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La revista municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
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Sumant esforços
L’Ajuntament
de Sant Andreu
de Llavaneres
us desitja un
Bon Nadal i un
feliç 2013!

L’alcalde Bernat Graupera acompanyat del conseller en funcions d’Interior de la Generalitat,
Felip Puig, en la inauguració de la nova prefectura de la Policia Local.
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A primers de novembre, el ple de l’Ajuntament de Llavaneres va aprovar congelar la majoria de
les ordenances fiscals per al 2013. En alguns casos, però, ens hem vist obligats a incrementar els
preus, per diferents motius. Citaré dos exemples. El rebut de l’aigua s’apujarà per pal·liar en part
l’increment que aplicarà a partir del 2013 la companyia Aigües Ter Llobregat (ATLL) i que assumirà
en bona part el consistori. La previsió és que el rebut s’apugi una mitjana de 10 euros per a les
llars amb un consum d’uns 45 m3 d’aigua. L’altra ordenança que també puja és la quota de l’escola
bressol, que passa de 172 a 192 euros al mes. No podem assumir el 100% de la rebaixa de l’aportació
de la Generalitat. Com a Ajuntament fem un esforç aportant més del 50% d’aquests diners però
els usuaris també han de contribuir-hi, si més no fins que la situació s’arribi a normalitzar. Molt
destacada és també la supressió dels 40 € de la taxa d’escombraries dels pàrquings. Era una promesa
i l’hem complert.
No és fàcil gestionar un pressupost municipal en aquesta situació de crisi econòmica, però malgrat
tot els comptes de l’Ajuntament per al 2013 reflectiran la voluntat de continuar millorant els serveis i
els equipaments. Per fer-ho no deixarem de demanar suport a la Diputació i a la Generalitat, com ja
vam fer per aconseguir construir la nova prefectura de la Policia Local, inaugurada per Sant Andreu.
Us convidem a acostar-vos fins el polígon industrial per conèixer la nova seu policial. Era un deute
pendent de fa molts anys amb el personal de la Policia i també de la brigada. En tot cas, vull aclarir
que mantindrem l’actual seu de la Policia com a punt de contacte amb el cos policial.
La nota negativa d’aquests darrers dies és que cinc treballadors municipals s’han vist afectats per
una denúncia d’un grup municipal a l’Oficina Antifrau per defectes de l’expedient administratiu del
procés de contractació. Demano que no es faci servir les persones per atacar políticament.
Em complau especialment comptar en el pressupost per a l’any que ve amb un increment de la
despesa en Benestar Social. També vull destacar l’esforç municipal per contenir la despesa municipal
i l’aposta per no dependre mai més dels ingressos de la construcció, i fer-me ressò de la construcció
d’un nou tram d’escullera a la platja, que acabarà de protegir el nostre passeig marítim.
Us desitjo un bon Nadal i un pròsper any 2013.

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
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Llavaneres estrena seu policial

El conseller d’Interior en funcions de la Generalitat, Felip Puig, inaugura la
nova prefectura de Policia, situada a l’entrada del polígon industrial

La Policia Local de Llavaneres està d’estrena. La nova seu policial es va inaugurar el 30 de novembre, diada de Sant Andreu,
patró de la vila. L’acte va estar presidit pel conseller d’Interior
en funcions de la Generalitat, Felip Puig, acompanyat de l’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, del primer tinent d’alcalde, Carlos Bartomeu, de la regidora d’Urbanisme, Sandra
Carreras, i de la corporació municipal, així com de l’inspector
en cap de la Policia Local, Lluís Silva, i de nombrosos representants d’altres cossos de seguretat de la comarca: Mossos
d’Esquadra, policies locals, bombers i ADF.
La nova prefectura de la Policia Local de Llavaneres, que també consta d’un espai de Centre Logístic per a la brigada, s’ha
construït a l’entrada al polígon industrial, al carrer de la Indústria número 4, en un solar municipal. Consta de dues plantes i
té una superf ície útil de 624 m2.
Felip Puig va elogiar el nou equipament i va destacar la importància de la bona entesa entre policies locals i Mossos
d’Esquadra. En aquest sentit, cal destacar la recent adhesió de
Llavaneres al programari de gestió SIPCAT per als cossos de
seguretat i emergències, una aposta per facilitar la coordinació
i l’intercanvi d’informació.

Com va recordar en la seva intervenció l’alcalde, Bernat Graupera, les antigues dependències eren molt reduïdes i no reunien les condicions aptes per allotjar un cos policial. Graupera
va assenyalar que, pensant en les persones grans i amb dificultats de mobilitat, a l’antiga seu de la Policia es mantindrà un
espai per atendre la població. L’intercomunicador de contacte
amb la Policia estarà connectat i, si és necessari, un agent s’hi
desplaçarà.
L’equipament inclou, a la planta baixa, recepció, oficina de
denúncies (OAC), serveis, sala d’estar, sala de servidors, despatxos de caporals i d’inspector, sala de detinguts, magatzem,
arxiu, armer, sala de reunions informatives i menjador. A dalt,
hi trobem els vestidors d’homes i dones, i la sala polivalent.
La Policia Local comparteix l’edifici amb la brigada municipal, que disposa d’un garatge per als vehicles, d’un espai de
magatzem i de dos despatxos, així com d’uns vestidors per al
personal.
Per al seu finançament, l’Ajuntament ha comptat amb subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)
de la Generalitat i de Xarxa Barcelona de la Diputació, que
pugen a 590.000 euros. L’aportació de l’Ajuntament ha estat
d’uns 85.000 euros.
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S’amplia l’escullera de protecció del passeig marítim
Es tracta d’una obra d’envergadura que se suma a la remodelació del pas subterrani
d’execució és de tres mesos. Les màquines excavadores hi
treballaran intensament per preparar el terreny, i tot seguit,
col·locar les roques. L’actuació permetrà consolidar el tram de
passeig marítim on l’escullera era inexistent i evitarà que, en
cas de temporal, el mar malmeti el passeig i dificulti el pas dels
vianants i dels vehicles de serveis.

La Demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marítim té en marxa l’execució d’una
important obra al litoral de Llavaneres, que permetrà consolidar el passeig marítim de davant de l’estació. Es tracta d’un
projecte d’envergadura, que ascendeix a 272.00 euros, i que
l’Ajuntament de Llavaneres ha reivindicat des de fa temps. El
compromís que l’obra tiraria endavant va arribar ara fa un any
a través del cap de la Demarcació de Costes a Catalunya, José
Javier Uzcanga Salas.
Les obres van començar a mitjans de novembre i el termini

El passat 20 de novembre, en una visita d’obres, Ana Maria
Castañeda, de la delegació de Costes a Catalunya, va informar
la regidora d’Urbanisme, Sandra Carreras, que l’escullera tindrà una profunditat de dos metres sota el nivell del mar. Així
mateix, va explicar que, un cop s’acabi l’obra, el camí mantindrà una amplada mínima de quatre metres que millorarà la
mobilitat d’aquest tram del passeig i l’unificarà amb la resta
del camí.
La visita d’obres va servir, d’altra banda, per avaluar la finalització de les obres de remodelació del pas subterrani per a vianants d’accés al passeig marítim, a l’alçada de l’estació de tren
de Llavaneres. L’actuació s’ha enllestit gairebé del tot i només
resta pendent la millora de la recollida de les aigües pluvials,
ja que en cas de pluja molt intensa, l’aigua hi queda estancada.
L’obra, pressupostada en 23.750 euros, resol l’accessibilitat de
les persones amb mobilitat reduïda, ja que s’han eliminat les
barreres arquitectòniques: s’ha construït una rampa i s’han eixamplat les escales.

mobilitat

La mobilitat de Llavaneres, a estudi i a debat
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres obrirà pròximament una pla de participació per compartir amb entitats, veïns
i comerciants el Pla de Mobilitat que s’està redactant en aquests moments. L’estudi l’està elaborant, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, l’empresa Greccat
enginyeria i medi ambient. A més d’explicar com està la mobilitat en el municipi,
el pla inclourà actuacions de millora. A
diferència d’abans, que es parlava fonamentalment del trànsit, ara es parla de
mobilitat perquè es tracta de facilitar que

les persones puguin arribar amb facilitat
d’un lloc a un altre. Així doncs, el pla no
només analitzarà les direccions dels carrers, sinó també les condicions de voreres, l’existència de carrils bici i l’oferta de
transport públic.
Amb l’objectiu de compartir aquests temes amb la població, entre els mesos de
desembre i febrer, la Regidoria de Participació Ciutadana engegarà un procés
de consulta doble: a través del web municipal www.santandreudellavaneres.cat,

i mitjançant entrevistes personals i grupals. S’hi inclouran els següents grups de
població: gent gran, entitats relacionades
amb la mobilitat, comerciants, escoles
i associacions de pares i mares, i transports (bus, taxi i autoescoles). A més, es
faran enquestes qualitatives a tots els actors implicats: vianants, taxistes, usuaris
de bus, conductors... La informació recollida s’afegirà al treball de camp realitzat
per l’empresa consultora i un cop es disposi de la diagnosi se’n farà una presentació pública.

governació

Apostant per millorar la seguretat ciutadana
El director general d’Administració de Seguretat del departament d’Interior
de la Generalitat, Andreu Joan Martínez, i l’alcalde de Llavaneres, Bernat
Graupera, van signar el 30 d’octubre un conveni de col·laboració mitjançant
el qual Llavaneres s’adhereix al programari de gestió i suport als processos de
les policies locals denominat SIPCAT. Aquest programa ha de permetre una
millor planificació de la seguretat local, i alhora proporcionar a les autoritats
de la Generalitat i locals un sistema d’informació que permeti orientar les
polítiques de seguretat. Prèviament i en la mateixa trobada, es va formalitzar
també la relació de Llavaneres amb la xarxa RESCAT de radiocomunicacions
d’emergències i seguretat de Catalunya que té com a objectiu millorar les
comunicacions i la coordinació entre els cossos policials.
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El ple aprova les ordenances fiscals del 2013
Detallem les modificacions de les taxes i tributs municipals per a l’any que ve
El ple de l’Ajuntament va aprovar el 5 de novembre les ordenances fiscals per al 2013, amb els vots a favor de CiU i PP, al
govern, i els vots en contra d’ERC, GLL, PSC i SOS Llavaneres.
El regidor d’Hisenda, Carlos Bartomeu, va assegurar que majoritàriament les ordenances no pujaran, tot i que hi ha excepcions. Les més destacades afectaran el rebut de l’aigua,
que s’incrementarà uns 10 euros per a consums d’uns 45 m3
mensuals, i la taxa de l’escola bressol municipal, que puja de
172 a 192 euros. També s’incrementa en un 3%, que és l’IPC
previst, la taxa de l’escola de música. En el cas de l’aigua, el
motiu és l’encariment del servei a càrrec d’Aigües Ter Llobregat, l’empresa subministradora de l’aigua. En els altres dos caTaxa d’escombraries

• Supressió de la taxa de 40 € als pàrquings i
trasters en concepte de recollida d’escombraries.
• Exempció fiscal de la taxa als solars inferiors
a 100 m2.
• Exempció fiscal de la taxa per a famílies amb
ingressos que no superin l’import del salari mínim i que ho acreditin als serveis socials municipals.
• Es manté la bonificació fiscal del 25% per la
pràctica del compostatge casolà i per l’ús continuat de la deixalleria municipal (un mínim de
12 visites l’any).

sos, l’Ajuntament aplica a les famílies una part de la rebaixa
de l’aportació prevista per la Generalitat, tal com va defensar
Bartomeu. Com a nota positiva, el govern va defensar que hi
ha ordenances que es rebaixen, com ara la compulsa de documents, i va destacar també la supressió de la taxa de 40 €
per als pàrquings en concepte de recollida d’escombraries i la
creació de noves taxes, com ara per obertura de rases a la via
pública.
Els grups de l’oposició van lamentar que en les ordenances no
s’hagin aplicat criteris socials, de progressivitat i criteris ambientals, i van criticar al govern per dir que les ordenances no
pugen, quan hi ha tot un seguit de taxes que s’incrementen.

de l’impost sobre l’increment de valors dels
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) en el
cas d’embargament de la finca per una entitat
creditícia.

Compulsa de documents

• Rebaixa del cost dels 7,30 euros actuals a 4 €.

El rebut de l’aigua

• L’Ajuntament repercutirà en el rebut una part
de l’increment del cost de l’aigua anunciat per
Aigües Ter Llobregat. Suposarà uns 10 euros
més al trimestre per un consum mitjà d’uns 45
m3 d’aigua.

Escola de Música
• Increment de les quotes en un 3%, segons
l’IPC estimat.

Ocupació de via pública

• Actualització de la taxa, que passa a ser de 9
euros per metre quadrat al mes.

Obertura de rases

• Incorporació d’una nova taxa per obrir rases
al carrer.

El Casal de Joves

• Creació d’una quota nova per lloguer de les
sales del Casal de Joves, de la qual estaran
Escola Bressol
exemptes les entitats del poble, registrades ofi• La quota per al 2013 a les dues escoles bressol cialment, sempre que ho sol·licitin i que la seva
Plusvàlua
petició sigui aprovada.
• Es podrà demanar la suspensió del pagament municipals passa de 172 a 192 euros al mes.

Acords de ple (24/09)

POUM. Acceptació de la incorporació en el document del Pla d’Ordenació
Urbanístic Municipal (POUM) d’un seguit d’esmenes tècniques no
substancials i de correccions d’errades materials. A favor, CiU, PP i GLL. En
contra, ERC i SOS Llavaneres.
Parc de Sant Pere. Aprovació per unanimitat d’una moció d’ERC que
proposa incloure en el pressupost municipal de l’any 2013 la inversió
necessària per adequar uns vestidors i instal·lar un sostre al parc de Sant
Pere. Després de valorar-ho tècnicament, la regidora d’Urbanisme, Sandra
Carreras, ha manifestat que el projecte no serà viable en aquesta ubicació
però sí a la nova zona esportiva, tal com es recull en el projecte de gestió del
nou pavelló municipal.

Acords de ple (5/11)

Compte general. Aprovació del Compte General del Pressupost, exercici
2011, integrat pel compte anual de l’Entitat, el de l’organisme autònom
Museu-Arxiu, el de l’organisme autònom Ràdio i Televisió de Llavaneres
(RTVLL), el de l’organisme autònom Cavalcada de Reis i el de la Societat
mercantil Llavaneres Societat Municipal, SL. A favor, CiU i PP. En contra,
ERC i SOS. Abstenció del PSC i de GLL.
Liquidació del pressupost. Aprovació per assentiment de la liquidació

del pressupost general de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres,
corresponent a l’exercici 2011.
IBI. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la
modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre
béns immobles (IBI). S’estima la petició d’incloure una bonificació del
95% a la quota de l’IBI rústica per a les cooperatives agràries i d’explotació
comunitàries de la terra. Es desestimen la resta d’al·legacions presentades.
A favor, CiU i PP. En contra, ERC, GLL, GLL i SOS.
Pla Xarxa. Aprovació per unanimitat de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres al Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals
2012-2015.
Pla especial. Aprovació provisional del Pla Especial d’Ordenació de la
finca situada carrer de l’Alzina 61-63, Residència geriàtrica L’Estada. Per
unanimitat.

Acords de ple (19/11)

Personal municipal. Incoació del procediment de revisió d’ofici per a la
declaració de nul·litat de ple dret dels Decrets de l’Alcaldia de nomenament
de funcionaris interins i de contractació de personal laboral que consten a
l’expedient. A favor, CiU i PP. S’absenten ERC, GLL i SOS.

Llavaneres fa costat a la declaració d’independència de Catalunya

El ple de l’Ajuntament de Llavaneres va aprovar dilluns 24 de setembre la moció de declaració municipal d’independència de Catalunya, presentada pel grup d’ERC.
El text va rebre els vots a favor de CiU, ERC i SOS Llavaneres, els vots en contra del PP i l’abstenció de GLL. En la moció s’insta al Parlament de Catalunya que sotmeti a
votació la declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya i, si s’escau, convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya. També es demana que
el Parlament “acordi, amb caràcter immediat les mesures i accions que cregui convenient per ordenar la transició fins a la constitució formal de l’estat català”. D’altra
banda, s’apel·la “a l’esperit cívic de tot Europa i en especial a l’Estat Espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de
la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món”.
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promoció econòmica

Amb un toc modernista

L’ambientació modernista de la Fira Alimentabò i la visita guiada pel patrimoni
arquitectònic de Llavaneres, les novetats de la 14a Promoció de Productes Típics

Llavaneres va tornar a fer gala, el cap de setmana del 24 i 25
de novembre, de la seva gastronomia de tardor. Per fer més
atractiva la cita, que ja ha complert 14 edicions, enguany
s’hi ha volgut donar un toc de distinció. En la visita a la fira
es van poder veure disfresses i ambientació modernista, tot
recordant que Llavaneres també té un important patrimoni
arquitectònic de l’època modernista. Per complementar-ho,
es va oferir una visita guiada que, sota el títol Llavaneres,
del Renaixement al modernisme, va donar a conèixer als

participants alguns dels edificis més emblemàtics de la nostra
població. Un dels moments de més afluència de públic va ser
la degustació popular de la poma farcida de Sant Andreu, de
la cuina del bolet i de la coca de Llavaneres, que es va fer com
sempre diumenge a les 12 del migdia. A més, la Regidoria de
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme amb el suport de
l’Agrupació Micològica Berguedana va tornar a organitzar
l’exposició de bolets a la sala de plens de l’Ajuntament, amb els
exemplars recollits pels boscos de Llavaneres.

El pèsol i la coca de Llavaneres compleixen amb els controls de qualitat
Els productors de pèsol de Llavaneres i els
artesans de la coca de Llavaneres van rebre a finals d’octubre la visita de control
de qualitat que, per encàrrec de la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, realitza l’empresa Nutrilab SL des
de l’any 2009. Els inspectors van visitar
primer els quatre obradors de pastissers
del poble que elaboren coca de Llavaneres
i, tot seguit, es van desplaçar fins a les cinc
hortes que conreen pèsol garrofal de Llavaneres, que ja havien començat a sembrar. L’objectiu, comprovar que segueixen
les indicacions de la respectiva marca de
garantia de qualitat per poder lliurar-los
el corresponent certificat.
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La festa del poble
Recordem les propostes de la Festa
Major de Sant Andreu 2012
L’encesa d’espelmes de la jornada per a la no violència
va obrir, divendres 23 de novembre, els actes de la Festa Major de Sant Andreu 2012. Un programa que, tot i
més reduït a causa de la complicada situació econòmica actual, ha volgut mantenir algunes de les cites més
tradicionals. Esment especial mereix el cartell de la festa major, que l’Ajuntament ha volgut dedicar a l’artista
Manuel Cuyàs Duran (Mataró, 1922-2005). S’hi reprodueix una bonica il·lustració de Cuyàs, encarregada especialment per al cartell de la Festa Major de 1950.
L’exposició de pintures de Francisco Ventura a Ca l’Alfaro, la Nit Jove, amb l’actuació de grups locals a la sala
polivalent d’El Casal; el cine-fòrum amb El Cambio, a
càrrec de Ropka i l’Intercanviador de Llavaneres i l’actuació d’Esperit de Joventut van ser les propostes del
primer cap de setmana de festa major, els dies 24 i 25 de
novembre, en què també va destacar la Marxa Popular
de Sant Andreu, que va tornar a ser multitudinària.
El cap de setmana central de Sant Andreu 2012 es va
viure del 30 de novembre, diada del patró, al 2 de desembre, amb propostes per a tots els públics. No hi va
faltar la felicitació als Andreus i les Andrees, ni l’espectacle amb xocolatada popular per als més petits. Com
sempre, a més, una de les cites més multitudinàries va
ser la cercavila de gegants, un clàssic ineludible d’aquestes dates. Pel que fa als esports, s’hi van donar cita clàssics com el Torneig de Golf, els escacs, l’exhibició d’arts
marcials i l’espectacular Tres Hores de Resistència de
Ciclomotors. Cal destacar també l’estrena de la companyia Inestable d’El Casal de Llavaneres, que va representar una obra d’intriga i misteri, Culpables, dissabte 1
a la nit i diumenge 2 a la tarda.

L’Andreu més gran i l’Andreu més petit del poble, i imatges per al record de la Festa Major del patró.

7

8

llavaneresinforma

cultura

Llums i ombres

L’exposició “Tornem a l’escola” recupera una part molt
important del passat del poble de Llavaneres
Fins al 13 de gener hi ha temps per descobrir o per recordar, a la sala
d’exposicions de Can Caralt, com era, fins fa unes dècades, anar a escola a
Llavaneres. El Museu-Arxiu de Llavaneres va estrenar el 30 de novembre, diada
de Sant Andreu, una exposició de producció pròpia Tornem a l’escola, que és
molt més que una recopilació de materials i objectes antics. És la reconstrucció
de tota una època i una manera de viure, amb les seves llums i les seves ombres.
Com és l’escola d’un poble, diu molt de com era la vida aleshores.

Participants en el DVD Tornem a l’escola.

Diumenge, 13 de gener de 2013
2/4 d’1 del migdia
a l’Església Parroquial

Joan Poch guanya el concurs de
festa major del Museu

El pintor mataroní Joan Poch és el guanyador del 1r
Concurs de Pintura i Escultura del Museu Arxiu de Sant
Andreu de Llavaneres. El segon premi va recaure en
l’escultor d’Argentona Marc Sala, i l’artista llavanerenca
Emma Agustí es va endur el tercer premi. Els autors
podran exposar en una col∙lectiva el proper any, a la sala
polivalent del Museu, i el guanyador tindrà dret a una
exposició individual el 2014. El veredicte del jurat, format
per Josep Maria Cadena, Pere Pascual i Tomàs Safont-Tria,
es va fer públic l’1 de desembre, a la tarda, en el marc de
la Festa Major de Sant Andreu. L’obra guanyadora és una
pintura en tècnica mixta sobre paper titulada Tao, l’obra
classificada en segona posició és una escultura en acer
oxidat titulada Bestiola i la tercera obra premiada és
una instal·lació formada per tres peces: dues escultures
de ferro i una pintura en tècnica mixta sobre paper. Amb
aquesta iniciativa, el Museu Arxiu ha volgut recuperar
una antiga tradició dels anys 50 a Llavaneres. El balanç és
positiu perquè el nivell de les obres presentades, segons va
assegurar el crític d’art i membre del jurat Pere Pascual, ha
estat molt alt. En total, s’hi van presentar 34 obres.

Susana Gil Micó novel·la la vida a les colònies
tèxtils a “La cadira verda”

PRESENTACIÓ

dels actes de celebració del

a Sant Andreu de Llavaneres i
altres poblacions de Catalunya

La Biblioteca de Llavaneres convida a la presentació de la novel·la històrica La
cadira verda, el proper dissabte 19 de gener, a les 12 del migdia. L’obra, de Susana Gil Micó, relata d’una manera àgil i amena les vivències personals d’aquesta
convidar-vos
a laenpresentació
del del
llibre
llavanerencaEns
que plau
va viure
fins als 20 anys
una fàbrica tèxtil
Poble Nou de
Barcelona, Can Saladrigas, actualment reconvertida en una biblioteca municipal. A La cadira verda podrem descobrir com era la vida en aquelles colònies,
com d’absolut era el control que exercien els amos sobre els treballadors... La
novel·la és tot un retrat de la vida de les
classes més populars de la Catalunya de
de
mitjans del segle passat. Denúncia i alhora somnis d’una vida millor, construïts
Susana
Gil Micó
en aquella cadira verda del
balcó...

La cadira verda

el dijous 22 de novembre de 2012 a les19.30 h
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solidaritat i cooperació

Units contra el càncer

Llavaneres amb la Marató prepara una gran
jornada solidària per al 16 de desembre
Llavaneres amb la Marató no deixa de sumar col·laboracions per
a la jornada solidària del 16 de
desembre a la plaça de la Vila. La
recaptació que s’obtingui de totes
les activitats que hi ha previstes es
destinaran íntegrament a la Marató de TV3, que aquest 2012 vol
ajudar a la investigació de la lluita
contra el càncer. Són moltes les
entitats i els particulars que s’han
sumat a la causa i que el dia 16 seran a la festa. Entre les propostes
noves, destaca el karaoke solidari
que muntarà l’AE Esclat. La gran
aposta d’aquest 2012, però, és un
mosaic gegant, que formarà el llaç
verd solidari de la lluita contra el
càncer, i que s’enregistrarà en vídeo. L’únic requeriment per participar-hi és dur una samarreta
blanca. A més, hi haurà clàssics

d’aquests darrers anys: la masterclass de Gim Llavaneres, la
tómbola solidària amb joguines
recollides a les escoles del poble
i la xocolatada popular. També
comptarem amb la participació
d’alumnes de cant coral de l’Escola Municipal de Música, de la
Coral Sant Andreu, de Llavaneres
contra el càncer i del grup Esperit
de Joventut, del Casal de la Gent
Gran. A més, Domènec Canal,
DJ Straw&Berry, s’encarregarà de
sonoritzar tots els actes de la Marató de manera gratuïta. També hi
col·laborarà Llavaneres contra el
càncer, que farà alguna actuació.
La Xarxa d’Espectacles Infantils
i Juvenils ha confirmat també la
seva participació. Com cada any,
dedicaran la recaptació de l’espectacle infantil del mes de desembre
a la Marató de TV3.

La solidaritat, en marxa

Campanya de Nadal de Càritas
Càritas Parroquial té en marxa la campanya de
Nadal d’ajuda a les famílies més necessitades del
poble. Fins al 16 de desembre, recolliran aliments i
donatius, i el 15 de desembre celebraran una festa
infantil amb regals per a una quarantena d’infants,
en el marc de la campanya Apadrina un nen/a.
Són menors de 14 anys, fills de famílies usuàries de
l’entitat, i l’objectiu és que per Nadal cap nen o nena
es quedi sense regal. Pel que fa a la col·lecta, s’hi
poden aportar tota mena d’aliments, especialment
llegums i conserves: llenties, cigrons, oli, arròs,
pasta, llet, galetes, sucre, cafè, embotits, tonyina
en conserva, articles de neteja i higiene... A més,
les persones que ho vulguin poden fer aportacions
econòmiques fent servir les capsetes de recapta de
Càritas dipositades a l’església parroquial.

Llavaneres contra el Càncer no deixa de treballar per recollir fons per a la lluita
contra el càncer. La darrera activitat de l’entitat ha estat la 5a Marxa contra
el Càncer de mama, que el 28 d’octubre va reunir 140 persones. Van ser uns
9 quilòmetres i mig fins a baix a mar. Hi van prendre part famílies senceres i
l’ambient va ser molt festiu. D’altra banda, l’entitat va lliurar el 16 de novembre la
recaptació solidària d’enguany, 20.000 euros que s’han repartit entre tres centres:
l’Hospital Sant Joan de Déu, Can Ruti i l’Hospital de Mataró.

Participants en la Marxa contra el Càncer de Mama.

La sagristia de l’ermita de
Sant Sebastià, rehabilitada
amb aportacions populars

La comissió Salvem l’ermita celebrarà el
proper 20 de gener, en el tradicional Aplec,
que la rehabilitació de la sagristia de l’ermita
de Sant Sebastià s’ha fet realitat. Enrere
queden molts mesos d’esforços compartits,
d’accions per recaptar fons i suports. Les
obres de reforma s’han finançat gràcies a les
aportacions de molts llavanerencs. Fins al
moment, han estat un total de 7.125 euros
recollits. En part, per això, la satisfacció de
la gent de la comissió és encara més gran.
La feina no s’acaba aquí: ara s’ha de pintar i
canviar la porta i la finestra. El següent pas
serà continuar amb les feines de rehabilitació
de la resta de la teulada i amb reformes
estructurals de l’ermita.
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ensenyament
25 anys del
canvi de nom
de l’Escola Sant
Andreu

L’Escola Serena Vall homenatja la música
L’església de Sant Andreu va ser escenari divendres 23 de novembre del tradicional Concert de Santa Cecília a càrrec dels alumnes de
l’Escola Serena Vall. Com cada any, l’escola
va celebrar la diada de la patrona dels músics
amb un concert multitudinari, que reuneix
alumnes, mestres i familiars. Els cantaires,
com sempre van ser els alumnes de 4t, 5è i 6è,
amb acompanyament de música en directe.

El concert d’enguany portava per títol Arran
d’aigua, ja que l’aigua és el tema que el centre ha triat per treballar aquest any. A més de
l’aigua, durant el curs també es recordarà la
figura i l’obra dels poetes Josep Punsola i Salvador Espriu, coincidint amb el centenari del
seu naixement, i del cardenal Vives i Tutó, pel
centenari de la seva mort.

L’Escola Sant Andreu va
commemorar el 6 de novembre el 25è aniversari del canvi de nom del
centre, que antigament
es coneixia com a Colegio
Nacional Mixto Eduardo
Baeza Alegría. El canvi es
va impulsar l’any 1987 a
instàncies de la comunitat escolar. El director Alfons Cussó recorda aquell
procés: “Eduardo Baeza
Alegría va ser governador
civil de Barcelona des de
1947 fins a 1951. Era una
persona afí al règim franquista. Canviar el nom de
l’escola al nom actual, el
mateix que el del poble,
va significar un fet de
consolidació democràtica
que el mateix consistori
municipal va defensar des
del primer moment.”

joventut

El Casal de Joves, lleure i formació
Molt bona acollida del curs de cuina al
Casal de Joves, que comença a perfilar
una agenda d’activitats adaptada a les
necessitats i a les preferències dels usuaris. Al novembre es van fer les dues
primeres sessions, i n’hi ha dues més
programades per al desembre: dijous
20, per aprendre a fer bunyols de vent i
rosquilles, i divendres 28 per fer pizzes.
A més, aquest darrer dia se celebrarà un

Olímpics a Anglaterra

sopar amb tots els participants. A més
del curs de cuina, la Regidoria de Joventut també ofereix sessions per fomentar
la recerca de feina.
Dijous 15 de novembre es va impartir
el taller Com i on cercar feina, adreçat
a joves que es trobin a l’atur. La segona
proposta s’ha previst per al 13 de desembre i porta per títol Si treballes, què has

de saber. Per a més informació i inscripcions, consulteu el web municipal www.
santandreudellavaneres.cat o adreceu-vos al Casal de Joves. D’altra banda,
la Regidoria de Joventut està preparant
un Campionat de playstation amb el joc
Pro Evolution Soccer amb pantalla de 42’’
per a la tarda del 28 de desembre, de 17 a
20 hores. Per a inscripcions adreceu-vos
al Casal.
Una quarantena d’alumnes de 3r
d’ESO de l’Institut Llavaneres van
participar a finals de setembre en uns
Jocs Olímpics Escolars a Southampton,
Anglaterra. Una trobada relacionada
amb les Olimpíades de Londres que, a
més dels amfitrions i dels llavanerencs,
va reunir també estudiants alemanys.
Els nois i noies es van allotjar en cases
de famílies angleses, cosa que els va
permetre practicar l’anglès i conèixer
més de prop la seva cultura.
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esports

Més futbol que mai

22 equips defensaran aquesta temporada els colors del CE Llavaneres

El CE Llavaneres té aquesta temporada més de 400 fitxes, una trentena d’entrenadors i un total de 22 equips, tres més que
l’any passat. La presentació es va fer l’1 de novembre en un camp de futbol a vessar de seguidors. S’hi van aplegar jugadors,
entrenadors, equip directiu i afició. L’acte va comptar amb la participació de l’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, i del
regidor d’Esports, Josep Molins. En nom del consistori, Graupera va felicitar el club per la vitalitat que ha demostrat any rere
any i va anunciar als assistents que l’Ajuntament continua treballant per dotar Llavaneres d’un nou pavelló municipal annex al
camp de futbol.

Les 3 Viles fan pinya amb el bàsquet
Els clubs de bàsquet de Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes d’Estrac continuen apostant per la
marca del bàsquet 3 Viles. A l’octubre, van celebrar plegats la presentació d’equips i l’inici de
la temporada 2012-2013, amb un sopar de germanor al pavelló de Sant Vicenç de Montalt.
Aquesta temporada, el Bàsquet 3 Viles, que estrena nova web www.basquet3viles.org, compta
amb 19 equips federats, 12 de masculins i 7 de femenins.

Presentació en societat de l’Handbol Llavaneres
El Club Handbol Llavaneres va celebrar a primers
d’octubre un torneig triangular per presentar oficialment l’entitat. El club es va constituir al maig
per promocionar aquest esport d’equip, amb tradició al poble i a la comarca, i donar continuïtat a
les activitats extraescolars de la secció esportiva
escolar Serena Vall. La trobada es va fer al pavelló
municipal i en el torneig, a més de l’equip cadet
de l’Handbol Llavaneres, hi van prendre part el
BM Granollers i el Safa Horta.

Primera
experiència del
“Bateig de mar”
Una cinquantena de nens i
nenes han gaudit aquesta
tardor del programa Bateig
de mar, impulsat per la Diputació de Barcelona, juntament amb l’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres,
la Federació Catalana a de
Vela i l’Escola de vela del
Club Nàutic El Balís. El programa s’ha ofert en diverses
sessions, sempre adreçat a
escolars de 4t, 5è i 6è de les
tres escoles del poble, Serena
Vall, Sant Andreu i Labandària. L’experiència ha permès
els participants a introduir-se en l’atractiu món de la
vela. Ens els tallers, de tres
hores de durada, els nens i
nenes van participar en una
navegació col·lectiva i en un
tallers de nusos.
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entrevista
Salvador Ramon i Paulí. Regidor de Serveis Municipals i Manteniment
Fill de Vilassar de Mar, està establert a Llavaneres des de l’any
1995, però hi ha estat vinculat tota la vida. Casat i pare de 4 fills,
és Enginyer en Telecomunicacions. És fundador i impulsor de
l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) d’enginyeria
industrial, adscrita a la UAB. Actualment forma part de la junta
de govern del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions de
Catalunya i és regidor del grup de CiU des de l’any 2011.

“La crisi ens obliga a ser més creatius
per fer el mateix amb menys”
Què li treu més la son de la seva feina com a regidor de Serveis i Manteniment?
La situació de crisi fa difícil l’ampliació de
tot tipus de recursos, que caldria aplicar, per
millorar els serveis de parcs i jardins, neteja
viària i recollida de residus. Això ens obliga
a ser més creatius per augmentar l’eficiència
i el rendiment, per fer el mateix amb menys.
De moment crec que ho estem aconseguint,
fins i tot estem millorant.
Passejar pel carrer i veure una bossa d’escombraries tirada a la via pública el deu fer enfurismar...
Aquesta circumstància, que vostè apunta, no
es dóna gaire. Si passa, el que faig es recollir la
bossa d’escombraries i tirar-la a l’àrea de contenidors més propera, igual que ho fa qualsevol altre vilatà. Pot haver estat un descuit o
potser sí que ha estat un acte incívic. El que
hem observat és que en les mateixes àrees de
contenidors, hi ha ciutadans que deixen bosses o altres deixalles fora, potser per les seves
dimensions. Cal recordar que els contenidors
tenen les mides expresses per a què només
s’usin amb bosses domèstiques, per a la resta,
per tant, cal anar a la deixalleria.
Què cal fer per aconseguir que la gent tracti el carrer com si fos casa seva?
Els primers beneficiaris directes del bon funcionament de les empreses de serveis de neteja som els ciutadans de Llavaneres. L’entorn
és un reflex del que som. Com he dit anteriorment, tots plegats formem un equip en el qual
els ciutadans hi juguen un paper important.
Fa falta molta pedagogia. Ara té prevista alguna
campanya de conscienciació ciutadana?
Sí que volem insistir i fer pedagogia a les
escoles. Explicacions a l’aula, visites a les
instal·lacions dels tractaments de residus i tallers d’actuació al municipi són algunes de les
accions que tenim previst aplicar, i que ajudaran a prendre consciència de què el poble és
de tots i per tant l’hem de vetllar entre tots.
De quina decisió se’n sent més orgullós des que és
regidor?
D’haver estructurat el servei de neteja tot

coordinant-lo amb la brigada municipal. Ara
som un únic equip amb un únic objectiu, i
tots junts treballem per aconseguir-lo. Per
aconseguir-ho hem hagut de readjudicar tasques a cadascú, reassignar responsabilitats i
fer procediments per augmentar el rendiment
i l’eficiència en la gestió. En agafar la regidoria vaig fer una auditoria de totes les àrees de
contenidors soterrats que hi ha al municipi.
A continuació es va fer un full de ruta de millora. Ara, i un cop passat un any i mig, ja hem
aconseguit aplicar part d’aquest full de ruta
que dóna els seus fruits visibles.
En què consisteix?
Hem tret un focus de brutícia que donava una
mala imatge del nostre poble: l’antic camp de
futbol s’havia convertit en una deixalleria. Ara
simplement ha desaparegut i la netedat hi és
present. S’ha corregit la ubicació de l’àrea de
contenidors del carrer Minerva. S’ha endreçat
la zona de la torre del capità general, alhora
que s’ha obert la nova àrea de Can Tamis. Bé,
la llista és llarga i continuarem fent la tasca...
Organitzar la brigada, el departament municipal
amb més personal no deu ser una tasca senzilla...
Organitzar, fer procediments, aplicar noves
tècniques, etcètera, no servirà de res si no
tenim un equip humà capaç de trobar la suficient motivació per implicar-se a fons en la
seva feina. Aquesta és també la meva feina, la
de motivar l’equip de la brigada, la seva feina
és molt important i útil.
Què canviaria del sistema actual de recollida selectiva de deixalles amb contenidors soterrats?
És bona idea i molt còmoda, tenir soterrats i
operatius les 24h del dia de tots els dies de
l’any els contenidors soterrats. Els ciutadans
en qualsevol moment poden “anar a tirar la
brossa”. El fet és que pel que fa al cartró, plàstic i vidre, no hi ha cap problema. El problema
apareix quan parlem del rebuig o de restes
orgàniques. Sobretot a l’estiu, aquestes restes dipositades dins els contenidors durant
un temps determinat i a altes temperatures
comencen a fermentar, emeten males olors.
Per tant, limitar el temps d’anar a tirar aquest

tipus de residus seria una possible solució, a
aplicar únicament durant els mesos d’estiu.
Una de les molèsties més complicades de
solucionar és la provocada per la recollida
que fan els camions d’escombraries. Aquests
també generen molèsties, olors, soroll, problemes de trànsit, etc.
No reciclar correctament suposa una penalització econòmica que es paga entre tots els llavanerencs...
Això vol dir que a l’hora de reciclar, si posem
deixalles als contenidors que no toquen, per
exemple restes de plàstics en la bossa del vidre, l’empresa que fa el tractament dels residus això ens ho penalitza. Reciclar és important, ja que entre tots hem de fer una societat
més sostenible, cal dir que tradicionalment
sempre s’ha reciclat. Però el consumisme de
les últimes dècades ens ho ha fet oblidar. Si
reciclem fem una economia més sostenible i
a més si ho fem bé, no ens penalitzaran!
Un dels seus cavalls de batalla és aconseguir que
s’utilitzi més la deixalleria municipal. En comparació a altres deixalleries, quin volum d’aportacions
recull?
L’ús de la deixalleria suposa un descompte en
el rebut d’escombraries. Per tant si algú no fa
aquest ús ha de ser perquè desconeix que tenim una deixalleria d’ús gratuït!
Aquesta és la seva primera experiència en política
municipal. Ser regidor és com s’esperava o potser
més complicat del que sembla des de fora?
És diferent, els ritmes, els procediments, els
hàbits adquirits... Cal fer les coses fàcils i amb
seny, aplicant el sentit comú i la lògica. Fentho així no hi ha massa diferències comparantho amb d’altres entorns professionals.
Quina notícia desitjaria poder anunciar aquest
mandat?
Que hem anat millorant any rere any, que no
hem patit cap incidència rellevant pel que fa a
la neteja viària i que el grau de satisfacció dels
ciutadans de Llavaneres per la meva gestió ha
estat del tot satisfactòria.
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grups municipals

Gràcies, seguim treballant
amb més força
Volem donar les gràcies als ciutadans de Llavaneres per la gran
participació. També agrair el suport contundent i majoritari que
ha tingut la nostra formació política aquí a Llavaneres.
El 30 de novembre, vam inaugurar les instal·lacions que acullen la
nova Prefectura Central de Policia i el Centre Logístic de la Brigada
Municipal. Era un deute pendent amb la Policia, que fins ara estava
en unes condicions poc adients. L’edifici ha estat possible gràcies
als diners provinents, gairebé completament, de subvencions de
la Generalitat i la Diputació. L’antiga seu de la policia romandrà
com a punt de servei. Informar-vos que s’està arreglant el passeig
marítim gràcies a les gestions fetes amb la demarcació de Costes.
Hem endreçat la zona dels contenidors que hi havia a l’antic camp
de futbol, la millora ha estat considerable. També s’ha obert una
nova àrea de contenidors soterrats a Can Tamis.
Us desitgem un bon Nadal, acompanyats dels vostres familiars i
amics, i un pròsper 2013.

Neixen flors a cada
instant
El 25N a Llavaneres ens ha portat revelacions amb una forta transcendència
a nivell local, a part del creixement de C’s, Esquerra Republicana queda
definitivament consolidada com a segona força política del poble. Per
davant del PP i amb molt de camp per córrer, una situació que no havíem
tingut mai al davant. Finalment ens hem instal·lat en una nova etapa,
superada la fi de l’hegemonia absoluta de CiU i PP s’obren cada cop més
portes a replantejar quin poble volem i com el volem fer. I el com, és
més important que mai. No es tracta de fer propostes diferents, es tracta
sobretot de fer política d’una manera diferent, de donar espai, eines i veu a
les persones, i als projectes que genera el nostre teixit social.
La greu fragmentació que el PP ha patit, en favor de Ciutadans,
especialment en barris i urbanitzacions que eren els seus feus tradicionals,
així com el desgast electoral de CiU, poden servir de pista per a les properes
eleccions. El bloc històric de vot de dretes es va desfent al mateix ritme
que ho fa la credibilitat dels seus referents habituals. Tots els que volem
repensar Llavaneres per viure-hi bé, tenim una oportunitat que no podem
desaprofitar i cal que ens posem a fer feina amb els nostres 3 regidors i amb
totes aquelles persones que vulguin fer pinya i treballar des de diferents
àmbits per un poble de persones i per a les persones.
Moltes gràcies a tots pel vostre suport i la vostra ajuda, treballant plegats
guanyarem!

L’alquímia del Nadal
A les dates festives que s’apropen es produeix un fenomen de
transmutació meravellós i increïble. Tots som bons i desitgem
felicitat als altres. Els governants es tornen increïblement
bondadosos i ens tornen a prometre grans accions, convençuts
que poc temps després ningú no recordarà les promeses, que una
vegada més, no es compliran. Ningú no recordarà que entre copa
de cava i torró, s’escaparan moltes llàgrimes que esguerraran la
festa a moltes famílies que veuen com els seus fills i néts tornen
a casa portats pel dolorós sense sentit d’un atur sagnant. Hauran
de suportar com a la televisió se’ls segueix emplaçant a demà per
solucionar els seus problemes. Però avui, què?
El demà no deixa de ser la destinació d’una nova mentida. I a
Llavaneres segueix sense passar res, i ens felicitaran el Nadal en
un exercici de demagògia emocional.
Bones festes a tots, especialment a aquells que més ho necessiten.
Se’ls ha retallat el cava i el torró però esperem que l’alquímia del
Nadal aconsegueixi que els somnis es converteixin en il·lusió. I
d’il·lusió també es viu. Bon Nadal i força per al proper any 2013!

Gràcies!
El Partit Popular de Llavaneres vol agrair a les 5.351 persones que
el passat diumenge 25 de novembre van anar a votar a Llavaneres
i vol fer arribar un agraïment molt especial a les 738 persones que
van optar pel Partit Popular i el missatge promogut per la nostra
líder, Alicia Sánchez-Camacho, a favor de continuar formant part
d’Espanya.
Per altra banda, volem destacar l’èxit de participació que es va
registrar amb motiu de la 14a Promoció de Productes Típics de
Llavaneres, en el marc de la Festa Major de Sant Andreu. Destacar
també la inauguració de la nova prefectura de la Policia Local
i Centre Logístic per a la Brigada municipal, ubicats al polígon
industrial. El pressupost preparat pel govern municipal per al
2013, tot i ser auster, a causa dels temps actuals, presenta un
increment en les partides de Serveis Socials, per ajudar les famílies
del poble que més ho necessiten.
No volem acabar aquest escrit sense felicitar el Nadal a tots els
llavanerencs i desitjar-los un feliç 2013.

26 decrets d’alcaldia
El 19 de novembre, en Ple extraordinari i urgent, convocat 6
hores abans, es va presentar al Ple de l’Ajuntament la proposta
per iniciar uns expedients de revisió i anul·lar finalment 25 dels 26
expedients de contractació de personal fets per decret d’alcaldia, o
sigui, contractacions a dit per l’alcalde.
Aquesta anul·lació es farà seguint les indicacions de l’Oficina
Antifrau de Catalunya que ha trobat possibles irregularitats o
infraccions de la normativa. O sigui, que s’han fet malament. Una
vegada més, les actuacions de l’alcalde Graupera ens fan passar
vergonya davant d’altres institucions i, el pitjor, generen una
situació ingrata davant el col·lectiu de treballadors municipals.
I el pitjor de tot, és que aquests decrets, en la majoria dels
casos, s’havien acompanyat d’un informe on ja s’advertia de les
irregularitats. Tot i això, l’alcalde va decidir tirar endavant. Ara
toca, passar la vergonya i anul·lar els decrets. Aquest és l’estil
de l’alcalde Graupera. Encara esperem que el govern faci el més
petit gest de retreure públicament l’actuació al seu líder, ja que
d’autocrítica mai no se’n fa.

Que ens portaran els reis
el 2013?
De moment carbó equivalent a més impostos per als ciutadans: l’IBI
augmentarà de 60€ a 150€; la taxa de l’aigua pujarà de 40€ a 80€ l’any més
l’actualització del cànon per consum; un nen a l’escola bressol costarà 220€
més a l’any; si el portes a l’Escola de Música serà un 3% més car... i així fins
aconseguir que viure a Llavaneres es converteixi en un luxe per als més
rics i per als no tan rics.
Tot això per mantenir una classe política instal·lada a l’Ajuntament que
no vol perdre cap dels seus privilegis en forma de sou. I per això són els
primers a demanar sacrificis als treballadors municipals per poder signar
el nou conveni laboral.
En el ple de pressupostos per a l’any 2013, S0S Llavaneres presenta una
moció per racionalitzar i sostenir l’administració local. És un avantprojecte
de llei (memoràndum d’Europa d’obligat compliment en demanar el
rescat d’Espanya). En un dels seus punts diu que cap alcalde o president
de la Diputació podrà cobrar més que un ministre (68.981,88€), i que les
retribucions de la corporació municipal no podran suposar més del 0,6%
de les despeses del pressupost municipal. Si hem d’aplicar la llei, el proper
any 2013 el sr. alcalde, la sra. regidora d’Urbanisme i el sr. regidor de
Recursos Humans s’hauran de retallar el seu sou en un 50% com a mínim.
Veurem si són proactius o vindran de fora per a imposar-ho.
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agenda

desembre 2012 / gener 2013
Diumenge 9 de desembre
11.30 h, a l’Ermita de Sant Sebastià
Obertura del pessebre de l’ermita
Organitzat per Secció de Cultura d’El
Casal

Divendres 14 de desembre
21.30 h, Temple parroquial de Sant Andreu
Concert de Sant Andreu
Amb Camerart-Orquestra del Maresme, amb direcció de Jordi Colomer
Organitzat per Secció de Festes i Tradici·
ons Catalanes d’El Casal de Llavaneres
Dissabte 15 de desembre
7 h, pg. de Jaume Brutau
Ascensió al Puigsacalm (la Garrotxa)
Més informació: excursionselcasal@
gmail.com i ojupeligru@hotmail.com
Organitzat pel Grup “Oju Peligru” i Sec·
ció Esportiva d’El Casal
12 h, Sala infantil de la Biblioteca Municipal
L’hora del conte
Contes amb la Ruth (Tururuth)
Organitzat per Biblioteca Municipal
14 h, Casal de la Gent Gran
Dinar nadalenc i ball
Preu: 15 € (20 € per a no usuaris)
Organitzat per Casal de la Gent Gran
Diumenge 16 de desembre
8 h, El Casal (sortida)
Portada del pessebre al cim del Montalt
Cal portar esmorzar
Organitzat per El Casal de Llavaneres

A peu de carrer

11.00 h, a la plaça de la Vila
Llavaneres amb la Marató de TV3
Xocolatada popular, Flashmob de Gim
Llavaneres, actuació d’Esperit de Joventut i de les corals de l’Escola de Música
de Llavaneres i de la Coral Sant Andreu,
Mosaic gegant, tómbola de joguines
solidàries, karaoke solidari i venda de
plantes.
Organitzat per Llavaneres amb la Ma·
rató
18 h, Sala Polivalent d’El Casal de Llavaneres
Espectacle infantil: “Pastorets cap a
Betlem”
A càrrec de la companyia la Roda
Preu: 4 euros
Organitzat per Fundació Xarxa d’Es·
pectacle Infantil i Juvenil de Catalunya
Dimarts 18 de desembre
11.30 h, Plaça de la Vila
Cantada de Nadal
A càrrec dels alumnes de 2n de les tres
escoles de primària
Organitzat per Regidoria d’Ensenya·
ment i les escoles de primària
Divendres 21 de desembre
9.30 h, Pavelló municipal
Concert de Nadal 2012
A càrrec dels alumnes de l’Escola Sant
Andreu
Organitzat per Escola Sant Andreu
Dissabte 22 de desembre
21.30 h, a El Casal de Llavaneres
Concert de Nadal

Projecció de l’audiovisual “L’oratori de
Nadal”, de J.S. Bach
Organitzat per El Casal de Llavaneres
Diumenge 23 de desembre
12 h, El Casal de Llavaneres
Exposició del tradicional pessebre de
Nadal
Organitzat per El Casal de Llavaneres
Dimecres 26 de desembre
11 h, a l’ermita de Sant Sebastià
Cantada popular de Nadales
Organitzat per El Casal de Llavaneres
16.30 h, Pavelló municipal
Parc de Nadal
Dies 26, 27, 29 i 30 de desembre.
Edats: de 0 a 13 anys
Accés gratuït als menors de 3 anys
Durada: de 16.30 a 20 hores
Preu: 5 euros per dia. Abonament per als
4 dies: 16 euros
Organitzat per Regidoria de Joventut
Divendres 28 de desembre
17 h, Casal de Joves
Campionat de playstation
Més informació al Casal de Joves
Organitzat per Regidoria de Joventut
6 h tarda, Parc de Ca l’Alfaro
Arribada dels Patges Reials
Vine a lliurar la carta per a Ses Majestats
d’Orient
Organitzat per Organisme Autònom
Cavalcada de Reis
Dilluns 31 de desembre
18 h, sala polivalent d’El Casal

Ball i festa country
Preu: 7 €, consumició inclosa
Organitzat per El Cor Country, en col·
laboració amb El Casal
Dissabte 5 de gener
18.30 h, pels carrers de Llavaneres i la
plaça de la Vila
Cavalcada de Ses Majestats d’Orient
Organitzat per Organisme Autònom
Municipal Cavalcada de Reis
Diumenge 13 de gener
12.30 h, Església parroquial
Presentació de la celebració del Centenari del Cardenal Vives i Tutó
Organitzat per Museu-Arxiu Vives i
Tutó
Dissabte 19 de gener
12 h migdia, Sala d’actes de la Biblioteca
Municipal
Presentació de la novel·la: “La cadira
verda”
De la llavanerenca Susana Gil Micó
Organitzat per Biblioteca Municipal
Diumenge 20 de gener
10 h matí, Ermita de Sant Sebastià
VII Aplec de Sant Sebastià
10 h. Missa a l’ermita
11 h. Ballada de sardanes (amb cd)
Coca i vi dolç
Paradetes i jocs infantils
Organitzat per Comissió Salvem l’ermi·
ta, Parròquia de Sant Andreu, Secció de
Cultura d’El Casal, Adventures Llava·
neres i ADF Serralada del Montalt

Envia’ns els teus escrits a premsa.sall@santandreudellavaneres.cat

Agraïment
A tots els familiars, amics i coneguts de la Sra. Angela Bonamusa, vídua de
Ramon Figueras.
Voldria agrair-vos a través d’aquest mitjà, en nom de la meva família i del meu
propi, el suport i la companyia rebuda en aquests moments i la vostra presència
el dia 19 d’octubre, a l’església de Sant Andreu de Llavaneres per celebrar la
pasqua de la meva mare, coneguda com l’Angeleta. Gràcies per acompanyarnos en la tristesa i en l’esperança.
Mentre celebrava la missa veia moltes persones conegudes que amb la seva
mirada em donaven força i ànim per continuar oficiant l’eucaristia. Gràcies!
Persones que em recordaven a altres persones, als seus familiars, que feia poc

Resultats a Llavaneres de les
Eleccions al Parlament de
Catalunya del 25N

o molt de temps, també havien deixat aquest món. Vull que sapigueu que amb
un pronunciament metaf ísic vaig encomanar al Senyor a tots els vostres éssers
estimats. Com sol dir-se popularment “la meva missa” va ser “la vostra missa”.
Gràcies a tots per compartir des de la fe el comiat de la meva mare a l’eternitat.
Una fe fundada amb la Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist que ens diu que
per la gran misericòrdia de Déu el final de la vida és un Retrobament amorós
amb el Pare que un dia ens va regalar l’existència i ara ens la vol donar en
abundància.
Una gran abraçada de part de tota la meva família.
P. Ramon Figueras OP
Asunción, 26 d’octubre del 2012

tel: 677 57 28 23 - email: ericferpsi@gmail.com
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Psicòleg
col.legiat número 16436

Eric Fernández Rufiandis
Serietat i professionalitat a bon preu
Psicologia per adults
Cr. del Mar 3 , 1 er. 5À
08392 Sant Andreu de Llavaneres
tel: 677 57 28 23 - email: ericferpsi@gmail.com
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HIGIENE PERSONAL I DOMÉSTICA
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Classes d'Anglès i Francès















Reforç escolar per primària, secundària i batxillerat
Passeig Joaquim Matas nª 13 - 08392 Llavaneres
tel. 93 795 20 73 - 619 988 042

Camí del Sant Crist 2-4 local 15 - Pla d’en Boet - Mataró
( Front Camp de futbol del Cerdanyola)
manelropademarca@hotmail.com

Tel: 93 757 60 31
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Àlbum de fotos: Festa Major de Sant Andreu 2012

