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Fotografia de família d’assistents al 4t Aplec de Sant Sebastià, el passat diumenge 17 de gener.

L’alcalde i representants del Museu, amb la família de l’exalcalde Ros i Blahà.
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Som a les portes de l’estiu. Aviat celebrarem la nostra Festa Major d’estiu, la Minerva, però abans
hi ha molta feina a fer. El ritme d’aquests darrers mesos és molt intens. Recentment, vam tenir
una molt bona notícia. L’Ajuntament és l’hereu d’una fortuna que invertirem en benefici del poble.
Gràcies al nebot del difunt, hem pogut rescatar cent milions de les antigues pessetes que dormien la
son dels justos tancats en una oficina bancària des de feia nou anys. Ningú no ens havia avisat i és de
rebut agrair oficialment a aquest familiar que tingués l’amabilitat de notificar-ho al consistori. Amb
aquests diners farem la prefectura de la Policia Local i s’hi farà constar que l’obra ha estat possible
gràcies a l’herència de Jorge Gabernet i Ahicart. També dedicarem part dels diners a Benestar
Social, a eixugar dèficit i a d’altres obres d’interès municipal, tot complint la voluntat del difunt.
Hem d’estar molt agraïts, a més, a la família de l’alcalde Joaquim Ros i Blahà. El Museu-Arxiu de
Llavaneres és el dipositari d’un llibre de memòries manuscrit per aquest llavanerenc, que va ser
alcalde del municipi de 1894 a 1909. El llibre és un autèntic tresor per a la memòria històrica local i
és amb aquesta finalitat, per a què s’utilitzi per a investigacions històriques, que la família l’ha donat
a l’Ajuntament. En va fer el lliurament la néta de Ros i Blahà, Mercè Ros, que el conservava com a
herència familiar, acompanyada d’un altre nét, Gaspar Sala. Des d’aquestes planes els en vull donar
les gràcies de manera oficial.
Aquestes darreres setmanes Llavaneres ha estat notícia per l’aprovació d’una moció del PP, amb el
vot de CiU, que té com a objecte regular l’accés de la immigració irregular al nostre país. Tot i que
no s’aplicarà, pot ser una eina per tenir en compte en cas que es generin problemàtiques socials
greus i que s’atempti contra la convivència. Cal donar un toc d’atenció a l’Estat central que, amb
la seva manca d’ordenació de la immigració, trasllada el problema als ajuntaments. Els municipis
hem de fer front a despeses socials d’aquestes persones que no tenen permís de residència ni de
treball però que, hem d’atendre. S’hi ha d’afegir, a més, que l’Estat ens acaba de retallar l’aportació
econòmica per fer-hi front. Els ajuntaments no podem suportar sols aquesta responsabilitat. És per
això que cal reclamar amb força, des de la municipalitat, més implicació estatal. Lamento que el
nom de Llavaneres hagi estat de nou objecte de polèmica i controvèrsia als mitjans de comunicació,
però la situació reclama que s’hi actuï i algú ho havia de fer.
Rebeu una salutació cordial.

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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“Les 3 Viles” obren les portes de la nova deixalleria
El nou equipament, ubicat al polígon industrial de Llavaneres, és més accessible i més gran

on s’ha construït té més de 1.000 m2 i és
un equipament més còmode, ja que s’hi
han instal·lat uns molls de descàrrega
que faciliten l’abocament dels residus als
diferents contenidors.

La deixalleria nova s’ha construït al
polígon industrial de Llavaneres i, per
tant, compta amb un accés molt fàcil.
L’antiga deixalleria mancomunada havia
quedat obsoleta i la ubicació al torrent
de les Bruixes la feia poc còmoda per als
usuaris a causa de la mala comunicació. A
la deixalleria nova, que s’ha finançat amb
una subvenció de l’Agència Catalana de
Residus de la Generalitat que ha cobert el
50% del cost del projecte, es podrà recollir
un volum de residus més gran: la parcel·la

L’equipament es va inaugurar dissabte
15 de maig, a les dotze del migdia, amb
la presència dels alcaldes de Les 3 viles,
Bernat Graupera, de Llavaneres, Miquel
Àngel Martínez, de Sant Vicenç, i Joaquim
Arnó, de Caldes d’Estrac. Els assistents
a l’acte van ser obsequiats amb un bidó
de recollida d’oli domèstic. Amb aquest
equipament, Llavaneres, Sant Vicenç
i Caldes confien poder reimpulsar el
servei, que es completa amb la deixalleria
mòbil que setmanalment visita diferents
punts de tots tres municipis per facilitar
la col·laboració de veïns amb dificultats
per a desplaçar-se.

Horari
De dimarts a dissabte, de 9 a 13
i de 17 a 20 hores
Diumenges, de 9 a 14 hores
Dilluns tancat

Es duplica el nombre de veïns amb descomptes per usar la deixalleria
La Regidoria de Medi Ambient té ja el llistat de les famílies que
es beneficiaran aquest any d’un 25% de descompte en la taxa
d’escombraries. La rebaixa afecta 100 famílies, xifra que multiplica per dos les 51 famílies de l’any anterior. Són veïns que durant el 2009 van fer ús de la deixalleria un mínim de 12 vegades
-en un període mínim de sis mesos-. Les notificacions s’estan
fent entre finals de maig i principis de juny.
A més, hi ha altres 45 llars, quatre més que l’any anterior, que
també tindran un descompte del 25% en la taxa per haver practicat compostatge casolà durant el 2009. L’objectiu és premiar
les persones que produeixen menys residus o que en faciliten
la retirada. Algunes d’aquestes famílies arribaran a tenir una
rebaixa del 50% de la taxa, si sumen el descompte per l’ús de la

deixalleria al del compostatge casolà.
Respecte de les visites a la deixalleria, s’hi han de fer per portar-hi el material que no es recull en el servei de recollida porta
a porta o a través dels contenidors, és a dir, oli, fluorescents,
electrodomèstics, mobles vells o restes de poda, entre d’altres.
Pel que fa al compostatge casolà, el veí interessat s’ha hagut
d’inscriure prèviament a l’Ajuntament i haver manifestat el
compromís escrit que està disposat a fer compost amb les restes del jardí i del menjar. L’Ajuntament s’encarrega de fer una
visita anual de control a la seva llar per comprovar que, efectivament, aquesta pràctica s’està portant a terme. Sant Andreu de
Llavaneres va ser un dels municipis pioners en el compostatge
casolà, una pràctica que s’hi porta a terme des del 2004.
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Llavaneres en positiu

En marxa una campanya per difondre l’ordenança de civisme i de convivència
ciutadana, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de tots
i respectuoses que beneficiïn el conjunt
de la població. El llibret recull també un
resum de les infraccions principals. La
crida és ben senzilla: més civisme vol dir
un Llavaneres amb més qualitat de vida, i
així ho resumeix el logotip que s’ha escollit i que dóna continuïtat al que ja identifica el comerç local.
L’ordenança de civisme i de convivència
ciutadana es va aprovar de manera definitiva en el ple del 31 de març i està en
vigor des del 15 de maig. Per donar-la a
conèixer, l’Ajuntament de Llavaneres engega ara una campanya de comunicació.
Juntament amb aquesta revista, tots els
veïns han rebut a casa un llibret amb un
resum de l’ordenança que, de manera
gràfica i visual, explica quins són els drets
i els deures de la ciutadania i del consistori per garantir unes relacions solidàries

L’objectiu d’aquesta ordenança és descriure tot un seguit de conductes incíviques i donar-hi un marc legal per combatre-les, tal com ha destacat l’alcalde,
Bermat Graupera. En el text, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt
greus i s’estableixen multes, però també
es preveu la creació d’un cos d’agents cívics voluntaris i de mesures educatives
que ajudin a conscienciar la població de
la necessitat de complir les normes de
convivència que tota societat necessita

per garantir la qualitat de vida dels seus
membres. La campanya es farà visible a
partir d’aquest estiu als parcs públics de
Llavaneres, on es preveu instal·lar plafons
informatius per demanar respecte per les
instal·lacions. S’hi recordaran actituds a
preservar, com ara recollir les defecacions
canines, fer un bon ús de les papereres i
tenir cura de les plantes i del mobiliari.

Les entitats, amb el civisme

Aquesta crida a favor del civisme serà
també el leit motive de la Mostra d’Entitats de Llavaneres, que se celebrarà els
dies 5 i 6 de juny al parc de Ca l’Alfaro.
L’Ajuntament compta amb les entitats per
tirar endavant aquesta tasca pedagògica
de difusió de l’ordenança, perquè, com
dirà l’eslògan de la Mostra, Les entitats
ajuden a fer civisme. (veure pàg. 10)

Amb finalitat educativa

Tres joves del poble de 13 i 14 anys d’edat van repintar la paret del pont de
l’autopista que havien embrutat amb pintades. Els joves van ser enxampats
el passat 25 de març per la Policia Local mentre guixaven la paret i, des de
la Regidoria de Benestar Social, es van coordinar les tasques de reparació.
Després del corresponent contacte amb les famílies, el 17 d’abril, es va
organitzar l’actuació. Els mateixos joves autors dels grafits van haver
d’aportar tot el material necessari per repintar la paret (pintura, pinzells...).
Es tracta d’una mesura amb finalitat educativa, el compliment de la qual és
voluntari. En cas que no s’accepti, però, els infractors han de pagar el cost
de la reparació i abonar una multa. Aquesta mesura de reparació de danys
causats a la via pública forma part d’un programa de mesures alternatives
que, més enllà de la sanció econòmica, pretén conscienciar la població de
la necessitat de tenir cura de l’entorn, tal com recull la nova ordenança de
civisme i de convivència ciutadana.

L’ADF neteja 25 quilòmetres de camins forestals

Els voluntaris de l’Agrupació de
Defensa Forestal (ADF) Serralada de Montalt han netejat aquesta primavera uns 25 quilòmetres
de camins rurals del municipi.
Aquests camins i corriols havien
quedat impracticables, a causa
dels nombrosos arbres caiguts
arran dels temporals de vent i de
pluja d’aquest hivern. Els voluntaris de l’agrupació hi han estat
treballant els dissabtes al matí
des del mes de febrer.
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Herència milionària per al
poble de Llavaneres

El consistori és l’únic hereu de la fortuna d’un veí del
poble que va morir l’any 2001 i que puja a 620.000 euros
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
ha rebut una herència de 620.030 euros. El
consistori és l’únic hereu de la fortuna d’un
veí del poble, que va morir el 23 de juny de
2001, i que s’ha pogut descobrir gràcies a la
informació facilitada per un nebot del difunt.
El ple municipal va acceptar l’herència el 31
de març. L’acord, que es va presentar per
urgència, va rebre els vots a favor de CiU,
el PP i el PSC i les abstencions d’ERC, GLL
i SOS. En el ple del mes d’abril, els grups
d’ERC i de GLL van criticar la manera
com el govern ha gestionat la recepció de
l’herència i van demanar, a través d’una
moció, que els diners es destinin a eixugar el
dèficit de l’Ajuntament. El govern va decidir
finalment que part dels diners serviran
per reduir un 10% del dèficit. El regidor
d’Hisenda, Josep Molina, va destacar que
la prioritat és sanejar l’economia. La resta
de diners, com ja havia avançat l’alcalde,
Bernat Graupera, s’invertiran en la nova

prefectura de la Policia Local, en Benestar
Social i en altres actuacions d’interès.

L’herència
Nascut l’any 1927, Jorge Gabernet Ahicart
va passar els últims anys de la seva vida
a Llavaneres. Vivia en un pis del carrer
Cardenal Vives i els seus veïns el recorden
com una persona reservada i discreta. Era
solter i no tenia fills. L’home va morir fa 9
anys, però la notícia de què l’Ajuntament
de Llavaneres és l’hereu de la seva fortuna
no s’ha sabut fins ara. Quan la família va
informar-ne l’Ajuntament, es va iniciar una
investigació per comprovar l’autenticitat del
testament i per esbrinar on estava dipositat
el fons d’inversió de l’herència. Es va poder
comprovar que el difunt havia deixat per
escrit en un testament de l’any 1998, en una
notaria de Barcelona, que deixava tots els
seus béns a l’Ajuntament de Llavaneres.

Altres acords (31/3/2010)
Le Monnier. Aprovació provisional de les normes subsidiàries i
del Pla Parcial en l’àmbit del sector PP-12 Le Monnier. A favor,
CIU, PP i PSC; abstencions de SOS, GLL i ERC.
Ordenança de civisme. Resolució de les al·legacions d’ERC,
GLL i SOS contra l’ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana, que denunciaven un error de forma perquè la documentació de l’aprovació inicial no contenia el text definitiu
de l’ordenança; i aprovació definitiva de l’ordenança. En contra,
ERC, GLL i SOS. A favor, CiU i PP. Abstenció del PSC.
Any del Cardenal. Declarar l’any 2010 al municipi de Sant Andreu de Llavaneres com a Any del Cardenal Vives.
Gestió dels envasos. Aprovació per assentiment d’una moció
d’ERC de suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. Es tracta d’una campanya a nivell català per promoure
la creació d’un sistema de retorn d’envasos similar al que s’ha
implantat ja fa temps en altres països europeus. El govern ha
anunciat que ja hi està treballant

Altres acords (27/4/2010)
Subvenció. Acceptació per unanimitat de la subvenció de

Polèmic debat
sobre la immigració
irregular
El ple de l’Ajuntament del 27
d’abril va aprovar amb els vots a
favor de CiU i el PP dues mocions
sobre polítiques d’immigració
que van aixecar dures crítiques
per part de l’oposició. Totes dues
mocions demanen a l’Estat que
reguli i ordeni la immigració il·
legal i més recursos per a la immigració, i en el cas de la presentada pel PP, planteja denunciar
els immigrants il·legals a través
del padró. Els grups de l’oposició
van criticar que aquesta mesura
farà que moltes persones, per
por, no s’empadronin i quedin
fora de la cobertura de drets bàsics com l’ensenyament o la sanitat. El PP i CiU van defensar que
el seu objectiu és treballar per
una immigració legal i ordenada. L’alcalde ha anunciat que de
moment la mesura no s’aplicarà,
fins que s’estudiï detingudament.

45.000,00 euros del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya per a l’Escola Municipal de Música per al curs
2009-2010.
Turó de Sant Sebastià. Aprovació de l’addenda al conveni de
planejament i gestió a signar entre l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres, els propietaris del Sector Turó de Sant Sebastià i
els propietaris del sector riera de Sant Andreu a la preservació
del Turó de Sant Sebastià. A favor, CIU, PP, PSC, GLL i ERC, i
vot en contra de SOS.
Escola bressol municipal. Revisió del preu del contracte de la
gestió del servei de llar d’infants a l’escola bressol Minerva. Vots
a favor de CIU, PP i PSC, i abstencions de GLL, ERC i SOS.
Plantilla i pressupost municipal. Desestimació de les al·
legacions formulades contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost i de la plantilla de personal per a l’exercici 2010, i aprovació definitiva del pressupost municipal per al 2010. Vots a favor
de CIU, i abstencions de PP, PSC, GLL, ERC i SOS.
Neteja de boscos. Demanar a la Generalitat que inclogui Sant
Andreu de Llavaneres en el pla d’ajuts per a municipis i particulars per a l’arranjament substancial de vials, l’eliminació de
restes vegetals vora dels camins i treballs en les masses forestals
afectades. Moció d’ERC aprovada per unanimitat. El govern ha
anunciat que ja hi està treballant.
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Un nou parc al centre del poble
El parc de Can Rivière connecta el Casal de
la Gent Gran amb el futur Casal de Joves
El parc de Can Rivière va obrir les portes coincidint amb la diada de Sant Jordi. Neix com un nou pulmó verd i de lleure al
centre del poble, enclavat just entre el Casal de la Gent Gran i el
Casal de Joves, equipament que està pendent de construcció a
l’antiga masia de Can Rivière. Les obres del parc, que han anat
a càrrec de Construcciones y Rebajes Àrids SA, s’han finançat a
través del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) del 2009. L’espai
s’ha convertit en un parc amb espais de zona verda, de descans
i de lleure, que es connecten a través de camins per afavorir el
passeig dels vianants. L’enjardinament és un dels punts forts de
l’actuació i també en destaquen la zona de jocs infantils i les
pistes de petanca.

Renovació de jocs infantils

Nou pàrquing municipal

La Regidoria d’Urbanisme ha renovat el mobiliari de la zona de jocs del passeig de la Mare
de Déu de Montserrat. A més de col·locar-hi
tota mena de jocs nous tradicionals, l’actuació
ha inclòs la substitució de la sorra que hi havia en aquesta zona per un paviment més suau,
de cautxú. Aquest estiu també s’estrenarà una
nova zona de jocs al parc de Ca l’Alfaro. Per
a aquest racó s’han triat uns jocs més rústics.
Les dues zones de jocs tenien més de 15 anys.

L’Ajuntament ha obert un nou aparcament
municipal al costat de l’estació de Renfe. És
l’antic pàrquing del restaurant Castell de
Mar, que ha passat a ser propietat municipal.
Té capacitat per a una quarantena de vehicles i, de moment, s’hi ha habilitat un accés
provisional fins a l’estació que s’acabarà de
condicionar quan s’enllesteixin les obres de
construcció del nou edifici de passatgers que
l’Estat hi té en marxa.

Eliminació de barreres

El nou carrer de Sant Joan

El consistori està enllestint la remodelació del
tram del carrer de Sant Pere que enllaça l’avinguda de Sant Andreu amb la travessera de Sant
Pere. Les obres donen continuïtat al carril bici
i segueixen el projecte d’eliminació de barreres
arquitectòniques que hi ha en marxa al barri.
En una segona fase, s’ampliarà la vorera del
costat oest de la travessera de Sant Pere.

El carrer de Sant Joan lluirà aviat nova imatge. El consistori ha tirat endavant un projecte de remodelació del carrer: s’ha col·locat
la mateixa llamborda que es va fer servir a
Pintors Masriera i s’hi instal·larà una pilona
per tal que el carrer sigui restringit a la circulació de vehicles i només hi accedeixin els
veïns d’aquests dos carrers.

Les obres del carril
bici, adjudicades
L’Ajuntament ha adjudicat les obres
de construcció del carril bici al passeig de la Riera a l’empresa Eurocatalana d’Obres i Serveis per un
import de 98.030,02 euros. Entre altres millores, l’adjudicatària ha rebaixat el termini d’execució de dos
mesos a un mes i mig, millorarà la
senyalització vertical i pavimentarà un carril exclusiu per a vehicles,
per tal de separar la circulació rodada en un dels trams del passeig.
Al concurs, s’hi van presentar quatre empreses. Aquesta actuació es
finançarà amb el fons estatal d’inversió (FEOSL) del 2010, i convertirà
el passeig de la Riera en un espai
de prioritat per a vianants i bicicletes. El projecte afecta el tram que
enllaça l’avinguda de Sant Andreu
amb el passeig marítim. Una de les
millores introduïdes per l’adjudicatària és la pavimentació d’un carril
de 3 metres d’amplada al passeig
de la Riera entre el pont de la Riera
i el camí de can Pi. Aquesta actuació
permetrà separar el trànsit rodat
de la zona de lleure per a vianants
i bicicletes, ja que s’hi farà un tancament, i evitarà que els vehicles hi
aixequin polseguera al passar.
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promoció econòmica

Saborós i de la terra

L’11a Festa del Pèsol de Llavaneres torna a presumir
del pèsol garrofal conreat a casa

cart, un aparador de música i art al carrer.
La nit de dissabte es va servir, un any més, el
sopar popular, amb 416 tiquets venuts.

Degustació popular. A sota, Canal recull el
Pèsol d’Or dedicat al seu pare.
La degustació popular dels pèsols ofegats de
Llavaneres va tenir lloc diumenge 25 d’abril i
va ser el moment més destacat de tot un cap
de setmana d’activitats al voltant de la promoció del pèsol garrofal. Del 22 al 25 d’abril,
la Festa del Pèsol de Llavaneres, que des de
fa onze edicions organitza la Regidoria de
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
amb el suport dels productors locals i dels
comerços del poble, va convidar tothom a
participar en sopars i en activitats de lleure
i a comprar i a degustar el pèsol de Llavaneres. Com a novetat, des d’aquest any el pèsol
garrofal porta una etiqueta identificativa per
tal que el comensal tingui garanties que està
comprant l’autèntic pèsol de Llavaneres.
El bon temps va afavorir l’afluència de públic al recinte firal del parc de Ca l’Alfaro
amb motiu de la degustació popular, per a
la qual es van vendre 707 tiquets. Durant tot
el cap de setmana, a més, es va poder visitar
la fira en què van participar 20 expositors,
comprar-hi el pèsol garrofal i gaudir de les
propostes de lleure: des de les activitats i els
jocs infantils fins als concerts del 3r Musi-

L’11a Festa del Pèsol va començar dijous 22
amb el 3r Sopar del Pèsol. Enguany, Llavaneres va reconèixer, a títol pòstum, la dedicació que Domingo Canal va tenir, al llarg de
tota la seva vida, al conreu del pèsol garrofal.
El Pèsol d’Or commemoratiu va ser recollit
pel seu fill, Domènec Canal, en el decurs del
sopar que va organitzar el restaurant Vil·la
Minerva i en el qual es van poder degustar
fins a vuit plats originals cuinats amb pèsol.
També van ser reconeguts dos establiments
llavanerencs: la Pastisseria Alsina, amb el
matrimoni format per Fina i Andreu Alsina
al capdavant, per la difusió de la coca de Llavaneres, i l’establiment Farnés per la difusió
del pèsol de Llavaneres.
D’altra banda, durant l’esmorzar amb escolars, que es va fer al parc de Can Rivière, els
alumnes del Serena Vall, del Labandària i del
Sant Andreu, van lliurar el treball de manualitats del pèsol i van recollir llavors de pèsol
garrofal per conrear-les el curs vinent.
El regidor de Promoció Econòmica, Josep
Molina, ha avançat que en la reunió de valoració de la festa es va decidir que la data
de la propera edició es fixarà al setembre,
amb l’objectiu de consolidar-la, i que no patirà modificacions d’última hora. També es
va acordar que a la Mostra podran participar-hi restaurants de totes les poblacions
sempre i quan tinguin el distintiu del pèsol
garrofal que faciliten els productors locals.
Molina vol agrair la feina feta al personal de
Promoció Econòmica pel funcionament de
la festa i per l’èxit aconseguit.

En marxa el curs
d’anglès comercial

El curs d’anglès comercial, que organitza la Regidoria de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme, està
en marxa des del 4 maig i l’estan seguint 17 alumnes que s’han
distribuït en dos grups, segons el
nivell d’anglès, per tal de facilitarne l’aprenentatge. La formació, de
50 hores de durada, és gratuïta i
s’adreça a treballadors en actiu, ja
siguin autònoms o assalariats. Es
tracta d’un curs subvencionat per
PIMEC (micro, petita i mitjana empresa de Catalunya), la Generalitat
de Catalunya i la Unió Europea.

Accions gratuïtes
d’assessorament
comercial

La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme informa
als empresaris locals que hi ha
obertes les sol·licituds per al programa d’assessorament als establiments comercials Modernitza’t.
Aquest programa té com a objecte
el foment de la competitivitat de
les petites i mitjanes empreses comercials, en una iniciativa conjunta
entre la Diputació de Barcelona i la
Cambra de Comerç de Barcelona.
Per sol·licitar-ne els serveis d’assessorament, cal emplenar i signar
l’imprès que trobareu al web municipal www.santandreudellavaneres.cat i fer-lo arribar a Ca l’Alfaro.

Fidelitzar la clientela

La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme organitza l’1
de juny, a la Biblioteca municipal,
el taller Eines de fidelització de la
clientela. La sessió està adreçada
a comerços i a serveis locals i és
gratuïta. Aquest taller és una de
les dues accions formatives que la
Diputació de Barcelona ha concedit
per a aquest 2010 a la Regidoria
de Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme. La segona proposta és el
taller Sabem calcular els nostres
marges comercials? i es farà els
dies 19 i 20 d’octubre.
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Pedrera d’escriptors

Els guanyadors de la Mostra

El lliurament de premis de la Mostra Literària de
Llavaneres centra els actes de la diada de Sant Jordi
Josep Muñoz, amb Petits miracles, en prosa,
i Albert Garcia Elena, amb Limitació del
foc, en poesia, són els guanyadors del grup
d’adults de la Mostra Literària Sant Andreu
de Llavaneres 2010. El jurat va haver de triar
entre els 130 treballs presentats per escollir
els millors de cada categoria. L’elevada
participació ha estat l’aspecte més destacat de
la present edició. Els premis es van lliurar per

Sant Jordi i ara els guanyadors representaran
Llavaneres en la fase comarcal. Per celebrar la
diada cultural per excel·lència de Catalunya,
a Llavaneres no hi van faltar les tradicionals
parades de venda de roses i de llibres i, com
a novetat, a la tarda, va actuar el grup Esperit
de Joventut del Casal de la Gent Gran. A més,
a la plaça de la Vila, es va oferir la tradicional
ballada de sardanes.

A dalt, els guanyadors de la mostra literària. A sota, Esperit de Joventut.

GRUP A
PROSA:
1r Els pirates de Llavaneres, d’Alèxia
Florenza
2n El secret de la tortuga, de Josep M.
Martorell
POESIA:
1r La primavera, d’Alèxia Llorens
2n La primavera, d’Albert Ral
GRUP B
PROSA:
1r Un món màgic, de Cristina Alsina
2n Un viatge al temps feudal, de Julian
Anaya
POESIA:
1r La lluna, d’Eva Froger
2n L’hivern és un infern, de Martí
Domènech
GRUP C
PROSA:
1r La vida asseguts en un banc, de
Gerard Viladomat
2n El principi de la meva vida, de
Paula Pérez
POESIA:
1r Migdia i mitjanit, de V. Carozzi
2n La meva flor, d’Agustina Micaela
Ventrici
GRUP D
PROSA:
1r Les memòries d’Edmund Rogers, de
Carlos Domínguez
2n Bestiari, de Clara Sánchez
Accèssit especial per a Jaume Portell
POESIA:
2n Diamant hostil, de Guillem Rubio
GRUP F
PROSA:
1r Petits miracles, de Josep Muñoz
POESIA:
1r Limitació del foc, d’Albert Garcia
2n Els sentiments i les coses que diuen
les roses, d’Esther Onetti

Els gegants de Llavaneres celebren 25 anys per la Minerva

L’actuació del cantant Moncho, una de les novetats més destacades de la Festa Major d’estiu 2010

La celebració dels 25 anys dels gegants de
Llavaneres, en Jaume Llull i la Minerva,
serà un dels moments més emotius de la
Festa Major de la Minerva 2010. Hi haurà una xerrada, una cercavila i una festa
d’aniversari com mereix l’ocasió. Els dies
centrals de la Minerva 2010 es viuran del
16 al 19 de juliol, però els actes començaran el cap de setmana anterior. El pòrtic de la Festa d’estiu reserva aquest any
propostes molt interessants: la més destacada és l’actuació del cantant de boleros
Moncho, la nit de dissabte 10, a Ca l’Alfaro i amb entrada gratuïta. Una altra novetat serà la Nit de Poesia i Jazz, que després

de l’experiència de l’Onze de Setembre de
l’any passat, s’avança per aprofitar l’encant d’una nit d’estiu als jardins de Can
Caralt i obrirà els actes de la Festa divendres 9 de juliol. Diumenge 11, hi haurà la
Trobada de Puntaires al carrer de Munt i
una nova edició del Mulla’t per l’esclerosi
múltiple a la piscina municipal.
El programa de la Minerva 2010 continuarà divendres 16 amb un espectacle
infantil, el correguspira i el concert jove
amb Hotel Cochambre i altres grups, a Ca
l’Alfaro. Dissabte 17 hi haurà castells amb
els Capgrossos de Mataró i, a la nit, ball

a càrrec de l’Orquestra Cimarron. El dia
central de la Festa Major arribarà el 18 de
juliol. Al matí, amb la pedalada popular,
la festa de l’escuma i la gran celebració
dels 25 anys dels gegants i, al vespre, amb
les havaneres a la platja, els focs artificials
amb la pirotècnia Tomàs de Benicarló i el
ball, al parc de Sant Pere, amb l’orquestra Taxman. Dilluns 19 de juliol serà festa
local i, com sempre, la Minerva s’acomiadarà amb el concert de la Maravella i, a la
nit, amb el correfoc dels Banyuts de Llavaneres. Tampoc no hi faltaran ni les activitats esportives ni les propostes lúdiques
adreçades als més petits.
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El Museu-Arxiu s’amplia amb una
galeria d’escultura

Can Caralt estrena una nova sala que, de manera permanent, mostrarà obra
d’artistes de prestigi com Subirachs, Riera i Aragó o Manolo Hugué
El Museu-Arxiu de Llavaneres va obrir
el 21 de maig una nova sala dedicada a
l’escultura tot coincidint amb els actes
de celebració del Dia Internacional dels
Museus. El Museu-Arxiu ja disposava
d’escultures, però amb aquesta instal·lació
es dóna cabuda a un fons patrimonial ampliat. La nova col·lecció d’escultures està
formada per disset obres d’art, majoritàriament de bronze, d’estils i tècniques diferents, que van de l’abstracció al realisme.
Entre els autors més coneguts, destaquen els noms de Manolo Hugué, Josep
M. Subirachs o Rie-ra i Aragó, i també
d’artistes mataronins com ara Perecoll,
Manuel Cusachs o Llucià Gonzàlez. Amb
aquesta ampliació, el Museu-Arxiu, amb
el suport de l’Ajuntament de Llavaneres,

vol retre homenatge a l’escultura. L’objectiu,
tal com s’explica
en el catàleg que
s’ha editat per
donar a conèixer aquesta nova
col·lecció d’escultures, és enriquir el patrimoni
artístic i cultural
de Llavaneres i
acostar l’art a les
noves generacions i als amants Inauguració de la nova galeria d’escultura.
primera planta de l’edifici de Can Caralt,
de la cultura.
en un espai molt lluminós, ideal per a exLa nova sala d’escultures està situada a la hibir peces escultòriques.

Tres artistes mataronins

Les darreres propostes del calendari d’exposicions del Museu-Arxiu se
centren en l’obra i l’art de tres artistes mataronins de renom internacional:
Josep Novellas, Llucià González i Marta Duran. Fins el 23 de maig, Llavaneres
va retre homenatge a Josep Novellas (Mataró 1950-2009). A La Belle EPOC,
en referència a la malaltia pulmonar que patia l’autor, els visitants van
poder descobrir les darreres creacions d’aquest pintor mataroní, a la
foto. Des del 28 de maig i fins el 27 de juny, la proposta arriba de la mà
de Llucià González (Mataró, 1946), un escultor que treballa el ferro en les
més variades formes, fruit del domini de la tècnica adquirida amb anys de
constància i bon treball professional. Finalment, durant tot el mes de juliol,
el Museu-Arxiu mostrarà l’obra de Marta Duran (Mataró, 1955), una pintora
d’estil figuratiu que ha portat la seva obra fins als Estats Units.

comunicació

Ràdio Llavaneres, compte enrere
L’assemblea general d’El Casal de Llavaneres
va ratificar el 18 d’abril, el nou conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament. L’acord
preveu que el consistori podrà fer ús de les
antigues dependències de Ràdio Llavaneres,
que es reobrirà, i d’espais comuns d’El
Casal. A canvi, l’Ajuntament assumeix el
manteniment de l’edifici, situat a l’avinguda
de Catalunya, 56 –a excepció del bar- , i
impulsarà la instal·lació d’un ascensor. Així
mateix, es compromet a fer una inversió
anual a l’equipament; inversió que decidirà en
cada cas la comissió de seguiment formada
per quatre membres d’El Casal, quatre

representants del consistori i per l’alcalde.

A punt, per a la Minerva

El consistori està preparant ja la reobertura
de Ràdio Llavaneres. La voluntat és que
l’emissora s’inauguri coincidint amb la Festa
Major de la Minerva 2010, aquest estiu. El
primer pas ha estat la neteja i adequació del
local, situat a la segona planta de l’edifici, i
en aquests moments, s’està tirant endavant la
instal·lació tècnica de l’emissora. El següent
pas serà la concreció del model de ràdio i la
coordinació de l’equip de col·laboradors de
l’emissora.

Una llavanerenca, a
la Ruta Quetzal 2010
La jove llavanerenca Clara Sánchez
Cerdà, juntament amb 270 nois i
noies d’arreu del món, participarà
aquest estiu en un viatge que recorrerà Mèxic i Espanya. Es tracta
de la Ruta Quetzal, un projecte encapçalat per Miguel de la QuadraSalcedo, patrocinat pel rei Don
Juan Carlos I d’Espanya, avalat per
la Unió Europea i declarat d’interès universal per la Unesco
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Acollir els nouvinguts

59 persones s’han beneficiat aquest curs del programa
d’acollida a nouvinguts que coordina Benestar Social
Estan adreçats a persones majors de 18 anys.

Alumnes de les classes per a nouvinguts.
La Regidoria de Benestar Social coordina el
Programa de recepció i acollida de la població nouvinguda. Aquest pla està adreçat a
persones nouvingudes al municipi i ofereix
de manera gratuïta cursos de català i castellà. Durant aquest curs 2010-2011, s’han
escolaritzat 59 persones. Les classes es fan
els dilluns, de 15.00 a 21.00 hores, a la Biblioteca Municipal, a càrrec d’una professora titulada. Els cursos comencen a primers
d’octubre i acabaran a finals del mes de juny.

El curs de castellà té en aquests
moments 12 alumnes, i s’imparteix de les 15.00 a les 16.30 h. El
curs de català inicial l’han cursat 22 alumnes; es fa de 16:30 a
18.00 h. En el grup de català de
nivell 2 hi ha ara 25 alumnes; les
classes es fan de 18.00 a 21.00
h. El perfil i la procedència dels
alumnes és diversa però, majoritàriament, són originaris de
països com ara el Marroc, l’Argentina, Uruguai, Brasil, Filipines, Bolívia, Perú, Mèxic, Romania i el Salvador, i pel que fa
a l’Estat Espanyol, d’Andalusia.
És un servei finançat per l’Ajuntament de
Llavaneres, que compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. Per a més
informació i inscripcions per al proper curs
escolar 2010-2011, cal contactar amb la Regidoria de Benestar Social, a Ca l’Alfaro, a
primers de setembre. Amb vista al proper
curs, l’alcalde i regidor de Benestar Social
ha anunciat que s’ampliarà l’oferta.

participació ciutadana

Les entitats també fan civisme, el lema
de la 6a Mostra d’Entitats

Regidoria de Participació Ciutadana i que té
com a lema: Les entitats ajuden a fer civisme. I és que, coincidint amb la recent entrada en vigor de la nova ordenança de civisme
i convivència ciutadana, l’Ajuntament vol
implicar les associacions a donar a conèixer
els objectius i l’esperit d’aquesta normativa
que persegueix millorar la qualitat de vida
de tots els veïns.

Els dies 5 i 6 de juny, el parc de Ca l’Alfaro es convertirà en un gran aparador del
món associatiu de Llavaneres. Un total de
38 entitats –la majoria de les inscrites en el
registre municipal- participen en aquesta
sisena edició de la Mostra, que organitza la

A més de conèixer la feina que fan les entitats del poble, els visitants de la 6a Mostra
d’Entitats podran gaudir d’un ampli ventall
d’activitats durant tot el cap de setmana. Es
podrà pujar en poni, en quad, assistir a una
exhibició de dansa, jugar a escacs, participar d’un taller d’art i de sessions de shiatsu...
També s’organitzarà un berenar multicultural, gràcies a la participació dels alumnes del
pla d’acollida a nouvinguts, i una degustació
de melmelades. La nit de dissabte, les entitats participaran en un sopar de germanor.

Frenem el
mosquit tigre
La Regidoria de Sanitat demana la col·laboració ciutadana
per tal d’evitar la proliferació
del mosquit tigre a la nostra
població. El període d’activitat
del mosquit tigre asiàtic a Catalunya comprèn des del mes
de maig fins al mes de novembre, però sobretot, les molèsties
principals es donen des del mes
de juliol fins al setembre. El més
important i efectiu per frenar
la ràpida proliferació d’aquest
insecte és evitar la posta d’ous
i el creixement de les larves
aquàtiques. Això s’aconsegueix
eliminant els punts d’aigua on
poden créixer. Podeu consultar
el llistat de consells, al web municipal: www.santandreudellavaneres.cat.

Vols formar una
parella lingüística?
La Regidoria de Benestar Social
vol promoure la creació de parelles lingüístiques a Llavaneres.
L’objectiu d’aquesta iniciativa
és que veïns catalanoparlants
de la població ajudin els nouvinguts a aprendre català. Un
cop organitzats i emparellats
els voluntaris i els aprenents,
cada parella es troba un cop a la
setmana per practicar l’idioma.
La Regidoria està començant
a treballar en aquest projecte i
pròximament organitzarà una
trobada. Les persones que hi
estiguin interessades poden
adreçar-se a Ca l’Alfaro o visitar
el web municipal www.santandreudellavaneres.cat, on s’anirà
actualitzant la informació.
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Passar-ho bé a l’estiu

A punt per a la
temporada de
Algunes de les propostes perquè els nens i nenes i nois i platges
noies del municipi gaudeixin de les vacances d’estiu
Casal d’Estiu i el Casal Esport-Mar 2010

Campus de bàsquet Carles Canals 2010

Cursets de natació Estiu 2010

Campus de Futbol de Llavaneres

El Casal d’Estiu 2010 es farà l’última setmana
de juny, els mesos de juliol i agost i els
primers tres dies de setembre. La proposta
és bàsicament lúdica i esportiva –des de
natació fins a tennis i patinatge-, i inclou
servei de menjador. També hi ha l’opció
d’inscriure’s al Casal d’Esport-Mar 2010,
que se celebrarà al juliol. En aquest cas, el
casal es realitza a les instal·lacions i amb els
monitors del CN Balís, i els nens practiquen
vela, windsurf i caiac. Les activitats estan
adreçades als nens i nenes nascuts entre
1997 i 2007. Les inscripcions es van recollir
durant el mes de maig a Ca l’Alfaro.
La Regidoria d’Esports obre el 7 de juny les
inscripcions per als cursets de natació, que
es faran els mesos de juliol i agost a la piscina
municipal. Cal adreçar-se a Ca l’Alfaro, de
dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores,
o trucar al 93 702 36 44. Els cursets estan
adreçats a nens i nenes nascuts fins el 31 de
desembre de 2006 i amb un màxim de 18
anys. Els participants es distribuiran en dos
nivells, iniciació i perfeccionament, segons
les edats i el nivell. El preu és de 55,77 euros
al mes, per una hora de curset diària, de
dilluns a divendres.

El Club Bàsquet Llavaneres organitza el
Campus de Bàsquet Carles Canals 2010. Les
inscripcions estan obertes fins a l’inici del
campus, que es farà del 28 de juny al 9 de
juliol. El preu és de 300 €, i inclou material i
dinars. La proposta s’adreça a nens i nenes
nascuts entre el 2002 i el 1996. L’horari
serà de les 10.00 a les 18.00 hores. D’altra
banda, s’ofereix participar en una segona
activitat: dues setmanes d’entrenaments
per a nois i noies nascuts abans del 1995,
de 18.30 a 20.30 hores. És una proposa de
perfeccionament i l’entrenament es farà més
personalitzat. El preu és de 100 €.
El CF Escola Llavaneres organitza el
2n Campus de futbol Sant Andreu de
Llavaneres del 5 al 23 de juliol. El campus
té com a objectiu fer gaudir d’aquest esport,
també durant les vacances, als nens i nenes
que ho vulguin. La novetat és que el campus
s’amplia a tres setmanes; amb tot, les
famílies poden optar per matricular el seu
fill/a a una o a dues setmanes. L’horari del
campus serà de 9.30 del matí a 6 de la tarda,
i inclourà a més del dinar -que se servirà
a l’escola Sant Andreu- una hora diària de
lleure a la piscina municipal.

esports

La Setmana Catalana de
la Vela s’acomiada de
Llavaneres amb èxit

Alejandro Simó (CN El Balís), en Techno
293, Anna Pujol (CN El Masnou), en patí
de vela, i el Rats on fire de Rafael Carbonell (CN Arenys de Mar), en creuers, van
ser els guanyadors del GP Generalitat,
que es va disputar els dies 1 i 2 de maig
en aigües del litoral de durant la Setmana
Catalana de Vela. Amb 820 regatistes, la
24 Setmana Catalana de Vela va aconseguir un autèntic rècord de participació. És
el torneig de vela més important de Catalunya, que aplega totes les classes de vela
lleugera i creuer, i que per tercer i últim
any consecutiu es va organitzar a Llavaneres, a càrrec del CN el Balís. A més, els
visitants van poder gaudir d’un ampli ventall d’activitats de lleure i esportives.

El servei de vigilància de les platges de Llavaneres es posarà en
marxa el primer cap de setmana
de juny i serà diari del 24 de juny
al 15 de setembre. Un total de 90
dies de vigilància, de les 10 del
matí a les 6 de la tarda i fins a les
19.30 hores els caps de setmana i
festius, que compta amb la participació de cinc vigilants els caps
de setmana i de quatre els dies
laborables. La Regidoria de Sanitat, per aquest estiu, encarregarà
la vigilància i els serveis de platja a l’empresa Pro-Activa Serveis
Aquàtics SL. És la mateixa que va
gestionar el servei l’any passat
i que s’ocupa de la vigilància al
port Balís. La Regidoria posarà
també l’accent en les campanyes
d’informació i de conscienciació
a favor d’un bany segur. Una altra de les tasques principals del
servei serà la de prevenir accidents: controlar comportaments
imprudents i fer respectar la
zona de bany. D’altra banda, el
consistori ha renovat per aquesta temporada el contracte de la
neteja de les platges. Després de
les nombroses queixes de l’any
passat, l’Ajuntament ha adjudicat
el servei a una nova empresa amb
l’objectiu de preservar els espais
públics del litoral en les màximes
condicions de salubritat.

La Penya Perica estrena
seu social

La Penya Perica de Llavaneres va inaugurar
seu social diumenge 2 de maig amb un esmorzar en què hi van participar una seixantena de persones. El local està ubicat en l’espai per a entitats de l’antic camp de futbol.
L’entitat compta amb 120 socis.
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entrevista
Santos Saénz. Director de la Llar Sant Francesc d’Assís

“La nostra filosofia és fer d’aquest centre una llar”
El germà franciscà Santos és el director de la llar
Sant Francesc d’Assís des de l’octubre de 2008.
Els sis anys anteriors va estar destinat a un
centre d’exclusió social de Reus i, anteriorment,
a una tasca en un centre d’acolliment per a
discapacitats, a Penelles. Mestre de professió,
va decidir professar la vida religiosa i, des del
principi, ha triat dedicar-se a les persones més
necessitades. La Llar Sant Francesc d’Assís
està situada al carrer de Munt de Llavaneres,
des de fa dinou anys. És un centre concertat
amb la Generalitat de Catalunya que gestiona
la congregació dels Germans Franciscans de la
Creu Blanca.
Quantes persones atén actualment el centre?
Hi ha 26 residents i 5 persones més que
són usuàries del centre de dia.
Quin és el seu perfil?
Són discapacitats intel·lectuals profunds;
tots són de famílies del Maresme. A la
residència, tot són homes, majors d’edat;
per encabir-hi dones, caldria reestructurar totalment l’edifici. Al centre de dia hi
ha una noia. Aquest servei funciona de les
10 del matí a les 5 de la tarda, de dilluns
a divendres; la resta del temps els usuaris
tornen a casa seva. La residència no tanca
mai; és una llar. I això vol dir estar en funcionament les 24 hores, cada dia de l’any.
Quins serveis s’hi ofereixen?
Som un centre especialitzat d’acolliment,
substitutori de la pròpia llar. La nostra
filosofia és fer d’aquest centre la casa de
tots, una gran família, amb la diferència
que aquí les persones estan ateses per un
equip multidisciplinar de professionals
de l’àmbit sociosanitari, que garanteix
una atenció integral personalitzada, que
inclou activitats diverses que van des de
l’ocupacional, la fisioteràpia fins a la hidroteràpia i el lleure.
De quant personal disposen?
La comunitat religiosa, que compta amb
tres integrants, participa en les tasques
del centre, de direcció, gestió i acompanyament. A més, té una plantilla contractada de més de 20 professionals i
contractes externs de prestació de serveis

especialitzats i altres empreses per al servei de cuina.
Ben segur que és una tasca molt enriquidora,
però cal molta vocació...
En general, suposo que sí, que el personal ha de tenir una motivació especial per
triar treballar aquí. Potser inicialment no
tenen aquesta vocació, però suposo que
la van desenvolupant. En el meu cas el
meu compromís és amb Jesucrist i el seu
Evangeli, que m’ensenya a estimar a tothom, però sobretot les persones més vulnerables.
A més d’atendre els nois i les noies, el suport a
les famílies també deu ser part de la seva feina.
Sí, com a família o tutors dels usuaris,
també són objectiu del nostre programa.
Amb alguns familiars ja fa més de 25 anys
que compartim el fet de tenir un fill amb
discapacitat greu. El centre va obrir fa
31 anys a Mataró i l’octubre de 1991 va
desdoblar-se amb aquest centre de Llavaneres. A Mataró, continua havent-hi un
centre, en aquest cas per a persones amb
més nivell intel·lectual.
Quines activitats fan al centre per amenitzar el
dia a dia dels residents?
Les que marca el programa general d’activitats, que inclou les activitats de la vida
diària, que es porten a terme amb el suport dels monitors i altres més específiques per part de l’equip multidisciplinar
com són metges, psicòleg, fisioterapeuta,
infermeria, treball social, que comprenen

actuacions de musicoteràpia, psicomotricitat, estimulació multisensorial, activitats manuals, etc. Dies enrere vam participar amb la parròquia en la celebració de
la Pasqua del Malalt.
Els divendres surten a passejar...
Sí, anem a fer un tomb pel mercat i els
diumenges i festius, amb cotxe adaptat,
pel Maresme. A la majoria, els agrada
sortir...
Quina és la finalitat de la seva tasca, a més de
tenir cura d’aquestes persones?
Trasmetre’ls el valor de l’amor cristià, que
és el valor suprem. El valor franciscà és
l’amor universal a Déu i a les seves criatures.
La seu de l’entitat és una autèntica joia arquitectònica...
D’acord amb el nostre tarannà com a congregació franciscana, el que ens interessa
és ser una llar familiar i, en aquest sentit,
les dimensions de la casa i les seves característiques ens ajuden a complir-ho. No
disposem d’una residència gran i moderna, però sí d’una casa maca, modernista,
amb un jardí gran... I tots aquests són
aspectes importants. Però l’essencial no
és l’arquitectura de la casa, sinó com s’hi
viu, que l’ambient sigui familiar i positiu.
El nostre compromís és posar de manifest que el manament de Jesús és possible
complir-lo i amb això construir una societat més humana i fraterna.
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El govern
de CIU
treballa i
tira el poble
endavant

Bernat
Graupera
CiU

Llavaneres
hereta

En temps difícils i complicats com els que vivim, la
bona gestió dels recursos i el control de la despesa
són fonamentals. S’ha reduït el dèficit municipal
de 2’3 milions d’euros l’any 2007 a 2 milions d’euros
l’any 2010. El govern de CIU està treballant de
forma decidida, honesta i amb il·lusió, pel model
de poble que volem per a Llavaneres: un poble net,
tranquil, segur i amb qualitat de vida. I per això
recentment hem fet:
• Construcció de la deixalleria municipal a la zona
industrial.
• Nou Parc de Can Rivière i pistes de petanca.
• Instal·lació de wifi a diferents zones del poble.
• Reformes al carrer de Sant Pere, canvi de
circulació i canvi de regulació del semàfor.
• Pavimentació i regulació per a vianants al carrer
de Sant Joan.
• Reforma de les voreres dels pisos de Tordera i del
carrer de la Mina.
•Jocs infantils nous als parcs de Mare de Déu de
Montserrat i de Ca l’Alfaro.

Tots hem sabut, per diferents mitjans de comunicació,
que Llavaneres ha heretat una quantitat que supera
els 600.000 euros (més de CENT MILIONS de
pessetes). Segons la nostra opinió, el ple ha de decidir
el destí que cal donar a aquesta important quantitat
rebuda de manera inesperada i atípica.
En el ple del mes d’abril, dos grups municipals van
presentar una moció que advocava per aplicar
íntegrament aquesta suma a la reducció del dèficit
municipal, dèficit en què els proposants d’aquesta
moció tenen també la seva part –petita o gran- de
responsabilitat, ja que han format part de l’equip de
govern fins fa poc més d’un any.

Carlos
Bartomeu
PP

Primer
Llavaneres

Nani
Mora
ERC

El Grup Municipal Popular no va donar suport a
aquesta moció, per la qual cosa va ser rebutjada.
Entre els motius que ens van induir a rebutjar la
moció, podem destacar:

La voluntat de canvi i l’empenta inicial del
govern actual no s’han traduït en millores
per al poble. Passats tres anys, i a pocs mesos
per a les properes eleccions, seguim tenint
una zona esportiva inacabada; no hem aconseguit donar transparència a les operacions
urbanístiques del govern anterior; els nostres ciutadans han vist com amb l’expulsió
d’Esquerra s’esfumava també la possibilitat
d’avançar socialment i s’ha augmentat molt
sensiblement el deute del nostre Ajuntament. Creure que el Llavaneres d’avui és millor que el Llavaneres d’ahir és un autèntic
exercici d’imaginació. Tampoc estem pitjor,
però tenim la sensació que aquests quatre
anys seran recordats com un temps de paràlisi, de crispació i de pèrdua d’oportunitats.

• Una segona màquina d’escombrar carrers.
• Passeig per a vianants i carril bici a tota la riera
Sant Andreu.
• Reformes al Casal de la gent gran.
• Nou aparcament municipal a l’estació de Renfe.
• Aprovació de la primera Ordenança de Civisme
de Llavaneres.
• Més classes de català i castellà per a immigrants.
Malgrat els inconvenients coneguts per tothom,
s’adjudicarà properament la construcció dels pisos
de protecció social al carrer de Sant Antoni i a Can
Rivière.
Estem insistint i renegociant amb Proinosa
perquè reiniciï i tiri endavant les obres de la zona
esportiva que tanta falta fan.
Seguirem endavant!

• El sanejament de l’economia municipal ha de ser
fruit de la gestió de l’equip de govern, no d’ingressos
casuals com ara és el cas.
• Entenem que la intenció del nostre benefactor no
era destinar aquesta suma a l’Ajuntament sinó a la
població, als habitants de Llavaneres, per la qual cosa
creiem que s’ha d’adreçar a alguna inversió duradora
de la qual tots puguem ser beneficiaris i, a més,
dedicar-ne una part als col·lectius més necessitats de
la població.
Com vam dir en el ple, la inversió a realitzar ha de
ser consensuada, si és possible, per tots els Grups
Municipals, tant de govern com d’oposició. Com
sempre, el Grup Municipal Popular defensarà la
inversió que considerem més convenient per als
interessos de la majoria dels llavanerencs.

Davant d’això, Esquerra proposa fer un pas
endavant per tornar a posar sobre la taula els
principals reptes del nostre poble. Liderarem el foment de l’activitat econòmica mitjançant iniciatives al voltant del turisme i de
la gastronomia, proposarem l’ampliació de
la cobertura social amb la construcció d’un
Centre de Dia per a la gent gran i aplicarem
racionalitat i transparència en les finances
municipals i en la gestió urbanística.
Encarem la recta final d’aquest mandat amb
motivació i optimisme. Sabem que la nostra
prioritat és Llavaneres i estem convençuts
de poder comptar amb el vostre suport.
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S’han perdut
els papers

Tal com sona. Al darrer Ple del 27 d’abril, l’Alcalde, reforçat pel recolzament oportunista (properes eleccions autonòmiques) del fins aleshores el
seu enemic públic número u, va donar tot un
recital de com no s’ha d’actuar en democràcia.
No donar la paraula, donar-la només quan li
convenia, no contestar les preguntes efectuades reglamentàriament, contestar el que no se li
preguntava... I no contestar perquè no ho sap i
perquè no ho vol.

Carme
Bastida
PSC

Llavaneres
de tots,
vergonya pel
govern!

Joan
Rubal
GLL

600 nous
habitatges
més a
Llavaneres

Josep
Ruiz
SOS Llavaneres

Floretes cap als que el recolzaven i desqualificacions personals als qui en discrepàvem; un
incompliment sistemàtic del ROM (Reglament
Orgànic Municipal aprovat per tots). Les normes només deuen ser per als altres, per a ell no
existeix més norma que la que surt del seu somriure sarcàstic.

L’aprovació de les mocions que permeten la denúncia
dels immigrants amb l’ús del padró, ens ha tornat a
posar a primera plana de la premsa, per vergonya
de tots. Si als del poble ens tenien per “pijos” i ens
coneixien per l’estafa del cas Pretòria, ara ja només
ens faltava que ens titllessin de xenòfobs.
És indignant que, per aguantar la cadira i el sou,
aquest govern de CiU s’hagi venut a la dreta més
rància (PP), fins i tot en contradicció amb els seus
principis democratacristians. “Graupera té una
situació complicada i ha trobat en els regidors del
PP la garantia per evitar una moció de censura”; així
justificava el president d’Unió del Maresme, Benet
Maimí, fa pocs dies, a la premsa, que els regidors del
govern de Llavaneres recolzessin una moció del PP
i en presentessin una de pròpia en el mateix sentit.
Quina vergonya!
Quan a Vic han fet marxa enrere, per una moció

SOS Llavaneres va néixer per defensar una altra manera de veure l’urbanisme al nostre municipi. Sempre
hem defensat un poble de qualitat i no de quantitat.
En el passat ple es va debatre sobre temes d’immigració, però no menys important va ser l’aprovació
de modificar un conveni urbanístic que ens afectarà
com a vilatans, de la qual cosa no s’ha parlat gens. En
aquest conveni, en la legislatura anterior, inicialment
hi havia previstos 803 habitatges. En el conveni modificat i aprovat per CIU en seran 600. Recordem que
les normes urbanístiques actuals només permetrien
edificar 56 habitatges.
Tots aquests habitatges equivalen, aproximadament,
a 1.800 habitants més que estaran situats des de sota
de l’autopista fins al parc de Sant Pere.
Perquè es facin una idea del que suposa aquest conveni, els direm que la zona de Les Lloses té només

El Ple va derivar per camins allunyats de la POLÍTICA i de la gestió municipal. Lamentable.
Esperem que al proper Ple s’impossin els caps
freds als fetges carregats de bilis.
El poble ens va escollir per fer política per i per a
Llavaneres i no per jugar al “monopoly” de la política general. És dif ícil, quasi impossible, fer coincidir les ideologies diferents i els seus dogmes.
Però si ens dediquéssim a gestionar el nostre poble, podríem arribar a molts punts de trobada.
Una vegada més, ja va sent hora, Llavaneres no
es mereix aquesta forma de fer política. S’han
perdut els papers però alguns semblen disposats
a perdre també la seva dignitat.

semblant; quan en d’altres pobles rebutgen aquestes
mocions dient que tenen problemes més importants;
quan hi ha dubtes raonables de la legalitat de
la mesura; quan el padró ha de ser una eina de
planificació de polítiques per a la integració; quan els
drets més bàsics com l’educació i la sanitat depenen
de l’empadronament... aquí alguns volen aparentar ser
més que els altres.
I ara, un cop aprovada la moció, ens diuen que s’ho
han de mirar amb lupa i que s’ho pensaran molt abans
de fer denúncies. Hi havien d’haver caigut abans!
Volem per a Llavaneres un alcalde i un govern que
sàpiguen cap a on van!
Des de Gent, volem expressar el nostre rebuig a
la mesura i la nostra aposta per un Ajuntament
integrador i per unes polítiques justes per a TOTS el
veïns del poble.

103 habitatges i que, a l’altre costat de la riera, en una
extensió de terreny molt similar, se n’hi faran 600. El
35% dels 1.742 habitatges nous que es pretenen fer en
el POUM van en aquest sector.
El que no sabem encara és si aquest nou poble que
s’està planificant té nom. De moment el podem batejar amb com a Llavaneres del Mig, per la densitat de
població que tindrà.
El govern de CIU està tirant endavant els acords de
l’anterior mandat a base de “polir” i “afinar” els convenis que criticaven, però que no estan canviant substancialment.
La llàstima de tot això és que amb un tema tan important i que ens afecta a tots no s’hagi volgut fer un
procés participatiu com el que s’ha fet ara a Barcelona
sobre el tema de la Diagonal, per poder dir si estem o
no a favor de créixer tant.
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Moments
difícils

Víctor Ros
No adscrit

Tots estem patint els efectes de la crisi econòmica
actual; les administracions públiques no se
n’escapen des de fa més de dos anys. El que ens
preocupa principalment són les conseqüències
d’aquesta crisi en el nostre municipi, Sant
Andreu de Llavaneres. És en moments dif ícils
quan més clares s’han de tenir les idees i les
prioritats.

• L’increment de les ajudes en temes socials.

La plantilla de l’actual Consistori sobrepassa
els 100 treballadors i és fonamental, segons el
nostre parer i com han manifestat en diverses
ocasions el regidor VÍCTOR ROS CASAS i el
Grup Municipal Popular, portar a terme una
política econòmica adequada i coherent en què,
prioritàriament, destaquin:

En definitiva, parlem d’una política en la qual ha
de primar la contenció de la despesa municipal,
a càrrec dels diners de tots nosaltres.

• El no increment de la plantilla municipal.
• El no increment de la pressió fiscal als llavanerencs.

En parlar de la plantilla municipal, estem parlant
de Recursos Humans i, en definitiva, parlem
de persones. Que ningú no dubti que aquest
Regidor sempre ha estat i estarà al costat de les
persones.

Són moments de reducció de la despesa en
festes o en actes festius, amb la finalitat de no
disminuir els ajuts a les Entitats de la població,
que de manera altruista constitueixen un dels
eixos vertebradors de la nostra població i a les
quals devem tant.

agenda

juny / juliol 2010

Divendres 4 de juny
Biblioteca Municipal/ 19.00 h
Xerrada amb Maria Barbal,
autora del llibre Carrer Bolívia
Dins el marc del Club de lectura de
la biblioteca i amb el suport de la
Institució de les Lletres Catalanes
Organitzat per Biblioteca
Municipal i Regidoria de Cultura

Organitzat per Diputació de
Barcelona i Regidoria de Salut

Dissabte 5 de juny
Parc de Ca l’Alfaro/ 10.00 h
6a Mostra d’Entitats
Durada: Fins el 6 de juny de 2010
Organitzat per Regidoria de
Participació Ciutadana

Dijous 1 de juliol
Can Caralt/21.00 h
Final de curs i lliurament de
diplomes de La Dona per la Dona
Organitzat per l’Associació La
Dona per la Dona

Diumenge 6 de juny
Jardins de Can Caralt/ 10.30 h
Cloenda dels Moments Musicals
a les Escoles

Dissabte 3 de juliol
Sala de plens de l’Ajuntament/
12.00 h
Parlem amb l’Alcalde
Espai de debat i diàleg obert a tota
la població
Organitzat per Regidoria de
Participació Ciutadana

Diumenge 13 de juny
El Casal de Llavaneres/ 7.00 h
Sortida a la Costa Brava-Camí
de Ronda. Recorregut de 15
quilòmetres de dificultat baixa.

Organitzat per Secció Esportiva d’El
Casal de Llavaneres

Divendres 18 de juny
Passeig de la Mare de Déu de
Montserrat/ 10.30 h
Oficina Mòbil d’Informació al
Consumidor
Organitzat per Xarxa Local de
Consum de la Diputació
Dissabte 19 de juny
Escola de Música. Can Caralt
Concert de final de curs
Dimarts 22 de juny
Sala de plens de l’Ajuntament/
18.00 h
Exposició Menja bé, tu hi
guanyes
Adreçada a nens i nenes de 8 a 12
anys.
Durada: Fins a l’1 de juliol

Dijous 1 de juliol
Can Caralt/ 19.30 h
Marta Duran, pintura
Exposició de pintura
Durada: Fins l’1 d’agost
Organitzat per Museu-Arxiu

Dissabte 10 de juliol
Jardins de Can Caralt/ 18.00 h
Els encants de la Dona
Venda d’objectes d’artesania i
altres.
Organitzat per l’Associació La
Dona per la Dona
Divendres 16 de juliol
Esplanada del passeig de Jaume
Brutau
Fira d’atraccions
Festa Major de la Minerva
Durada: Fins el 20 de juliol
Organitzat per Regidoria de
Promoció Econòmica
Divendres 30 de juliol
Passeig de la Mare de Déu de
Montserrat/ 10.30 h
Oficina Mòbil d’Informació al
Consumidor
Organitzat per Xarxa Local de
Consum de la Diputació

REVETLLA DE SANT JOAN
Dimecres 23 de juny

Esplanada de l’avinguda de Jaume
Brutau/ 21.15 h

Arribada de la flama del Canigó
Pati d’El Casal/ 22.30 h
Sopar de Sant Joan

Preu: 31 € adult/ 10 € infantil (fins
a 12 anys). Ingrés previ a Caixa
Laietana, fins el 16 de juny
A les 23.30 h

Revetlla de Sant Joan
Amb la formació Paradís
Organitzat per Secció Esportiva i
deTradicions i Festes d’El Casal de
Llavaneres; amb la col·laboració de
l’Ajuntament

REVETLLA DE SANT PERE
Dilluns 28 de juny

Festa Major de la
Minerva 2010
Del 10 al 19 de
juliol
Per a més informació,
vegeu el programa de la
Festa Major (es repartirà a
primers de juliol) o el web
municipal
www.santandreudellavaneres.cat

Parc de Sant Pere/ 19.30 h

Espectacle infantil amb la companyia
Dandy Clowns
A les 21.30 h

Sardinada popular
A les 22.30 h

Ball popular
Amb l’Orquestra Privada

Organitzat per Regidoria de Cultura
i Festes i Secció de Festes i Tradicions
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

Divendres 2 de juliol

Església de Sant Pere/ 22.00 h

Concert de música clàssica
Música a tres, De les danses
hongareses a les americanes
Lluís Alcalá i Carme Albors, piano
Alexandre Baiget, trompeta
Organitzat per Regidoria de
Cultura i Festes. Hi col·labora:
parròquia de Sant Andreu

a peu de carrer
L’estació de tren a terra
No podria explicar el que vaig
sentir quan vaig veure l’estació
de tren literalment “a terra”, però
provablement res comparat amb
els que sou de Llavaneres. No
entenc com a vegades s’ha de
conservar una part de façana de
casa, o la teulada, i no es conserva o rehabilita aquest edifici.
Núria Portet

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

(Les cartes hauran d’anar signades i
l’extensió màxima són 10 línies)

la contra
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L’11a Festa del Pèsol en imatges

Els alevins A de l’Escola de
Futbol Llavaneres, campions
L’equip Aleví A de l’Escola de Futbol Llavaneres es va proclamar campió de lliga de la seva categoria, diumenge 16 de
maig, i va aconseguir l’ascens a primera divisió territorial,
per a la propera temporada. El Club Esportiu (CE) Llavaneres, l’Escola de Futbol i el poble de Llavaneres feliciten els
jugadors i els encoratgen a continuar conreant èxits.

Tota la información de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, al dia, la trobareu a:

www.santandreudellavaneres.cat

