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La revista municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

L’últim viatge
del Cardenal
Llavaneres celebra amb solemnitat el trasllat i la
sepultura de les restes del cardenal Vives i Tutó, el
fill del poble amb més projecció internacional.
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editorial

Inversions, personalitats i més seguretat

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

L’alcalde, Bernat Graupera, amb l’alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal.
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Després de la feina feta aquests primers mesos d’any, encarem la resta del 2010 amb la vista posada
en les obres que finançarem amb el pla estatal d’inversió local, per al qual hem prioritzat, entre
d’altres, la millora de l’accés a l’estació de tren i la construcció d’un carril bici al passeig de la Riera.
També tenim a punt les inversions del pressupost municipal, tot i que hem de ser conscients de la
retallada pressupostària que la crisi ens ha obligat a fer. En aquest sentit, l’obra més important serà
la construcció del Casal de Joves a la masia de Can Rivière, que ja s’ha adjudicat i que en un any ha
de ser una realitat. Vull felicitar el regidor d’Hisenda, Josep Molina, per la tasca realitzada i agrair
l’actitud dels grups municipals de l’oposició, que va permetre que, per primer cop a la història democràtica local, el pressupost no hagi rebut cap vot en contra.
Amb el mes de març, deixem enrere una celebració molt solemne: els actes de trasllat de les despulles del cardenal Vives i Tutó, el fill més il·lustre de Llavaneres i un dels catalans més influents de
l’Església de tots els temps. Les seves restes es van sepultar a Llavaneres després d’una recerca èpica
i gràcies a la il·lusió de moltes persones, començant per la comunitat caputxina i continuant per
llavanerencs tan compromesos com els germans Devesa.
Deixeu-me destacar també la visita recent de l’alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, que es va
retrobar amb les arrels familiars. Els seus rebesavis van fer construir la Torre Gran i hi estiuejaven
i ell mateix hi va passar els estius de la infantesa. A més, vam poder comentar temes d’especial importància per al nostre país com són la immigració i l’empadronament.
D’altra banda, aquests darrers mesos hem estat treballant per intensificar la vigilància al municipi
amb més controls policials en coordinació amb Les 3 Viles i els Mossos d’Esquadra.
I s’inicia ja la primavera, una època fantàstica en què a Llavaneres tenim el goig de celebrar la Festa
del Pèsol, on tothom està convidat. Aquests mateixos dies festejarem Sant Jordi, una gran diada
cultural i, ja al maig, Llavaneres tornarà a ser la seu de la Setmana Catalana de la Vela, que el Club
Nàutic el Balís organitzarà per tercer i últim any.
No falteu a cap de les tres cites, val la pena!

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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Les despulles del cardenal ja són a Llavaneres

Solemnitat en els actes de trasllat de les restes del fill més il·lustre del poble,
Josep de Calassanç Vives i Tutó

A dalt, la comissió organitzadora dels actes i la comitiva arribant a l’església. A sota, l’arquebisbe Lluís Martínez Sistach beneint les
restes, abans de la sepultura, i germans caputxins observant l’exposició fotogràfica de Joan Devesa.
Les despulles del cardenal Vives i Tutó van rebre sepultura el
28 de febrer a la capella del Santíssim de l’església parroquial
de Sant Andreu, en un ofici solemne presidit pel cardenal i
arquebisbe de Barcelona Lluís Martínez Sistach. A l’ofici, no hi
van faltar, a més de descendents de la família Vives, capellans
fills del poble i exrectors de la parròquia, encapçalats per l’actual
rector Joan Manuel Prieto. El Museu-Arxiu Vives i Tutó, la
parròquia i l’Ajuntament van organitzar un seguit d’actes per
celebrar l’efemèride. La celebració es va obrir divendres 26 amb
una conferència a càrrec del biògraf del cardenal, el frare caputxí
Valentí Serra de Manresa, i es van completar amb l’exposició de
l’urna funerària a la sala de plens i, després de la sepultura, amb
una festa popular al carrer de Cardenal Vives, on encara hi ha la
casa natal de Josep de Calassanç.
Amb el trasllat de les despulles, es tanca un llarg procés, iniciat
als anys 80, perquè les restes del cardenal de Llavaneres tornessin
a casa. El mes de maig de 2009, fra Valentí Serra va localitzar les
despulles a Roma i es van iniciar els tràmits per al seu trasllat
al seu poble natal. Les restes reposaven just darrere del porticó
d’entrada al sepulcre i no es veien en obrir. És per aquest motiu
que, fins aleshores, la recerca havia estat infructuosa.
Coincidint amb la celebració, fra Valentí Serra i Joan Devesa
van anunciar que en aquests moments treballen en la redacció
d’una biografia dedicada a Joaquim M. de Llavaneres (18521923), germà gran del cardenal, que també va aconseguir una
important projecció en l’església del seu temps.

El perfil

Home d’una gran intel·ligència i capacitat de treball, nascut a Llavaneres el 1854 en el si d’una família humil i orfe
de pare i de mare als pocs anys, va arribar a ser un dels cardenals més influents en el Vaticà sota el pontificat de Lleó
XIII i Pius X i fins a la seva mort l’any 1913. El testimoni de
catalans influents de l’època en donen fe. Francesc Cambó
destaca que el cardenal era “la màxima influència prop del
Sant Pare”. Josep M. de Sagarra, en la seves memòries, ens
en fa la descripció següent: “Parlant el seu típic català de
Llavaneres, en les seves justes paraules s’endevinava l’esmolament i autoritat del qui és gat vell en les més ponderades gesticulacions...” i destaca que, junt amb el secretari
d’estat, cardenal Merry del Val, “formaven el duo hispànic
de sòlida hegemonia en la Roma d’aquell temps”. Josep
Carner, arran de la mort del cardenal, va escriure que “...el
seu prestigi avalà a Roma la lleialtat catalana; i sort d’ell,
que esvaí prejudicis...”. El bisbe Torres i Bages, a la mort
del cardenal, va declarar que li recordava “Sant Jeroni per
la seva gran humilitat i austeritat de vida” i també que “el
cardenal Vives va ser un català insigne que mai no oblidà i
sempre amà tendrament el seu país”.
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El missioner de Llavaneres
És cert que no hi ha ningú
imprescindible, però sense persones com el missioner de Llavaneres Ramon Figueras Bonamusa,
que treballa des de fa disset anys a l’Amèrica Llatina fent costat a les classes
més populars, aquest món
seria molt més inhòspit.
L’Ajuntament de Llavaneres tornarà a atorgar un
ajut de 3.000 euros al frare dominic de Llavaneres.
Coincidint amb la visita
que fa cada dos anys al
poble, per passar el Nadal El pare llavanerenc amb alumnes del taller de costura.
teix a ajudar la gent de les necessitats econòmiques. Un
amb la seva família, Figueras es va reunir amb l’alcalde, classes més populars a supe- cop han criat, aquestes famíBernat Graupera, per expli- rar-se: a estudiar, a aprendre lies donen un dels animals
car l’ús que ha fet dels di- un ofici... I també a cobrir-ne nascuts a una altra família,
ners donats per l’Ajuntament les necessitats sanitàries més formant així un gran cercle
durant els darrers dos anys. bàsiques. Entre altres projec- solidari. El tercer projecte
En aquesta visita l’alcalde li tes té en marxa un taller de està adreçat a joves estudiva fer un encàrrec: que ru- costura, on els alumnes apre- ants amb bon currículum
miï una proposta d’alguna nen a tallar i a cosir la roba. però sense recursos a qui el
infraestructura o servei que Aquesta activitat els permet pare Figueras subvenciona
el consistori pugui finançar vestir-se i vestir la família, l’accés a la Universitat i ajuda
en benefici de la població en un lloc on comprar roba a aconseguir beques d’estudi.
d’aquesta zona rural del Pa- és força inaccessible, i també
raguai per poder-lo fer reali- elaborar peces per vendre i, El frare viu al Paraguai,
així, obtenir uns ingressos. El on combina les classes a
tat de cara a l’any que ve.
segon projecte és realment la Universidad Católica
Les col·laboracions que rep singular: consisteix en la d’Asunción, amb les estades
el pare, tant de l’Ajuntament compra de cabres i de porcs a l’interior del país durant els
com de particulars, les inver- que es regalen a famílies amb caps de setmana.

cultura (ve de la plana 3)

Pelegrinatge a Roma
Després de les celebracions amb motiu de
l’arribada de les despulles del Cardenal, la
Comissió organitzadora dels actes ha preparat un Pelegrinatge a la Roma dels germans
Vives i Tutó, del 13 al 16 de maig, visitant els
principals escenaris on els dos il·lustres llavanerencs, Joaquim M. de Llavaneres i Josep
Calassanç Vives i Tutó van viure i treballar
al servei de l’Església Universal i Catalana.
El pelegrinatge està obert a tothom. Sota
el guiatge de fra Valentí Serra de Manresa,
historiador i arxiver dels caputxins de Catalunya, qui millor coneix la història dels dos
germans, visitarem l’antic Colegio Español,
llavors ubicat al Palau Altemps a tocar la Plaça Navona, residència del cardenal Vives a
petició del Papa Pius X a partir de 1906. Anteriorment el cardenal de Llavaneres havia
viscut a la Cúria Generalícia dels caputxins,
a la via Buoncompagni de Roma. Visitarem
el Temple de Minerva, El Panteó i la Fontana
de Trevi entre d’altres monuments històrics.

El dissabte 15, amb autocar propi, visitarem
la Vil.la Gamarelli de les religioses adoratrius, a Monte Porzio Catone, prop de la bonica ciutat de Frascati, a una hora de Roma,
on el cardenal s’havia retirat per tal de recuperar-se de la seva malaltia i on va morir el 7
de setembre de 1913. Visitarem la tomba del
cardenal Vives i Tutó al Cementiri de Campo
Verano on va estar enterrat fins el passat mes
de novembre de 2009 i també l’Església de
Sant Llorenç i les seves Catacumbes, l’Església de Montserrat i la de Sant Pau.
El diumenge 16 de maig, assistirem a Missa
a Santa Maria la Major i seguidament visitarem El Vaticà. Després de dinar, l’autocar ens
recollirà a l’hotel i ens traslladarà a l’aeroport
de Roma. Més informació als telèfons 619
618 251 i 676 925 322.
Joan Devesa

Mor Joan Figueras,
del Patronat de la
Vellesa

Joan Figueras i Ponsico va morir el
9 de març als 69 anys. Nascut a Llavaneres, s’havia dedicat professionalment al sector de la flor. Va ser
membre del Patronat de la Vellesa
de Llavaneres, entitat que vetlla per
millorar la qualitat de vida dels més
grans, i hi va exercir la funció de secretari durant molts anys.

Mor Joan Majó
i Graupera, un
històric de la
Policia Local

Joan Majó i Graupera, un dels
policies històrics de Llavaneres,
va morir dimecres 10 de febrer als
86 anys. Majó, que havia treballat
com a vigilant, va ser un dels
primers agents de la Policia Local
quan el cos es va crear l’any 1975.
Nascut a Llavaneres, Joan Majó es
va jubilar com a policia local fa ja
21 anys, als 65, però sempre havia
mantingut el contacte amb el cos
de seguretat municipal. L’any 2005,
coincidint amb la celebració de la
1a Festa de la Policia Local, Majó va
ser homenatjat pels seus anys de
servei. Majó era el pare del regidor
de l’Ajuntament Antoni Majó.

Mor Josep Ferrer
i Casals, l’antic
tresorer municipal

Josep Ferrer i Casals va morir divendres 12 de març als 89 anys d’edat.
Ferrer Casals va ser durant molts
anys tresorer de l’Ajuntament i va
estar molt vinculat a la vida social i
cultural de Llavaneres. A més de tresorer, Ferrer Casals va ser director
de la coral Sant Andreu i organista
de la parròquia de Sant Andreu.
Nascut a Sant Vicenç de Montalt, es
va establir a Llavaneres quan es va
casar i va treballar com a lampista
en una empresa que actualment regenta el seu fill, i exalcalde de Llavaneres, Josep Ferrer Clausell.
En tots tres casos, l’alcalde, Bernat
Graupera, s’ha adreçat per escrit a
les famílies en nom del consistori,
per mostrar el condol per la pèrdua i
agrair els anys de dedicació a aquest
consistori i al municipi.
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Can Cabotet, més a prop de ser municipal

S’hi farà un auditori amb capacitat per a 300 persones

Altres acords ( 27/01/2010)
Donació. Acceptació de la
donació d’un vehicle Citroën
Jumpy. A favor, CiU, PP, ERC,
PSC i GLL i vot en contra de
SOS.
Revocació del conveni
urbanístic signat el març de

El ple de l’Ajuntament va donar el vistiplau,
el 24 de febrer, a un nou conveni urbanístic
per tal que la finca de Can Cabotet passi a
ser un equipament municipal. L’acord es fa
possible amb la permuta d’una finca a La
Llarga, amb disponibilitat per a construirhi un màxim de 30 habitatges. En primer
lloc, el ple va aprovar la revocació del conveni anterior, signat entre l’Ajuntament de
Llavaneres i l’empresa propietària de l’edifici, Cortijosa SA. Tot seguit es va donar
llum verda a un conveni nou que fixa que el
consistori adquirirà la finca i l’edifici, situats a l’avinguda de Sant Andreu 10. També
es pacta que l’empresa hi construirà un auditori i, a canvi, obtindrà 3.651,45 m2 d’una
finca municipal de sòl urbà consolidat.

Un auditori amb 300 butaques

La regidora d’Urbanisme, Sandra Carreras,
va apuntar que l’interès públic de l’acord és
obtenir un solar d’equipaments al centre
del poble; en una finca modernista que està
catalogada pel seu interès arquitectònic. Va
detallar que, a més, el conveni preveu que
l’empresa construeixi un auditori municipal
amb capacitat per a 300 persones, vinculat

a l’edifici actual, que es dedicarà a usos culturals i socials. “El nou local es dotarà d’una
caixa escènica que permetrà tenir a Llavaneres espectacles professionals”, va destacar
la regidora, que vol agrair la col·laboració
que ha rebut de l’actor Xavier Noms. Hi
està inclosa una actuació de reforç estructural de l’edifici actual. Carreras també va
assenyalar que en la finca que es permuta
s’ha definit l’ordenació dels habitatges per
tal que s’integrin paisatgísticament. En el
ple, l’alcalde Bernat Graupera va voler deixar clar que l’anterior conveni era legal, tal
com havia constatat l’auditoria urbanística,
però que el govern actual ha volgut fer-hi
un canvi de plantejament i una millora.
Els grups de l’oposició van rebre de bon
grat la proposta i només SOS Llavaneres
hi va votar en contra, tot i que va felicitar
la regidora per “arreglar el desgavell”. ERC
no va qüestionar l’acord però es va abstenir perquè arran de l’esclat del cas Pretòria
havia demanat que s’aturessin tots els convenis urbanístics aprovats i que es tornés a
començar de zero. El conveni va obtenir els
vots favorables de CiU, PP, PSC i GLL.

Can Sanç tindrà una nova zona esportiva
Les instal·lacions de l’antic Tennis Park del
barri de Can Sanç es convertiran en una
zona esportiva municipal. L’Ajuntament
de Llavaneres ha tancat un acord amb
els propietaris, Promociones Deportivas
Llavaneres SL, S en C, perquè la finca, de
prop d’11.000 m2, passi a ser municipal a
canvi de la cessió d’un terreny de sòl urbà
consolidat de 7.413 m2 que està situat a
la Llarga i on l’empresa podrà construir
34 habitatges plurifamiliars. La regidora
d’Urbanisme, Sandra Carreras, va destacar

que amb aquest acord es posarà fi a la greu
mancança d’equipaments públics als barris
de la zona de mar.
El conveni es va aprovar en el ple del 27 de
gener, amb els vots a favor de CiU, PP, PSC
i GLL. SOS Llavaneres es va mostrar en
contra de la valoració econòmica del conveni
i es va abstenir en la votació. ERC va felicitar
la regidora, però atenent la petició d’aturar
la redacció del planejament urbanístic
municipal, també va abstenir-se.

2007 entre l’Ajuntament i els
propietaris del Sector C per a
la incorporació al POUM en
tràmit d’una nova ordenació urbanística per aquests terrenys.
Aprovació d’un nou conveni
per al sector. Vots a favor, CiU,
PP i PSC. Abstencions d’ERC i
de GLL i vot en contra de SOS.

Habitatges socials. Obertura d’un nou procediment per
a l’adjudicació d’un contracte
d’alienació del sòl de propietat
municipal que s’haurà de destinar a la promoció i explotació
d’habitatge protegit en règim de
venda (Promoció Can Rivière
11 habitatges i Promoció carrer
de Sant Antoni 25 habitatges).
Unanimitat.
Plantilla. Aprovació d’una

moció del grup d’ERC per la
modificació de la plantilla de
l’any 2010 (prorrogada de l’any
2009), amb els vots a favor del
PP, ERC, PSC, GLL i SOS i el vot
contrari de CiU. L’acord preveu
la supressió d’una plaça de tècnic auxiliar de l’OAC, i d’una
plaça de caporal i una de sergent de la Policia Local.

Altres acords (24/02/2010)
Petició de trasllat d’antena de telefonia. Aprovació

per unanimitat de la moció de
CiU, demanant que es traslladi
l’antena de telefonia situada a
l’edifici de Telefònica de Llavaneres, al turó de la Glorieta.
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Un pressupost “auster” per al 2010

La neteja viària, la seguretat i els serveis a les persones són les apostes dels
comptes municipals, que s’aproven amb l’abstenció en bloc de l’oposició
Ajuntament i Organismes autònoms

2009

2010

Variació

Pressupost corrent

11.074.944,10€

10.547.612,07€

-4,76%

Pressupost d’inversió

3.391.892,63€

2.692.143,00€

-20,63%

14.466.836,73€

13.233.755,07€

-8,48%

TOTAL

masia de Can Rivière com a Casal de Joves, el condicionament de la Riera de Sant
Andreu, la reforma de carrers i un pla de
millora del transport urbà. Els comptes es
van aprovar amb el vot favorable de CiU,
al govern, i l’abstenció de tots els grups de
l’oposició, PP, ERC, PSC, GLL i SOS.

El ple va donar llum verda, el 24 de febrer,
al pressupost general de l’Ajuntament per
a l’any 2010 per un total de 13.239.755,07
€, un 8,48% menys que el de l’any anterior,
i que comprèn el pressupost de l’entitat i
el dels organismes autònoms municipals.
Els comptes inclouen 2 milions d’euros
per a inversions que, entre altres projectes, faran possible la rehabilitació de la

El regidor d’Hisenda, Josep Molina, va
destacar que són uns pressupostos “austers”, marcats per una evident davallada
dels ingressos. Aquesta rebaixa està provocada per un descens doble: el vinculat
a l’activitat immobiliària i el de les transferències de l’Estat “que només, en part,
es veurà compensat pel nou pla d’inversió
local del govern central”. Malgrat això, el
regidor va defensar el compromís municipal de no incrementar la pressió fiscal.
En la línia de fer costat a les famílies més
afectades per la crisi, aquests comptes
posen l’accent en els serveis a les persones
i a ajudar les entitats que contribueixen
a fomentar l’activitat social, de lleure, esportiva i cultural, segons va argumentar
Molina. S’incrementa la despesa en Acció

Social, Ensenyament i Medi Ambient i es
manté l’aposta per la seguretat ciutadana i
per la neteja viària, mentre que es rebaixa
substancialment la despesa en Festes. El
consistori farà un esforç per tal de contenir la despesa corrent. Pel que fa al personal, el titular d’Hisenda va explicar que la
plantilla passa de 112 a 107 treballadors.
L’oposició es va abstenir en bloc perquè,
tot i que la majoria de grups van considerar “poc creïbles” els comptes, no van
voler “posar pals a les rodes perquè qui
ha de governar, governi”. Alguns grups
van assenyalar que la situació econòmica del consistori és greu i van reclamar al
govern que “s’estrenyi més el cinturó”. En
general, van criticar que els pressupostos
no s’han consensuat prou, que s’ha trigat
molt a portar-los a aprovació i que 15 dies
abans no es disposava de la versió definitiva. L’alcalde però, va respondre que les
reunions per negociar els comptes municipals van començar al mes de setembre i
que la proposta ha anat evolucionant per
arribar al consens.

Un milió d’inversió estatal per al 2010
L’Ajuntament de Llavaneres informa de la llista definitiva de
peticions que ha presentat al Fons Estatal per l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local (FEOSL) del 2010. Hi ha un total de set
projectes d’inversions, valorats en 865.204 euros, i de quatre

projectes socials, que sumen 216.843 euros. La xifra total
sol·licitada al Fons Estatal per aquest 2010 és d’1.082.047 euros.
L’obra de més envergadura té com a objecte eliminar les barreres
arquitectòniques a l’entorn de l’estació de Renfe.

Projectes socials

Projectes d’inversió
Actuació
1. Millora d’accessibilitat a l’entorn de l’estació de ferrocarril
2. Reforma escola bressol Sant Nicolau
3. Carril bici annex a la Riera de Sant Andreu entre l’avinguda de

Catalunya i el passeig marítim
4. Solució d’emmagatzematge unificat d’alta disponibilitat en
el sistema
5. Telefonia en pbx ip
6. Rehabilitació de la façana principal de l’escola Sant Andreu
7. Projecte elèctric per a la substitució del quadre elèctric i de fanals
al passeig Mare de Déu de Montserrat

Total

Import
473.994,85€
110.126,93€
113.714,82€
20.880,00€
18.989,20€
40.000,00€
87.498,20€
865.204,00€

Actuació

Import

1. Educació:

Manteniment ordinari
dels centres educatius

144.843,00€

2. Benestar Social:

Suport econòmic a les famílies

53.000,00€

3. Benestar Social:

Integració dels joves

19.000,00€
Total 216.843,00€
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governació

Més seguretat

La cooperació entre les policies de “Les 3 Viles” i els
Mossos d’Esquadra dóna fruits

Reunió de la junta de seguretat local de Caldes, amb participació de “Les 3 Viles”.
Arran de l’onada de robatoris que el
Maresme va patir a primers de gener, Les 3
Viles van decidir reforçar la col·laboració
en seguretat ciutadana, juntament amb
els Mossos d’Esquadra. La primera
actuació va ser intensificar la vigilància
a les urbanitzacions dels tres municipis,
amb controls a les entrades i sortides
de l’autopista i als accessos de les tres
poblacions, sobretot al vespre i a la nit. El
reforç de la vigilància va donar els primers
fruits, amb diverses identificacions i una
detenció a Sant Vicenç. Paral·lelament,
a Llavaneres, hi ha en marxa el procés
d’instal·lació de càmeres de control
de trànsit als principals accessos del
municipi, una eina que, segons l’alcalde,
Bernat Graupera, pot contribuir a millorar
la seguretat ciutadana.

un seguit de compromisos per continuar
treballant plegats per a la millora de la
seguretat. La reunió es va fer en el marc
de la Junta de Seguretat Local de Caldes
d’Estrac i, a més dels tres alcaldes, Bernat
Graupera, de Llavaneres, Miquel Àngel
Martínez, de Sant Vicenç, i Joaquim
Arnó, de Caldes, hi van assistir els caps
de les policies locals dels tres municipis,
el representant de Seguretat Ciutadana de
la comissaria de Mossos a Mataró, David
Freixedes, i el secretari de la Delegació
del Govern Territorial de la Generalitat
a Barcelona, Amand Calderó. Per part de
Llavaneres, hi van ser presents el regidor
de Governació, Juan Manuel Garcia, i
l’inspector Lluís Silva.

Representants dels tres municipis es van
reunir el 12 de febrer per fer-ne balanç i,
a més d’avaluar la feina feta, van adquirir

D’altra banda, el 25 de febrer, la policia
local de Llavaneres i els Mossos van detenir
un jove que havia esbotzat 12 cotxes per
robar-hi a l’interior.

Noves marquesines

Carrers més accessibles a Sant Pere

urbanisme

L’Ajuntament ha fet instal·lar dues marquesines noves a banda i banda de l’avinguda
de Sant Andreu, davant de Les Lloses, i ha
sol·licitat a la Diputació un pas de vianants
amb reductor de velocitat, que s’ubicaria
davant de les marquesines. Es dóna continuïtat, en col·laboració amb la Regidoria de
Mobilitat i Transport, al projecte de dotar
les parades del bus urbà de protecció per
millorar la qualitat de l’espera dels passatgers. De moment, ja n’hi ha 6 de distribuïdes per diferents punts i ara se n’està instal·
lant una a la plaça de la Vila.

El projecte de supressió de barreres arquitectòniques a Sant Pere tindrà continuïtat
ben aviat amb actuacions al carrer de Sant
Pere, fins arribar a l’estació de tren. De
moment, s’ha convertit en espai de prioritat per a vianants el carrer que hi ha per
damunt de l’església de Sant Pere, com es
pot veure a la foto. Just al costat, en el pont
que travessa la Riera, ja fa mesos es va fer
una altra actuació per eliminar-hi les barreres arquitectòniques, en un itinerari que
connecta amb la nova oficina d’atenció al
ciutadà (OAC) de Sant Pere.

La gent gran estrenarà una zona de lleure
al passeig de la Riera

La gent gran estrenarà una zona
de lleure i de gimnàstica al passeig
de la Riera. La Diputació de Barcelona ha aprovat una subvenció
d’11.792,44 euros, sol·licitada per
l’Ajuntament de Llavaneres, que
inclou el muntatge de les instal·
lacions, el manteniment durant
tres anys i una sessió inaugural. El
projecte enllaça amb la reconversió
d’aquest eix viari com un espai de
prioritat per a vianants i bicicletes.

S’adjudiquen les
obres de construcció
del Casal de Joves

L’Ajuntament ha adjudicat a l’empresa Obras y Contratas del Maresme SL la construcció del Casal de
Joves a la masia de Can Rivière, per
un import de 661.612,72 euros (IVA
exclòs). El termini d’execució és de
9,6 mesos, que rebaixa en més de
dos mesos la previsió inicial. D’altra
banda, el consistori és a punt d’enllestir les obres del parc de Can Rivière, un nou pulmó verd i de lleure
al centre del poble.

Pavimentació de
carrer

Una altra novetat és la pavimentació del carrer dels Contrabandistes,
davant de l’escola Sant Andreu.
L’asfaltat estava força malmès i dificultava la circulació viària.
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medi ambient

El parc de la Llorita, més atractiu

S’ha fet un pas més per convertir-lo en una zona de lleure infantil

La nova caseta de fusta, les noves passarel·les i el tobogan, instal·lats al parc de la font de la Llorita.
L’Ajuntament de Llavaneres ha enllestit
la tercera fase del projecte de millora del
parc de la Mare de Déu de la Llorita. En
aquesta ocasió, s’ha apostat per fer del
parc un espai amb més atractius per a la
mainada, i també més accessible. A més,
s’hi ha actuat per recuperar el curs natural
de la riera amb l’adequació de la vegetació
de les lleres.
Les Regidories d’Urbanisme i de Medi
Ambient van instal·lar-hi, el mes de febrer,
dues noves atraccions per a la mainada que
se sumen a la tirolina que es va arreglar
ja fa uns mesos i que potencien el parc

com a espai de jocs. Aprofitant el pendent
d’un dels laterals del parc, s’hi ha fet
col·locar un tobogan. L’acollida d’aquestes
instal·lacions, per part dels nens i de les
nenes que les visiten, està sent excel·lent.
Pensant en els més menuts, el parc estrena
també una caseta de fusta.
L’altra actuació s’ha concentrat en la riera
i ha estat doble. La més evident és la
instal·lació de dos ponts per a travessarla. Són de fusta, igual que les tanques que
es van estrenar fa ja mesos per millorar
la seguretat en tot el recinte, i, per tant,
s’integren molt bé en l’entorn.

El 22 de maig, passejada a
favor de la biodiversitat
La Regidoria de Medi Ambient té previst
organitzar el dia 22 de maig, en motiu del
Dia Internacional de la Biodiversitat, una
passejada per la zona del molí de Can Cabot. És un espai privat i un dels punts de
tot el municipi més importants pel que fa
a la riquesa natural. La proposta vol conscienciar la població de la necessitat de tenir cura del nostre entorn, que forma part
del nostre patrimoni natural.

Nova màquina escombradora
per reforçar la neteja viària
La deixalleria mòbil amplia el recorregut
La Regidoria de Medi Ambient
ha elaborat una nova proposta
d’horaris i d’ubicacions de la
deixalleria mòbil que es posarà
en marxa a partir del mes de
maig amb els objectius d’apropar
més el servei al màxim nombre
de ciutadans i de dinamitzar la
recollida de residus. El vehicle es
va posar en marxa el gener de 2008
i, fins ara, el punt de recollida amb
més èxit ha estat el de divendres,
que coincideix amb el mercat
setmanal. La deixalleria mòbil és
mancomunada entre Les 3 Viles

i a Llavaneres el servei s’ofereix
dimecres i divendres, durant tot el
dia, i dissabte a la tarda.
El nou sistema amplia el nombre
de parades del vehicle. Fins ara hi
havia cinc punts d’estacionament
fixos i amb el nou sistema es
crea una ruta itinerant que
permetrà que, segons la setmana,
la deixalleria mòbil visiti nous
punts, com ara els pisos Tordera,
l’antic camp de futbol, el Cogoll,
la travessera de Sant Pere o la
Marinada.

La Regidoria de Medi Ambient va posar en marxa a mitjan març una nova màquina escombradora per reforçar
la neteja viària al centre del municipi. De moment s’ha
contractat per a tres mesos i, durant aquest temps, la
màquina d’escombrar actual es farà servir per intensificar la neteja en urbanizacions i en els barris de mar.
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promoció econòmica

L’11a Festa del Pèsol se
celebrarà del 22 al 25 d’abril

La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme ha modificat les dates de
l’11a Festa del Pèsol, que es farà del 22 al 25
d’abril, dues setmanes després del previst. La
decisió es va prendre atenent la petició dels
productors locals, que asseguren que a causa
del fred la collita d’enguany va amb retard.
Els dies centrals de la celebració seran dissabte i diumenge, amb el parc de Ca l’Alfaro
com a escenari, però des de dijous hi haurà
activitats. Es mantenen les dates de la Mostra Gastronòmica del 2 d’abril al 2 de maig.
Una quinzena de restaurants locals oferiran
els menús amb pèsols de Llavaneres. Per a
més informació, consulteu el programa.

Sopars, fira i degustació

La primera proposta és el 3r Sopar del
Pèsol, que aquest any organitza el restaurant Vil·la Minerva i que té un preu de 50
euros per persona. En el decurs del sopar,
es lliurarà la 4a distinció Pèsol d’Or. L’acte central de la festa serà, com sempre, la
degustació popular de diumenge 25 d’abril
al matí. Enguany, l’organització vol tornar
a convidar, com a visitant especial, Floren
Domezáin, productor del guisante de lágrima de Tudela (Navarra), que l’any passat no

va poder assistir-hi. Durant tot el cap de setmana, des de dissabte al matí fins diumenge
al migdia, l’activitat se centrarà al parc de Ca
l’Alfaro, on es tornaran a instal·lar, com l’any
passat, els estands dels productors de pèsol
garrofal de Llavaneres. La fira es completarà
amb oferta gastronòmica complementària.
Una altra de les cites que es tornarà a oferir
als visitants és el sopar popular del pèsol, la
nit de dissabte 24 d’abril, també al parc. A
més, s’ha programat un seguit d’activitats
i de tallers infantils i una nova edició del
Musicart, la mostra de música i art al carrer, que es farà al passeig de la Mare de Déu
de Montserrat. Divendres 23 al matí hi haurà un taller de cuina, tot coincidint amb el
mercat setmanal, en què hi participaran les
escoles de Llavaneres.

Pèsol de Llavaneres

L’Ajuntament ha editat unes etiquetes de la marca de garantia del pèsol garrofal, que a
partir d’ara identificarà
el pèsol conreat a Llavaneres. Els productors
locals l’hauran d’utilitzar
en l’envàs dels pèsols.
A més, els establiments
que comercialitzen pèsol
de Llavaneres lluiran un
distintiu oficial. La mateixa iniciativa s’aplicarà
també a partir d’ara a la
coca de Llavaneres, que és l’altre producte
local amb marca de garantia de qualitat.

Dinamitzar el mercat setmanal

La Regidoria portarà a terme
un seguit d’accions per potenciar el mercat setmanal.
Es reestructurarà la ubicació
de les parades, es col·locaran
rètols informatius amb el
dia i l’hora del mercat i se’n
farà difusió. Una de les novetats és que el mercat sempre serà el divendres, encara
que sigui festiu, amb la idea El regidor Molina, en la presentació de l’estudi als marxants.
d’atraure clients no habituals que, a més, puguin conèixer l’oferta comercial local. A més, i
entre d’altres accions, es lliurarà als marxants un carnet i es pintaran els angles de les parades
a terra. Una altra novetat és la ubicació de les atraccions al parc de Ca l’Alfaro, de manera
que no interfereixin en l’activitat dels marxants. Són algunes de les indicacions de l’Estudi de
modernització i d’optimització del mercat setmanal que s’ha portat a terme amb el suport de
la Diputació i de la Generalitat. L’estudi, que ha elaborat l’empresa Focalizza, s’ha realitzat a
partir d’entrevistes als paradistes, als comerciants de l’entorn i als mateixos clients.

S’impartirà un curs
de Director/a de
lleure

Les Regidories de Promoció
Econòmica, Joventut i Ensenyament
de l’Ajuntament de Llavaneres
organitzen un curs de Director/a
de lleure, que s’impartirà durant
els mesos d’abril, maig i juny a la
Biblioteca Municipal. La formació
només es farà si es cobreixen
les 25 places disponibles. Les
inscripcions ja estan obertes.
Les persones que completin el
curs de Director/a d’activitats de
lleure estaran capacitades per a
treballar com a directors de lleure
i, per tant, per a poder muntar
una empresa, dins d’un àmbit en
expansió com és el lleure, i poder
arribar a crear nous llocs de treball.
La proposta arriba després de
l’èxit obtingut els darrers dos anys
amb l’organització de dos cursos
de Monitor/a d’activitats de lleure
infantil i juvenil. Més informació, a
Ca l’Alfaro.

Pràctiques de comerç
a Llavaneres

Un jove de Llavaneres que estudia
un Cicle Formatiu de Grau Mitjà
en Comerç a l’Institut Maremar del
Masnou està fent les pràctiques en
comerços del poble, a través d’un
conveni amb l’Ajuntament. El noi
és veí de Llavaneres i es diu Xavier Planas. Està previst que el seu
treball sigui itinerant per tal que
pugui conèixer el funcionament de
més d’un comerç.

Curs d’higiene
alimentària

La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme va organitzar el 18 de març un curs d’Higiene
Alimentària, amb l’objectiu d’incentivar la millora de la qualificació
professional de les persones que
treballen o volen treballar en la
manipulació d’aliments. La sessió
es va fer a la Biblioteca Municipal.
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participació ciutadana

L’incivisme preocupa

Els assistents a la primera sessió del cicle “Parlem amb
l’alcalde” demanen actuar contra els incívics

Assistents a la xerrada, a la plaça de la Vila.

insistir en el fet que cal aportar
solucions a problemes quotidians i molt molestos causats
per l’incivisme d’alguns, com
ara la presència d’excrements de
gossos al carrer. Tot i l’esforç comunicatiu per demanar als propietaris dels animals que recullin les defecacions, n’hi ha que
en fan cas omís. “Hem aprovat
una ordenança de civisme que
preveu crear un cos d’agents cívics i una de les feines que faran
serà la conscienciació en aquest
sentit”, va explicar l’alcalde.

L’Ajuntament de Llavaneres té en marxa
un nou procés de participació, Parlem amb
l’alcalde, en compliment de les peticions expressades al cicle Quin Llavaneres volem?
Es tracta d’un cicle de trobades obertes a
tothom que va arrencar el 6 de març i que es
farà cada dos mesos. Aquestes són les dates
de les properes convocatòries: 8 de maig, 3
de juliol, 4 de setembre i 6 de novembre.

Els assistents també van demanar més atenció municipal per evitar les pintades i els
grafits a la via pública i també, entre altres,
que s’obligui els propietaris de parcel·les a
netejar-les d’arbres secs i caiguts o que es
reposin els adhesius amb els horaris del bus,
que en alguns casos estan arrencats. Més
papereres o més control de les actituds incíviques a la nit van ser altres dels comentaris.

La primera sessió, al març, va ser profitosa
perquè l’alcalde, Bernat Graupera, va poder
prendre nota d’alguns dels problemes del dia
a dia que preocupen la gent del carrer. Més
enllà de les grans obres, els assistents van

Paral·lelament a aquestes sessions, la Regidoria de Participació Ciutadana està treballant per donar resposta a totes les reclamacions expressades en l’anterior fòrum de
debat, Quin Llavaneres volem?

La 6a Mostra d’Entitats, el 5 i 6 de juny, a Ca l’Alfaro

La Mostra d’Entitats se celebrarà finalment
a primers de juny, i no a l’abril com es va
informar inicialment. La cita és al parc de
Ca l’Alfaro els dies 5 i 6 de juny i l’objectiu és
muntar un aparador amb l’activitat de totes

les entitats registrades al municipi que vulguin donar-se a conèixer i captar nous socis.
A més, s’organitzaran activitats paral·leles
per fer més atractiva la visita. Aquesta fira
es fa cada dos anys.

El sí guanya en la consulta del 28-F

1.146 persones amb dret a vot,
que representen un 14,32% del
total de votants de Llavaneres,
van participar diumenge 28 de
febrer en la consulta popular
sobre la independència de Catalunya. Van dir sí 1.067 persones, el 93,11% dels votants. La
consulta es va fer a El Casal de
Llavaneres, des de les 9 del matí
i fins a les 8 del vespre, enmig
d’un ambient festiu. Va estar organitzada per una comissió cívica, Decideix Llavaneres, creada
des de la societat civil i sense
cap vinculació a partits polítics. Durant tot el dia, hi va haver activitats festives, com ara
cercavila amb els gegants -que lluïen una banderola commemorativa del 28-F-, correfoc
amb Els Banyuts, xocolatada popular i activitats infantils.

La neu
emblanquina
la part alta de
Llavaneres

El temporal de neu que a primers
de març va sacsejar bona part de
Catalunya també va provocar algunes incidències a Llavaneres.
Les zones més afectades van ser
les urbanitzacions de la part alta
de Llavaneres, la Roca de la Nao
i Supermaresme, on alguns veïns
van haver de ser rescatats dels
seus vehicles, ja que la neu acumulada a les vies feia molt difícil
la circulació. L’Ajuntament de Llavaneres va haver de contractar els
serveis d’un tractor per extreure la
neu dels carrers. Per sort no es van
patir talls en el subministrament
elèctric, com a tants altres punts
del Maresme i de les comarques
gironines.

Un nou distintiu
per als veïns de
carrers amb zona
blava

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
repartirà a partir del mes de maig,
els nous distintius d’estacionament a zones blaves. D’acord amb
la nova ordenança municipal, a
partir d’aquest any hi haurà dos
distintius. D’una banda, com fins
ara, tots els veïns que paguin l’impost de vehicles (IVTM) a Llavaneres podran estacionar de manera
gratuïta a les zones blaves de la
platja i de l’estació. La novetat és
un distintiu per als veïns dels carrers del centre del poble on també
hi ha places d’estacionament de
zona blava, com ara la plaça de la
Vila o el passeig de la Mare de Déu
de Montserrat. Rebran un distintiu
que els permetrà aparcar gratuïtament en el seu mateix carrer.
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ajuntament

Més atenció per als barris de mar

En marxa la nova Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de Sant Pere i Can Sanç
residents hi poden obtenir certificats o volants d’empadronament. En relació al padró, però, els veïns hauran de continuar
adreçant-se a l’Ajuntament si necessiten donar-s’hi d’alta o tramitar un canvi de domicili. La nova oficina d’atenció al ciutadà
també és un punt de compra de diferents abonaments i tiquets
-autobús-; de recollida del tiquet d’aparcament a la zona blava
i de compulsa de documents, entre d’altres. A més de l’atenció
ciutadana, des del mòdul de Sant Pere s’ofereix també atenció
policial de dilluns a diumenge.

Les dades

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres té en funcionament una delegació al barri de Sant Pere i Can Sanç des del 2 de febrer. L’horari d’atenció
és de 9.00 a 13.30 hores, de dilluns a divendres, i permet als
veïns del barri marítim fer tràmits amb el consistori municipal,
a excepció d’alguns de relacionats amb el padró d’habitants.
Ara, doncs, no cal que els veïns de la zona de mar es desplacin al centre per fer la majoria de tràmits amb el consistori.
A la nova oficina municipal ja es poden entrar documents al
registre i obtenir tota mena d’informació municipal. A més, els

Ubicació: Passeig de la Riera, s/n
(aparcament pròxim a l’entrada al port Balís)
Horari: de 9.00 a 13.30 hores, de dilluns a divendres

Telèfon: 937 928 386
Registre de sol·licitants d’HPO

L’OAC tramita, des de mitjan febrer, les inscripcions al Registre
de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya.
Es tracta d’un registre conjunt adreçat a totes les persones
que vulguin ser adjudicatàries de futures promocions de pisos
socials, ja siguin de compra o de lloguer. Per registrar-s’hi, cal
demanar cita prèvia a l’OAC tot omplint un formulari que
trobareu al web santandreudellavaneres.cat.

joventut

I tu, què fas?

Campanya per captar voluntaris per al Consell de Joves
La Regidoria de Joventut està treballant des
de fa mesos, amb joves del poble, per constituir el Consell de Joves a Llavaneres. Ja hi
ha alguns voluntaris però cal la implicació
de més gent. En aquest sentit, s’ha posat en
marxa la campanya I tu, què fas? per captar
més col·laboradors. “El primer pas és que
s’assabentin que s’està intentant coure el
Consell”, comenten dos dels joves implicats
en aquest projecte, que expliquen que s’hi
han involucrat perquè volen que se’ls tingui
en compte a l’hora de fer política per a la
joventut i perquè es portin a terme els 21
compromisos amb l’Ajuntament Jove.
Tot i que en principi és un projecte adreçat
a nois i noies d’entre 14 i 30 anys, està obert
a tothom i s’hi pot afegir qualsevol persona
amb ganes de fer coses per als joves, ja sigui
a títol individual o com a representant d’una
entitat o d’un col·lectiu. Per contactar-hi,
només cal enviar un e-mail a conselldejoves.sall@gmail.com o buscar el grup Consell
de Joves de Sant Andreu de Llavaneres a la
xarxa social Facebook. La previsió, a més, és
participar en la propera Mostra d’Entitats,
que es farà el 5 i el 6 de juny. El Consell es
concep com un interlocutor entre els joves
i l’Ajuntament. Precisament, per recollir els

seus comentaris,
s’instal·larà una
bústia de contacte
a l’institut. També
estan treballant
per elaborar un
document audiovisual i projectar-lo entre els
alumnes del centre. S’hi recolliran
fragments d’entrevistes a diferents joves que
explicaran què troben a faltar al municipi i
quina és la seva situació personal com a veïns del poble.
Malgrat les dificultats de tirar endavant un
consell de participació, els joves que ja hi estan compromesos destaquen que és un moment interessant perquè les obres del Casal
de Joves començaran aviat i l’obertura de
l’equipament pot ser un element motivador
per al jovent. La darrera reunió del Consell
es va celebrar el 16 de març a Ca l’Alfaro,
amb la participació del tècnic territorial del
Consell Nacional de Joventut de Catalunya,
que va assessorar els joves de Llavaneres
sobre com continuar endavant amb aquest
procés de constitució.

Convocatòria de
treball temporal
per a joves

La Regidoria de Joventut, que encapçala l’alcalde Bernat Graupera,
està preparant les bases d’una
nova convocatòria de treball temporal per a joves per aquest estiu.
Després de l’experiència de l’any
passat, s’ha decidit repetir la iniciativa i s’obrirà una convocatòria
de selecció, que consistirà en una
prova pràctica. La previsió és oferir 4 places de treball per als mesos de juliol o agost. S’adreçaran
a nois i noies d‘entre 18 i 23 anys
i les tasques afectaran quatre àmbits de treball: comunicació, via
pública, medi ambient i convivència ciutadana. L’horari de treball
serà de 10 del matí a 2 del migdia.
Per a més informació, consulteu el
tauler d’anuncis del web municipal
www.santandreudellavaneres.cat
o adreceu-vos a l’OAC.
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entrevista
Andreu Díaz i Devesa. President d’El Casal de Llavaneres

“Ser president és molt gratificant, però cal molta dedicació”
Nascut a Llavaneres fa 58
anys, és una persona inquieta.
Casat i pare de dues noies,
és arquitecte tècnic i treballa
en una enginyeria de Mataró
des de fa molts anys. De jove
tocava la guitarra en un grup
de música; ha jugat vint anys
amb els veterans del futbol
de Llavaneres, fins els 50
anys, i als 90 va ser regidor
de l’Ajuntament durant una
temporada. Procedent del
món escolta, ha passat mitja
vida a El Casal, des de la seva
fundació, ara farà 35 anys. En
fa quatre que n’és el president
i anuncia que l’any que ve
plegarà, per deixar pas als
altres. Això, sí, té clar que no
es desvincularà mai d’El Casal.

Quants socis té actualment El Casal?
De socis, en som 180, però l’actiu d’El Casal són també els col·laboradors i els simpatitzants. Hi ha activitats, com la marxa
de BTT, en què per a l’organització necessitem mobilitzar més d’una seixantena de
persones sense les quals no les podríem
fer.
Quin és el perfil?
Hi ha cinc seccions i, segons de quina es
tracti, el perfil del soci és diferent. És cert,
però, que El Casal va començar sobretot
amb gent jove i que ara cada vegada tenim gent més gran i menys joves, a excepció de la secció de Diables. Cal tenir
en compte, en tot cas, que fins els 18 anys
no cal fer-se’n soci. De socis, en tenim de
molt fidels: n’hi ha que pràcticament no
poden venir però que continuen pagant
la quota perquè volen que El Casal tiri
endavant.
Com sobreviu una entitat local amb un local social com el vostre, enmig d’aquesta crisi generalitzada?
Les nostres fonts d’ingressos són les quotes dels socis, les mensualitats dels cursos
que organitzem, el lloguer del bar i de la
sala polivalent, així com d’estris, com ara
taules i cadires. També tenim un conveni amb l’Ajuntament per a l’ús de la sala
gran. Però sí, la crisi s’ha notat: costa molt
fer socis nous.
El secret de ser un bon president és passar-se
més hores a El Casal que a casa?
No estic sol, hi ha tot un grup de gent que
m’ajuda. Ser president és molt gratificant
quan veus que les coses surten bé, però
cal molta dedicació, moltes hores que, és
clar, treus a la família i a la feina.
Ara hi ha previst instal·lar-hi un ascensor per
eliminar les barreres arquitectòniques de l’edifici a través d’un conveni amb l’Ajuntament. Com
es valora des de la junta l’acord?
A falta de concretar serrells del conveni,
la junta veu imprescindible la instal·lació
de l’ascensor per donar un ús normalitzat a totes les instal·lacions. Les barreres
arquitectòniques s’han d’eliminar. Tenim
usuaris molt grans i alguns amb mobilitat
reduïda i han de poder gaudir d’El Casal
com qualsevol altra persona.
Si tot va bé, de la mà de l’ascensor, es reobrirà la
ràdio municipal...
Sí, des d’El Casal es valora molt positivament poder recuperar l’emissora, que ja
havia estat aquí. Representarà un flux de
gent que a nosaltres ens interessa molt.
Com a ciutadà, crec que Llavaneres es
mereix tenir una ràdio.

Com van ser els inicis d’aquesta entitat? Ja hi
venia de jove?
Sí, jo tenia uns 24 anys quan va començar
tot. El Casal era el punt de trobada del jovent. Vam crear un grup que es deia Xaloc i vam arribar a ser unes 120 persones.
Fèiem festivals, concerts, excursions, de
tot! Vam començar fent un casal d’estiu
per als infants. Per a nosaltres El Casal era
un refugi. Jo hi he estat des del principi,
a la primera junta, i ara, des de fa quatre
anys, en sóc el president i ho continuaré
sent fins l’any que ve. M’agradaria deixar
pas als altres. Si aquest any aconseguim
un bon acord amb l’Ajuntament i instal·
lem l’ascensor, El Casal té el futur assegurat. Amb això ja em donaria per satisfet.
El repte ha de ser integrar a l’entitat els nouvinguts?
Els nouvinguts són un element important. Per a ells, a més, és una bona manera de relacionar-se amb la gent del poble,
d’integrar-se. Però també hem de saber
atreure gent de tota la vida que, pel que
sigui, no ha vingut mai a El Casal.
D’activitats socials i culturals són els que més
fan...
Des del respecte a totes les entitats del poble, puc dir que sí. Fem moltes activitats:
esportives, culturals, de lleure... Organitzem entre deu i dotze actes cada mes.
El Casal disposa de l’única sala polivalent del
municipi. Això és un avantatge...
Sí perquè gràcies a la sala per aquí passa
molta gent. El problema és que hi ha dies
que s’hi concentren les activitats i tenim
molta feina, però sí és un avantatge.
Com a president, què li agradaria fer per dinamitzar l’entitat, si disposés de més recursos?
Aconseguir més socis i modernitzar l’edifici. En aquesta modernització també hi
inclouria el fet de poder contractar una
persona que dinamitzi l’entitat, que ofereixi un suport diari als socis. La supressió de les barreres i la millora de la seguretat a la sala són altres prioritats.
El dia que deixi la presidència d’El Casal, què
més li agradaria fer per al poble?
Quan plegui d’El Casal, hi continuaré col·
laborant, però tinc clar que el primer any
serà sabàtic. No em veig en un altre lloc.
Sóc molt perfeccionista; si faig una cosa,
la vull fer bé i, per tant, m’agrada estar a
sobre de tot el que s’organitza a El Casal.
No ens podem permetre fer una activitat i
que les coses no estiguin a punt. M’agrada
fer el que faig, però el fet de no situar-me
a primera línia em permetrà gaudir més
de les activitats.
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Tres bons
acords per a
Llavaneres

El govern de CiU està tirant endavant bons acords
i revisant i millorant alguns convenis urbanístics
anterors.

blava amb exempció de pagament per als residents
a Llavaneres.

• Conveni de Can Cabotet o la Bodega. S’ha revisat,
millorat i signat novament. El poble obtindrà
la casa catalogada i un teatre-auditori per a 300
persones que construirà el promotor. Actualment
el poble no compta amb cap espai municipal ni
cap centre cívic d’aquestes dimensions per fer
teatre, conferències o actes públics.

En els tres casos, tothom va votar-hi a favor menys
els grups polítics minoritaris i antisistema de
sempre, que no hi van donar suport.

• Acord per a adquirir les pistes esportives del
Tenis Park al barri de Can Sanç-Sant Pere. Hem
adquirit els terrenys esportius privats i el local
social per convertir-los en equipaments esportius
per al barri de mar.
Bernat
Graupera
CiU

Moció de
censura:
presa de
decisions

Carlos
Bartomeu
PP

Llavaneres
ha decidit:
Independència

Nani
Mora
ERC

• Acords per a adquirir l’aparcament del Castell
de Mar al costat de l’estació de Renfe. Hem
adquirit el pàrquing al costat de l’estació i tindrem
un increment de places que es regularan amb zona

Com a representants electes del poble de
Sant Andreu de Llavaneres, tenim l’obligació
de prendre decisions.
Darrerament hem tingut diferents propostes. Una d’elles ha esta la possibilitat d’un
canvi de govern a través d’una moció de
censura. Com que som el grup majoritari de
l’oposició, qualsevol decisió hauria de passar
necessàriament per una entesa amb el Grup
Municipal Popular.
Després de diverses converses, tant amb el
govern com amb l’oposició, hem decidit no
donar suport ni als uns ni als altres, en el ben
entès que el nostre objectiu prioritari ha es-

El passat 28 de febrer els llavanerencs vam
ser cridats a les urnes, aquest cop per plasmar i per reivindicar la necessitat que Catalunya esdevingui un país independent en el
marc de la Unió Europea. Va ser un acte ple
de simbolisme, però també de maduresa democràtica.
Des d’Esquerra vam fer una crida a votar
‘SÍ’ a la consulta perquè considerem que la
independència és l’únic camí que pot fer
possible una Catalunya democràtica i socialment avançada, capaç d’administrar els seus
recursos i les seves polítiques socials, amb
capacitat de donar resposta a les adversitats
econòmiques amb més recursos i amb mesures pròpies, i decidida a mantenir la seva
cultura i la seva identitat.

Des de CiU volem dir que, entre tots, hem de fer
fora la crispació de l’Ajuntament; estem davant
un fet insòlit, per 13 regidors hi ha 7 grups
municipals. Hem de treballar per entendre’ns i ser
més responsables amb els projectes bons i positius
per a Llavaneres impulsats pel govern. No s’han de
posar pals a les rodes als projectes que són bons
per al poble.
Des de CiU seguirem treballant decididament per
millorar Llavaneres.

tat sempre la coherència política en benefici
del conjunt de la població.
Cal recordar que, des de l’inici de la legislatura, el nostre el grup municipal no va ser el
que var donar suport al govern actual.
Des del nostre punt de vista, no creiem que
cap de les opcions que teníem fos la més adient ja que allò que és prioritari per a nosaltres és el poble i no governar.
Encertada o no, aquesta ha estat la nostra
decisió.
Continuarem, des de l’oposició, treballant
per un Llavaneres millor.

La consulta va ser un èxit. Cal tenir en compte que els voluntaris que l’han organitzada
ho han fet sense la intervenció directa de
l’Ajuntament, a diferència d’altres municipis,
i tant els actes com els cartells de la llarga
campanya d’informació que ha realitzat ‘Decideix Llavaneres’ han estat finançats per les
mateixes mans voluntàries que els feien.
Que en aquestes circumstàncies Llavaneres
sigui un municipi més a sumar-se a la consulta que s’està celebrant arreu del país, és
un fet altament destacable. És per això que
volem aplaudir públicament el treball independent i desinteressat de les desenes de
voluntaris que han fet possible la consulta a
Llavaneres.
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Dormir i
somniar

És lícit, i fins i tot aconsellable, que els pobles
somniïn. Però no és ètic ni desitjable que els governants s’adormin.
Els pobles, com Sant Andreu de Llavaneres, tenen dret a somniar amb un futur millor. Somnien que una altra forma de fer política és possible; més a prop del ciutadà; més preocupada
i ocupada pels seus problemes; més interessada
que visquin millor; més pendents dels missatges
que emet la veu del poble i menys dels interessos
correligionaris: una política per a tots i no només per als seus, una política que busqui el somriure de les persones i no el vot fàcil. En resum:
una altra forma de fer política.

Carme
Bastida
PSC

El que no és admissible és que els governs municipals s’adormin. Badallen en el dia a dia tot
esperant que els despertin les campanades que

L’interès
de la gent

Estem ficats en política i n’estem ben orgullosos.
Acceptem la responsabilitat de participar a
l’Ajuntament del poble. Com més hi siguem
implicats i compromesos, millor ens anirà a tots.
Com més veus i més diverses s’hi facin sentir, més
sentit té la gestió pública. L’interès del comú ha
de prevaler davant de carnets i de banderes. No
podem deixar en mans d’uns quants decisions
que defineixen el futur del nostre poble. Cal
dignificar l’actuació política, donar un sentit a
la tasca de vetllar pels interessos de tots i fer-ho
arribar a tothom.

Joan
Rubal
GLL

Ara ja toca
reduir
despeses

És en aquest sentit que volem per a Llavaneres
un govern honest que sigui capaç de trobar el
consens en aquelles qüestions fonamentals, com
ara el pressupost; uns partits coherents amb
els seus programes i amb les seves actuacions;
una activitat política amb sentit, que defugi el

En el passat ple del mes de febrer es van aprovar
els pressupostos per a l’any 2010 amb els vots favorables del grup de CIU i l’abstenció de la resta
dels grups municipals.
SOS Llavaneres, tot i reconèixer l’esforç del govern per reduir la despesa en comparació amb el
pressupost de l’any 2009, va defensar l’abstenció
perquè creiem que amb això no n’hi ha prou.

Josep
Ruiz
SOS Llavaneres

Aquest any la situació financera és molt dif ícil.
Des del govern de l’Ajuntament no s’està apostant per reduir despeses de forma urgent. Per
fer això cal fer un pla de sanejament financer
abans de 3 mesos i portar-lo al plenari municipal perquè tots hi puguem aportar les mesures
necessàries per tirar el poble endavant. Ara toca
treballar per al poble d’una altra manera, més

anuncien noves eleccions. Només desperten
de tant en tant per viure el seu propi somni,
un somni del qual són protagonistes principals
quan hi ha llum i taquígrafs. De vegades, tenen
malsons i pensen que no pot ser veritat que ho
facin tan malament. Llavors busquen culpables.
S’obliden que la culpa sempre és de qui governa
i no sap governar.
Falta un any llarg per a les properes eleccions
municipals i haurem d’escoltar moltes vegades
el ja clàssic i no creïble “i tu més”. Però mentrestant, qui governa i per a qui ?
Nosaltres, des del PSC de Sant Andreu de Llavaneres, animarem el poble a seguir somniant que
és possible una altra forma de fer política. Pot
semblar una utopia, però pensem que la utopia
només es fa realitat si som capaços d’intentar-la.

protagonisme i que concreti continguts; uns
projectes per a tots que es facin realitat.
Governar, i encara més si es fa en minoria,
implica buscar el consens i l’acord amb la
resta de grups. Tots els grups devem una feina
responsable i digna i més si es gaudeix de la
confiança de ser el partit al govern. El respecte
democràtic i la responsabilitat de govern depassa
l’estricte interès populista per uns vots virtuals i
cal concretar-los en el treball del dia a dia.
Com en tot, també en política, hi ha qui es pensa
que ho pot i ho sap tot i s’enganya i creu que així
dóna més consistència a les seves actuacions.
Nosaltres continuarem aprenent del fet de
buscar acords que suposin beneficis per al poble;
això sí, des de l’exigència d’un treball coherent i
honest.

austera però igual d’eficaç, i que sens dubte la
població sabrà valorar.
No s’hi valen excuses, despeses innecessàries ni
gastar per gastar, ara que falta menys d’un any
per a les properes eleccions municipals.
SOS Llavaneres farà propostes d’estalvi durant
el temps que resta de mandat: no incrementar
les plantilles i amortitzar les places que es puguin crear; controlar exhaustivament totes les
factures de proveïdors que es generin, demanar
explicacions en els plens quan veiem que la despesa sigui innecessària... Ara és l’hora d’aprofitar al màxim els recursos de què disposem amb
la nostra plantilla municipal i no de fer servir
empreses externes per a fer la feina.
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Prou de
crispació

Víctor Ros
No adscrit

El Ple Municipal de qualsevol Ajuntament
ha de ser un centre de debat en què es
mostri un respecte màxim per a tothom.
No oblidem que el Plenari representa el
conjunt de ciutadanes i de ciutadans de
Sant Andreu de Llavaneres i que un poble
com el nostre ha de demostrar, amb fets i no
amb paraules, que hi està a l’alçada, per tal
que aquells votants que un dia van confiar
en nosaltres perquè els representéssim no
quedin decebuts.
Ja fa temps que els diferents Plens
Municipals no van en aquest sentit. Fins i
tot algun mitjà de comunicació els compara
amb un circ, cosa que no beneficia a ningú.

I la classe política cada vegada perd més
el seu patrimoni més important que és la
credibilitat.
Segur que tots tenim certa responsabilitat
en aquesta manera d’actuar, però la
responsabilitat màxima és de qui dirigeix el
Plenari, o sigui de l’Alcalde.
La grandesa de les persones es mesura per
la seva generositat i precisament per això
el màxim responsable del Plenari és el que
més generós ha de ser.
Espero i desitjo, en benefici de la població,
que les coses canviïn en aquest sentit.

agenda

abril / maig 2010

Dissabte 10 d’abril

Biblioteca Municipal/ 12.00 h
L’hora del conte
Contes per a infants amb el grup
Dinsdungat Animació
Organitzat per Biblioteca Municipal i
Regidoria de Cultura

Dijous 22 d’abril

Can Caralt/19.30 h
La Belle E.P.O.C., dibuixos i pintures de
Josep Novellas
Fins el 23 de maig
Organitzat per Museu-Arxiu

Divendres 23 d’abril

Sala de plens de l’Ajuntament/ 18.30 h
Premis de la Mostra Literària 2010
Tot seguit, sardanes
Organitzat per Regidoria de Cultura

Dissabte 24 d’abril

Biblioteca Municipal/ 12.00 h

L’hora del conte
Amb la rondallaire Lidia Massó
Organitzat per Biblioteca Municipal

Dijous 29 d’abril

Casal de la Gent Gran/ 18.30 h
Xerrada: Mou-te en bici
A càrrec de Genaro Gutiérrez, del
BACC (Bicicleta Club de Catalunya)
Organitzat per Casal de la Gent Gran

Divendres 24 d’abril

Sala polivalent de Ca l’Alfaro/ 9.00 h
Exposició Aprèn a consumir amb
responsabilitat
Durada: Fins divendres 30 d’abril
Organitzat per Regidoria de Promoció
Econòmica

11a Mostra Gastronòmica del
Pèsol de Llavaneres
Els restaurants de la nostra vila
conviden a gaudir de menús
especials, relacionats amb el pèsol de
Llavaneres.

Dijous 22 d’abril

Can Caralt/19.30 h
Inauguració de la galeria d’escultura
Dins dels actes del Dia Internacional
dels Museus inaugurarem la galeria
d’escultura del museu
Organitzat per Museu-Arxiu

Divendres 28 de maig

Can Caralt/ 19.30 h
Llucià González, escultures
Durada: Fins el 27 de juny
Organitzat per Museu-Arxiu

Diumenge 30 de maig

Sala de plens de l’Ajuntament/ 12.00 h
Parlem amb l’Alcalde
Espai de debat i diàleg obert a tothom

Montserrat/ 11.00 h
Taller de cuina del pèsol

Recuperació dels jocs tradicionals de
cucanya i espectacle de titelles

Dissabte 24 d’abril

Parc de Ca l’Alfaro/ 20.30 h
2n Sopar popular del pèsol garrofal

Parc de Ca l’Alfaro/ 10.00 h
Fira del pèsol
De 10:00 a 14:00 h, i de 17:00 a 19:30
h

Restaurant Vil·la Minerva/ 21.00 h
3r Sopar del pèsol i lliurament de
la 4a distinció Pèsol d’Or
Cal inscripció i pagament previs.
Organitzat per Vil·la Minerva

Pg. de la Mare de Déu de
Montserrat/ 11.00 h
3r Musicart
Trobada de música i art al carrer
D’11:00 a 14:00 h i de 18:00 a 24:00 h

Divendres 23 d’abril

Parc de Ca l’Alfaro/ 10.30 h
Taller infantil i taller de
marqueteria

Plaça de la Vila/ 10.00 h
Lliurament del treball sobre el
pèsol elaborat pels alumnes de les
escoles
Pg. de la Mare de Déu de

Divendres 21 de maig

Esplanada de Jaume Brutau/ 10.00 h
Exposició canina de bellesa
Organitzat per Reial Federació Canina
de Catalunya

Dissabte 8 de maig

11a Festa del Pèsol
Del 2 d’abril al 2 de maig

Organitzat per Regidoria de
Participació Ciutadana

Parc de Ca l’Alfaro/ 17.00 h
Anem a jugar! Activitat infantil

Diumenge 25 d’abril

Parc de Ca l’Alfaro/ 10.00 h
Fira del pèsol
Exposició i venda per part de
productors de pèsol garrofal i
comerciants
A les 12.00 h, degustació popular
Pg. de la Mare de Déu de
Montserrat/ 11.00 h
3r Musicart
Trobada de música i art al carrer
Organitzat per Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

La 24a Setmana
Catalana de Vela,
al Balís

Els dies 1 i 2 de maig se celebrarà, per tercer any consecutiu al
Club Nàutic El Balís, la Setmana Catalana de Vela– Gran Premi Generalitat de Catalunya, la
prova més important de vela
del calendari català i que aglutina totes les classes de vela
lleugera i de creuer. Aquest
any el lema de la regata és Naveguem pel medi ambient i és
per això que s’estan preparant
un seguit d’activitats per tal de
mostrar la necessitat de preservar l’entorn marí, com ara una
exposició sobre la importància
de les praderies de posidònia.
La Setmana Catalana de Vela a
El Balís és sinònim d’activitats
obertes a la vila. El dia 1 de
maig rebrem la visita del pailebot Santa Eulàlia, una embarcació d’època restaurada pel
Museu Marítim de Barcelona,
que acollirà visites matí i tarda.
Es tornaran a oferir el batejos
de vela gratuïts per a tothom,
viatges amb el trenet des del
Port Balís al centre de la vila,
caricatures i un village d’allò
més animat! L’Escola de Vela
d’El Balís informarà dels casals
d’estiu. Aquest any la Setmana
Catalana de Vela segueix comptant amb l’ajut inestimable dels
voluntaris del municipi.
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L’art de renéixer

Com si es tractés de tornar la vida a allò que ja no serveix, des de finals
de febrer a mitjans de març, el Museu-Arxiu de Llavaneres ha obert les
portes a l’obra d’un autor local, Feliu Plasencia, que a través de les seves
escultures fetes amb material reciclat ha demostrat que l’art pot tenir
moltes vessants i orígens; ha demostrat que l’art és vida. Precisament,
aquesta ha estat la clau de l’exposició: tornar la vida a peces condemnades
al residu. Eines antigues o peces de ferro diverses, reconvertides, han
adquirit una identitat nova.

Noves propostes

El Museu obre l’estació primaveral amb la bellesa de les fotografies d’Àlvar
Sàez i el seu pelegrinatge pel camí de Santiago. Es poden veure fins el
18 d’abril a Can Caralt. La proposa següent està programada des del 22
d’abril al 23 de maig i convidarà a conèixer la pintura de Josep Novellas, Feliu Plasencia amb el director del museu.
artista mataroní desaparegut l’any 2009. L’exposició porta per títol La Belle
E.P.O.C i recull dibuixos fets per Novellas mentre estava ingressat a l’Hospital de Bellvitge, així com els seus darrers collages i olis.
Ja al maig, el dia 28, s’inaugurarà l’exposició d’escultures de l’artista mataroní Llucià González, de la qual podrem gaudir fins el 27
de juny i que mostra treballs, de formes més que variades, fets amb ferro i amb altres materials.

Debut del grup Esperit
de joventut del Casal
de la Gent Gran

LLavaneres també
celebra les festes de
Carnaval 2010

El Cor de l’Escola de Música, a l’Auditori, en el concert solidari amb el Txad
El cor de l’Escola de Música de Llavaneres va participar el passat
14 de març en el VII Concert per al Txad que l’entitat Misión y
Desarrollo para Goundi va organitzar a l’Auditori de Barcelona
per recaptar fons per a l’Hospital de Goundi. Al concert, també
hi va participar la pianista llavanerenca Carme Albors i la cantant
americana, que viu a Llavaneres, Gwen Perry. Precisament

Concert a favor del Txad a l’Auditori de Barcelona.

a primers de març la Biblioteca de Llavaneres va acollir la
presentació del llibre Goundi, unas vacaciones diferentes: una
aventura solidaria en El Chad, d’Isabel Rodríguez Vila. L’autora
és vicepresidenta de Misión y desarrollo para Goundi, l’entitat
solidària que organitza aquests concerts i que compta amb la
participació de veïns de Llavaneres.

Presentació del llibre d’Isabel Rodríguez.

