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editorial

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres acaba de rubricar un conveni de col·laboració amb 
el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. Es tracta d’un acord que el govern municipal ha 
volgut impulsar per millorar la coordinació entre ambdues administracions i que, com a alcalde, 
em plau molt especialment. Paral·lelament, i en compliment d’un dels compromisos del nostre 
mandat, mantenim la voluntat de crear la figura del defensor del ciutadà i, en aquest sentit, tenim a 
punt l’aprovació del reglament que en reguli el funcionament. 

La meva prioritat com a alcalde ha estat, al llarg de tot el mandat, fer costat a les famílies i als 
ciutadans. Una prova d’això és el pla d’ajut que vam impulsar fa dos anys, quan la crisi econòmica 
va començar a aguditzar-se i a deixar empremta en moltes i moltes llars del nostre municipi. En 
aquesta línia, em plau anunciar-vos que l’Ajuntament de Llavaneres no apujarà els impostos ni les 
taxes municipals del 2011. Per segon any consecutiu, el govern ha decidit congelar les ordenances 
fiscals per no carregar més les economies familiars i s’ha proposat mantenir la línia de contenció de 
la despesa pública en el nostre municipi. Aquest objectiu serà ben present en el pressupost del 2011 
que, com tots sabeu, marcarà el final de l’actual mandat i la convocatòria d’eleccions municipals per 
al 22 de maig. L’austeritat pressupostària i la contenció del dèficit són els nostres dos reptes d’aquest 
final de mandat.

Malgrat aquesta austeritat econòmica, durant l’exercici que ara acomiadem hem tirat endavant un 
elevat nombre d’obres públiques. Per fer-ho possible ha estat clau aconseguir finançament de l’Estat 
i de la Generalitat. A banda del fons estatal d’inversió del 2010, amb què hem pagat el nou carril 
bici, l’enllumenat d’un tram de l’avinguda de Sant Andreu o el pla d’accessibilitat que hi ha en marxa 
a l’N-II, hem posat fil a l’agulla a projectes tan importants com el Casal de Joves, que es finança amb 
el pla d’obres del govern català. 

Amb totes aquestes bones notícies, aprofito per desitjar-vos un molt Bon Nadal i us convido a 
ajudar-nos a fer un millor any nou 2011.

Cordialment,
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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Fotografia de família d’assistents al 4t Aplec de Sant Sebastià, el passat diumenge 17 de gener.

L’alcalde, Bernat Graupera, lliurant uns obsequis al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó.
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L’Ajuntament de Llavaneres ha aprovat 
la congelació dels impostos i de les ta-
xes municipals inclosos a les ordenances 
fiscals per a l’any 2011. Amb aquesta me-
sura, es busca no incrementar la pressió 
fiscal sobre el ciutadà. Durant el 2010, 
l’Ajuntament ja va aplicar aquesta políti-
ca de congelació fiscal i, en alguns casos, 
de rebaixa de tipus tributaris.

L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupe-
ra, va destacar que la decisió de congelar 
els impostos i taxes municipals “és una 
bona mesura de suport a les famílies”. A 
més, es va comprometre a continuar re-

duint la despesa de l’Ajuntament. Per la 
seva banda, el regidor d’Hisenda, Josep 
Molina, va assenyalar que es mantindrà 
l’aposta que ja s’ha fet durant l’actual 
exercici (2010) per millorar les condi-
cions fiscals per a les famílies monoma-
rentals i monoparentals, així com per a 
les famílies nombroses. 

El govern va anunciar la decisió dies 
abans del ple i, en la sessió del 30 de no-
vembre, SOS, GLL, PSC i ERC, a l’oposi-
ció, van criticar que no s’esperés a l’apro-
vació per part del ple municipal. GLL va 
defensar que caldria incloure mecanis-

mes d’augment de les taxes i impostos 
de caràcter progressiu en funció de la 
capacitat econòmica dels ciutadans. El 
PP, per la seva banda, va celebrar la de-
cisió i va dir que és la política que ells 
haguessin aplicat des del principi del 
mandat. El ple va acabar aprovant la pro-
posta d’ordenances fiscals per al 2011, 
que només inclou dues modificacions –
la número 21, d’aprofitaments especials 
per a empreses explotadores de submi-
nistraments, i la número 24, de l’Escola 
de Música- amb els vots a favor de CiU, 
PP i ERC i les abstencions de SOS, GLL 
i PSC.

Altres acords (29/09/2010)

Dades personals. Aprovar la creació, modificació i supressió de 
fitxers de dades de caràcter personal. Unanimitat.

Canvi de destí de la subvenció del PUOSC. Aprovació de la 
sol·licitud de canvi de destí de la subvenció de 540.129,55 euros 
del PUOSC 2010 per substituir l’obra de construcció d’una es-
cola bressol al veïnat de sant Pere per les obres d’endegament de 
la Riera de Llavaneres entre el camí del Golf i el carrer Alzina i 
la construcció d’una passera entre la nova zona esportiva i l’es-
cola Serena Vall. Vots a favor de CiU. Abstencions de PP, ERC, 
PSC, GLL, SOS i regidor no adscrit. L’oposició recorda que les 
peticions per al PUOSC es van consensuar entre tots els grups 
municipals i lamenten una manca una planificació estratègica. 
El govern defensa que la idea inicial de construir una nova es-
cola bressol es va acabar descartant després de la compra de la 
llar Sant Nicolau. 

Coca de Llavaneres. Aprovació de la modificació dels articles 
2n i 3r del Reglament d’ús de la marca de garantia Coca de Lla-
vaneres. Unanimitat.

Mercat de Llavaneres. Aprovació del manual d’estil bàsic i del 
logotip del mercat setmanal de Llavaneres. Unanimitat.

Can Sans-Fàbrica Mora. Adjudicar provisionalment a la mer-
cantil Corpedificaciones SL el concurs per a la venda del 19,48% 
de la finca municipal Can Sans-Fàbrica Mora, per 1.098.592,27 
euros, impostos i despeses no inclosos. Unanimitat.

Establiments públics. Assumir conjuntament les competències 
d’inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, dels es-
pectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a llicèn-
cia municipal. Unanimitat.

Altres acords (3/11/2010)

Ajuda domiciliària. Ratificació de l’acord de junta de govern 
d’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal per a la prestació del servei d’ajuda domicilià-
ria per a persones amb dependència. Unanimitat.

Modificació de crèdit. Aprovació de la modificació de crèdit 
9/2010. L’aportació de 81.000 euros per a la construcció de la 
rotonda de l’N-II és una de les actuacions que es donen d’alta, 
en substitució de partides del servei de bus i del tractament de 
la matèria orgànica, entre d’altres. A favor CiU i PP. En contra, 
ERC i SOS. Abstenció de PSC i GLL. 

Deixalleria mancomunada. Aprovació del plec de clàusules ad-
ministratives i tècniques per a l’adjudicació de la gestió de la 
deixalleria mancomunada de Les 3 viles. Unanimitat.

Cànon digital. Aprovació de la moció de SOS Llavaneres per a 
la reclamació del cànon digital abonat per l’Ajuntament de Lla-
vaneres des de l’any 2003 i fins a l’actualitat. A favor, CiU, ERC, 
GLL i SOS. Abstencions de PP i PSC.

Trànsit a l’Ametllareda.  Rebuig d’una moció d’ERC en què se 
sol·licitava la reordenació de la circulació de la zona. ERC de-
fensa que la nova ordenació de trànsit del passeig de la Riera, on 
s’ha limitat la circulació a un sol sentit, ha creat problemes a la 
zona. L’alcalde assegura que el govern fa temps que treballa en 
la millora viària de l’Ametllareda i defensa que, segons conver-
ses amb els veïns, aquesta reordenació no és prioritària. Vots a 
favor, ERC, PSC, GLL i SOS. En contra, CiU i PP.

Índex de carrers i nomenclàtor. A proposta d’ERC, s’aprova 
la creació de la Comissió del Nomenclàtor de Sant Andreu de 
Llavaneres, que estarà presidida per l’alcalde i integrada per un 
representant de cada grup municipal i un del Patronat Museu-
Arxiu. Les principals funcions de la comissió seran ratificar els 
noms dels carrers de nova creació; estudiar la substitució dels 
noms que puguin conduir a error i reproduir, en l’índex de car-
rers municipal, la història, la tradició i els costums de Llavane-
res. L’alcalde va manifestar que és una tasca que ja s’està desen-
volupant per evitar noms de carrers que produeixin equívocs. 
Unanimitat.

Visita del Papa Benet XVI. Moció de CiU per a l’adhesió de 
l’Ajuntament de Llavaneres al manifest de benvinguda al Sant 
Pare, en la visita del 7 de novembre a Barcelona, per agrair la 
decisió del Pontífex de fer servir el català en la seva homilia. 
Aprovació de la proposta amb els vots a favor de CiU i PP, les 
abstencions d’ERC i PSC, i els vots en contra de GLL i SOS.

Congelació fiscal per al 2011
plens municipals

S’aprova mantenir els impostos i les taxes municipals de l’any vinent
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L’Ajuntament de Llavaneres disposa ja del Pla d’accessibilitat de 
Sant Andreu de Llavaneres que ha elaborat la Diputació de Bar-
celona a petició del consistori. Es tracta d’un estudi molt acurat 
de la via pública del municipi que recull els punts on cal actuar 
per fer un poble sense barreres arquitectòniques. S’hi han inven-
tariat un total de 147 actuacions, que inclouen des de l’ampliació 
de voreres fins a l’eliminació de fanals o parades de bus enmig de 
voreres i calçades o la construcció de passos de zebra. 

Es tracta d’assegurar una bona mobilitat tant en edificis munici-
pals com a la via pública, una voluntat que des del consistori ja 
s’ha plasmat amb l’execució de diferents actuacions per millorar 
l’accessibilitat i la qualitat urbana, tal com assenyala la regidora 
d’Urbanisme, Sandra Carreras. Entre altres punts, s’ha treballat 
en la millora de l’accessibilitat en els barris marítims de Sant 
Pere i de Can Sanç i també en diferents punts del centre urbà, 

com ara davant de la plaça de la Vila o a la sortida del parc de Ca 
l’Alfaro. Executar tot aquest pla de millora de l’accessibilitat té 
un cost elevat, de prop de 6 milions d’euros, i és a llarg termini. 
La regidora explica que es tracta d’un full de ruta per als propers 
anys i, per anar complint-lo, caldrà aconseguir el finançament 
oportú, però el compromís del govern municipal és reservar 
anualment una partida en el pressupost per executar aquest pla.

Ampliació del cementiri
L’Ajuntament està enllestint una actuació d’ampliació 
al cementiri parroquial de Llavaneres que consisteix en 
l’habilitació de vint nínxols nous. Les obres van començar a 
mitjan d’octubre i la previsió és que finalitzin al desembre. 
S’hi ha construït una estructura de quatre nivells, amb cinc 
nínxols a cadascun, seguint l’estètica del cementiri, en un espai 
consensuat prèviament amb la parròquia, que és la titular 
d’aquest equipament. L’obra és ampliable a 40 nínxols més, que 
es faran en funció de les necessitats, i és una actuació prèvia a la 
futura ampliació del cementiri.

Millores als pàrquings municipals
Els aparcaments municipals de l’antic camp de futbol i el del 
passeig de Jaume Brutau llueixen nova imatge. L’Ajuntament 
hi ha portat a terme una obra de condicionament consistent a 
l’abocament d’una capa de 10 centímetres de material reciclat 
per evitar la formació de bassals d’aigua de pluja. L’actuació, 
que ha coordinat la Regidoria d’Urbanisme, s’ha finançat amb 
una subvenció sol·licitada per la Regidoria de Medi Ambient 
a l’Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat. Aquests 
ajuts tenen com a objecte promoure l’ús dels àrids reciclats en 
la construcció.

Sense barreres 
L’Ajuntament disposa d’un pla amb 147 
actuacions, a realitzar a llarg termini, 
per fer de Llavaneres un poble sense 
barreres arquitectòniques

urbanisme

Per una Riera més segura  
L’Ajuntament de Llavaneres té en procés de licitació el projecte 
d’obres d’endegament de la Riera, del camí del Golf al carrer Alzina. 
Es tracta d’una actuació prèvia a la col·locació de la passera que con-
nectarà el barri de l’Ametllareda i la nova zona esportiva municipal. 
L’objectiu d’aquest projecte és minimitzar els riscos d’inundació as-
sociats a grans temporals de períodes de 500 anys i fer més segura 
la ubicació de la passarel·la. L’actuació consisteix en l’eixamplament 
del llit de la riera i la consolidació dels marges. Per fer-ho possible, 

es modificaran les condicions de la llera, amb la formació d’una tra-
vessa de formigó i la consolidació dels marges mitjançant un sòcol 
d’escullera revestit de terra vegetal i replantat amb espècies vegetals 
autòctones de tipus herbaci i arbustiu. El termini d’execució de les 
obres és de quatre mesos. El cost previst és de 510.502,62 euros, que 
es finançaran, en un 60%, a través del pla d’obres de la Generalitat, 
PUOSC, i amb una aportació de 165 mil euros de Xarxa Barcelona Mu-
nicipis de Qualitat de la Diputació. L’Ajuntament es farà càrrec dels 
39.411 euros restants.

Encreuament del passeig de la Mare de Déu de Montserrat amb 
el passeig de les Monges, un dels punts on el consistori vol 
millorar l’accessibilitat dels vianants.
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Les obres de construcció de la rotonda de l’N-II, davant de la 
Marinada, enfilen la recta final i, com a millora, l’Ajuntament de 
Llavaneres ha encarregat la reconstrucció, seguint la normativa, 
de les escales existents per accedir al passeig marítim des de 
l’aparcament de la nacional i la parada del bus. Tindrà uns esgla-
ons més amples i de menys alçada que els que hi havia fins ara, 
que havien generat queixes per la inseguretat a causa del fort 
pendent. Una novetat en aquest punt és l’habilitació d’una petita 
zona de jocs infantils, que s’ha protegit amb una barana, just a 
l’entrada del passeig, al costat del restaurant Pins Mar. S’hi ha 
col·locat un tobogan i uns gronxadors, que han estat traslladats 
del parc de Ca l’Alfaro i restaurats. 

La nova àrea de jocs infan-
tils del parc de Ca l’Alfaro 
ja està enllestida. A les dues 
atraccions de fusta que, 
per les seves dimensions 
s’adrecen a nens majors de 
6 anys, s’hi han afegit ja els 
jocs per als més menuts: 
uns gronxadors -un dels 
quals té una cadireta per a 
nadons-, dues molles i una caseta de fusta. Cal dir que alguns 
dels antics jocs no s’ajustaven a la normativa i tampoc no es po-
dien restaurar. Com en altres parcs de la vila, a més, el consistori 
hi ha col·locat un rètol informatiu amb la normativa d’ús, una 
acció que s’inclou en la campanya Més civisme, més Llavaneres. 

A mitjan del mes de no-
vembre, es va enllestir la 
instal·lació del nou terra 
del pavelló municipal. S’hi 
ha col·locat un material 
que incorpora una capa 
aïllant especial que preser-
varà el terreny de joc de les 
humitats. És de color blau i té un gruix de 5 mm. L’actuació s’ha 
finançat a través del fons estatal del 2010, com a obra de millora 
del Pla d’accessibilitat de l’N-II. 

urbanisme

medi ambient

Nou accés al passeig marítim la zona de jocs de Ca l’Alfaro, llesta

El pavelló estrena nou paviment

Compromís d’un segon CAP 
per a Llavaneres
El Servei Català de la Salut de la Regió Sani-
tària de Barcelona va notificar per escrit el 
mes d’octubre que, en resposta a la petició 
de l’Ajuntament de Llavaneres, en el Pla Ex-
traordinari d’Inversions en Infraestructures 
Sanitàries (PEIIS) del Departament de Sa-
lut, s’ha inclòs la construcció del nou Centre 
d’Atenció Primària per al municipi. Tot i que 
no se’n concreta la data de construcció, el 
consistori té una reserva de sòl al barri de 
Sant Pere.

L’hort d’Antonio Izquierdo 
L’hort municipal de Can Bacardí s’ha bate-
jat amb el nom d’Antonio Izquierdo, segons 
un acord de la junta de govern, en record a 
aquest llavanerenc, desaparegut l’estiu pas-
sat, que va conrear durant tants anys i amb 
tant d’esforç aquest tros de terreny fins a 
convertir-lo en l’hort que és avui en dia.

Nova font a Mare de Déu de 
Montserrat
L’Ajuntament ha fet instal·lar una font al 
parc del passeig de la Mare de Déu de Mont-
serrat. Els usuaris del parc, on recentment 
es va estrenar una zona de jocs nova, l’havi-
en sol·licitada al consistori.

La Regidoria de Medi Ambient va encarregar 
al mes d’octubre la tala del cedre de Ca l’Alfaro 
a causa del mal estat de l’exemplar i, com a 
record, s’ha decidit mantenir-ne la soca. Un 
cop talat l’arbre, els tècnics han pogut calcular, 
tot analitzant-ne els anells de creixement, 
que el cedre tenia uns 109 anys d’edat 
aproximadament. L’arbre va arribar a assolir 
una alçada de 31 metres.

En record d’un arbre centenari

L’Ajuntament de Llavaneres va encarregar, 
a mitjan novembre, les feines de neteja de 
les rieres de Sant Andreu i de l’Avall, entre el 
parc del monument i l’avinguda de Catalunya. 
L’actuació va consistir en la retirada de la 
brutícia i el desbrossat de les canyes de la lleres 
de les rieres. 

Neteja de rieres

Llavaneres es va afegir a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2010 amb una 
pedalada popular, que diumenge 26 de setembre va servir per inaugurar el nou carril 
bici, al passeig de la Riera.

Per una mobilitat sostenible
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festes  

La 12a Promoció de Productes Típics, que organitza la Regi-
doria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, va convertir 
el centre de Llavaneres, durant el cap de setmana del 20 i 21 de 
novembre, en una gran fira d’artesania alimentària i de botigues 
al carrer. La fira Alimentabò, que des de l’any passat té vocació 
comarcal a través de la col·laboració de productors de la terra i 
l’artesania alimentària del Maresme i del Consell Comarcal, s’ha 
ampliat aquest any amb la 1a Sortida de botigues al carrer, en la 
qual han participat una quinzena de comerços de la vila. Entre el 
parc de Ca l’Alfaro, el passeig de la Mare de Déu de Montserrat 
i el carrer de Munt, s’hi van plantar una setantena de parades 
dissabte a la tarda i diumenge al matí. 

Com sempre, no hi va faltar la degustació popular dels produc-
tes de la gastronomia local de tardor. Els visitants van poder fer 
un tast de la tradicional recepta de les pomes farcides, un plat 
clàssic de la Festa Major de Sant Andreu, i també de bolets i 
de coca de Llavaneres, acompanyats de vins i caves. Un altre 
dels reclams de la celebració va ser l’exposició de bolets, amb 
les aportacions dels veïns participants i amb premis per al bolet 
més rar i per al més gran. La festa es va completar amb activitats 
complementàries, sobretot pensades per als més petits, com ara 
tallers infantils, espectacle de titelles, concurs de dibuix, ball de 
gegants i xocolatada per a tothom. Del 19 al 30 de novembre, a 
més, 18 restaurants de la vila van servir menús especials dins de 
la Mostra Gastronòmica de Productes Típics.

Una gran fira de 
tardor, al carrer
La 12a Promoció de Productes Típics 
converteix el centre de Llavaneres en 
un gran aparador comercial
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festes  

La presentació del segon DVD del col·leccionable d’història lo-
cal Mirar enrere, dedicat a recuperar la memòria col·lectiva al 
voltant de les festes, les tradicions i la societat de Llavaneres, 
va ser un dels moments més emotius de la Festa Major de Sant 
Andreu 2010 que, del 19 al 30 de novembre, va proposar una 
trentena d’activitats. Una festa tradicional, dedicada al patró, en 
què no van faltar els actes més clàssics, gràcies a la col·laboració 
de les entitats locals. Des de les cites esportives tan consolida-

des com el torneig d’escacs o la marxa popular, que ha complert 
25 anys, fins als actes més tradicionals, en què sempre destaca 
per la seva singularitat la felicitació dels Andreus i les Andrees. 
Tampoc hi va faltar l’estrena teatral de la companyia Inestable 
d’El Casal ni la desfilada de moda Tope Models que organitza La 
Dona per la Dona. A més, correfoc i correguspira, nit jove, con-
cert de música clàssica a l’església parroquial i, és clar, cercavila 
de gegants pels carrers del poble.

Tal com érem
Crònica amb imatges de la Festa Major de Sant Andreu 2010, que ha inclòs la 
presentació del segon DVD d’història local “Mirar enrere” 

El Museu-Arxiu de Llavaneres va presentar el 30 de novembre, diada 
de Sant Andreu, el segon volum del col·leccionable d’història local 
Mirar enrere. Explicat pels millors cronistes del poble, la gent gran 
que en van ser testimonis, les noves generacions tenen a l’abast un 
document audiovisual únic per conèixer com vivia la gent del poble a 
Llavaneres, des dels anys 30 als 60 del segle passat. S’hi retraten les 
Festes Majors, de Sant Andreu i de la Minerva; l’aplec de Sant Pere, 
amb la missa, la processó i el guarniment dels carrers del barri mari-
ner de la vila; els aplecs de les ermites; Corpus, Nadal, Reis, la Festa 
de la Vellesa... S’hi parla de les antigues escoles, a les Monges i a 
l’actual casa de la vila; de les sales de ball i de teatre, la de dalt i la 
de baix, totes dues al carrer de Munt, tot incidint en la tradició teatral 
de la vila, en els balls de gitanes i el ball Pla de Llavaneres... Al llarg 
d’una hora podem recuperar, a través de fotos, filmacions i testimo-
nis, tota una època.

Festes, tradicions, societat...
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Josep Mora, fotografies de Llavaneres dels anys 60 i 70. Aquest és 
el títol de l’exposició que, fins el 9 de gener, es pot visitar a Can 
Caralt. El Museu-Arxiu de Llavaneres ha volgut dedicar una de 
les exposicions més importants de l’any, coincidint amb la Festa 
Major de Sant Andreu i amb les festes de Nadal, a recuperar la 
història local. 

A través de les seves fotografies, Josep Mora ens convida a fer 
un viatge al passat de Llavaneres, de 1964 fins a 1981. L’exposició 
que presenta el Museu-Arxiu, recull una selecció d’imatges que 
són un retrat excepcional d’aquest Llavaneres dels anys 60 i 70, ja 
que mostren els canvis experimentats per la nostra societat des 
d’aleshores. A més de recuperar per al públic tot aquell treball, 
Josep Mora ha fet cessió de mes de 10.000 negatius al Museu-
Arxiu, per tal que s’incorporin al llegat fotogràfic del municipi.

Passió per la fotografia
Nascut a Llavaneres el 20 de març de 1936, Josep Mora Bartrès 
s’inicia en el món de la fotografia a començaments dels anys sei-
xanta, quan li porten una màquina de fotografiar des d’Itàlia. 
Tot i considerar-se sempre un gran afeccionat, fa de la fotogra-

fia la seva segona professió. Es forma, compra un laboratori per 
poder realitzar ell mateix el revelat dels negatius i les reproduc-
cions i, a finals dels anys seixanta, obre una botiga de fotografia 
juntament amb la seva esposa Matilde. Josep Mora ha participat 
activament en la vida cultural i social del poble. Va ser membre 
fundador d’El Casal de Llavaneres, un actiu organitzador dels 
festivals en benefici del Patronat de Discapacitats de Mataró i 
Comarca i el primer president de l’Associació de Pares d’Alum-
nes de l’Institut de Batxillerat de Llavaneres.

cultura

El Llavaneres dels 
anys 60 i 70, vist 
per Josep Mora 
El Museu-Arxiu dedica l’exposició 
de Festa Major i del Nadal 2010 a 
recuperar la memòria històrica local

La cultura de la mort
Una mostra fotogràfica dedicada a la cultura dels Toraja, un poble que habita a les valls inte-
riors de Sulawesi, a l’illa d’Indonèsia, obrirà el calendari d’exposicions del Museu-Arxiu del 
2011. Aquest poble creu que la vida veritable comença després de la mort i que l’estada en 
aquest món no és res més que un tràmit. L’exposició, amb fotografies de Joan Condal, explica 
com viuen, com veuen la mort, la importància dels funerals, les formes espectaculars de les 
seves cases, les tombes, els Tau-Tau, etc. Una impressionant forma de veure la vida que no ens 
deixarà indiferents. La mostra es podrà visitar del 14 de gener al 13 de febrer.

El Museu-Arxiu convida dissabte 18 de desembre a la presentació oficial 
d’una adquisició per a la pinacoteca municipal: el quadre L’envelat de 
Llavaneres (1922) del pintor Rafael Durancamps (Sabadell 1891- Barcelona 
1979). Durancamps va estiuejar a Sant Andreu de Llavaneres durant la 
dècada dels anys 20. Va ser un dels artistes capdavanters del segle XX de la 
pintura a Catalunya i a l’estat espanyol. La seva obra treballa, com a temes 
recurrents, el paisatge, les natures mortes i les escenes costumistes, com 
és el cas d’aquesta pintura que ha adquirit el Museu. El quadre, que data 
de l’any 1922, passarà a ser, sens dubte, una de les icones del Museu-Arxiu, 
tant per la seva vàlua artística com pel seu valor documental i històric. 
L’obra desprèn el lirisme d’una època i d’uns costums lligats al nostre país. 
Aprofitant l’avinentesa de les festes nadalenques, el Museu-Arxiu farà una 
jornada de portes obertes.

La nova icona de la pinacoteca municipal
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Ràdio Llavaneres torna a estar en marxa al 107.8 de la FM. El 27 de 
novembre, coincidint amb la Festa Major de Sant Andreu 2010, 
es va inaugurar la nova programació de l’emissora municipal tot 
aprofitant el magazine cultural dels dissabtes. Aquest és un dels 
programes nous que incorpora la graella, que es confecciona i 
que s’anirà ampliant amb les peticions dels col·laboradors.
 
L’emissora, que es va tancar fa uns set anys, s’ha tornat a muntar 
al segon pis d’El Casal de Llavaneres i, des de l’11 de setembre, 
emet música. Ara es posa en marxa la programació, amb les 
propostes dels col·laboradors. S’opta per un model de ràdio 
amateur, obert a tothom i basat en el voluntariat, que com a mitjà 
públic es gestionarà a través del Patronat de Ràdio i Televisió de 
Llavaneres de l’Ajuntament. Així ho va destacar l’alcalde, Bernat 
Graupera, que va agrair la participació dels col·laboradors en el 
programa inaugural de la nova etapa de l’emissora.

Tant la temàtica com la franja horària responen a la disponibilitat 
i a l’interès del conductor de cada espai radiofònic. De moment, 
hi haurà un programa d’esports, un de música italiana, un 
magazine per als matins de dissabte i un programa d’entrevistes, 
entre d’altres. A més d’una reunió amb els col·laboradors, durant 
el mes de novembre, el director de l’emissora, Enric Font, va 
programar unes sessions de formació per ensenyar als tècnics el 
funcionament del nou programa informàtic.

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el 
departament de Comunicació de l’Ajuntament a premsa.sall@
santandreudellavaneres.cat o omplir el formulari que trobareu 
en el web municipal www.santandreudellavaneres.cat.

La graella es va presentar en 
un programa inaugural el 27 de 
novembre, per Sant Andreu

Ràdio Llavaneres 
obre la nova 
programació

comunicació

L’Ajuntament de Llavaneres ja ha fet instal·lar les càmeres de control 
de trànsit als principals accessos de la població i es posaran en funci-
onament de forma imminent. En el moment de tancar aquesta revista, 
estava previst que la càmera instal·lada a l’avinguda de Sant Andreu, a 
l’alçada de l’autopista C-32, es posés en marxa a primers de desembre i 
que, durant aquest mes, s’activessin, per aquest ordre, la de la carretera 
de Mata i la de la carretera de Sant Vicenç, a l’alçada de Rocaferrera. 
L’inspector en cap de la Policia Local, Lluís Silva, aclareix que no són 
càmeres de control on-line, és a dir amb una supervisió en directe, sinó 
que són càmeres d’enregistrament d’imatges que es consultaran en cas 
de necessitat.

Primer pas per crear el cos d’agents 
cívics voluntaris
L’alcalde, Bernat Graupera, es va reunir el passat 20 de 
novembre amb els futurs agents cívics voluntaris de Llava-
neres. En una trobada organitzada per la Regidoria de Par-
ticipació Ciutadana, l’alcalde va presentar el projecte. S’hi 
van convocar les persones que fins ara han expressat inte-
rès per prendre part en aquesta iniciativa, però el cos està 
obert a tothom. Aquesta primera sessió es completarà més 
endavant amb unes altres de formatives, que seran adreça-
des als agents. La iniciativa s’emmarca en la campanya Més 
civisme, més Llavaneres, que va arrencar amb l’aprovació de 
la primera ordenança municipal de civisme, al mes de maig.

S’activa la pilona del carrer de Sant Joan
Està previst que la pilona del carrer de Sant Joan, destina-
da a restringir la circulació de vehicles i a afavorir l’accés 
dels vianants en aquesta zona del centre urbà, es posarà en 
funcionament el proper 10 de desembre. El dret d’accedir-
hi amb vehicles es reserva als veïns i als serveis d’aquests 
carrers. Per tal de fer-ho possible, es lliuraran a les persones 
interessades uns comandaments a distància que tenen un 
cost de 45 euros (IVA inclòs), un import que ha de ser abonat 
en concepte de garantia. Per a més informació, cal posar-se 
en contacte amb la Policia Local.

Les càmeres de control de trànsit, a punt
governació
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Col·laboració amb el 
Servei d’Ocupació de 
Catalunya
L’Ajuntament de Llavaneres ha signat 
un acord de col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya per al desple-
gament de punts d’autoservei (PAS) en 
Ens Locals. A través d’aquest punt, que 
s’ha instal·lat a Ca l’Alfaro, els usuaris del 
servei poden realitzar diversos tràmits 
relacionats amb l’ocupació i la prestació 
de l’atur, com també consultar informa-
ció relacionada amb ofertes de feina i de 
formació.

Més classes 
d’alfabetització digital
La Regidoria de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme ha aconseguit ampli-
ar l’oferta de les classes d’alfabetització 
digital, que es van començar a impartir 
el mes d’octubre a la Biblioteca, adreça-
des als usuaris i usuàries de la borsa de 
treball municipal. La formació, subven-
cionada íntegrament per la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal, s’allar-
garà fins el 21 de desembre.

El 15 de desembre, 
3r Cicle d’Empresa i 
Responsabilitat Social
El Club Nàutic El Balís acollirà el pro-
per dimecres 15 de desembre el 3r Cicle 
d’Empresa i Responsabilitat Social Em-
presarial (RSE) de les 3 viles, que porta 
per títol Empresa responsable, un valor 
contra la crisi. Entre altres ponències, la 
jornada, que es farà de 9 del matí a 2 del 
migdia, inclourà la presentació de la Guia 
de l’Empresa Saludable i conferències 
sobre la promoció de la salut a l’àmbit la-
boral, exemples de RSE i d’experiències 
d’empreses saludables. Les jornades són 
organitzades per la Regidoria de Promo-
ció Econòmica de Llavaneres.

Treballant ja en la 12a 
Festa del Pèsol
La Regidoria de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme treballa ja, juntament 
amb comerciants i productors locals, 
en la propera edició de la Festa del Pè-
sol, que se celebrarà a principis del mes 
d’abril. 

El futur del comerç local

Campanya d’esterilització de gats

Conclusions de l’estudi sobre l’oferta i la demanda 
comercials de Llavaneres

promoció econòmica

sanitat

El comerç de Llavaneres està clarament 
dominat pel sector de l’alimentació i, com 
a punt fort, compta amb el perfil de la po-
blació local, que ha crescut els darrers anys i 
que té una renda superior a la mitjana cata-
lana. Entre els punts febles, hi ha la proximi-
tat de localitats amb més oferta comercial i 
l’estructura urbana complexa del municipi. 
Aquestes són algunes de les conclusions 
d’un estudi sobre l’oferta i la demanda co-
mercials a Llavaneres encarregat per la Re-
gidoria de Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme a Bros Associats. 

L’objectiu de l’estudi ha estat conèixer les 
necessitats de la població i esbrinar quines 
són les mancances comercials de Llavane-
res. Per tal d’aconseguir-ho, s’ha portat a 
terme una auditoria comercial i s’ha realit-
zat una enquesta telefònica entre els veïns. 
Pel que fa a l’oferta comercial local, el sector 
de l’alimentació és el que té més demanda, 

per davant de la resta, com ara equipament 
de la llar o de la persona, amb menys inci-
dència. En l’estudi s’ha analitzat la situació 
de 229 establiments comercials, un 21,4% 
dels quals estan tancats. Del percentatge de 
locals oberts, 72 són comerços i 108 serveis.

Com a conclusió i per tal de millorar la si-
tuació actual, es recomana apostar per mi-
llorar l’accessibilitat i la comoditat estructu-
ral de l’entorn comercial i també s’insta els 
comerços a apostar per la qualitat dels seus 
establiments. Segons explica el regidor de 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, 
Josep Molina, a partir de les conclusions de 
l’estudi, s’està treballant en l’elaboració d’un 
pla d’usos per regular els atorgaments de 
noves llicències de comerços i serveis. El pas 
previ és l’aprovació definitiva del POUM, 
prevista per a l’any que ve.

Fomentant el món empresarial
Oferir una visió pràctica sobre el món em-
presarial i sobre noves perspectives de ne-
goci als alumnes de batxillerat de l’Institut 
de Llavaneres. Aquest ha estat l’objectiu 
dels tallers formatius que la Regidoria de 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
va programar el novembre al centre, en col-
laboració amb el Maresme Centre de Ne-
gocis de Mataró i el Consell Comarcal del 
Maresme. El consistori també va oferir, a 
través de la Xarxa Local de Consum, un ta-
ller sobre els hàbits de consum a alumnes de 
primària de l’Escola Serena Vall.

L’Associació d’Ajuda a la Defensa d’Animals 
de Llavaneres (ADALL) treballa des de fa 
temps per eradicar la proliferació de les 
colònies de gats de la via pública a través 
d’un projecte basat en l’esterilització dels 
animals. Per aquest any, l’entitat ja té a punt 
un pla de treball que tirarà endavant amb 
el suport de l’Ajuntament de Llavaneres, 
que hi aporta una subvenció de 1.500 
euros dedicats al projecte d’esterilització. 
Segons expliquen des de l’associació, tenen 
localitzades una dotzena de colònies, tant a 
la zona de Sant Pere com a Joaquim Matas 
o al passeig de la Riera. Durant el 2009, van 
esterilitzar 60 gats abandonats. 

La manera d’actuar és la següent: els 
voluntaris de l’associació recullen els 
gats de les colònies i els traslladen a la 
SPAM (Societat Protectora d’Animals 
de Mataró), on se’ls practica l’operació 
d’esterilització. Segons comenten des de 

l’associació, aquesta és l’única solució per 
a controlar-ne el creixement, ja que es 
reprodueixen molt fàcilment. Al mateix 
temps, s’aprofita la visita per controlar 
possibles malalties. I, en cas d’observar 
que hi ha algun gat ferit, se’l trasllada 
directament a la protectora d’Argentona.

L’alcalde, Bernat Graupera, vol agrair 
públicament la tasca de l’entitat. “Tirem 
endavant aquest conveni amb l’ADALL per 
posar fi a un problema que a Llavaneres 
estava pendent de resoldre. L’any passat, 
des del consistori ja vam posar-hi fil a 
l’agulla, però amb el suport dels voluntaris 
de l’associació volem acabar de potenciar 
aquest projecte per posar fi a la presència de 
tants gats abandonats als nostres carrers”, 
destaca l’alcalde.
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ha estat notícia...

La Minerva, pubilla del Maresme 2010
La geganta de Llavaneres va ser escollida pubilla del Maresme 
2010 en la 20a Trobada de Gegants del Maresme, celebrada a 
Badalona el 10 d’octubre. El nomenament arriba vint anys des-
prés de l’elecció a Llavaneres de la primera pubilla comarcal. Ara 
comença una nova etapa: l’any que ve es nomenarà a Llavaneres 
el primer hereu maresmenc.

Homenatge als més grans
El 54è Homenatge a la Vellesa va reunir, el 26 de setembre, 235 
llavanerencs majors de 75 anys en un dinar de germanor al pave-
lló municipal. La diada va començar a l’església amb una missa 
solemne. Ja al pavelló, la vetllada es va amenitzar amb actuacions 
musicals i ball. També hi va haver temps per recordar els que ja 
no hi són.

Torneig de Billar “Les 3 viles”
El Casal de la Gent Gran de Llavaneres, 
amb la col·laboració dels casals de Sant 
Vicenç i Caldes d’Estrac i amb la presència 
dels alcaldes de Llavaneres i de Sant Vi-
cenç, va lliurar, el 15 de novembre, els pre-
mis del 1r Torneig de Billar Les 3 viles. La 
competició va arrencar motors l’11 d’oc-
tubre amb la voluntat d’estrènyer lligams 
entre la gent gran de tots tres municipis.

Acord amb el Club de Patinatge Artístic
L’alcalde, Bernat Graupera, i el president 
del Club de Patinatge Artístic de 
Llavaneres, Eduard Casals, van signar el 
20 de novembre un conveni per cedir a 
l’entitat l’ús de la sala polivalent d’El Casal 
per a les classes de perfeccionament de 
patinatge a través de la dansa. El club es 
va constituir al gener de 2010 i en pocs 
mesos ha crescut molt.

La marededéu de Lurdes, restaurada
La imatge de la Mare de Déu de Lur-
des, que va patir un acte de vandalisme 
mesos enrere, ha estat restaurada per 
l’artesà llavanerenc Francisco Ventu-
ra i ja torna a ocupar el seu altar. L’acte 
de recol·locació va tenir lloc dimarts 12 
d’octubre, coincidint amb la diada de la 
Mare de Déu del Pilar. Aquesta escultura 
està situada al parc de la Mare de Déu de 
Lurdes i és molt antiga.

Els gegants de Llavaneres, a Montserrat
Fotografia de família de la colla gegantera de Llavaneres a l’arri-
bada al monestir de Montserrat, després de l’ascensió des de Mo-
nistrol amb els antics gegants Jaume Llull i Minerva i el gegantó 
Andreuet, portats pels vells i joves geganters i grallers. La sortida 
es va fer diumenge 24 d’octubre amb motiu de la commemoració 
dels 25 anys de gegants a Llavaneres.

En lluita contra el càncer
Llavaneres contra el Càncer va lliurar el 17 de novembre els 
17.000 euros de la recaptació solidària obtinguda durant el 2010 
a les fundacions escollides enguany, que han estat l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona i l’Institut Català d’Oncologia de Gi-
rona. D’altra banda, a l’octubre, l’entitat va reunir 97 participants 
en la 3a Caminada contra el càncer de mama. 
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Acaben de lliurar un donatiu de 17.000 euros que 
contribuirà de manera directa a la investigació 
del càncer. Deu ser un orgull...
Sí, la veritat és que sí. Hem superat la 
recaptació de l’any passat i des que vam 
decidir separar-nos de l’Associació Espa-
nyola de la Lluita contra el Càncer i crear 
una entitat pròpia, tenim l’honor de lliu-
rar el donatiu de manera directa, en un 
acte públic, i això fa molta il·lusió. És mol-
ta feina però molt agraïda. La gent ens co-
neix, saben que som seriosos i confien en 
nosaltres.

I això que ser solidaris en època de crisi resulta 
més complicat...
Sí, costa molt...

No és pas el primer xec que lliuren. Quines al-
tres entitats o fundacions han estat escollides 
en edicions anteriors?
Sempre escollim una fundació que es de-
diqui a la investigació de la lluita contra 
el càncer: Can Ruti, Sant Joan de Déu... Ja 
hi ha entitats que donen ajudes directes 
als malalts i, avui en dia, estan molt ben 
atesos als hospitals, però cal més suport a 
la investigació.

Han seguit els avenços d’aquestes entitats en les 
investigacions?
Mantenim sempre el contacte i és molt 
agraït comprovar com el nostre ajut 
pot ser molt important per al dia a dia 
d’aquests professionals.

El festival que cada any celebren a l’estiu per 
recaptar fons és ja un clàssic del calendari festiu 
local.
El pressupost és mínim però el fem gran 
gràcies a la col·laboració de la gent i de les 
escoles del poble. Tot arrenca l’any 1974 
amb l’organització d’un partit de futbol, 
i l’any següent ja fem el primer festival. 
Durant tots aquests anys han estat mol-
tes i moltes les hores de feina per muntar 
aquests espectacles: l’organització, les co-
reografies, els vestuaris... Hi ha molta gent 
que hi ha treballat de valent, però voldria 
tenir un record molt especial per al Josep 
Sala, que és qui ens en va ensenyar a tots 
els altres, i per al Francisco Morera. 

Des de l’any passat, a més, organitzen un torneig 
de pitch and putt que ha tingut molt bona aco-
llida...
Sí, aquesta ha estat la segona edició i n’es-
tem molt contents perquè s’hi ha apuntat 
molta gent.

A més, organitzen conferències i la caminada 
contra el càncer de mama.
Sí, tot plegat ens ajuda a fer guardiola i 
també a estar en contacte amb la gent del 
poble.

Llavaneres contra el càncer és una de les enti-

tats locals amb més empenta...
La veritat és que treballem durant tot 
l’any i som una de les entitats més anti-
gues, juntament amb la gent de la Caval-
cada de Reis. L’associació va començar a 
caminar 1’any 1972 amb la Carmen Sala 
com a presidenta, que va donar pas a la 
Montserrat Ros l’any 1987. Jo sóc la ter-
cera presidenta de l’entitat.

Com és la gent de l’associació? Parli’ns del perfil 
dels associats, de la junta directiva...
A la junta directiva, a més de la presiden-
ta, hi ha Carmen Passi, com a tresorera, 
Teresa Díaz, com a secretària, i com a vo-
cals: Luisa Garcia, Marta Toro, Rosa Pera, 
Enric Font, Montse Cruz, Marta Serra, 
Imma Julià, Adelina Caballero, Gwen 
Perry, Pilar Creus, Roser Torrents i Anna 
Mora. Som 98 socis, gent de tota mena, 
del poble, i la quota és de 10 euros anuals. 
Estem oberts a noves incorporacions. En 
la darrera fira d’entitats en vam fer força... 
Per això volem donar les gràcies a l’Ajun-
tament, que sempre ens dóna suport. 

Li suposa molta feina estar al capdavant de l’en-
titat?
Sí, perquè és una dedicació molt intensi-
va, tot i que no ho sembli.

Quins reptes tenen pendents per a aquest nou 
curs?
Ens agradaria molt poder tenir un local 
propi i, per a la resta, treballar en la ma-
teixa línia, perquè ja estem prou satisfets.

Estan en contacte amb altres entitats de lluita 
contra el càncer?
Sí, hi mantenim contactes esporàdics 
perquè ens agrada saber què fan altres 
entitats de la comarca.

Les dades d’afectació de la malaltia són real-
ment esfereïdores. 
Sí, però hi ha molta esperança. S’ha avan-
çat molt a nivell mèdic. Ara es fan trac-
taments molt personalitzats i la gent està 
molt conscienciada. Jo tinc esperança 
que, algun dia, aconseguirem que el càn-
cer es converteixi en una malaltia cròni-
ca. De moment, ja ho sabem, toca a un 
de cada tres. I entre les dones, el càncer 
de mama està molt estès però els resultats 
són molt bons. Crec que una de les coses 
que podem fer entre tots és conscienciar 
els fumadors que el tabac és una nafra. 
Cal ajudar-los. S’hi ha de lluitar. El càn-
cer és una barreja de moltes coses i és a la 
nostra mà canviar-ne algunes.

“És molt agraït poder ajudar en la 
investigació de la lluita contra el càncer”

Salomé Royo. Presidenta de Llavaneres contra el Càncer

Nascuda al carrer del Doctor 
de Llavaneres fa 63 anys, 
“quan encara es naixia 
a casa”, ha mantingut i 
transformat la botiga que 
els seus pares van obrir fa 
ja 50 anys. De vendre teles 
per a la confecció, com era 
habitual a l’època, Salomé 
Royo ha passat a regentar 
l’actual botiga de moda, en 
el mateix carrer de cases, 
el carrer de Munt, un carrer 
que ha experimentat com 
cap altre l’evolució de 
Llavaneres. Salomé Royo 
està vinculada als festivals 
benèfics de la lluita contra el 
càncer des de 1992 i, després 
de fer-hi tots els papers de 
l’auca, va ser nomenada 
presidenta de l’entitat fa ja 
vuit anys. Està casada, té dos 
fills i quatre néts.



grups municipals

Fer poble i al 
costat de les 
persones

L’expressió “fer poble al costat de les persones” 
resumeix una mica l’objectiu i el tarannà de 
treball del govern de CiU. 

En temps dif ícils, tanquem l’any fent un balanç 
molt bo de la feina feta:

Nova deixalleria municipal; millores als espais de 
jocs infantils dels parcs, a la zona de la Llorita, als 
carrers, a les escoles; carril bici, nous jardins de 
Can Riviere i pistes de petanca, ràdio municipal, 
internet per a tothom, pla d’accessibilitat, frontó 
municipal, càmeres de vigilància de policia, 
ampliació del cementiri, ordenança de civisme, 
pla d’ajut a les famílies, rotonda de l’N-II, 
estació de RENFE, millores als accessos i més 
aparcament a l’estació del tren, millores també 
als altres aparcaments, etc.

Encara hi ha molt a fer, però estem treballant per 
aconseguir un poble amb més QUALITAT DE 
VIDA, més net, segur i tranquil.

Hem tornat a congelar novament la pressió fiscal 
(impostos i taxes), que suporten les famílies 
i les persones. Ara no toca apujar-la. Des de 
CiU, creiem que han de ser les administracions 
públiques les que facin els esforços per contenir 
la despesa. I prediquem amb l’exemple.

D’altra banda, volem agrair el gran suport que 
CiU ha obtingut a les eleccions catalanes del 
passat 28 de novembre al nostre municipi.

Bon Nadal i bones Festes per a tothom!

Durant les darreres setmanes hem estat vi-
sitant diferents barris del municipi per es-
coltar les preocupacions dels veïns. Han 
predominat les queixes sobre la brutícia dels 
contenidors de la brossa, la manca de cober-
tura de la TDT, els problemes de senyalitza-
ció i, també en molts casos, la sensació que 
ningú els escolta ni els fa cas. Petits proble-
mes quotidians que necessiten més dedica-
ció que diners per tal de trobar-hi una solu-
ció. La resposta d’aquestes trobades ha estat 
molt bona.
  
Cada cop són més les persones que s’interes-
sen, pregunten i s’integren al projecte mu-

nicipal d’Esquerra-Llavaneres. Són perso-
nes independents de qualsevol partit polític 
però que valoren, en cada període electoral, 
quina és la seva millor opció i troben en el 
nostre projecte la proximitat i l’honradesa 
que busquen en unes eleccions municipals. 
L’actitud molts cops prepotent, distant i fre-
da de l’Alcalde, Bernat Graupera, juntament 
amb la mala experiència de l’anterior equip 
de govern (PP-PSC), reforça opcions com la 
nostra. Som l’alternativa real que tenen en 
compte més llavanerencs.
  
Pots contactar amb nosaltres a l’adreça de 
correu: llavaneres@esquerra.org.

L’opció 
propera 

La coherència, més que una virtut, és una forma de 
comportament uniforme i conseqüent amb les actu-
acions i les manifestacions anteriorment realitzades 
per una persona o per un grup. Pel que fa a la política, 
en el Grup Popular pensem que la coherència és més 
que important; és completament imprescindible.

Ens explicarem amb un exemple. En l’article anterior 
de la revista municipal, el regidor d’ERC demanava 
la dimissió dels integrants del Grup Popular. Podem 
no estar d’acord amb la petició, però sí que creiem en 
el dret que té aquesta persona d’opinar lliurement.

Curiosament, fa uns mesos, aquest mateix regidor, 
juntament amb d’altres, van voler  proposar una mo-
ció de censura a l’actual equip de govern. La moció 
no va prosperar per la negativa del Grup Popular 
per les raons que ja vam exposar en un altre article 
d’aquesta revista.

Ens preguntem: És coherent demanar la dimissió 
d’unes persones amb qui fins fa poc s’estava dispo-
sat a formar el “nou equip de Govern de Llavaneres”? 
Creiem que no és coherent.

Segons la nostra opinió, però, sí que hi ha coherència 
en dues formes d’actuar d’aquest regidor:
- Afany de revenja per la nostra negativa a secundar 
les seves aspiracions a la poltrona del govern, que 
van truncar el seu interès per “castigar” a qui el va 
expulsar. No oblidem que el seu vot va propiciar la 
investidura de l’Alcalde actual.

- L’únic interès que el mou és governar a qualsevol 
preu.
Si creu que és moment de demanar dimissions, faria 
bé de pensar-ho i d’aplicar-se-les ell mateix.

La 
importància 
de la 
coherència

Bernat 
Graupera
CiU

Carlos
Bartomeu
PP

Nani
Mora
ERC
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SOS Llavaneres tornarà a presentar-se a les 
eleccions municipals del mes de maig de 2011 
i ho farà, principalment, pels motius que ex-
posem a continuació:

En primer lloc, considerem que encara no 
hem acabat la bona feina que ens vam pro-
posar de fer en aquests 4 anys. Recordem 
que, per primera vegada, un grup municipal 
s’ha atrevit a denunciar les irregularitats de 
l’urbanisme a Llavaneres, tot i les dificultats 
i els processos judicials en què hem estat im-
mersos per defensar els interessos de tots els 
ciutadans. Ja coneixeu les nostres actuacions 
en aquest sentit, per tant no cal que les enu-
merem. Esperem que la justícia actuï amb ce-
leritat.

El segon motiu és que no podem permetre’ns 
la indecisió, les males formes i la falta de cri-

teri del govern actual a l’hora de solucionar 
els temes de poble.

També és inadmissible la manca de liderat-
ge de l’alcalde per arrossegar el carro. L’úni-
ca cosa que ha aconseguit és barallar-se fins 
i tot amb els seus socis de govern i amb els 
membres del seu mateix partit mentre mal-
gastava els diners dels contribuents tot col-
locant personal contractat a dit, menyspreava 
els treballadors municipals i els regidors i, en 
definitiva, incrementava el forat a la caixa tot 
aconseguint fer el nostre deute fins i tot més 
gran que el del govern del PP-PSC. L’Ajunta-
ment, com a empresa més gran de Llavaneres, 
hauria de saber gestionar-se amb criteris eco-
nòmics adequats.

Si vostè no és capaç d’assolir-ho, plegui se-
nyor Alcalde, que el poble no se’l mereix. 

grups municipals

Siguem 
persones

Les properes festes nadalenques suposaran 
un alto al foc en la batalla que els partits i les 
organitzacions polítiques mantenen contra 
les persones. Aquest és un combat inútil 
però necessari, sembla ser, per la compla-
ença de l’ego incomplert d’algunes persones 
de baix perfil moral. Després, passats aquest 
dies en què el protocol mana per sobre de 
les voluntats, els greuges substituiran les fe-
licitacions i els cops, les abraçades… La hi-
pocresia pública tornarà a escopir sobre el 
paisatge natural d’un poble.

Haurem demanat tantes coses per a nosal-
tres mateixos als Reis, que no haurem pen-
sat a demanar-los res per al nostre poble. 
I qui en representa les voluntats tornarà a 
“armar el Belén”.

Hem arribat al punt en què cadascú té el seu 
bàndol i es veu immers en un combat abans 
de tenir, ni tan sols, l’ocasió de pensar per 
què s’ha originat la disputa, qui és el contra-
ri, per què ho és i què es decideix en realitat 
amb l’enfrontament.

Mentrestant, un poble, Llavaneres, espera 
que algú recordi que els pobles existeixen 
perquè existeixen les persones. I sospira 
confiat a les portes del proper Nadal: una 
altra forma de fer política és possible!!

Bon Nadal a tot Llavaneres, a totes les per-
sones de Sant Andreu de Llavaneres, per-
què en aquesta altra forma de fer política, és 
possible que estiguem tots al mateix bàndol.

L’últim 
article de 
l’any

Acceptem que ens parlin de precarietat de les 
finances municipals, ja que ara els temps són 
dif ícils per a tots, també per a la comunitat. Ara bé, 
no podem acceptar una mala gestió econòmica del 
poble i hem d’exigir que sigui correcta.

Molt lluny ens queda la il·lusió pel canvi que va 
generar el govern actual. Veníem d’un govern 
municipal que donava prioritat als interessos 
particulars per sobre dels col·lectius, però avui dia 
el resultat del canvi també és més que decebedor.

El baix nivell de competència de la majoria de 
regidors de CiU, juntament amb l’egocentrisme 
i el baix nivell polític del seu cap de llista, Bernat 
Graupera, ens estan costant molt cars. Tenim un 
munt de mocions aprovades en ple que ningú està 
portant a terme. No sabem si és per incompetència 
o per mala fe.

La campanya del “més civisme a Llavaneres” ha 
quedat en paper mullat: cotxes sobre les voreres, 
brossa fora dels contenidors, parcs públics que no 
tanca ningú de nit, taxes que s’apliquen a uns sí i a 
d’altres no...

La por de perdre “un vot” i la política “d’aparador” 
ha fet que, a Llavaneres, s’hagin malbarat els pocs 
recursos de l’Ajuntament. Tenim inversions inútils 
(càmeres de videovigilància), innecessàries i 
ruïnoses (oficina a Sant Pere), no prioritàries (nova 
caserna de la policia) i mal dissenyades (carril 
bici). No veiem, però, cap avanç en projectes més 
urgents, com pot ser el Centre de dia.

Llavaneres necessita un canvi de veritat. Els polítics 
amagats darrere de grans sigles no són, avui i aquí, 
cap garantia de bon govern municipal.

No a la mala 
gestió

Carme
Bastida
PSC

Joan
Rubal
GLL

Josep
Ruiz
SOS Llavaneres
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Dijous 2 de desembre 
Sala d’actes de la Biblioteca / 19.00 h
Conferència per a adults
“Coneixement lliure a Internet: 
aprendre a col·laborar i a compartir 
continguts en xarxa”, a càrrec 
d’Oriol Ferran
Organitzat per Biblioteca Municipal

Diumenge 5 de desembre 
Sota el pont de l’autopista C-32/ 9.00 h
XIX Tres hores de resistència de 
ciclomotors
Organitzat per Adventures Llavaneres

Sala polivalent d’El Casal/ 17.30 h
Actuació d’”Esperit de Joventut”
Organitzat per Casal de la Gent Gran

Dissabte 11 de desembre 
Sala de plens de l’Ajuntament/ 12.00 h
“Quin Llavaneres volem?”
Organitzat per Regidoria de 
Participació Ciutadana

Dimecres 15 de desembre 
Club Nàutic el Balís/ 9.00 h
3r Cicle de Responsabilitat Social 
Empresarial de Les 3 viles
“Empresa responsable, un valor 
contra la crisi”
Durada: Fins a les 14.00 h, 
aproximadament
Preu: Entrada lliure
Organitzat per Regidoria de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme

Sala de plens de l’Ajuntament/ 13.00 h
Sessió informativa
Sobre la inspecció de Consum
Adreçada a la Policia Local i a 
càrrec de la Xarxa Local de Consum 
de la Diputació de Barcelona.
Organitzat per Regidoria de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme
Dijous 16 de desembre 
Casal de la Gent Gran/ 10.00 h

Cantades de Nadales
A càrrec dels nens de les escoles més 
informació de totes les actuacions 
al web municipal: 
www.santandreudellavaneres.cat

Divendres 17 de desembre 
Sala d’actes de la Biblioteca/ 19.00 h
Conferència per a adults
“Disfrutar dels menjars de Nadal 
sense patir per la pujada de pes”, per 
l’educadora nutricional Griselda Marfà
Organitzat per Biblioteca Municipal

Dissabte 18 de desembre 
Plaça de la Vila/10.30 h
Caga tió popular infantil 
Cal obtenir un tiquet de participació a 
les botigues del poble
Organitzat per Regidoria de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme 

Sala infantil de la Biblioteca/ 12.00 h
L’hora del conte “El Nadal d’en 
Pere Perot”, amb el grup Dinsdungat 
Animació
Organitzat per Biblioteca Municipal 

Can Caralt/ 18.00 h
Presentació del quadre de 
Rafael Durancamps “Envelat de 
Llavaneres”
Organitzat per Museu-Arxiu 

Diumenge 19 de desembre 
Casal de la Gent Gran/ 14.00 h
Dinar de Nadal
Tradicional escudella nadalenca i ball 
amb música en directe
Preu: 20 euros
Organitzat per Casal de la Gent Gran

Dilluns 20 de desembre 
Plaça de la Vila/ 10.45 h
Cantada de Nadales a la plaça de 
la Vila, amb els alumnes de P5 i 1r de 
primària de les escoles de Llavaneres 

Casal de la Gent Gran/ 18.00 h
Concert de Nadal al Casal de la 
Gent Gran
Organitzat per Escola Municipal de 
Música

Escola de Música. Can Caralt/ 19.45 h
Concert d’alumnes
Organitzat per Escola de Música

Dimarts 21 de desembre 
Sala de plens de l’Ajuntament/ 19.00 h
Concert de Nadal
Organitzat per Escola de Música

Dimecres 22 de desembre 
Pavelló municipal/ 10.00 h
Concert de Nadal a càrrec 
d’alumnes de l’Escola Sant Andreu 

Sala de plens de l’Ajuntament/ 19.00 h
Concert de Nadal
Organitzat per Escola de Música

Dilluns 27 de desembre  
Parc de Ca l’Alfaro/ 18.00 h
Arribada dels Patges Reials
Vine a lliurar la carta per a Ses Majestats 
d’Orient. En cas de pluja, l’acte es 
traslladarà a El Casal
Organitzat per Comissió Cavalcada 
de Reis

Dimarts 28 de desembre 
Pavelló municipal/ 10.30 h
Parc de Nadal 2010*
Durada: Dies 28, 29, 30, 31 de desembre 
de 2010 i 2, 3, 4 i 5 de gener de 2011
Organitzat per Regidoria de Joventut

Dimecres 5 de gener 
Pels carrers de Llavaneres i la plaça de la 
Vila/ 19.00 h
Cavalcada de Ses Majestats d’Orient
En cas de pluja, l’acte es traslladarà al 
pavelló 
Organitzat per Comissió Cavalcada 
de Reis

Dissabte 8 de gener 
Sala infantil de la Biblioteca/ 12.00 h
L’hora del conte
“Contes de la bona sort”, amb la 
rondallaire Norma Cano
Organitzat per Biblioteca Municipal

Divendres 14 de gener 
Museu-Arxiu de Llavaneres. Can Caralt
“La cultura dels Toraja”, fotografies 
de Joan Condal
Exposició fotogràfica
Durada: Fins el 13 de febrer

Dissabte 22 de gener 
Sala de plens de l’Ajuntament/ 12.00 h
Parlem amb l’alcalde
Organitzat per Regidoria de 
Participació Ciutadana

Sala infantil de la Biblioteca/ 12.00 h
L’hora del conte “Jeroglificant 
jeroglífics faraònics”, amb el 
rondallaire Roger Coromines
Organitzat per Biblioteca Municipal

grups municipals

Més val tard 
que mai

En el darrer ple es va aprovar la congelació 
de taxes i d’impostos per a l’any 2011. Sor-
prenentment no va ser per unanimitat, ja 
que dos grups van abstenir-se en la votació.

Vull creure que aquest alleugeriment de la 
pressió fiscal municipal, per segon any con-
secutiu, és fruit de la gestió tant meva com 
del Grup Popular, i que l’hem aconseguit 
gràcies a les nostres mocions i interven-
cions en els diferents plens, que han anat 
adreçades sempre en aquest sentit.

No vull pensar que sigui fruït de l’augment 
exagerat del 2008 que vam patir i que con-
tinuem patint tots els llavanerencs (només 
cal mirar el rebut de l’aigua). Arran d’aquest 
augment, es va presentar una moció que, 

com a mínim, va aconseguir que l’any 2010 
no s’apugessin els impostos.

Tampoc vull creure que la congelació per 
al 2011 es degui a la proximitat de les elec-
cions municipals.

De qualsevol manera, l’important és el re-
sultat i, per un motiu o per un altre, l’any 
2011 no veurem incrementada la pressió 
fiscal municipal, cosa que, en les circums-
tàncies actuals, és d’agrair.

Vull acabar reafirmant que aquest regidor, 
com sempre, actuarà amb consciència de-
fensant els interessos dels ciutadans de Sant 
Andreu de Llavaneres.

agenda

desembre 2010 / gener 2011
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Parc de Nadal 2010 
Adreçat als nens i nenes de 0 a 
13 anys: tota mena d’activitats i 
jocs per gaudir de les vacances de 
Nadal.
Horaris:
Matins, de 10.30 a 14 hores
Tardes, de 16.30 a 20 hores
Preus:
Abonament: 20 euros
Entrada diària: 5 euros
Entrada de mig dia: 2,5 euros
Notes:
Els dies 31 de desembre i 5 de 
gener, només matins
Acompanyants gratuït
Servei de bar

Víctor Ros
No adscrit
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La Festa Major de St. Andreu 2010, en fotos 


