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editorial

Curs nou, projectes nous

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

L’alcalde, visitant l’Escola Serena Vall en el primer dia de classe.
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Són molts els projectes amb què comencem el curs polític, que serà intens i de comiat de l’actual
mandat. I tots aquests projectes són importants perquè donaran resposta a millores necessàries
per a la nostra vila, començant, és clar, per les obres que es faran possibles amb el finançament dels
fons estatals per al 2010. En destaco especialment el nou carril bici, malgrat els problemes inicials
que la seva posada en marxa pugui ocasionar a nivell vial, i també l’ordenació del tram de l’N-II de
l’entorn de l’estació de ferrocarril, perquè aposta decididament per l’accessibilitat de les persones.
Hi ha, però, dos projectes més que em fan especial il·lusió. El primer és la reobertura de les
instal·lacions de Ràdio Llavaneres, que començarà a caminar de nou. L’altre és el frontó municipal.
Recuperem el nostre vell frontó, el de l’antic institut. Quantes hores hi hem passat molts de nosaltres
en aquell espai públic! Quina nostàlgia d’aquells anys compartits, fent esport i fent amics!
Com a novetat, el curs escolar ha començat amb l’inici avançat de les classes. La comunitat educativa,
pares, mares, alumnes, professors i administracions, ens hem d’esforçar per adaptar-nos al nou
calendari escolar, que incorpora la setmana de vacances de la primavera. Des de l’administració
local, com sempre, hem treballat aquest estiu perquè tot estigués a punt el 7 de setembre, una
setmana abans del que era habitual, però s’ha d’agrair, sobretot, l’esforç del professorat.
Em vull referir també a l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que es va
aprovar per àmplia majoria. Vull reiterar que és el pla urbanístic més restrictiu que Llavaneres pot
arribar a tenir en compliment de la normativa i del Pla Nacional d’Habitatge. Per això, lamento les
crítiques malintencionades que s’han sentit a dir en relació a aquest document.
L’altre esdeveniment important del mes de setembre és la celebració de la Diada Nacional de
Catalunya. Enguany, però, hi ha quelcom diferent: l’esperit és més reivindicatiu, després de la
manifestació multitudinària del 10 de juliol. Les coses comencen a canviar. I és que estem vivint
una etapa històrica per al nostre país i cal que tots en prenguem consciència.
Visca Catalunya i bon inici de curs!

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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plens municipals

Aprovat el nou planejament municipal
El POUM (Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal) s’aprova amb els vots a favor
de CiU, PP, PSC, l’abstenció de GLL i l’oposició d’ERC i SOS
El ple municipal va aprovar el 28 de juliol
el nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM), amb els vots a favor de
CiU, PP, PSC, l’abstenció de GLL i l’oposició d’ERC i SOS Llavaneres. El govern
municipal va defensar que “és el més
restrictiu que pot haver-hi, complint la
legislació vigent, i el millor per assegurar
la qualitat urbana i la solidaritat social
de la nostra vila”. Els grups de l’oposició
contraris, però, van alertar que aquest
pla podria portar un creixement urbanístic desproporcionat.
La regidora d’Urbanisme, Sandra Carreras, va defensar que “el nou pla millora
substancialment les Normes Subsidiàries vigents, perquè aposta per una major
qualitat urbana i social i supera els dèficits actuals”. Carreras va enumerar les
línies estratègiques bàsiques del POUM:
preservació dels espais lliures de la serralada i de les planes agrícoles; diversificació del model actual d’habitatge;
reserva de més sòl per a equipaments
i millora estratègica de l’emplaçament
que s’hi destina, i aposta pel tronc central que constitueix la Riera com a connector natural i espai d’ús públic.

Les reaccions

El regidor no adscrit, Víctor Ros, va vo-

Novetats del POUM

El nou text anul·la i modifica alguns dels
convenis aprovats en l’anterior mandat i
n’aporta dos de nous vinculats al POUM,
que permetran obtenir dos nous equipaments de titularitat pública: el Tennis Park,
al barri de Can Sanç, i l’aparcament del
costat de l’estació de tren, conegut com el
pàrquing del Castell de Mar.
D’altra banda, el POUM actual preserva al
màxim la plana agrícola, ja que es desclassifica la part central del municipi a tocar
de les Cinc Sènies, per evitar que s’hi pugui edificar, i es disminueix al màxim legal
possible el nombre d’habitatges futurs, seguint el Pacte Nacional per l’Habitatge.
tar-hi a favor per “coherència” perquè,
segons va manifestar, el document no inclou modificacions substancials respecte
de l’aprovació provisional, feta quan ell
era alcalde.
SOS Llavaneres va alertar que, amb
aquest pla, Llavaneres es convertirà en
“una petita ciutat del Maresme” i va tornar a demanar que es comencés de zero,
perquè, va dir, hi ha casos relacionats amb
la trama Pretòria.
GLL considera que el pla planteja un
“creixement sostenible i que preveu equi-

Altres acords (28/07/2010)
Porta a porta. Ratificació de l’acord de modificació del contracte amb Fomento de Construcciones y Contratas per a la retirada
del servei de recollida porta a porta al nucli urbà. A favor, CiU,
PP, PSC i no adscrit. Vots en contra de SOS, GLL i ERC, que
consideren que suposa un pas enrere en el reciclatge de residus.
El govern es compromet a reinvertir l’estalvi que es generi en
més neteja viària.
Ús solar municipal. Autorització d’ús temporal del solar situat
al Torrent de les Bruixes a favor de Fomento de Construcciones
y Contratas, perquè el dediqui a l’aparcament dels vehicles destinats al servei municipal de neteja viària i de recollida de residus. A favor, CiU, PP, PSC i no adscrit. Vots en contra de SOS
i GLL i abstenció d’ERC, que recorden que aquest solar havia
de destinar-se a viver de plantes municipal per a persones amb
disminució. El govern defensa que és una ubicació provisional.
Subvencions. Acceptació de les subvencions del Departament
d’Educació destinades a minorar les quotes del servei d’ensenya-

paments necessaris”, però va criticar que
el document no s’hagi explicat a la població i que es portés a votació sense “un
debat mínim”.
El PSC va manifestar que és el pla urbanístic “de tots i per a tots” i va destacar
que garantirà el desenvolupament econòmic i social del municipi i millorarà
la qualitat de vida dels veïns. En aquest
sentit, va assegurar: “Votaré per convenciment i no per oportunisme polític”.
ERC va justificar el seu vot en contra
perquè, des de l’esclat del cas Pretòria,
el grup va demanar que es comencés de
zero en la redacció del pla urbanístic. “Siguem valents; toca dir no”, va instar.
El PP va reiterar que el document és
“idèntic” en essència al que es va aprovar
inicialment i va assegurar que no té cap
sentit començar de zero perquè la “professionalitat de l’equip redactor està fora
de dubte”.
Finalment, la regidora Carreras va aclarir
que les implicacions del cas Pretòria no
afecten ni tenen res a veure amb aquest
pla i l’alcalde, Bernat Graupera, en nom
de CiU, va reiterar que el POUM que es
portava a aprovació era el “més restrictiu”
que Llavaneres podia tenir i va recordar
que, per arribar a aquest document, el
primer que es va fer va ser encarregar una
auditoria urbanística.

ment a les dues llars d’infants municipals i per al funcionament
dels centres d’educació infantil de titularitat municipal, per al
curs 2009-2010. Unanimitat.
Taxes municipals. Modificació de l’ordenança 24, reguladora
de la taxa per a la prestació del servei de l’escola de música, i
de l’ordenança número 26, per a la prestació del servei d’escola
bressol. Unanimitat. El regidor d’Hisenda, Josep Molina, explica
que s’aplicarà un descompte del 15% a les famílies monoparentals i monomarentals, equiparable al de les famílies nombroses i
també al que s’aplica en cas d’inscriure dos o tres fills.
Suport a la gent gran. Aprovació de la moció conjunta dels
grups GLL i PSC per a la gratuïtat dels desplaçaments en transport públic de la gent gran de Llavaneres a l’Hospital de Mataró.
Unanimitat. A petició d’ERC, es va acordar que fins que no es
posi en marxa la mesura, si hi ha alguna persona gran que ha de
desplaçar-se a l’Hospital de Mataró i necessita ajuda econòmica,
cal que s’adreci a Serveis Socials. Per la seva banda, l’alcalde va
recordar que en el Pla d’Ajut a les famílies ja es recull aquest ajut
i que es tramita des de Serveis Socials Municipals.
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El curs més matiner

1.723 alumnes, d’escola bressol a batxillerat, omplen les aules dels sis centres
d’ensenyament de Llavaneres

text. Respecte de l’Escola Bressol Municipal Minerva i la Sant Nicolau cal destacar
que, a primers de setembre, encara hi havia places disponibles.
175 nens i nenes de llars d’infants, 1.016
alumnes d’ensenyament infantil i primària i 552 de secundària i de batxillerat
tornen a omplir les aules dels sis centres
educatius de Llavaneres. El curs 20102011 ha estat el més matiner: va començar el 7 de setembre, una setmana abans
del que fins ara era habitual, amb la novetat de la setmana de vacances a la primavera, que a Llavaneres es farà a finals
de febrer. A les tres escoles de primària,
aquest curs estarà marcat per l’aposta per
les noves tecnologies, amb la incorporació de pantalles digitals connectades a la
xarxa. Es tracta d’una novetat que l’Escola
Labandària ja va estrenar el curs passat.
Aquest curs, en podran gaudir també els
alumnes de segon cicle del Sant Andreu
i del Serena Vall. Pel que fa al Labandària, que aquest any escolaritza alumnes
fins a 3r, n’hi haurà a tota la primària i
a P5. A més, tots tres centres continuen
apostant per la reutilització dels llibres de

L’alcalde, Bernat Graupera, va aprofitar la
visita als centres de primària, amb motiu
de l’inici del curs, per difondre entre els
més petits el missatge de la campanya
Més civisme, més Llavaneres. Tots els
alumnes van ser obsequiats amb un adhesiu on s’ha reproduït el logotip de la campanya, perquè l’enganxin a la carpeta o a
l’agenda. L’objectiu és que prenguin consciència, des de petits, de la necessitat de
tenir cura dels espais comuns.

Canvis al Serena Vall

Entre les novetats d’aquest inici de curs,
cal destacar el canvi d’equip directiu a
l’Escola Serena Vall. Rosa Mas passa el
relleu a Txema Martín després de vuit
anys com a directora del centre. A Martín, l’acompanyen Maribel José, com a cap
d’estudis, i Enric Garcia, de secretari. El
nou equip directiu vol agrair públicament
la tasca de Mas. D’altra banda, la creació
del carril bici al passeig de la Riera, on

Les dades
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MINERVA
104 alumnes
12 mestres

ESCOLA SANT ANDREU
413 alumnes
31 mestres

Nota: Hi ha places disponibles de 2 a 3 anys

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL SANT NICOLAU
71 alumnes
11 mestres
Nota: Hi ha places disponibles d’1 a 2 anys i de 2 a 3 anys

ESCOLA LABANDÀRIA
133 alumnes
13 mestres

ESCOLA SERENA VALL
450 alumnes
34 mestres
INSTITUT LLAVANERES
552 alumnes
53 professors

està ubicada l’escola, ha comportat canvis
circulatoris que l’Ajuntament va explicar
a les famílies dels alumnes a través d’una
circular informativa i amb un reforç policial. En aquesta nota, s’aclareix que és
permès aparcar davant de l’escola a les
hores d’entrada i de sortida del centre i es
demana que es respecti la parada de l’autobús escolar, que estaciona davant de la
porta de l’escola a les 9 del matí i a les 5
de la tarda.

Manteniments i reformes

A més de les tasques de manteniment
que s’han portat a terme a tots els centres
aprofitant les vacances, cal destacar dues
actuacions. A l’Escola Sant Andreu s’ha
rehabilitat una façana i a l’Escola Bressol
Municipal Sant Nicolau, hi ha en marxa
unes obres de reforma.

Millores d’accessibilitat
a la Minerva

L’Ajuntament té previst resoldre una reivindicació històrica de l’Escola Bressol Municipal Minerva: la construcció d’un accés nou
per la part inferior del centre, al carrer de
Salvador Espriu, que facilitarà l’entrada de
les famílies que hi pugen a peu amb els infants. Aquesta obra és una millora complementària de les obres que hi ha en marxa
a l’Escola Bressol Municipal Sant Nicolau,
que s’estan finançant amb el fons estatal
FEOSL 2010 (més informació a la pàgina
6). D’altra banda, aquest estiu, la Regidoria
d’Urbanisme ja ha executat una actuació
de millora de l’accessibilitat a l’escola Minerva, amb l’ampliació d’un tram de vorera
de l’avinguda de Ca n’Amat, que puja cap al
centre. L’actuació ha anat a càrrec de la brigada municipal.
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L’Escola de Música comença el curs amb nous projectes
L’Escola Municipal de Música, amb seu a
Can Caralt, va començar les classes el 7 de
setembre, pràcticament al 100% de la seva
capacitat: 111 alumnes i 10 professors.
Encara hi ha, però, places per a percussió
i per a classes col·lectives d’instruments.
El director, Toño Cabo, explica que una de
les novetats del curs és la creació del cor
infantil, després de l’èxit de la participació
en el concert solidari per al Txad que es
va fer a l’Auditori de Barcelona. El cor està
adreçat a nens i a nenes de 8 a 16 anys i
és obert.

A més dels cursos formatius regulats per
la Generalitat de Catalunya, l’Escola de Foto de grup del cor infantil de l’Escola de Música.
Música ofereix els instruments següents:
guitarra, flauta travessera, violí, violoncel, de 1r i 2n i de 3r i 4t d’instrument, i d’un curs anterior. Del total d’alumnes, en desviola, saxofon, piano, clarinet i percussió. conjunt instrumental per a alumnes de taca la concentració de nens i de nenes a
Altres novetats per a aquest curs són la nivell mitjà. A més, es dóna continuïtat al 1r de llenguatge musical, que representa
creació de dues orquestres, per a alumnes conjunt de guitarres que es va estrenar el un 20% del total.

Nou curs per a l’esplai de joves amb disminucions
La Regidoria de Benestar Social continua apostant aquest curs per donar continuïtat a l’esplai de lleure per a joves amb disminucions f ísiques i/o psíquiques
que va començar a caminar el juny de 2008. Els joves s’apleguen els dissabtes a la
tarda i, a més de relacionar-se uns amb els altres, aprenen, es diverteixen i surten
plegats d’excursió. Els objectius són oferir un espai lúdic als joves del municipi que
tenen algun tipus de disminució i treballar la seva autonomia personal a través de
les activitats que s’hi desenvolupin. L’activitat s’adreça a joves d’entre 18 i 35 anys
empadronats a Llavaneres, amb una disminució psíquica i/o f ísica que els permeti
una certa autonomia personal. El casal funciona cada dissabte, en horari de 16.30
a 20.30 hores, a l’Escola Labandària, i el dirigeixen monitors especialitzats. Per a
més informació, cal posar-se en contacte amb Serveis Socials, a Ca l’Alfaro.

benestar social

Les classes de català i
castellà per a nouvinguts
es reprenen el 4 d’octubre
La Regidoria de Benestar Social torna a posar
en marxa el proper 4 d’octubre el programa de
recepció i acollida de la població nouvinguda.
Aquest pla està adreçat a persones nouvingudes al municipi majors de 18 anys i ofereix
de manera gratuïta cursos de català i de castellà. Una de les novetats del nou curs és que
s’oferirà una hora més de català i que s’estudia
la possibilitat d’ampliar més l’oferta lectiva a
partir de gener de 2011. Aquests són els nous
horaris: dilluns i dimecres, de 15.30 a 19 hores (a diferència de fins ara que s’impartien de
manera intensiva les tardes dels dilluns). Les
classes són a càrrec d’una professora titulada i
es fan a la Biblioteca Municipal. Durant el mes
d’octubre, les sessions dels dimecres, es faran
a Ca l’Alfaro. Aquest curs s’impartirà alfabetització (en castellà), castellà i dos nivells, I i
II, de català. Les inscripcions estan en marxa
a Ca l’Alfaro, a càrrec de la Regidoria de Benestar Social.

Formació de monitors de lleure

Les Regidories de Joventut, Ensenyament i Promoció Econòmica organitzen un nou curs de
monitor/a de lleure, que es farà del 2 d’octubre al 22 de gener. Les persones que hi estiguin
interessades s’han de posar en contacte amb Fundació Catalana de l’Esplai, trucant al 93
474 74 74. Les places són limitades. Les classes s’impartiran dissabtes i diumenges, de 10 a
14 hores, a la Biblioteca Municipal. El preu és de 190 euros (140 euros en cas d’estar empadronat a Llavaneres). El balanç dels dos cursos de monitors/es d’activitats de lleure infantil
i juvenil que l’Ajuntament de Llavaneres va realitzar els anys 2008 i 2009 és molt positiu,
ja que un 75% dels alumnes (33 de 44 persones) ja tenen la titulació a data d’avui. Aquesta
dada, juntament amb la demanda de formació en aquest àmbit, és el que ha fet decidir el
consistori a oferir aquest tercer curs.

Inscripcions obertes al curs d’iniciació en
l’educació en el lleure
La Regidoria de Joventut i la Fundació Catalana de l’Esplai organitzen un curs d’iniciació al
voluntariat en l’educació en el lleure, Premonitors, els dies 16, 23 i 30 d’octubre; i 6 i 13 de
novembre. El curs està subvencionat i s’adreça a majors de 16 anys que vulguin iniciar-se
en el món del lleure com a ajudants de monitor/a. És un curs de 20 hores de durada, estructurades en 5 sessions de 4 hores. Per a més informació i inscripcions, 93 474 74 74.

Aprendre a dibuixar i a pintar
L’activitat també ha tornat a l’Escola de Pintura que dirigeix Carme de la Rosa amb el suport de l’Ajuntament de Llavaneres. Prop d’una trentena de nens i de nenes de 6 a 12 anys
aprendran a dibuixar i a pintar, a l’oli i amb aquarel·les, de dilluns a dijous i de 17 a 19 hores,
a l’avinguda de Catalunya número 38, baix a. Les inscripcions es mantenen obertes. Per a
més informació, cal trucar a Ca l’Alfaro, al 93 702 36 44.
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En marxa l’obra pública amb segell estatal
Repàs de les cinc obres que Llavaneres finançarà amb el FEOSL 2010

La creació d’un carril bici al passeig de la Riera; la rehabilitació
d’una de les façanes de l’Escola Sant Andreu; la dotació de dues
noves aules i de nous espais comuns a l’Escola Bressol Municipal
Sant Nicolau; la renovació de l’enllumenat en un tram de l’avinguda de Sant Andreu i l’impuls d’un pla d’accessibilitat a l’N-II
a l’entorn de l’estació de tren. Aquestes són les cinc obres públiques que Sant Andreu de Llavaneres finançarà amb el FEOSL

2010, el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Social.
S’hi ha d’afegir dues actuacions per millorar l’emmagatzematge
informàtic i la telefonia de l’Ajuntament i tres projectes socials:
un de manteniment de centres escolars, un de suport econòmic
a les famílies necessitades i un d’integració dels joves. La xifra
total sol·licitada al Fons Estatal és de més d’un milió d’euros.

1. CARRIL BICI. En execució
(finalització prevista: mitjans d’octubre)
Empresa: Eurocatalana d’Obres i Serveis SL
Cost: 113.714,82 €

El passeig de la Riera, que es reconvertirà en un eix cívic dotat
amb un carril bici, ha passat a ser d’un únic sentit de circulació.
Contràriament al que es va anunciar en un principi, el carrer
és de pujada entre el carrer Mestral i l’avinguda de Catalunya.
El motiu d’aquest canvi d’última hora és la voluntat de facilitar
l’estacionament del bus escolar just davant de la porta de l’escola
Serena Vall, ubicada al passeig. La creació del carril bici ha suposat l’eliminació de les places d’aparcament però, per fer més
fàcil l’accés de les famílies al centre educatiu, és permès aparcarhi en les hores d’entrada i de sortida del centre. En l’últim tram i
a l’alçada de l’autopista es mantenen els dos sentits de circulació.

2. SANT ANDREU. Executat.

3. SANT NICOLAU. En execució.

La façana del carrer del passeig de les Alzines de l’Escola Sant
Andreu llueix ja nova imatge. La paret estava molt deteriorada i
s’ha aprofitat la inversió estatal del 2010 per reformar-la.

A l’Escola Bressol Municipal Sant Nicolau hi ha en marxa unes
obres de reforma, consistents en el trasllat de la cuina i en l’habilitació de dues noves aules adaptades a les necessitats educatives
dels infants. Així mateix, el centre guanyarà un espai com a zona
comuna.

Empresa: Rehatec façanes SA
Cost: 40.000 €

Empresa: Anluda Construccions Llavaneres SL
Cost: 110.126,93 €

4. ENLLUMENAT. En execució.

Empresa: Jaume Tresseras SL
Cost: 87.498,20 €

El tram de l’avinguda de Sant Andreu, des del parc del Monument fins a l’avinguda de Catalunya, estrenarà aviat un sistema
d’enllumenat nou. A més del canvi de fanals, que serà la novetat
més evident, l’obra inclou la substitució de la xarxa, que havia
quedat força obsoleta, i un nou quadre elèctric.

5. L’N-II, MÉS URBANA. En execució
Empresa: Vialitat i Serveis SL
Cost: 433.950,45 €

La transformació de la carretera N-II en una via més urbana
a l’entorn de l’estació de tren és, sens dubte, l’obra de més envergadura dels cinc projectes escollits per al FEOSL 2010. En
aquest cas, les obres van començar a mitjan setembre i inclouen,
entre d’altres, les millores següents: es reduirà l’amplada dels
carrils actuals per evitar que s’hi circuli a una velocitat elevada;
es plantarà vegetació; es colocarà enllumenat públic i una marquesina per als usuaris del bus urbà; es construiran voreres on
no n’hi hagi i s’instal·larà un semàfor per eliminar les barreres
arquitectòniques existents.
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urbanisme

Una passera de vianants
connectarà l’Escola Serena Vall
amb la zona esportiva

Millores al pavelló municipal

Unirà les dues bandes de la Riera de Sant Andreu

La Regidoria d’Urbanisme té a punt
un projecte per connectar de manera
directa i segura l’Escola Serena Vall i la
nova zona esportiva. El projecte, que
es preveu licitar a l’octubre i que es
finançarà a través del Pla Únic d’Obres
i Serves (PUOSC) de la Generalitat,
inclou la col·locació d’una passera per
a vianants, de 19.5 metres de longitud,
sobre la Riera de Llavaneres, a l’alçada
d’ambdós equipaments. La barana serà
d’acer inoxidable i el terra de l’estructura
serà de fusta. Just al mig, s’hi col·locaran
quatre bancs de fusta, integrats amb el
paviment. La il·luminació de la passera
es resoldrà amb leds i es reforçarà amb
una columna de 12 m d’alçada. Com
a pas previ, es preveu ordenar l’espai

fluvial i l’entorn de la Riera, entre el
Camí del Golf i el carrer Alzina, de
manera que es redueixin els riscos
d’inundació. D’altra banda, per garantirne l’accessibilitat, el projecte preveu
la construcció de diferents rampes
adaptades a la normativa i protegides
amb baranes. En total, s’han disposat
dues rampes a cada costat de la passera
que connectaran amb els dos passos de
vianants elevats de nova construcció. El
termini d’execució previst de l’obra, amb
un pressupost d’uns 380.000 euros, és
de 4 mesos. Aquesta passera connectarà
amb un pas de vianants a l’avinguda
de Sant Andreu, que l’Ajuntament ja té
encarregat a la Diputació de Barcelona,
com a responsable de la carretera.

La Regidoria d’Urbanisme ha executat aquest
estiu la remodelació de la teulada del pavelló
municipal, que va quedar molt deteriorada
arran del fort temporal de vent del mes de
gener, i ara té a punt una actuació per substituir el paviment. Pel que fa a la teulada, el
consistori va rebre uns 44.000 euros de l’assegurança, que també han servit per reparar
la resta de danys causats pel vent, com la
caiguda de plaques solars en alguns edificis
municipals, que ara es podran reposar. Ara
té previst substituir el terra de l’equipament,
per tal que incorpori un sistema per preservar el terreny de joc de les humitats, amb la
col·locació d’una capa aïllant especial, que
evitarà que el terra es malmeti com ha passat
amb el darrer. El paviment serà de color blau
i tindrà un gruix de 5 mm. La previsió és que
l’actuació es pugui realitzar a finals d’octubre.
Es tracta d’una obra de millora del Pla d’accessibilitat de l’N-II, que es finança a través
del FEOSL.

ndre

u

medi ambient

ant A
Av. S

Ubicació de la nova deixalleria
mancomunada de “Les 3 viles”

Autopista C-32

NOU EMPLAÇAMENT
Carrer de la Indústria, 36 - Polígon industrial
08392 Sant Andreu de Llavaneres

Deixalleria
“Les 3 viles”

Tel: 937 928 474
Horari:
De dimarts a dissabte, matí i tarda
Diumenges, només matins
Dilluns tancat
*Descompte del 25% de la taxa d’escombraries per als usuaris que hi facin més de 12 visites l’any

Servei gratuït de recollida de trastos vells

Carretera N-II
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cultura

Marines i riberes
Una exposició de pintures ambientades al mar i una
mostra de fotografies del Delta de l’Ebre, les properes
propostes del Museu-Arxiu
La propera proposta del Museu-Arxiu és
pictòrica. De l’1 al 24 d’octubre, la sala d’exposicions de Can Caralt presenta l’obra de
Josep Maria Jodar (Mataró, 1966). El seu art
se centra en les marines, enteses simplement
com aquells paisatges en què el mar pren el
protagonisme. Són treballs plens de “passió
i sentiment”, que mostren famílies passants’ho bé a la platja, que busquen explicar una
història. El procés creatiu de Jodar és variat i,
en alguns casos, ben curiós. Internet hi juga
un paper clau. Es connecta a webcams enfocades a platges d’arreu del món i n’extreu
imatges per representar-les amb l’oli i amb
tela. “Em fascina traspassar a la pura matèria
un mitjà virtual, tan immaterial”, explica.
Al novembre, la temàtica passa del mar al

riu. Es tracta d’una exposició fotogràfica
dedicada al Delta de l’Ebre. Viu el Delta,
exposició de fotografies, es podrà visitar del
29 d’octubre al 21 de novembre. És una proposta artisticodidàctica que combinarà fotografies espectaculars del Delta amb la realització d’un taller destinat a alumnes de cicle
superior de primària i de primer cicle d’ESO.

El Llavaneres dels anys 60 i 70
Avancem, finalment, la proposta del Museu-Arxiu per aquest Nadal. Es tracta d’una
exposició fotogràfica molt especial, ja que
mostrarà l’arxiu del fotògraf local Josep
Mora, que retrata el Llavaneres dels anys 60
i 70. Es podrà veure del 26 de novembre, dia
de la inauguració (19.30 h), al 9 de gener.

festes

Cultura i gastronomia per Sant Andreu 2010

Pioners en
l’excursionisme

El Museu-Arxiu de Llavaneres va
obrir el calendari d’exposicions al
mes de setembre amb Objectiu infinit, l’ambiciosa i intensa creació
fotogràfica d’Ignasi Canals. Es tracta
d’una mostra de fotografies d’Ignasi
Canals, per a l’Arxiu Fotogràfic del
Centre Excursionista de Catalunya,
que recull instantànies dels primers
excursionistes de la burgesia catalana del segle XX.

Recull, en un llibre
fotogràfic, de 80
rocs de Llavaneres
La Festa Major de Sant Andreu 2010 viurà
els dies centrals del 26 al 30 de novembre.
El moment més emotiu tornarà a ser l’acte
de felicitació dels Andreus i les Andrees,
el dia 30, i també hi haurà cercavila de
gegants, teatre a El Casal, activitats infantils
i concert a l’església de Sant Andreu. Per
a més informació, consulteu el programa
de la festa, que repartirem durant el
mes de novembre o consulteu el web
municipal
www.santandreudellavaneres.
cat. Com és tradició, el programa de la
Festa Major inclourà una nova edició de

la festa gastronòmica de Promoció de
Productes Típics, que compleix dotze anys,
acompanyada de la fira de l’alimentació,
la tardor i el bolet. La trobada serà el cap
de setmana del 20 i el 21 de novembre, al
passeig de la Mare de Déu de Montserrat.
A més de visitar la fira de productes típics,
es podrà participar en la degustació popular,
que inclourà la tradicional poma farcida,
bolets i coca de Llavaneres. A més, als
restaurants participants se servirà la Mostra
Gastronòmica de Productes Típics.

Andreu Ventura ha recollit, en una
publicació de fotografies, 80 rocs situats al terme municipal de Llavaneres, a la serralada de Montalt. Alguns
d’aquests rocs estan registrats des de
1800 en documents que es conserven al Museu-Arxiu de Llavaneres.
La tasca de Ventura, que és membre
de l’ADF Serralada de Montalt, ha
consistit a fotografiar-los i a recollirne el nom de cadascun. El llibre, del
qual no ha fet còpies, és fruit de dos
anys de feina.
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promoció econòmica

El divendres, dia de mercat

Recol·locació de les parades i millor senyalització

L’Ajuntament de Llavaneres ja ha començat
a aplicar els canvis per modernitzar el
mercat municipal, que es van fixar en l’estudi
encarregat per consolidar-lo i que el regidor
de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme,
Josep Molina, ja va presentar als paradistes
al febrer.
A més de resituar per sectors les parades i
d’ocupar les vacants, el consistori ha instal·lat
diferents senyals per informar de manera
permanent que cada divendres, encara que
sigui festiu, hi ha mercat al passeig de la
Mare de Déu de Montserrat.

La Regidoria de Promoció Econòmica
ha editat un tríptic amb el missatge Més
mercat, més Llavaneres. A més del plànol
amb la nova ubicació de les parades, per
sectors -alimentació (9), equipament de la
llar (2), equipament de la persona (4) i tèxtil
i moda (4)-, en el tríptic es reprodueix el
plànol del nucli urbà i s’hi destaquen tant
les zones d’aparcament públic com l’oferta
comercial, amb més de 100 establiments,
bars i restaurants, com el lavabo públic
situat al parc de Ca l’Alfaro i les dues àrees
de jocs infantils de Ca l’Alfaro i del passeig
de la Mare de Déu de Montserrat.

benestar social

17.000 euros de solidaritat

Aprèn a calcular els
marges comercials
La Regidoria de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme té obertes les inscripcions per al taller Sabem calcular
els nostres marges comercials?, que
es farà els dies 19 i 20 d’octubre a la
Biblioteca Municipal. Està adreçat a
propietaris i treballadors dels comerços i serveis locals i és gratuït. Tindrà
una durada de quatre hores i s’impartirà de 15 a 17 hores. Per a més informació, cal adreçar-se a la Regidoria, a
Ca l’Alfaro, trucant al 93 702 36 44. Per
a inscripcions, podeu omplir el formulari que trobareu en el web:
www.santandreudellavaneres.cat.

Xerrada sobre la llei de
garanties
La Regidoria de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme va organitzar una
xerrada sobre la Llei de Garanties el
21 de setembre, adreçada a comerciants locals. L’acte es va fer a la biblioteca i va anar a càrrec de la Xarxa
Local de Consum de la Diputació de
Barcelona.

Llavaneres per
l’Alzheimer recapta
1.177,44 euros
L’Associació Familiars Alzhzeimer
Maresme-Llavaneres, vol agrair
la col·laboració dels llavanerencs
que van participar en la col·lecta
organitzada a la nostra població el
28 d’agost, en què es van recaptar
1.177,44 euros. L’associació va celebrar
a Mataró i a la comarca, a finals de
setembre, un seguit d’actes en motiu
del Dia Mundial de l’Alzheimer per
tal de recaptar fons per continuar
avançant en les investigacions sobre
aquesta malaltia.

Llavaneres contra el càncer va recollir
17.000 euros amb les recaptacions del
Festival Benèfic 2010, que es va celebrar
el 31 de juliol a Ca l’Alfaro, i del II Torneig
de Pitch and Putt, que va tenir lloc el 4 i el
5 de setembre a les instal·lacions de l’Escola de Golf Handicap 1. La presidenta
de l’associació, Salomé Royo, avança que
durant la primera quinzena d’octubre es
farà l’acte de lliurament de la recaptació

d’aquest 2010 a les dues fundacions escollides enguany: l’Institut Català d’Oncologia de Girona, que investiga el tractament
de la leucèmia infantil, i la Fundació de
l’Hospital Sant Joan de Déu, que també es dedica a la recerca de tractaments
per al càncer infantil. Aquesta fundació,
que dirigeix el doctor llavanerenc Jaume
Mora, ja va rebre un donatiu de l’entitat
l’any 2008. El festival va ser un èxit. De

fet, s’ha convertit en tot un clàssic de la
programació cultural d’estiu de la vila. La
trobada va comptar amb actuacions de
dansa i música i, com a plat fort, amb la
cantant Gwen Perry, acompanyada d’un
cor infantil i d’una banda de músics. Pel
que fa al torneig de Pitch and Putt, cal dir
que va reunir 160 participants, el doble
que en la primera edició.
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esports

Es recupera l’antic frontó municipal

S’hi va celebrar un torneig de frontennis tot coincidint amb la Diada Nacional
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha reobert el frontó municipal, situat a l’espai de l’antic institut, que ara ja
és a terra. Durant el mes de setembre, la
Regidoria d’Urbanisme va encarregar les
feines de rehabilitació de les instal·lacions
per tal que s’hi pogués tornar a practicar
el frontennis, com antigament es feia.
Per inaugurar oficialment la pista, la Regidoria d’Esports i Vallserena Club van
organitzar-hi un torneig per parelles que
es va celebrar l’11 de setembre, coincidint
amb la Diada Nacional de Catalunya. Hi
van participar 7 parelles en categoria sènior i els guanyadors van ser Francisco
Javier Fernández i Javier Fernández. En
segona posició van quedar Joaquin Matas
i Enrique Canela.
L’alcalde, Bernat Graupera, i el regidor
d’Esports, Josep Molins, van ser els encarregats de lliurar les copes als integrants de
les dues parelles. L’alcalde va destacar la
“càrrega sentimental” de reobrir un espai
amb tanta tradició esportiva com el vell
frontó i va fer una crida als llavanerencs
perquè l’aprofitin.

Comiat dels cursos de natació
La Regidoria d’Esports va acomiadar el 28
d’agost els cursets de natació, que aquest
estiu han comptat amb la participació de
168 nens i nenes i que s’han impartit a la
piscina municipal de Llavaneres durant els
mesos de juliol i d’agost. En la modalitat
d’iniciació, hi va haver 51 alumnes durant
el juliol i 29 més a l’agost. Pel que fa al
grup de perfeccionament, al juliol va
comptar amb 51 alumnes i, a l’agost, amb
37. La cloenda es va celebrar dissabte 28

d’agost a la tarda, i hi van assistir uns 125
participants acompanyats de familiars
i d’amics. S’hi van fer exhibicions,
competicions i es van lliurar les copes als
guanyadors, en 11 categories diferents, i
de medalles a tots els nens i nenes. Com
és tradició, la festa va acabar amb jocs: els
nens i les nenes van haver de competir per
recollir les pilotes, les síndries i els melons
que es llencen a l’aigua.

L’equip d’Adventures
Llavaneres s’imposa en les
24 Hores de Resistència de
la Vall del Tenes

L’equip d’Adventures Llavaneres, Sisdesis
Racing, va guanyar les 24 Hores de Resistència de la Vall del Tenes 2010, celebrat a
Lliçà de Munt a primers de setembre. Després de dues edicions anteriors en què la
sort no els va acompanyar, els de Llavaneres, que van anar líders des de la tercera
hora de la prova, van aconseguir endur-se
la medalla de campions de la 31a edició
d’una de les proves de resistència en ciclomotor més reconegudes de Catalunya. Sisdesis Racing està format per dos pilots de
Llavaneres, Santi Bertran i Òscar González,
i per Jordi Rodés i Jaume Betriu.
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comunicació

Ràdio Llavaneres reinicia les
emissions amb una prova pilot

Comiat a Josep Sala i
Vivés

El proper pas és confeccionar l’equip de col·laboradors

Ràdio Llavaneres va reprendre les emissions
al 107.8 de la FM en una fase inicial musical
tot coincidint amb la Diada Nacional de
Catalunya, l’11 de setembre. L’emissora s’ha
tornat a instal·lar al segon pis de l’edifici
d’El Casal de Llavaneres, on ja havia estat
anys enrere i on ara començaran les obres
d’eliminació de barreres arquitectòniques,
amb la col·locació d’un ascensor.

de col·laboradors i, amb ells, la programació
de l’emissora.

Fes-te col·laborador

Per fer-te col·laborador, cal omplir el
formulari que trobareu en el web municipal
www.santandreudellavaneres.cat, clicant el
banner de la portada que té el logo de Ràdio
Llavaneres.

En aquesta primera fase, l’emissora municipal
comença a emetre música. El proper pas, ara
que ja s’ha enllestit la fase d’instal·lació tècnica
i d’adequació de l’espai, és organitzar l’equip

Josep Sala i Vivés va morir el 7 de
setembre als 74 anys d’edat. Sala
era una persona molt coneguda i
estimada a Llavaneres i va treballar
durant 41 anys a l’Ajuntament. Va
començar-hi com a administratiu
l’any 1965 i es va jubilar la primavera
del 2006. De caràcter alegre i molt
afable, Sala va ser un dinamitzador
cultural i social durant tota la seva
vida. Membre del Patronat de la
Vellesa, va impulsar l’organització
del festival en benefici de persones
amb disminucions, va col·laborar
durant molts anys en l’organització
del festival de la lluita contra el
càncer i va ser un membre actiu
de la parròquia. La cerimònia de
comiat va tenir lloc el 9 de setembre
a l’església de Sant Andreu.

sanitat

Bon balanç del servei de
vigilància de platges

El balanç del servei de vigilància de la
temporada de platges del 2010, que
supervisa la Regidoria de Sanitat,
és satisfactori i correspon a un estiu
tranquil. Des de l’inici del servei,
l’1 de juny, i fins el 10 de setembre,
el nombre total d’assistències a
banyistes i a usuaris de la platja
van ser de 183. Les causes de les
intervencions dels socorristes durant
la temporada d’estiu a la platja de
Llavaneres van ser: 97 picades de
medusa, 28 al·lèrgies o altres picades,
37 ferides, 1 cremada no solar, 6

contusions i 9 situacions diverses.
Aquest any, a més, es van haver de
practicar dos rescats. Un altre servei
que van oferir els socorristes ha estat
ajudar a banyar-se a persones amb
discapacitats. S’hi han d’afegir 305
accions preventives i informatives als
banyistes, per tal de fer-los arribar
consells sobre l’exposició al sol i
sobre temes de salut en general. A
més, els socorristes van repartir tota
mena de material divulgatiu entre els
usuaris.

Suport als afectats per fatiga
crònica
La secció local de l’Associació Catalana d’Afectats per
la Síndrome de Fatiga Crònica o Encefalomielitis miàlgica (ACSFCEM) inicia aquest mes d’octubre les trobades setmanals adreçades a persones afectades de
fatiga, que ja fa dos anys que s’organitzen. Els dimarts
a la tarda, s’ofereix participar en un grup de fisioteràpia, que dirigeix la fisioterapeuta Helena Nicolau. Els
dijous a la tarda es fan les sessions del grup de suport
psicològic, a càrrec de la psicòloga Íngrid Donoso. Les
trobades es fan de 17.30 a 18.30 hores al Casal de la
Gent Gran. La presidenta de la secció local, M. Antònia
Catllà, anima les persones afectades per aquesta malaltia a acostar-se a l’associació, que té delegacions a
tota Espanya. “Cal acceptar la malaltia i canviar l’estil
de vida”, diu Catllà, que assegura que s’ofereix un suport molt important. Per a més informació, us podeu
adreçar a l’associació, a través del correu electrònic
acuari2010@gmail.com o per telèfon, al 659 475 173.
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entrevista
Mossèn Juan Manuel Prieto. Rector de la parròquia de Sant Andreu
Nascut fa 62 anys en un
poble d’Ourense, va estudiar
Filosofia i Teologia i es
va ordenar sacerdot l’any
1974 a Astorga. Després de
l’estada a dues parròquies
gallegues, va arribar a
Catalunya l’any 1982. Va
estar-se cinc anys al barri de
la Verneda de Barcelona; els
nou següents va ser rector
de la Trinitat Nova i després
el van destinar a l’Hospitalet
durant cinc anys més. D’allà
el van traslladar a Caldes
d’Estrac, on va estar 7 anys, i
en fa dos que és el rector de
Llavaneres. Li agrada ser un
veí més del poble on arriba,
per això el primer que fa és
empadronar-s’hi.

“Hem d’aprendre a començar
de nou allà on anem”
Ja fa dos anys que va arribar a la parròquia de
Llavaneres. Quina valoració en fa?
És positiva. És una parròquia que té vida:
hi ha molts grups de treball, per a diferents sectors, i hi tinc molta feina a fer.
Quins són aquests col·lectius?
Hi ha els grups de Vida Creixent, de gent
gran, que es reuneix un cop al mes; els
grups de catequesi, que preparen la comunió i la confirmació; el Consell Pastoral, que marca les línies a seguir de la
comunitat i que organitza activitats; el
Grup de Litúrgies, que organitza les celebracions, i el d’Economia, que s’encarrega
d’administrar els donatius i les col·lectes.
També fem formació de catequistes i, recentment, vam estrenar la Pastoral de la
Salut. A més, hi ha la secció de Càritas,
que treballa a favor dels més necessitats.
Venia de Caldes d’Estrac, una vila veïna més
petita... Com va ser el canvi? Encara hi manté el
contacte?
Sí, perquè hi tinc bons amics. Però, és
clar, ara el meu lloc és aquest. El canvi va
ser notable, perquè Llavaneres té gairebé
quatre vegades la població de Caldes. En
tot cas, mantenen punts en comú perquè
són viles que a l’estiu reben molta població estacional.
Forma part de la vida d’un mossèn aquest anar i
venir de parròquia en parròquia, però a vegades
el trasllat deu ser feixuc.
Sí, una mica. Però nosaltres hem d’estar
disposats a acceptar el que disposi el bisbe. Com a humans deixem llaços d’amistat, però hem d’aprendre a començar de
nou allà on anem.

Llavaneres contra el càncer, l’Associació de suport a les persones amb fatiga crònica, els germans de la Creu Blanca, l’Hospitalitat de Lourdes... Són moltes les persones que a Llavaneres
treballen per als altres...
Sí. Nosaltres mirem de col·laborar-hi. Hi
ha gent de la parròquia que hi dóna suport. És molt important que es mantingui
aquesta tasca.
Li agrada participar ens els actes que s’organitzen a la vila?
La manca de temps m’impedeix anar a
més actes, però als importants procuro
d’assistir-hi. Com a parròquia, també hi
col·laborem perquè tant l’església de Sant
Andreu com la de Sant Pere puguin acollir alguns concerts al llarg de l’any.
Aquest ha estat un any important: l’Any del Cardenal Vives i Tutó, amb motiu del trasllat de les
seves despulles. Tenir un personatge d’aquesta
categoria deu ser motiu d’orgull com a rector.
Va ser interessant perquè després de
molts anys se’n van poder localitzar les
despulles. Es va constituir una comissió
organitzadora i els actes de celebració
van ser molt participatius. Va ser una
gran festa que es va obrir a tothom i vam
comptar amb la participació del cardenal
i dels capellans que des de fa dècades havien treballat perquè aquest trasllat es fes
realitat.

El més complicat, com a tot arreu, deu ser aconseguir captar l’interès dels joves...
Sí. Ens agradaria trobar més gent jove que
es comprometés a col·laborar amb la parròquia. Ens agradaria poder formar grups
de joves...

Com és avui l’església catalana? Hi ha personatges tan influents?
És diferent d’aquells temps. El cardenal
Vives i Tutó va ser una persona molt influent. Ell va poder evitar el trasllat de
Torres i Bages. Avui en dia gaudim d’independència respecte el poder civil, sempre acceptant la pluralitat i partint del
respecte, i mantenim bona relació amb
les diferents administracions.

A l’entorn de Càritas s’està fent una tasca realment important d’ajuda a les famílies.
Hi ha un grup de 8 o 10 voluntaris que,
en coordinació amb els Serveis Socials de
l’Ajuntament, s’encarreguen de fer el seguiment de les famílies més necessitades.
El que s’intenta no és només ajudar-los
puntualment, sinó que surtin d’aquesta
situació de precarietat. S’està fent una
bona tasca. S’han organitzat diverses recollides d’aliments, perquè va en augment
el nombre de persones que vénen a demanar-ne, i acabem de rebre un ajut suplementari de 10.000 euros de l’Ajuntament,
cosa que, des de la parròquia, volem agrair públicament.

Un altre dels reptes com a rector és procurar el
bon manteniment dels temples parroquials...
Sí; sempre hi ha feina a fer en els edificis d’aquestes característiques. La darrera
important, i que ja s’ha pogut tancar a nivell econòmic, és la reforma de la capella
del Santíssim. De feines, se’n fan contínuament: s’han fet millores a l’església de
Sant Pere, a la sala del cardenal Vives, a la
sagristia... Ara ens han aprovat uns ajuts
de la Generalitat per començar a restaurar dues de les quatre parts del retaule.
Quedarà pendent millorar l’accessibilitat
dins de l’església, una tasca que ben segur
podrem tirar endavant.
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Ràdio
municipal,
frontó i
solucions
per a la zona
esportiva

Bernat
Graupera
CiU

Era necessària tanta
urgència?

Carlos
Bartomeu
PP

El caos de
la zona
esportiva

Nani
Mora
ERC

Complint el programa electoral de CIU, hem
recuperat les instal·lacions de la ràdio municipal.
Feia més de set anys que estava tancada i, a partir
d’ara, ha de ser un eix vertebrador del poble i
una eina d’informació, i més tenint en compte
que ens vam quedar sense les emissions de TV
Llavaneres, que, com totes les TV analògiques,
no tenia llicència.
D’altra banda, en l’aspecte esportiu, hem
d’assenyalar que hem reobert el frontó municipal,
amb tots els seus vells records.
I arrel de la recent notícia de la fallida de Proinosa
(Altiare) toca parlar del futur de la nova zona
esportiva. La farem, tot i que la situació present
és molt complicada: L’empresa, actualment, és
propietària de tota la peça de terrenys de l’antic
camp de futbol, del pavelló, del solar de l’antic
institut, del frontó i de la piscina. L’Ajuntament

Ens referim a les obres que s’han realitzat darrerament al passeig de la Riera amb l’objectiu d’habilitar un “carril bici”. No dubtem que suposen una
actuació que aporta major seguretat als usuaris de
bicicletes i, per tant, considerem que era necessària. El que no ens sembla imprescindible és haverla fet ara, a causa de l’estat deficitari de les finances
municipals.
Qualsevol persona que vingués de fora o d’un altre
país, no deixaria de sentir certa enveja per la nostra població en considerar que, en els moments actuals, la prioritat del poble és aquesta, donant per
segur que els serveis socials estan perfectament
dotats, que qualsevol persona en risc d’exclusió
troba una solució ràpida, efectiva i duradora.
I no volem parlar de les dificultats que pateixen les

Els terrenys de la nova zona esportiva segueixen esperant la inversió necessària per
construir-hi les piscines, el pavelló i els diferents camps de joc que havien d’anar-hi.
Han passat 4 anys des de l’últim moviment
de terres i es fa dif ícil imaginar quin dia es
reprendran les obres. Són, sense dubte, un
gran monument a l’especulació i a la mala
gestió política.
El govern de CIU té poca culpa de la situació de paràlisi actual. No han estat capaços
de pressionar Proinosa amb prou contundència, però la mala gestió porta l’etiqueta
inequívoca del govern anterior. Proinosa ha
presentat el que abans s’anomenava ‘suspensió de pagaments’ i això comporta que els

només en té l’ús i, a dia d’avui, l’empresa no té
cap pressa a construir els prop de 200 pisos que
hi estan planificats. Per tant, no s’avança.
Hi ha diverses solucions. Una és seguir pressionant
l’empresa o els creditors perquè avancin. L’altra,
que ens agrada i en la qual treballem, és intentar
desfer el conveni urbanístic i, quan la situació
econòmica municipal canviï, pagar a l’empresa
o als creditors el cost del nou camp de futbol.
Llavors, l’Ajuntament seguirà l’obra del pavelló
demanant subvencions i centrarà la gestió
privada només en el gimnàs i en la futura piscina
coberta. Amb aquesta darrera solució, no faríem
els 200 pisos que col·lapsarien el centre del poble
i recuperaríem patrimoni.
Hi estem a sobre!

famílies que porten els seus fills a la llar d’infants
o al centre de primària Serena Vall, especialment
en dies de pluja. Suposem i esperem que l’equip
de govern adopti les mesures necessàries per eliminar o minimitzar les molèsties que comporta
aquesta obra.
Tornem al títol ¿Era necessària tanta urgència?
O, més aviat: quina casualitat, resulta que s’acosten eleccions, autonòmiques i municipals, i que
l’equip de govern actual vol maquillar la seva gestió amb unes obres que, no ho oblidem, paguem
entre tots.
El Grup Municipal Popular espera que, en el futur,
els diners de tots es gastin en obres que compleixin la condició de ser realment necessàries i urgents, no electoralistes.

terrenys de l’antic camp de futbol i de l’antic IES poden passar a mans dels bancs i de
les caixes que els van deixar diners, per tant,
l’obligació de construir una zona esportiva,
que es va arribar a valorar en 18 milions
d’euros, pot quedar en terra de ningú.
La situació és tan greu i perjudicial per al
poble que, en condicions normals, s’obligaria a dimitir a aquells regidors que ens hi van
portar i que encara ocupen un lloc en el molt
honorable saló de plens de l’Ajuntament.
Si vols contactar amb nosaltres ens trobaràs
a l’adreça electrònica:
llavaneres@esquerra.org.
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Estar a
l’alçada

Carme
Bastida
PSC

Llamp de
rellamp!

Després de les vacances comença un nou curs
escolar, professional, polític i, ens atreviríem
a dir, existencial. En aquestes línies, el PSC de
Llavaneres vol fer una crida a la responsabilitat
personal de tota la classe política municipal. És
una crida al seny, que pretén aconseguir que tots
estiguem a l’alçada que Llavaneres ens exigeix.
És dif ícil, per alguns, mantenir la responsabilitat
i el seny en un període preelectoral. Rebuscar a
les hemeroteques per trobar algun “tuf ” aliè en
lloc de netejar el propi. Buscar l’ofensa personal
amparant-se en una justificació com “no tinc res
contra tu, però…és la política”. “Aquí no ens trobaran” és “la seva forma de fer política”.
Nosaltres pretenem “una altra forma de fer po-

Ens permetem utilitzar aquest renec del conegut
Capità Haddock per expressar el sentiment que
Gent hem tingut aquests darrers mesos.
L’aprovació del POUM per al Llavaneres dels
propers 12 anys no ens ha acabat de satisfer. Les
presses i la manca de participació ciutadana han
deslluït un pas important en el qual el consens
hauria estat d’allò més necessari. Recordeu la
inauguració de la nova zona esportiva i aquelles
presentacions espectaculars de la piscina coberta?
Ara les presses i els interessos electoralistes d’uns i
d’altres han permès una aprovació del POUM ben
descafeïnada.

Joan
Rubal
GLL

La zona
esportiva

Sant Andreu de Llavaneres sabrà estar amb els
ulls oberts i el cap fred. Que s’extengui l’exemple
entre tots els seus representants polítics. “Una
altra forma de fer política és possible”

és renunciar al servei porta a porta? Els contenidors
de superf ície tornen a portar pudors i problemes
d’higiene als nostres carrers. No hi ha dret! Sembla
que alguns no volen entendre el treball de Gent per
fer un poble més sostenible i el temps i els recursos
que hi vam esmerçar quan vam ser al govern.
I una altra xacra, que vam creure que superaríem
en aquesta legislatura, ha tornat a tacar les mans
dels governants: Quin nom posem al fet que,
aquest estiu, s’hagin adjudicat drets d’aparcament
de manera indiscriminada i en contra de la
normativa? El tracte discriminatori, afavorint uns
quants en perjudici de la resta, no es pot permetre.

I no n’hi ha hagut prou amb això. També s’ha
decidit anul·lar la recollida selectiva d’escombraries
en alguns carrers del poble. És que aquest govern
pensa que la millor manera de reduir les despeses

Malgrat tot, però, el nostre treball ha de continuar.
Així no anem bé i algú ho ha de dir. Tanmateix,
ens queda seguir confiant en el criteri de la gent
informada de cara als propers comicis municipals.

Ja tenim una mala notícia només de començar el curs
polític, ara, al setembre: L’empresa Proinosa, propietària de l’antiga zona esportiva i que fa poc va canviar
de nom (Altiare) i de president per la seva vinculació
al Cas Pretòria tant a Llavaneres com a Badalona i a
Santa Coloma de Gramenet, acaba de presentar Concurs de creditors (suspensió de pagaments).

anys, del nou complex esportiu proposat per Proinosa. Posteriorment, el gener de 2010, Proinosa fa un
crèdit sindicat amb diferents bancs i dóna de garantia
l’antiga zona esportiva, que li valoren en més de 14
milions d’euros. Quina casualitat que, després de la
crisi que hi ha en el món immobiliari, encara l’hi taxin
en més diners dels que es va valorar!

Aquesta gent ens ha pres el pèl a tots els llavanerencs
i llavanerenques. Però també són culpables de la situació actual el govern de CIU i el seu alcalde, que no
han estat prou valents i negociadors com per trencar
de soca-rel el conveni que tenien en veure la situació
real amb què s’han trobat amb l’empresa Proinosa.

Josep
Ruiz
SOS Llavaneres

lítica”. Nosaltres explicarem el nostre programa
i les nostres raons sense desqualificar els altres.
Però que el govern, minoritari, no oblidi que ha
de governar fins al final del seu mandat. I des
del PSC exigirem, com ho venim fent, aquesta
responsabilitat. Potser la proximitat de les eleccions municipals recomana al govern municipal
executar totes aquelles mocions presentades
per l’oposició i aprovades en Ple i que mantenen
amagades al bagul de “per a una ocasió millor”.
No fer-ho seria una irresponsabilitat.

SOS Llavaneres ja va denunciar, en el seu dia, l’anterior govern PP+PSC per aquest conveni amb què no
rebíem ni un sol euro per la zona esportiva antiga,
en la qual teníem el camp de futbol, el pavelló, la piscina, el frontó i l’antic institut, i que es va valorar fa
4 anys en uns 9,3 milions d’euros més una aportació
extraordinària de 2 milions per l’explotació, durant 50

La situació d’avui és que Proinosa deu 97 milions
d’euros, el 58% dels quals correspon a proveïdors
(1.400), el 14% als bancs, el 13% a Hisenda i el 15%
restant és DELS CIUTADANS DE LLAVANERES.
Davant d’aquesta situació ens preguntem: serà capaç
el govern de CIU de negociar amb els bancs el que ha
estat incapaç de negociar amb Proinosa?
Per què el govern no va recomprar tot el que havia
estat seu quan Proinosa li ho va proposar?
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Abans
que res,
Llavaneres

Víctor Ros
No adscrit

Escric aquest article unes hores després de la
celebració d’un acte emblemàtic a Llavaneres,
un acte en què la societat civil local, com sempre,
ha donat una lliçó exemplar de comportament
i de saber fer. I això, aquesta manera de fer i
de ser, ens ha de fer pensar, als polítics locals
representants dels llavanerencs, que les nostres
actuacions hi han d’estar a l’alçada.
Per tant, els polítics que tenen la responsabilitat
de governar, que governin sempre a través de la
via del diàleg, de la humilitat i de la generositat,
oblidant que s’apropen eleccions. No s’hi val a
donar les culpes de tot el que decideixen i després
no surt bé a l’oposició o a les circumstàncies. El

govern, més que ningú, ha de fer més del que és
possible per evitar la crispació, que no és bona per
a ningú. Val la pena estudiar totes les propostes,
tant les del govern com les de l’oposició, i parlarne abans de decidir. No perquè vinguin segons
de qui s’han de rebutjar de ple.
Gairebé tots els grups polítics de l’oposició, igual
que el govern, volem el millor per al poble, però
també hem d’actuar de la mateixa manera i,
conseqüentment, fer una oposició constructiva.
Si ho fem així, tenint cura realment de les formes
i del fons de les qüestions, estic segur que els
llavanerencs ens ho agrairan a tots.

agenda

octubre / novembre 2010

Divendres 1 d’octubre

Can Caralt/ 19.30 h
Inauguració de l’exposició Josep
Maria Jodar, pintura
Fins el 24 d’octubre
Organitzat per Museu-Arxiu de Sant
Andreu de Llavaneres

Dissabte 2 d’octubre

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

Diumenge 3 d’octubre

Carretera N-II/ 7.30 h
2n Challenge Costa de BarcelonaMaresme
Afectarà la mobilitat per l’N-II entre
Calella i el Masnou
Fins a les 18.00 h

Dilluns 4 d’octubre

Can Caralt
Inici de curs a la DxD
Organitzat per Associació La Dona
per la Dona

Divendres 8 d’octubre

Rosaura Alastruey
Organitzat per Biblioteca Municipal

Divendres 15 d’octubre

El Casal de Llavaneres/ 21.30 h
Xerrada i presentació del llibre:
Espadas con alma, de Miguel
Lázaro
Organitzat per El Casal de Llavaneres

Dimarts 19 d’octubre

Sala d’actes de la Biblioteca Municipal/
15.00 h
Taller: Sabem calcular els nostres
marges comercials?
Dies 19 i 20 d’octubre
Organitzat per Regidoria de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme

Dissabte 23 d’octubre

Sala infantil de la Biblioteca/ 12.00 h
L’hora del conte: El follet pastisser,
amb el grup Dinsdungat Animació
L’activitat inclou un taller de cuina
infantil
Organitzat per Biblioteca Municipal

Dilluns 25 d’octubre

Escola de Música. Can Caralt/ 19.15 h
Audició d’alumnes

Sala d’actes de la Biblioteca/ 19.00 h
Conferència per a adults:
Alimentació i calcificació de l’ós, a
càrrec de l’educadora nutricional
Griselda Marfà
Organitzat per Biblioteca Municipal

Divendres 29 d’octubre

Dissabte 9 d’octubre

Dijous 4 de novembre

Sala infantil de la Biblioteca/ 12.00 h
L’hora del conte: Els forats de la
Terra, amb la rondallaire Ada
Cusidó
Organitzat per Biblioteca Municipal

Dijous 14 d’octubre

Sala d’actes de la Biblioteca Municipal/
19.00 h
Conferència per a adults: Com trobar
feina en temps de crisi, a càrrec de

Can Caralt
Viu el Delta, exposició de fotografies
Fins el 21 de novembre
Organitzat per Museu-Arxiu de
Llavaneres
Casal de la Gent Gran/ 18.00 h
Xerrada: Menjar bé quan ets gran
A càrrec del Col·legi de
Farmacèutics. Amb Montserrat
Iracheta
Organitzat per Diputació de
Barcelona. Amb el suport de la
Regidoria de Sanitat

Dissabte 6 de novembre

Sala de plens de l’Ajuntament/ 12.00 h

Parlem amb l’Alcalde
Espai de debat i diàleg obert a tota
la població
Organitzat per Regidoria de
Participació Ciutadana
Sala infantil de la Biblioteca/ 12.00 h
L’hora del conte, amb la rondallaire
Noemí Caballer
Organitzat per Biblioteca Municipal

Dijous 11 de novembre

Sala d’actes de la Biblioteca/ 19.00 h
Conferència per a adults: Els mites de
la nostra alimentació, a càrrec de
Jac Oliva
Organitzat per Biblioteca Municipal

Dissabte 20 de novembre

Passeig de la Mare de Déu de
Montserrat
Promoció de Productes Típics
Fira gastronòmica
Fins el dia 21 de novembre de 2010
Organitzat per Regidoria de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme

Vols tenir accés lliure
a internet?
CAMPANYA
INFORMATIVA
Informació sobre
l’accés lliure a
internet a través
de guifi.net
Llavaneres.

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

ZONA

Horaris d’atenció al públic:
Biblioteca municipal (PIJ)
Dimarts, de 18 a 20 h
Dimecres, de 9 a 14 h
Dijous, de 9 a 14 i de 17 a 20 h
Divendres, de 17 a 20 h
Dissabte, de 9 a 13 h
OAC Sant Pere-Can Sanç
Divendres, de 9 a 13.30 h
Fins el 31 de desembre de 2010

Festa Major de Sant
Andreu 2010

Dissabte 20 de novembre

Del 20 al 30 de novembre

Dimarts 23 i dimecres 24 de
novembre

Sortida al teatre

Sala infantil de la Biblioteca/ 12 h
L’hora del conte: El retallador
d’ombres i altres oficis estranys amb
la rondallaire Beatriz Martín
Organitzat per Biblioteca Municipal

Escola de Música. Can Caralt/ 19.15 h
Audició d’alumnes

Divendres 26 de novembre

Can Caralt/ 19.30 h
Inauguració de l’exposició: Josep Mora,
fotografies de Llavaneres dels anys
60 i 70
Fins al 9 de gener de 2011
Organitzat per Museu-Arxiu de
Llavaneres

Per a més informació consulteu
el programa de la Festa Major (a
primers de novembre es repartirà
per totes les llars) o el web www.
santandreudellavaneres.cat

Pel davant i pel darrera
Divendres 29 d’octubre

Teatre Borràs de Barcelona
Sortida: 19.30h Plaça de la Vila
(l’obra comença a les 21.00h)
Preu: 30 € (entrada i bus)
Compra d’entrades: Ca l’Alfaro,
fins dilluns 8 d’octubre
55 úniques localitats!

la contra

La Diada Nacional de Catalunya 2010, en fotos
Ofrena floral i sardanes al passeig de la Mare de Déu de Montserrat
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