Celebració del 8 de març
Dia de la Dona Treballadora
Plaça de la Vila / 10.30 h
Repartiment d’obsequis a les dones vianants per celebrar el
Dia de la Dona Treballadora.
És una tradició amb quinze anys d’història.

Organitza: Associació La Dona per la Dona

Teatre Musical Infantil
El Casal de Llavaneres / 18.00 h

Els emocionants viatges del Cardenal Vives i Tutó,
amb l´Espina de la Sardina. Segona sessió de
la campanya “Llavaneres, un poble de contes”

Organitza: Biblioteca Municipal i
Regidoria de Cultura

Diumenge 22
7a Marxa de BTT de Muntanya
El Casal de Llavaneres / 9.00 h
Organitza: Secció Esportiva d’El Casal
de Llavaneres

Dijous 26
Sortida al teatre
Passeig de Jaume Brutau, davant del CAP
(sortida de l’autocar) / 19.00 h

La Bella i la Bèstia, a càrrec de la companyia Veus Veus.
Preu: 4 euros

La Bella y la Bestia, al Barcelona Teatre Musical
Preu: 35 euros (inclou bus i entrada al teatre)
Compra d’entrades a Ca l’Alfaro fins el proper dijous 12 de
març. Hi ha 100 úniques localitats.

Organitza: Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil

Organitza: Regidoria de Cultura

Crea els cartells
de les festes
majors de
Llavaneres 09
La Regidoria de Cultura i
el departament de Comunicació de l’Ajuntament
de Llavaneres convoquen
un concurs per triar les
imatges d’ambdues festes
majors del poble, La Minerva i Sant Andreu’09. Els
treballs han de ser inèdits
i cal que facin referència
a qualsevol fet característic de la vila. El concurs és
obert a tothom i està dotat
amb 450 € per cartell. Els
creadors poden presentar
propostes per a les dues
festes majors o, si ho prefereixen, optar només a la
creació d’un dels cartells.
Els treballs es poden lliurar a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) fins el 8 de
maig, a les 14 hores. La decisió del jurat es farà pública el 23 de maig de 2009 a
la 1 del migdia, a la Biblioteca Municipal, i les obres
s’exposaran en aquest mateix espai fins el 15 de juny.

Cultura convoca
la Mostra
Literària de
Llavaneres 09
La Regidoria de Cultura de
Llavaneres convoca una
nova edició de la Mostra
Literària de Sant Andreu
de Llavaneres. Hi haurà sis
grups, repartits per edats i
en les modalitats de prosa
i poesia, i la data límit de
presentació de treballs és
el 27 de març. Els noms dels
guanyadors es donaran a
conèixer el dijous 23 d’abril,
diada de Sant Jordi, en un
acte a la sala de plens. Els
treballs hauran de ser individuals, escrits en català
i totalment inèdits. Només
s’acceptarà una obra per
categoria, modalitat i participant. Seran premiats els
dos primers classificats de
cada grup i modalitat. Podeu consultar les bases en
el web municipal santandreudellavaneres.cat.
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festes

Llavaneres celebra els 3 Tombs
Llavaneres va celebrar la festa de Sant Antoni
Abat el 25 de gener. Es van poder veure carros
i carruatges de tota mena: des de petits carretons de passeig, fins a grans carruatges de tir.
I no hi podien faltar els cavalls, amb els seus
genets i amazones de totes les edats. Entre el
públic assistent, qui més en va gaudir van ser
els nens i les nenes, que miraven els cavalls,
alts i esvelts, entre encuriosits i esporuguits.

Amb la primera volta de les tres que cal completar per venerar Sant Antoni Abat, tant els
cavalls com els animals domèstics que s’hi
van acostar van rebre la benedicció per part
del rector de la parròquia de Sant Andreu. En
acabat, els assistents van recollir un obsequi
per la seva participació i van prendre part en
l’aperitiu popular que l’Ajuntament va oferir al
parc de Ca l’Alfaro.

Un dels participants en l’edició d’enguany.

esports

El Club d’Escacs Llavaneres triomfa
en la final de la copa catalana
El Club d’Escacs Llavaneres va aconseguir la
tercera posició en la final de la copa catalana de
2a i 3a categoria que es va disputar el 25 de gener a Reus. L’entitat -que es va constituir oficialment el setembre de 2008- està integrada per
disset persones amb moltes ganes de perfeccionar la seva tècnica i d’aconseguir títols. Els cinc
integrants de l’equip que va assolir el tercer lloc
són Juan Santiago Moravich, Jordi Martín, Jordi
Graupera, Francesc Bonjoch i Joan Minguell.
La possibilitat de classificar-se per a la final ja va
ser tota una fita per als llavanerencs, ja que per
aconseguir-ho havien de quedar entre els quatre primers de la trentena d’equips de la seva
categoria que, en la demarcació de Barcelona,
aspiraven a jugar la final catalana. En el torneig
classificatori disputat a Sants el 18 de gener, van
aconseguir la quarta posició i es van classificar
per a la final. A Reus -on es va disputar aquesta
final- van quedar els tercers dels deu equips que
hi jugaven. La copa catalana és una competició

anual que es juga en la modalitat de partides
semiràpides.
A més de la victòria, per als jugadors llavanerencs va ser una gran experiència participar en
el torneig, perquè van poder veure l’exhibició
de jugadors de categories superiors, considerats com autèntics mestres. La competició continua a partir de l’1 de febrer, data que comença
la lliga que s’allarga fins el mes de maig.

Inscripcions
obertes per a
la 7a marxa de
muntanya
en BTT
El Casal de Llavaneres
organitza el 22 de març
la 7a marxa de muntanya
en BTT i els interessats
s’hi poden inscriure fins
el 19 de març. Els participants podran triar entre
un recorregut de 20 Km
de dificultat mitjana i un
itinerari de 40 km de dificultat alta per camins i
corriols de muntanya. El
preu de la inscripció és
de 14 € per als ciclistes
federats i de 20 € per als
no federats. En el cas que
les inscripcions es facin el
mateix dia, el preu serà
de 16 € per als federats i
de 22 € per als no federats. Els socis d’El Casal
tenen un descompte de 4
€. Els assistents tindran
esmorzar, obsequis i sorteig de material esportiu
en finalitzar la marxa.
Per a inscriure’s, cal fer
un ingrés al número de
compte:
2081 / 0528 / 73 / 3300000182,
i enviar el resguard i la
butlleta de participació al
fax: 937 928 810.

La Bella y la
Bestia, la
proposta per al
mes de març
La Regidoria de Cultura
proposa una espectacle
per a tots els públics, una
obra moderna que s’ha
convertit en tot un clàssic: el musical de La Bella
y la Bestia. La sortida es
farà des de Llavaneres el
dijous 26 de març i fins
el 12 de març hi ha temps
per comprar l’entrada, a
Ca l’Alfaro. El preu és de
35 euros i inclou l’autocar
i l’entrada al musical, al
Barcelona Teatre Musical.

Campanya
d’identificació i
cens a Sant Andreu
de Llavaneres
De l’1 al 31 de març de 2009
S’ha de demanar cita prèvia a:

· El Món dels Animals
c/Munt, 60. Tel. 93 795 22 45
Horari: Laborables i dissabtes de 10.00 a 13.30h i de 17.00 a 20.00 h
· Centre Clínic Veterinari Llavaneres
Av. Catalunya, 12 (costat correus). Tel/Fax 93 792 73 53
Horari: Laborables de 10.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h
Dissabtes de 10.00 a 13.00 h
L'Ajuntament de Llavaneres lliurarà als propietaris de mascotes que s’afegeixin
a la campanya i els dels animals censats, els següents obsequis:
· Un dispensador de bosses, amb forma d’osset, per facilitar la recollida de les
defecacions canines a la via pública.
·Una placa identificativa per a les mascotes, on es gravarà el nom de l’animal i el
telèfon del propietari.
Vine a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Llavaneres a recollir
els teus regals!
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i dimarts i dijous, de 16.00 a 20.00 h

Ajuntament de
SANT ANDREU
DE LLAVANERES

