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editorial

Temps de pèsols, de civisme i d’estalvi
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L’alcalde, la regidora d’Urbanisme i el diputat de l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació
de Barcelona, Josep Llobet, estudiant la ubicació del futur pas de vianants del passeig de Mare
de Déu de Montserrat.
Arriba la primavera i amb ella una de les cites més importants del calendari festiu de Llavaneres: la
Festa del Pèsol. Malgrat els problemes que les gelades han causat als conreus, no podíem deixar de
celebrar la festa, perquè és un aparador turístic molt important per al nostre municipi. D’aquelles
cites que ens posen al mapa. Celebrarem la festa i la mostra gastronòmica i, com a consistori, farem
costat als nostres productors.
Aquesta primavera serà temps també de dir prou a les defecacions dels gossos al carrer. Per enèsima
vegada, sí, però amb més autoritat que mai. Endurirem i força les sancions als propietaris de gossos
que no recullin les deposicions dels seus animals de la via pública.

Fotografies:
Institut de Llavaneres
Casal de Joves
Quim Bertran
Liam Albaladejo Kelly
Raquel Begines

Dies enrere, vam rebre la visita del responsable de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona. Tenim el seu compromís de revisar i millorar l’estat de les quatre vies de titularitat
supramunicipal del nostre poble: l’avinguda de Catalunya, la carretera de Sant Vicenç, l’avinguda
de Sant Andreu i la Carretera de Mata. N’estem satisfets perquè millorarem la seguretat viària i la
qualitat urbanística dels nostres principals accessos.

Impressió:
Impremta
Gràfiques Llavaneres
Dipòsit legal:
B-43250/2007

La crisi econòmica ens ha obligat a retallar despeses i personal municipal. En aquests moments, ja
hem demanat al govern central una ajuda de gairebé 1’3 milions d’euros, que és el dèficit dels últims
deu anys que arrossega l’Ajuntament. I continuem endavant amb la política d’estalvi. És l’únic camí
que tenim per sortir-nos-en. El camí és tortuós i no admet més crispació. És per això que faig una
crida als grups de l’oposició per demanar-los que ens facin costat d’una vegada per totes, amb
responsabilitat, sense ressentiments, sense falses acusacions i amb actitud positiva.
Per últim, vull felicitar tots els nens i nenes que han participat en el concurs de dibuix per trobar la
mascota de les Olimpíades de Llavaneres 2012. Gràcies!

Tota la informació
municipal, al dia, la
trobaràs a:

Salutacions cordials,

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
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promoció econòmica

La 13a Festa del Pèsol es farà
del 26 al 29 d’abril
No hi faltarà cap dels clàssics de
la celebració
Llavaneres no faltarà a la cita de la Festa del
Pèsol 2012. Del 26 al 29 d’abril, el municipi
tornarà a fer bandera del seu producte
d’horta més preuat, el pèsol garrofal, que
per les seves característiques, la seva dolçor
i la seva textura, s’ha guanyat el sobrenom
de la perla verda del Maresme. La Mostra
Gastronòmica que acompanya la Festa del
Pèsol se servirà en una desena de restaurants,
del 7 al 29 d’abril.
La festa comptarà amb activitats que són
ja clàssiques, com el sopar de gala amb
el lliurament del Pèsol d’Or, el taller de
cuina, la degustació i la visita a la Fira, en
l’incomparable marc del parc de Ca l’Alfaro.
La novetat d’aquest 2012 és el lliurament del
primer guardó de la Coca d’Or, en el transcurs
del sopar de gala. El reconeixement s’afegeix
al Pèsol d’Or, que enguany arriba a la sisena
edició. Com en el cas del pèsol, es tracta de
premiar personalitats que hagin contribuït a
promoure o impulsar la coca de Llavaneres.

Actes de la 13a Festa del Pèsol de Llavaneres:
· Sopar de Gala: Serà l’activitat que obrirà
la Festa Pèsol el dijous 26, a les 21 hores, al
restaurant Masia Graupera. El preu del menú
és de 50 euros per comensal i les reserves
es podran fer a través del web municipal
www.santandreudellavaneres.cat. Durant el
transcurs del sopar es lliurarà el 6è Pèsol d’Or
i la Coca d’Or.
· Taller de cuina. El divendres 27 al matí i
aprofitant el mercat setmanal, el passeig de la
Mare de Déu de Montserrat es convertirà en
una cuina. L’associació La Dona per la Dona
s’encarregarà un any més d’ensenyar a cuina
la recepta dels pèsols ofegats de Llavaneres.
· Ca l’Alfaro: Aquest parc emblemàtic tornarà
a acollir els actes centrals de la Festa del Pèsol,
amb l’exposició i venda de pèsol garrofal i
productes de les hortes de Llavaneres, a més
d’altres productes dels comerciants locals i
la degustació popular del diumenge al matí.
Serà el cor de la fira, que obrirà dissabte de 10
a 14 i de 17 a 20.30 hores, i diumenge de 10
a 15 hores, i també d’un seguit de propostes
d’animació infantil.
· Mostra Gastronòmica: Tampoc no faltaran
a la cita els restauradors que, durant tres
setmanes, oferiran uns menús especials amb
el pèsol com a ingredient estrella de les seves
cartes, i amb la coca de Llavaneres com a
postres d’excepció. El preu mitjà és d’uns 35
euros per comensal.

Un mal any per als conreus

Llavaneres en 360º

Les gelades de principis de febrer van
malmetre la temporada del pèsol.
Els productors de pèsol garrofal de
Llavaneres calculen que el fred extrem
d’aquells dies els van fer perdre 13.750
quilos de pèsols, que suposarà unes
pèrdues globals de 84.400 euros, als
quals s’hi han d’afegir 12.200 euros
més de pèrdues pels danys a altres
conreus. L’Ajuntament té en marxa
una reclamació, a través del Consell
Comarcal, per tractar d’aconseguir ajuts
per als productors afectats. Malgrat
el desastre, després de les gelades, els
productors van tornar a plantar pèsol
per tractar d’aconseguir una collita per
a finals d’abril i per garantir llavor per a
l’any que ve.

En el marc de la Festa, dissabte 28, a les
18 h, a Ca l’Alfaro, es farà la presentació
d’un projecte singular: un tour virtual
per Llavaneres. Es tracta d’un treball
que Xavier Roma, a través de la seva
empresa www.espais360.com, cedeix
al municipi i que a partir del mes
de maig es podrà consultar arreu
del món a través del web municipal
w w w.santandreudellavaneres .cat .
Són imatges de Llavaneres en 360º:
l’Ajuntament, Ca l’Alfaro, l’església i el
carrer de Munt, la Biblioteca, un camp
de pèsols i panoràmiques del municipi
realitzades des de punts elevats. Totes
les imatges estan georeferenciades.
Darrere de les imatges panoràmiques,
hi ha fins a 160 instantànies.
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urbanisme

serveis

En marxa les obres del
centre logístic
L’edifici, que es construeix a l’entrada del polígon industrial,
allotjarà la Policia Local i la brigada

Les obres de construcció del centre
logístic van començar el 12 de març, amb
el moviment de terres, tal com es pot
observar a la imatge. La durada prevista
és, d’aproximadament, nou mesos. L’edifici
s’està aixecant en un solar municipal
situat a l’entrada del polígon industrial
de Llavaneres. Constarà de dues plantes

i tindrà una superfície útil de 605,19m2.
Allotjarà la Policia Local i la brigada
municipal. El projecte compta 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 ascendeix a 85.648 euros.

plens municipals

Acords de ple
que s’havia de celebrar en el moment de
tancar aquesta revista, es recolliran en el
proper número del Llavaneres Informa.

Acords de ple (30/01)

Pòlissa sanitària. Rescindir la pòlissa
subscrita amb Assistència Sanitària per al
personal funcionari de l’Ajuntament amb
efectes des del dia 31 de desembre de
2012. A favor, CiU i PP. En contra, ERC,
GLL, PSC i SOS Llavaneres.

Revocació d’acord. Revocar l’acord del
Ple de l’Ajuntament de 26 de maig de 2009
pel qual es va aprovar la modificació de
l’article 34 del Pacte Regulador del personal funcionari i del Conveni Col·lectiu del
personal laboral de l’Ajuntament, per a la
inclusió d’un ajut social per fill celíac de
100 euros, amb efectes del 31 de gener
de 2012. Vots a favor de CiU i PP. Vots en
contra d’ERC, PSC i SOS. Abstenció de
GLL.

La nova bateria de contenidors soterrats
del carrer Fornaca està en funcionament
des de primers de març. Aquests contenidors substitueixen els del carrer Minerva,
que generaven moltes molèsties als veïns.
Des del consistori i després d’analitzar la
ubicació de totes les àrees de contenidors
soterrats distribuïts pel terme municipal,
es va considerar que calia, necessàriament, reubicar els del carrer Minerva en
un nou emplaçament. Després d’escoltar
les parts implicades -al novembre hi va
haver una reunió amb els veïns afectatsi de valorar-ho tècnicament, l’Ajuntament
va decidir habilitar una nova bateria de
contenidors al final del carrer Fornaca, a
prop de la carretera de Mata. La nova ubicació permet evitar els sorolls molestos
del camió, ja que entra i surt per la carretera.

ajuntament

Publiquem els acords del ple de l’Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres del 30 de
gener. Els acords del ple municipal de març,

Convenis laborals. Denunciar el Pacte
Regulador de les condicions de treball del
personal funcionari de l’Ajuntament, per
als anys 2008-2012, el qual inclou també
l’Annex de la Policia Local, i el Conveni
col·lectiu del personal laboral, aprovats
pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 17 de
setembre de 2008. A favor, CiU i PP. En
contra, ERC, GLL, PSC i SOS Llavaneres.

Nous contenidors al
carrer Fornaca

Creu Roja. Cedir l’ús en precari, mitjançant adjudicació directa, del local de
propietat municipal situat a l’Avinguda
Catalunya, núm. 38, Escala C, Baixos 1
(anteriorment Avinguda Catalunya, núm.
20), per tal que sigui destinat a activitat
social en el municipi per part de la Creu
Roja, entitat sense ànim de lucre. Es considera que cal prioritzar la rendibilitat
social per damunt de la rendibilitat econòmica d’aquest bé. Unanimitat.
Societat municipal. Aprovar inicialment
la modificació de l’article 13 dels Estatuts
de la societat mercantil Llavaneres Societat Municipal, SL. A favor, CiU i PP. En
contra, ERC, GLL, PSC i SOS Llavaneres.

Mor Miquel Rull, un
dels policies històrics de
Llavaneres

Miquel Rull Márquez va morir el 10 de
març, als 80 anys. Rull era una persona
molt coneguda al municipi perquè durant
23 anys va treballar com a Policia Local de
Llavaneres, des de la creació del cos de seguretat municipal l’any 73 i fins a la seva
jubilació. Estava casat, era pare de cinc
fills, quatre noies i un noi, i tenia 7 néts.
L’Ajuntament vol fer arribar el condol a la
família i als amics.

Mor Alfredo Arenas,
l’antic encarregat de la
brigada municipal

Alfredo Arenas Vilà va morir el 13 de març,
als 76 anys. Arenas va treballar durant 21
anys com a cap de la brigada municipal,
del gener de 1979 fins a la seva jubilació,
l’any 2000. La seva feina el feia estar sempre al peu del canó, organitzant les festes
majors i col·laborant amb totes les entitats de la vila. L’Ajuntament vol fer arribar
el condol a la família i als amics.
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medi ambient

Llavaneres va reciclar durant el 2011 prop
dels 64% dels residus que va produir

Les xifres de recollida selectiva continuen millorant, tot i que la
qualitat de la matèria orgànica continua sent el punt més feble
La Regidoria de Medi Ambient fa una lectura positiva de l’evolució del reciclatge a
Llavaneres. Durant el 2011, el municipi va
reciclar un 63,92% de la deixalles, un punt
i mig més que l’any anterior. La tendència és positiva perquè s’ha anat reduint el
nombre de tones de rebuig, les deixalles
que no es reciclen i per les quals penalitzen als ajuntaments perquè van directa-

ment a la incineradora, amb els problemes
mediambientals que això suposa. També
valora positivament l’increment del reciclatge de vidre i la consolidació de la
deixalleria municipal. En canvi, entre els
punts febles, hi ha la dubtosa qualitat de la
matèria orgànica que es recull, i que fa encarir el seu tractament. Pel que fa al paper
i al cartró, la tendència també és positiva.

201 famílies tindran un descompte del
25% en la taxa d’escombraries
La Regidoria de Medi Ambient té ja el llistat
de les famílies que es beneficiaran aquest
any d’un 25% de descompte en la taxa
d’escombraries. Aquest any 201 famílies es
veuran recompensades per haver fet ús de
la deixalleria un mínim de 12 vegades o per
fer autocompostatge. Concretament, 133
famílies han apostat per un ús continuat
de la deixalleria i 68 fan compost amb les
restes vegetals de menjar. Algunes d’aquestes
famílies arribaran a tenir una rebaixa del 50%
de la taxa.
En relació a la deixalleria, cal haver fet 12
visites a les instal·lacions en un mínim de sis
mesos per gaudir del descompte. Cal remarcar
que s’hi han de fer per portar-hi el material
que no es recull en el servei de recollida porta
a porta o a través dels contenidors, és a dir,
oli, fluorescents, electrodomèstics, mobles
vells o restes de poda, entre d’altres. Com a

novetat, a partir d’aquest any, caldrà disposar
de la targeta domiciliària per fer ús de la
instal·lació. Aquells que encara no l’hagin
recollit, ho poden fer a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament.
Pel que fa a l’autocompostatge, l’objectiu
és premiar les persones que es gestionen
la majoria dels residus orgànics que
produeixen. El veí interessat s’ha hagut
d’inscriure prèviament a l’Ajuntament i
haver manifestat el compromís per escrit
on diu que està disposat a fer compost amb
les restes vegetals del menjar. L’Ajuntament
s’encarrega, per la seva banda, de fer una visita
anual de control a la seva llar per comprovar
que, efectivament, aquesta pràctica s’està
portant a terme. Llavaneres va ser un dels
municipis pioners en el compostatge casolà,
una pràctica que s’hi porta a terme des del
2004.

Dades per a l’anàlisi:
EL PUNT FEBLE:
- La qualitat de la matèria orgànica:
quan més impura és, més hem de pagar
pel seu correcte tractament.
EL PUNT FORT:
- La consolidació de la deixalleria municipal
ARGUMENTS ECONÒMICS A FAVOR
DEL RECICLATGE:
- Gestionar una tona de rebuig, costa 35
euros/tona
- Per l’aportació d’una tona de paper/
cartró, envasos o vidre, es reben diners que permeten equilibrar el balanç
econòmic del servei sense haver d’augmentar les taxes ciutadanes.
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Tolerància zero
L’Ajuntament endurirà les sancions contra els propietaris
que no recullin les defecacions dels seus gossos
La Regidoria de Sanitat té un objectiu
clar per aquest 2012: aconseguir reduir
dràsticament la presència de defecacions
de gossos a la via pública. El govern
municipal està decidit a incrementar fins
a 600 euros la sanció als propietaris als
quals s’enxampi deixant una deposició del
seu gos al carrer. En el moment de tancar
aquesta revista, la previsió era aprovar una
modificació de l’apartat de sancions de
l’Ordenança de civisme, en el ple del 26 de
març.
L’enduriment de les sancions s’acompanyarà d’una campanya informativa entre
la població, especialment adreçada als
propietaris de gossos, i de la corresponent
campanya conjunta de la Regidoria de
Governació, a través de la Policia Local,
i de la Regidoria de Sanitat, que ja s’ha
posat en marxa. Darrerament i malgrat
els esforços dels darrers anys per tractar
d’eradicar aquest incivisme insalubre, la
presència de deposicions és ben notable
i, com és evident, les queixes ciutadanes
molt enèrgiques.
A banda de la difusió informativa a
través de la revista municipal, del web de
l’Ajuntament i de Ràdio Llavaneres, els
propietaris de gossos rebran una carta
explicativa. La campanya inclourà també
la difusió de material informatiu pels

edificis municipals i pels establiments
relacionats amb les mascotes (veterinaris,
botigues, centres d’estètica canins...), així
com als centres escolars del municipi.
A més, en l’exposició canina de bellesa
del proper diumenge 6 de maig hi haurà
un estand informatiu. El missatge és el
mateix dels darrers anys, tal com s’indica
als nombrosos panells informatius que
hi ha distribuïts per tot el municipi:
“Les deposicions dels gossos mai a la via
pública. Per un poble amb qualitat de vida,
col·labora”.
Es tracta de sensibilitzar als propietaris de
gossos sobre la importància de mantenir
net l’entorn del municipi en relació a la
tinença responsable d’animals domèstics
i, concretament, de la necessitat de
recollir els excrements dels gossos que es
generen a les vies públiques en treure’ls a
passejar. En aquest sentit, cal recordar que
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) es
disposa de bosses per a la recollida de les
defecacions. En cas de ser propietari d’un
gos, cal adreçar-s’hi i sol·licitar-ne.
A través d’aquesta campanya també se’ls
recordarà que:
- És obligatori identificar electrònicament
el seu gos amb la implantació d’un
microxip homologat o altres sistemes

legals. Un dels avantatges és que en cas de
pèrdua, retrobar l’animal és molt més fàcil
- Existeix un cens municipal d’animals de
companyia, on cal inscriure’ls
- En cas que el gos sigui d’una raça
considerada perillosa, és obligatori també
obtenir la llicència municipal de tinença,
l’assegurança de responsabilitat civil i dur
l’animal pel carrer lligat i amb morrió. Els
menors de 16 anys no poden passejar-los
sols
- Per la via pública, tots els gossos han
d’anar lligats

El risc sanitari dels establiments
alimentaris, sota control
La Regidoria de Sanitat ha portat a terme
una campanya per classificar els establiments alimentaris de Llavaneres segons
el risc sanitari. L’objectiu és establir les
línies a seguir per garantir un bon nivell
de seguretat alimentària al municipi. La
Regidoria analitza ara les dades obtingudes per tal de fixar on cal dedicar més
esforços.
Durant aquest hivern, un tècnic ha visitat
85 establiments alimentaris establerts al
municipi: carnisseries i xarcuteries; peixateries i pesca salada; botigues de queviures i supermercats; restaurants i menjar per emportar; bars-restaurants; bars;
forns de pa i pastisseries; fruiteries... En
la visita, els ha fet un seguit de preguntes,
tot seguint una enquesta molt detallada
i precisa, que ara ha servit per treure les
conclusions sobre el risc de cada establiment. El risc sanitari dels establiments
depèn, per una banda, del tipus d’activitat

i del volum de producció i venda i, per altra banda, de les instal·lacions, de les bones pràctiques de manipulació d’aliments
i dels autocontrols sanitaris que portin a
terme els responsables dels establiments.
El següent pas serà l’inici de les inspeccions a càrrec de l’Agència de Protecció
de la Salut (APS) als restaurants del nostre municipi, prioritzant els establiments
amb més risc sanitari. L’acció es complementa amb una xerrada sobre exigències
sanitàries en el sector de la restauració, a
càrrec de l’APS, que en el moment de tancar aquesta revista estava previst oferir el
28 de març, a la Biblioteca municipal.
Aquesta campanya està subvencionada
per la Diputació de Barcelona i s’emmarca
dins les competències que l’administració
local té en matèria de salut, concretament
en la vigilància i control de riscos per a la
salut relacionats amb els aliments.

Prohibició d’alimentar els
coloms

L’alcalde de Sant Andreu de Llavaneres,
Bernat Graupera, ha emès un ban per
demanar a la població que no doni
menjar als coloms, per evitar la brutícia i
els problemes higiènics i sanitaris que les
defecacions d’aquests ocells provoquen
a la via pública, i en els edificis públics i
privats. Aquesta pràctica és especialment
perjudicial quan arriba l’estiu, perquè
amb les altes temperatures el risc
d’infeccions s’incrementa.
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serveis socials

Desmuntant mites
La Regidoria de Serveis Socials participa en la Setmana Cultural de l’Institut amb unes xerrades
sobre maltractaments en parelles adolescents
L’Institut de Llavaneres va organitzar del
13 al 17 de febrer la Setmana Cultura.
Durant cinc dies, el centre va oferir tota
mena de propostes als alumnes, per desengreixar l’intens programa lectiu dels
nois i noies. La Setmana Cultural va programar tallers (de grafologia, de fotografia…), sessions de preparació al Carnestoltes, sortides (al Rocs de Sant Magí, al
rocòdrom d’Arenys de Munt…) i també
xerrades. La Regidoria de Serveis Socials
hi va voler ser present, conscient de la
necessitat d’orientar els joves en aspectes fonamentals per a la seva educació
i la seva evolució com a persones d’una

societat complexa.
Sota el títol de Qui bé t’estima et farà feliç,
l’objectiu de la xerrada va ser desmuntar falsos mites sobre l’amor romàntic i
les relacions de parelles adolescents, per
tal d’aconseguir prevenir els maltractaments. Es va fer una exposició teòrica sobre la violència i la violència de gènere, i
es va obrir un debat entre els assistents. El
missatge va arribar a 67 alumnes, 36 noies i 31 nois, de 2n i de 3r d’ESO. Segons
expliquen els experts, els maltractaments
estan creixent entre els adolescents, per la
seva inexperiència.

L’any passat, la Regidoria ja va oferir aquesta proposta a l’institut. Va tenir tan bona
acollida, que enguany s’ha tornat a programar per a més alumnes. L’atenció que
dediquen els serveis socials municipals
a l’institut és permanent. Cada setmana,
tècnics de l’àrea participen en diferents activitats del centre. Els dimarts s’ofereix una
hora d’atenció personalitzada a càrrec de
l’educadora social –prèvia petició del centre i amb autorització de pares i/o tutors- i
els divendres es pren part en la comissió
de convivència. A més, s’han fet xerrades
sobre orientació laboral i sobre habilitats
socials dels joves, entre d’altres.

joventut

El Casal de Joves
programa tallers
i xerrades
El Casal de Joves comença a donar forma a
una programació estable d’activitats. L’espai
ofereix jocs de taula, billar, futbolí, ping pong
i ordinadors, per tal d’engrescar la seixantena de nois i noies, d’entre 13 i 22 anys, que
hi assisteixen diàriament, així com d’altres
activitats que sorgeixen espontàniament a
petició dels joves. Es fan tallers: de manualitats, pintura; es programen berenars (amb
la col·laboració de les famílies); i, els dimecres, és la tarda de les xerrades i els debats.
Entre altres temàtiques, ja han parlat de
Dependència emocional i d’Amor romàntic:
realitat o fantasia, i per a l’abril, hi ha programades xerrades sobre Sexualitat i afectivitat,
Malalties de transmissió sexual i mètodes

La Regidoria de Joventut
redacta el Pla Local de
Joventut 2012-2015
anticonceptius, Violència de gènere, i Salut
i trastorns alimentaris. Ara, s’està estudiant
la possibilitat de programar xerrades i debats
en horari nocturn, adreçades als pares i/o tutors. És per això que la Regidoria de Joventut
agrairia a tots els pares i/o tutors que estiguessin interessats en assistir a aquestes xerrades – debat es posessin en contacte amb la
regidoria. El telèfon de contacte és el 93 702
36 44, en horari de matí, i el 93 702 36 26, en
horari de tarda. El correu electrònic de contacte és casaljove@santandreudellavaneres.
cat. La Regidoria de Joventut agraeix la col·
laboració de les famílies en les activitats que
es programen, que ajuden a què pares i fills
comparteixin estones de lleure.

La Regidoria de Joventut està redactant
el nou Pla Local de Joventut, que guiarà les actuacions a seguir en el proper
quadrienni. A partir de les conclusions
extretes de la diagnosi de la situació
actual i de la nova realitat juvenil, així
com del compliment del Pla Local anterior, que va finalitzar a finals de 2011,
s’elaborarà el document que mostrarà
les polítiques públiques i les noves accions a realitzar en matèria juvenil, i
que principalment potenciarà l’ocupació a través de la formació i els hàbits
saludables, a través de l’esport.
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Dels dracs
modernistes als
retrats humanistes
El Museu-Arxiu repassa l’obra de joves talents de la
fotografia i de la pintura
Joves talents. Aquest és el
denominador comú de les darreres
dues propostes del Museu-Arxiu
de Llavaneres. Fins al 17 de
març, Can Caralt va mostrar les
fotografies de Marga Cruz que, sota
el suggerent nom de Dracs i colors,
Maresme modernista, suposa un
recorregut mil·limètric al patrimoni
modernista de la comarca, incloenthi Llavaneres, amb imatges molt
coloristes i amb una àmplia
representació de dracs. Durant
l’estada de l’exposició a Can Caralt
es van programar visites d’escolars i
també una hora del conte especial,

Tornem a
l’escola!
Tens fotos antigues, llibres o
objectes de l’escola a Llavaneres? El Museu-Arxiu de
Llavaneres està organitzant
una exposició per fer memòria i fa una crida a la col·
laboració dels veïns i veïnes.
Dades de contacte:
Can Caralt. Museu Arxiu de
Sant Andreu de Llavaneres
Carretera de Sant Vicenç, 14
Telèfon: 93 792 92 82
Correu electrònic:
museu.arxiu@llavaneres.es

a càrrec de Montse Assens, autora
dels poemes que acompanyen les
instantànies.
Les fotos de Marga Cruz van donar
pas als retrats d’Eduard Novellas,
un altre jove mataroní amb molt
de talent. Novellas mostrarà fins al
proper 22 d’abril la seva pintura a Can
Caralt. Una pintura que, en aquest
cas, busca captar l’humanisme que
desprenen les persones. Tot un
repte que suposa anar més enllà de
la forma, per endinsar-nos en el fons
d’aquell personatge, real o inventat,
llunyà o proper...

La pinacoteca es renova en el
seu 20è anivesari

El Museu-Arxiu convida a la reinauguració de la
pinacoteca municipal el proper 18 de maig, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus i
quan es compleixen 20 anys de l’obertura de les
instal·lacions. El Museu mostrarà la remodelació
que s’ha portat a terme en diverses sales de la pinacoteca i presentarà les noves incorporacions. El
punt de trobada és a les 19.30 hores, a Can Caralt.

A l’abril, escultures

Yago Vilamanyà és l’autor de la propera proposta de la sala d’exposicions del Museu-Arxiu de
Llavaneres. Del 27 d’abril al 27 de maig, podrem
veure a Can Caralt les escultures d’aquest autor,
també mataroní, fetes amb terracota. L’exposició
s’inaugura el 27 d’abril, a les 19.30 hores.

Uneix-te al facebook
del Museu

El Museu-Arxiu ja és present al Facebook. Si vols
estar al dia de totes les propostes que programa
l’equipament cultural, només cal que el busquis a
la xarxa social i premis a l’opció de M’agrada.
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Disfressats per Carnaval
Llavaneres va celebrar diumenge 19 de febrer, a la tarda, el Carnestoltes 2012: amb
una rua pels carrers del centre i un ball infantil amb la companyia Rovell d’Ou a la sala
polivalent d’El Casal de Llavaneres. El car-

naval popular l’organitza la Secció de Festes
i Tradicions Catalanes d’El Casal amb la col·
laboració de la Regidoria de Cultura i Festes.
Les escoles també van fer festa grossa, durant tota la setmana, amb els nens i nenes.

Miquel Lázaro presenta el seu nou llibre
El naturòpata i parapsicòleg llavanerenc Miquel Lázaro Vilas va presentar
a primers de març, a El Casal de Llavaneres, el seu darrer llibre Mis otras
vidas, publicat per Editorial Carena.
L’autor hi defensa que la mort no
posa fi a tot; “l’ésser humà continua
la seva existència amb experiències
diferents que l’ajuden a adquirir nivells superiors d’evolució”. En aquesta obra el protagonista ens desvetlla
el secret dels esdeveniments després
d’altres existències.

El 2013, any del
centenari del Cardenal

comunicació

Llavaneres amplia la cobertura “wi-fi”
L’Ajuntament de Llavaneres, juntament
amb la secció local de Guifinet Mataró i la
comunitat de veïns de Marinada, ha instal·
lat un nou enllaç per millorar la cobertura a
la xarxa wi-fi a la zona marítima del municipi. El nou dispositiu permet connectar-se a
Internet des de primera línia de la costa, de
Mataró fins a Arenys de Mar. Aquests són
els dos punts d’accés nous:
• LlavMarinada AP1-5: Cobertura a Mataró
i les Cinc Sènies fins a l’alçada del cementiri
de Llavaneres.
• LlavMarinada AP2-5: Cobertura des del
repetidor fins a la platja en direcció a Sant
Vicenç del Montalt, Caldes d’Estrac i Arenys
de Mar.

Amb aquesta nova instal·lació, l’Ajuntament
i Guifinet milloren el servei de connexió
gratuït a Internet a Llavaneres i reforcen la
cobertura als barris marítims del municipi,
donant servei a les Cinc Sènies i a la zona
industrial.
La xarxa que ofereix l’Ajuntament a través
de Guifi.net és de caràcter ciutadà. Actualment s’hi connecten més de 300 usuaris.
El control de la xarxa es fa a traves d’un
proxy que permet donar d’alta als usuaris i
limita l’accés a determinats serveis (com ara
descàrregues, ftp, pop3...), a més de bloquejar pàgines web de continguts no aptes per
a menors.

El Museu-Arxiu Vives i Tutó, en col·
laboració amb la Parròquia i l’Ajuntament de Llavaneres, celebrarà durant
el 2013 la commemoració del centenari de la desaparició de fra Josep
de Calassanç de Llavaneres, cardenal
Vives i Tutó, que va morir l’any 1913 a
Roma. Les despulles de Josep de Calasanç Vives i Tutó, nascut a Llavaneres
el 1854 i un dels fills més il·lustres del
municipi, es van sepultar a l’església
parroquial de Sant Andreu el 28 de
febrer de 2010.

La DxD celebra
el dia de la Dona
El 8 de març, l’associació La Dona per
la Dona va sortir al carrer per celebrar el Dia de la Dona Treballadora.
Al matí van repartir punts de llibre
a la plaça de la Vila i als carrers del
centre, i a la nit, van convocar el tradicional sopar de germanor.
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Una dècada de passió per la música
L’Escola Municipal de Música de Llavaneres compleix deu anys

L’embrió de l’actual escola de música va
néixer just ara fa vint anys, la primavera
de 1992. L’èxit de la Jove Orquestra de
Cambra del Maresme, creada l’any 1988
per Joan Devesa i la Secció de Cultura
d’El Casal de Llavaneres, va animar-los
a fer un pas més i crear un centre de formació, per compartir aquesta passió per
la música amb petits i grans. Les classes
van començar aquell mateix mes de setembre del 92, amb 20 alumnes i quatre
professors.

La consolidació

El rellançament de l’escola va arribar ara
fa deu anys, el curs 2001-2002. L’increment del nombre d’alumnes i la manca
d’espai van propiciar un acord, que va
rebre el suport unànime del ple, per tal
de crear el servei municipal d’escola de
música, que va passar a gestionar l’Associació Musical Llavaneres. Decisiu va ser
també, uns anys després, el canvi d’ubicació, un cop acabades les obres de remodelació de Can Caralt.
Els directors de l’escola, des de la seva

creació, han estat Joan Devesa i Freginals (de 1992 a 1996), José Antonio Cabo
(1996-2002 i en l’actualitat) i Gorka Bartolomé Anguita (2002-2009). L’actual
equip directiu es completa amb Cristina
Masferrer, com a cap d’estudis, i Maria
Juan, com a secretària acadèmica. En
aquests moments, l’Escola té 150 alumnes i 11 professors.
L’Escola és un centre docent autoritzat
per la Generalitat de Catalunya. S’hi imparteixen classes de música a partir dels
4 anys, passant per tot el Nivell Elemental (4 cursos), els dos primers cursos del
Nivell Professional i tres cursos de sensibilització musical per a alumnes de 4, 5 i
6 anys. També es fan classes per a adults
d’instrument, conjunt instrumental,
llenguatge i cant coral. El centre ofereix
una formació sòlida i personalitzada que
permet, posteriorment als alumnes que
ho desitgin, accedir a centres de Grau
Professional.

Vocació local

A més de l’activitat docent, l’escola té

vocació local i ha estat present des de
la seva creació en el programa cultural de Llavaneres, amb concerts a l’església de Llavaneres i als equipaments
municipals, i amb cicles musicals als
jardins de Can Caralt. L’activitat també s’intensifica com a membres de l’Associació Catalana d’Escoles de Música
i al Secretariat de Corals Infantils de
Catalunya, i conjuntament amb l’escola de Sant Vicenç fa 13 anys que organitzen els Moments Musicals a les Escoles. I des de fa 4 anys el Toca Fusta
trobada d’instrumentistes de corda a
la Torre Ametller. A més, els alumnes
de l’escola han participat en esdeveniments musicals importants, com ara
en els concerts solidaris amb el Txad a
l’Auditori i amb l’artista Perejaume en
l’enregistrament d’El Cant dels ocells i
properament al festival de Joves Músics Europeus Allegromosso a Itàlia.
Per celebrar aquests deu anys d’escola
municipal, l’esdeveniment més significatiu se celebrarà pels volts de Sant
Jordi, amb concerts a càrrec dels alumnes i també dels professors de l’escola.
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“El Pesolet”, la mascota olímpica 2012
La guanyadora del concurs de dibuix de la imatge dels jocs
olímpics d’aquest estiu és Andrea Doy Gelmà, d’11 anys

El regidor d’Esports i membres de la comissió lliuren el guardó a la guanyadora del concurs.
Les Olimpíades 2012 de Llavaneres ja tenen
mascota, i no podria ser més autòctona.
El dibuix guanyador del concurs té com a
protagonista un divertit pèsol, equipat amb
una torxa olímpica i el cartellet d’Olimpíades 2012. És El Pesolet, tal com l’ha batejat
la seva autora, Andrea Doy Gelmà. La guanyadora té 11 anys i estudia a l’Escola Sant
Andreu.
El jurat va escollir el dibuix d’Andrea Doy
d’entre les 268 propostes presentades al
concurs Crea la mascota olímpica, adreçat
a nens i nenes de Llavaneres de 6 a 11 anys.
En una tria prèvia, s’havien escollit com a
obres finalistes els dibuixos de Joan Devesa
Casals, Marçal Mora Rovira, Albert Rodríguez Taus, Arnau Aroca Fontanals i Andreu
Rocamora. L’acte de lliurament del premi
es va celebrar el 17 de març, amb la participació del regidor d’Esports, Josep Molins,
i dels membres de la Comissió Olímpica,
que està integrada per Mireia Neira, Gem-

ma Juncà, Gerard Creus, Dolors Catalàn,
Àngels Marí, Albert Artigas, Judith Artigas, Juan Antonio Casado, Roser Cerdà,
Macarena Izquierdo, Xavier Roca, Gemma
Martín, Pol Almar, Jordi Martín, Inma Julià i Tamara Zapico. L’organització agraeix
la col·laboració de les escoles del municipi i
felicita tots els participants.

El 29 de juny, cerimònia inaugural

Aquest any sí, és any olímpic a Llavaneres.
El 29 de juny es donarà el tret de sortida a
les Olimpíades 2012, amb la tradicional
cerimònia inaugural. Com ja és un clàssic,
la torxa olímpica arribarà per mar i servirà per encendre el peveter. Seran 8 dies de
competicions esportives obertes a tots els
veïns, a partir de 6 anys. El 8 de juliol arribarà el moment de la cerimònia de cloenda,
amb una festa al parc de Ca l’Alfaro.

Els esports olímpics

La Regidoria d’Esports i la Comissió Olím-

pica avancen també els esports que es
practicaran: Futbol 7, futbol sala, bàsquet,
vela, frontennis, dominó marxa nocturna,
cursa d’orientació, petanca, botifarra, natació, atletisme, escacs, tennis taula, pitch
and putt, billar, triatló, ciclisme de muntanya i tambeach (tamborí a la platja).
Les Olimpíades 2012 de Llavaneres es faran possibles gràcies a la col·laboració de
les entitats esportives i dels membres de
la Comissió organitzadora. L’organització
de les Olimpíades ofereix la possibilitat a
les empreses i entitats que ho vulguin de
patrocinar els jocs, amb aportacions econòmiques i/o material. Fins al moment,
es compta amb la participació de Bar Can
Perich, Fisel Helena Nicolau, Llava bikes,
L’Estanc, Perfumeria Mañach i Caixa Laietana.
Si esteu interessats en col·laborar-hi, us
podeu adreçar a la Regidoria d’Esports.

Quatre propostes per aquest estiu!
Curset de natació intensiu

La Regidoria d’Esports organitza el
curset de natació adreçat a nens i nenes de Llavaneres durant els mesos de
juliol i agost a la piscina municipal. Els
cursets ofereixen dos nivells d’aprenentatge: iniciació i perfeccionament.
Les inscripcions es podran fer a mitjans de juny. Les places són limitades
i l’admissió es farà per rigorós ordre
d’inscripció, l’edat mínima serà per a
nens/es nascuts l’any 2008.

Campus de Futbol

El CF Escola de Llavaneres organitzarà
el 4t Campus de futbol del 2 al 20 de

juliol, adreçat a nens i nenes nascuts
entre 1999 i 2007. L’horari del campus
serà de 9.30 hores del matí a 6 de la tarda. Les inscripcions s’obriran a partir
del mes de maig.

Campus de Bàsquet

Del 25 de juny al 20 de juliol, el CB
Llavaneres organitzarà la 10a edició
del Campus de bàsquet, on a més de
practicar aquest esport, els nens i nenes aprendran l’anglès. El campus està
obert a nens i nenes de 4 a 14 anys.
L’horari serà de 9 del matí a 5 de la tarda. Les inscripcions s’obriran a partir
del mes de maig.

Casal de Patinatge

Del 25 de juny al 27 de juliol, els clubs de
Patinatge Artístic de Caldes d’Estrac i de
Sant Andreu de Llavaneres organitzaran
el Casal d’estiu de patinatge al pavelló
municipal de Caldes, per a nens i nenes
de 4 anys en endavant. L’horari serà de
8.30 hores del matí a dues del migdia. A
més de practicar el patinatge, els nens i
nenes participaran en tallers de manualitats, dansa i activitats de lleure.
Per a més informació, podeu contactar
amb la Regidoria d’Esports o consultar
el web municipal www.santandreudellavaneres.cat
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entrevista
Antonio Costa, Tono. Tercer tinent d’alcalde. Regidor de Recursos Humans, Transports i Relacions amb Empresaris i Comerciants
Té 63 anys, està casat i és
pare de dos nois. Tot i haver
nascut a Barcelona, la seva
relació amb Llavaneres
es remunta als seus
avantpassats i als seus
estius des de la infantesa.
El seu avi matern era en
Joaquim Matas Ferran, a
qui el municipi va dedicar
una avinguda. Conegut
comerciant local, és una
persona molt activa en la
vida social i associativa de
la vila. Molt vinculat també
a la política municipal,
sempre a través del Partit
Popular, va ser durant
12 anys el regidor de
Governació i durant quatre
anys més d’Hisenda, de
l’exalcalde Víctor Ros.

“Al govern hi aportem
experiència, professionalitat i
compromís per Llavaneres”
Aviat farà un any de la constitució del nou Ajuntament. Com es gestiona el municipi amb un
context de crisi com l’actual?
Amb una implicació i dedicació diàries i amb una
col·laboració molt intensa entre els deu membres del govern. I, malauradament, a través d’uns
ajustos econòmics i de personal.
Com a regidor de Recursos Humans no deu haver estat fàcil afrontar una reducció de personal
com la que s’ha portat a terme des del juliol de
2011...
Realment no, perquè tot el que suposa parlar de
reducció representa una gran dificultat. Estem
parlant de llocs de treball, de persones, en un
context de greu crisi econòmica. També és cert
que és una tasca que calia afrontar i el Partit
Popular va considerar que jo era la persona adequada per dur-la a terme. No deixem de banda
que l’Ajuntament està obligat a complir un pla de
sanejament i viabilitat que implica una reducció
de personal.
Com està ara la situació?
Continua sent molt difícil. L’Ajuntament ha vist
reduïts considerablement els seus ingressos des
de fa uns quatre anys, s’ha hagut de rebaixar
substancialment el pressupost i, en canvi, hem
hagut de continuar prestant els mateixos serveis
i, fins i tot, millorar-los. En tot cas, vull anunciar,
com a cap de Personal, que la previsió de futur,
en aquests moments, és de mantenir l’actual
plantilla.
Governen amb CiU des del juny de l’any passat,
com valora aquest pacte?
Molt positiu. Crec que és el pacte natural en el
nostre poble. Compartim moltes coincidències a
nivell de programa de govern i, tot i que hi havia
regidors i regidores a qui no coneixia, hem aconseguit format un gran equip, molt professional.
Com a regidors del PP, què els va fer decidir entrar al govern i què creu que hi aporten?
Després de parlar amb la majoria de formacions polítiques de Sant Andreu de Llavaneres, el
nostre grup municipal va considerar que el més
adient era un pacte amb la federació de CiU. Nosaltres hi aportem experiència, professionalitat i
compromís per Llavaneres.
Crear la cartera de Relacions amb Empresaris
i Comerciants va ser una petició personal seva.
Per què?
Sóc una persona molt vinculada a aquest sector.
Durant molts anys vaig regentar un negoci, que
des del 2003 gestiona el meu fill. Li vaig passar el
relleu per qüestions de salut. Sóc molt conegut
i conec la majoria de comerciants i empresaris
del poble. Crec que el tracte directe de persona
a persona és molt important i, a més, amb la Regidoria de Promoció Econòmica, que coordina
Carlos Bartomeu,hi mantinc una vinculació molt
estreta. Ens complementem i fem equip.
Es veuen diferents les coses segons les miri com
a empresari o com a regidor?
Indiscutiblement. Com a regidor mires global-

ment per tots els professionals del sector i com
a empresari emprens accions per tirar endavant
el teu negoci.
Quin creu que ha de ser el futur de la Promoció
local de Llavaneres. Cap a on ens hem d’especialitzar per destacar?
Hem de vendre la marca Llavaneres. Què hem
de saber comunicar? Una situació privilegiada,
una gastronomia de prestigi, una gran oferta de
lleure a nivell privat, bons índexs (té plural) de
seguretat ciutadana i sensació de tranquil·litat,
de qualitat de vida. Tot això combinat amb la
consolidació de les dues marques de garantia de
qualitat: el pèsol i la coca de Llavaneres.
Aquest any, la temporada de pèsol serà nefasta.
Malgrat tot, estan decidits a tirar endavant la
Festa del Pèsol de Llavaneres?
Tirarem endavant la festa amb la col·laboració
dels restauradors i productors. En funció de la
propera collita, potser caldrà reorientar alguns
aspectes de la festa. Donarem prioritat a la opinió dels productors. Això sí, no perquè hi hagi
poc pèsol s’ha de deixar de promoure el pèsol
de Llavaneres. La festa està molt consolidada, la
gent l’espera.
Des que és regidor de Transports s’han introduït
algunes novetats en la línia del bus urbà: noves
parades –a Can Sanç i davant del Serena Vall-,
ampliació del recorregut per Can Sanç, horaris
més adaptats al tren. Quines altres millores voldria tirar endavant?
Estem estudiant la possibilitat, a través de l’empresa concessionària Casas, del grup Moventis,
d’ampliar la línia cap al Balís. Tot i la gran dificultat econòmica, volem donar cobertura a aquests
barris, atendre la reclamació dels veïns. És un
projecte a mitjà-llarg termini que creiem que podrem arribar a assumir. També s’està gestionant
la col·locació de més marquesines per aixoplugar els usuaris. Cal assenyalar que gaudim d’un
servei de bus urbà molt professional, gràcies a la
fiabilitat dilatadament demostrada per l’empresa Casas, que mai ens ha deixat sense servei. La
garantia de substitució de vehicles i de xofers és
total.
A finals d’any les xifres d’usuaris van millorar
lleugerament, però el bus continua sent un servei deficitari.
Sempre serà deficitari però és un servei necessari per garantir la mobilitat de la població,
sobretot de la gent gran i dels joves. Tenim un
territori molt dispers, desvertebrat, i el bus ens
acosta. Entre els mesos de setembre i desembre,
l’increment d’usuaris va ser d’un 4,28%. Estem a
l’espera dels resultats d’aquests primers mesos
del 2012 per veure com ha continuat evolucionat.
Què li faria especial il·lusió poder anunciar durant aquest mandat?
Que aquesta crisi s’ha acabat i que hem pogut
generar llocs de treball a Sant Andreu de Llavaneres, especialment per als nostres joves. Aconseguir tancar el mandat amb un Ajuntament sanejat, i que torni l’alegria al carrer.
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grups municipals

Seguim treballant, seguim
fent poble!
Fidels al model de poble net, tranquil, segur i amb qualitat de vida i
a l’eslògan electoral de campanya de CIU, reiniciem les campanyes
per a la recollida de les defecacions de gossos a la via pública
preveient importants sancions econòmiques als incívics. Estem
millorant els accessos a la platja de l’estació, al Passeig Marítim
i a Renfe; també estem millorant la seguretat a l’avinguda Sant
Andreu i complint el compromís amb els veïns del carrer Fornaca
i Minerva de traslladar la bateria de contenidors soterrats que els
provocaven moltes molèsties. Estem fent la instal·lació d’horts
municipals i més wifi gratuït, etc...
Tot això fent una política responsable de manteniment dels costums
i tradicions populars, d’austeritat econòmica a l’ajuntament, sense
augmentar la pressió fiscal a les famílies, i incrementant les ajudes
de serveis socials municipals.

Menys irregularitats
i més rigor
Ràdio Llavaneres ha comptat durant un any amb un treballador
sense contracte per fer feines de suport tècnic a esquenes de tots
els òrgans de decisió política i legal de l’Ajuntament. Sens dubte
una greu irregularitat.
Al mateix temps s’han declarat improcedents tres acomiadaments
que va realitzar el consistori fa uns mesos, cosa que no ha fet més
que augmentar les despeses del nostre ajuntament. Una greu
manca de rigor.
Des d’Esquerra seguim exigint transparència i rigor en la
gestió municipal. La imatge del nostre municipi encara no s’ha
recuperat del perjudici que van ocasionar els casos que relacionen
Llavaneres amb la corrupció, i per aquest motiu cal reclamar el
màxim rigor en la gestió municipal. No podem permetre més
casos que posin en dubte la imatge d’aquest ajuntament. MENYS
IRREGULARITATS I MÉS RIGOR, senyor Graupera.
Contacta amb nosaltres a: esquerrallavaneres@gmail.com.

Per què?
Per què ara que no hi ha eleccions hi ha qui desapareix, s’amaga o
no es veu gaire?
Per què quan hi ha eleccions hi ha qui s’exposa i apareix
constantment?
Per què quan hi ha eleccions, es parla i es promet tant? I per què
quan no n’hi ha, es calla i no es compleix?
Per què es diu que es vol governar amb tothom i al poc temps no
es compta amb ningú? Ni s’ explica res?
Per què ens deixem enganyar?
I la resposta: Per a què? Per a què tot segueixi igual? Per a què
guanyi l’immobilisme?
Confiem que arribi el dia que Llavaneres es deixi de fer preguntes i
exigeixi respostes. Serem capaços? O tot seguirà igual…

El PP, amb les famílies
Una de les principals prioritats del nostre programa electoral és la
continuïtat i l’increment dels ajuts a les famílies en aquests moments
de crisi econòmica. En aquest sentit, des de la Regidoria de Benestar
Social hem treballat per augmentar l’ajuda als més vulnerables. Hem
aconseguit que aquestes partides s’hagin incrementat o si més no
mantingut, tot i que el pressupost és més restrictiu que els anteriors.
Paral·lelament, els Serveis Socials municipals estan dedicant tot el seu
esforç a aconseguir incrementar la col·laboració i el suport de diferents
entitats de caràcter social, que dediquen gran part de la seva activitat
a col·lectius de més vulnerabilitat i amb risc d’exclusió social. Cal
fer especial èmfasi, i des d’aquí, felicitar l’equip tècnic de Serveis

Socials per la tasca que estan portant a terme amb la nostra gent
gran i amb altres col·lectius que, per la seva situació econòmica i
laboral actual, es troben en situacions molt dif ícils i complicades.

Un govern irresponsable
Després de gairebé un any del nou ajuntament, què s’ha fet i cap a
on ens porta el govern de coalició de Convergència i Unió i Partit
Popular?
La presència del PP, ha reforçat la manera barroera i poc
transparent de gestionar. Lluny de moderar l’actitud dictatorial de
l’alcalde, han pres noves mesures, per amagar la gestió del dia a
dia. Però què s’ha fet, en realitat, a part d’assegurar més de 20.000
euros mensuals en sous als polítics del govern? Són responsables
o vividors?
Què s’ha fet per ajudar a generar feina i activitat econòmica?
On són les ajudes a les famílies quan s’endureix la crisi? I el
POUM? Amb un regidor dedicat en exclusiva? I la neteja viària
i les escombraries? I la zona industrial, el quadrant d’ús del
poliesportiu? I les mesures d’estalvi? Pagar els proveïdors és un
deure moral i una mesura social (devem més d’1,5 milions d’euros)
i continuem gastant, ara en una nova nau per a la brigada. Esperen
la “loteria” Rajoy per continuar malgastant? Quan començaran a
comportar-se amb responsabilitat?

Anem a pitjor?
El nostre ajuntament també està amb l’aigua al coll: amb un endeutament
de més de 4,8 milions d’euros, amb un dèficit latent de quasi 3 milions
d’euros a més de les factures pendents de pagament a proveïdors de més
d’1,3 milions d’euros en tancar l’any 2011.
Del pressupost d’ 11.724.645€ aprovat (2012), i sabent que en el capítol 2
de despeses de béns corrents i serveis, que està pressupostat en 4.921.197€,
amb 6 juntes de govern (fetes en un mes i mig, porten ja aprovades despeses
per 1.427.119€), ja hi ha partides esgotades i encara falten 3 trimestres per
acabar l’any. Finançar aquests 1,3 milions dels proveïdors amb un crèdit
ICO a 10 anys al 5% ens costarà 130.000€ (65.000 €/any) d’interessos a
pagar els 2 primers anys i els 8 anys restants pagarem una quota fixa de
16.458€ al mes.
El cost total de finançar 1,3 milions d’euros serà de 410.000 €. Si això és
“Gestionar amb responsabilitat en temps complicats”, com diu CIU, o
aquesta és “La nostra feina”, com diu el PP, potser que pleguin que així ens
estalviarem uns diners que més tard ens caldran...
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agenda

abril/maig 2012
Dijous 12 d’abril

19.30 h, Biblioteca municipal
Xerrada per a adults
“Avantatges i inconvenients de les dietes de
règim”, a càrrec de l’educadora
nutricional Griselda Marfà
Organitzat per Biblioteca municipal. Hi col·labora:
Regidoria de Cultura

Dissabte 21 d’abril

12 h migdia, Sala infantil de la Biblioteca Municipal
L’hora del conte
Contes amb la rondallaire Maria Àngels Gil
Organitzat per Biblioteca Municipal. Hi col·labora:
Regidoria de Cultura
14 h, al Casal de la Gent Gran
Pesolada
Dinar de germanor i ball amb música en directe
Inscripcions fins al dia 18 d’abril. Per a més
informació, cal trucar al 93 792 71 20
Organitzat pel Casal de la Gent Gran

Dilluns 23 d’abril

Pels carrers del centre del poble
Sant Jordi. Venda de roses i llibres
17 h, al passeig Mare de Déu de Montserrat
Actuació del grup Esperit de Joventut
Organitzat pel Casal de la Gent Gran

Divendres 27 d’abril

17.30 h, C/ de Munt
Mostra de pans i ofrena floral
Celebració de la Festa de la Mare de Déu de
Montserrat
Organitzat per l’Associació La Dona per la Dona

Divendres 27 d’abril

19.30 h, Can Caralt
Exposició d’escultura
“La terracota en l’escultura de Yago Vilamanyà”
Durada: Fins al 27 de maig
Organitzat pel Museu-Arxiu de Llavaneres
19.30 h, Plaça de la Vila (lloc de sortida). L’obra
comença a les 21 h, al Teatre Borràs

Sortida al teatre: “Violins i trompetes”
Venda d’entrades a Ca l’Alfaro fins al 10 d’abril.
100 úniques localitats!
Preu: 30 euros (inclou servei de bus)
Organitzat per Regidoria de Cultura i Festes

Divendres 28 d’abril

18.30 h, sala de plens
Lliurament dels premis de la Mostra Literària
Sant Andreu de Llavaneres 2012
Organitzat per: Regidoria de Cultura

Dissabte 5 de maig

12 h migdia, Sala infantil de la Biblioteca Municipal
L’hora del conte
Contes amb la rondallaire Gina Clotet
Organitzat per Biblioteca Municipal. Hi col·labora:
Regidoria de Cultura

Diumenge 6 de maig

9.30 h, esplanada del passeig de Jaume Brutau
Exposició canina de bellesa per a tot tipus de gos
(amb o sense pedigree):
puntuable per al Campionat de Catalunya Millor Gos de Catalunya 2012.
Durada: Fins a les 15.00 hores
Organitzat per Reial Federació Canina de Catalunya

Divendres 18 de maig

2/4 de 8 tarda, Can Caralt
20è aniversari de la pinacoteca municipal
En el marc del Dia Internacional dels Museus
Coincidint amb el Dia Internacional dels
Museus, Llavaneres commemorarà els 20 anys
de la Pinacoteca municipal, amb la remodelació
de diverses sales i la presentació de noves
incorporacions.
Organitzat per Museu-Arxiu de Llavaneres

Dissabte 19 de maig

12 h, Biblioteca municipal
L’hora del conte: “Els germans Grim”
Amb Dinsdungat animació
Organitzat per Biblioteca Municipal. Hi col·labora:
Regidoria de Cultura

a peu de carrer
Èxit del TdK Venzalá
El Club Taekwondo Venzalá informa que
el passat 26 de febrer va tenir lloc a Barcelona el campionat de Catalunya en la modalitat de combat de taekwondo, amb la
participació de més de 800 competidors.
El Club Taekwondo Venzalá va participar
amb tres esportistes, que van obtenir les
següents classificacions:

Categoria A - 23 Kg:
Maiol Sabater Oliveras. Medalla de Plata
Categoria C - 31-34 Kg:
Gerard Sandoval Aguilera. Medalla de
Bronze
Categoria E - 37-41 Kg:
Artion Tomas Martines. Medalla de
Bronze
Francisco Venzalá López
Director i professor

a peu de carrer
Escriu-nos a:
premsa.sall@
santandreudellavaneres.cat
(Les cartes hauran d’anar signades i l’extensió màxima són 10 línies)

Gràcies per la
vostra col·laboració.

13a Festa del Pèsol
Del 26 al 29 d’abril de 2012
Dijous 26 d’abril

21.00 h 5è Sopar del pèsol, organitzat pel
restaurant Masia Graupera. Cal inscripció i
pagament previ

Divendres 27 d’abril

10.00 h Intercanvi escola i municipi. Lliurament del
treball sobre el pèsol elaborat pels alumnes de les
escoles locals. Lloc: plaça de la Vila
11.00 h Taller de cuina del pèsol, a càrrec de La
Dona per la Dona. Lloc: passeig de Mare de Déu de
Montserrat

Dissabte 28 d’abril

10.00-14.00 h i 17.00-20.30 h Exposició i venda
a càrrec de productors de pèsols i comerciants.
Taller infantil. Lloc: parc de Ca l’Alfaro
17.30-19.00h Anem a jugar! Activitat infantil amb
recuperació dels jocs tradicionals de cucanya.
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
18.00h Presentació del recorregut virtual
Llavaneres 360º, del fotògraf Xavier Roma. www.
espais360.com. A continuació, presentació
de la Guia Audiovisual del Maresme, a càrrec
d’Impuls.cat. Lloc: Sala Polivalent de Ca l’Alfaro

Diumenge 29 d’abril

10.00-15.00 h Exposició i venda a càrrec de
productors de pèsols i comerciants. Taller
infantil. L loc: parc de Ca l’Alfaro
12.00 h Degustació dels pèsols ofegats de
Llavaneres elaborats pels restauradors de la vila i
d’altres delícies ofertes pels diversos establiments
locals. Lloc: parc de Ca l’Alfaro

15a Mostra de Teatre
Dani Tàpias
Dissabte 5 de maig

21.00 h, a la sala polivalent d’El Casal de Llavaneres
30 anys de teatre a Llavaneres
Projecció audiovisual del documental sobre la
tradició teatral a la vila
També diumenge 6, a les 17 h

Dissabte 5 de maig

22.00 h, a la sala polivalent d’El Casal de Llavaneres
Teatre: “L’amor venia en taxi”
A càrrec de la Companyia Inestable d’El Casal
També diumenge 6, a les 18 h

Diumenge 27 de maig

18.00 h, a la sala polivalent d’El Casal de Llavaneres
Teatre: “Veus les línies?”
A càrrec de Punt i Seguit Teatre

Dissabte 2 de juny

22.00 h, a la sala polivalent d’El Casal de Llavaneres
Teatre: “La gata damunt de la teulada de zinc”
A càrrec del Patronat Parroquial de Santa Maria
de Palautordera

Diumenge 8 de juliol

21.30 h, al parc de Ca l’Alfaro
Teatre: “El sopar dels idiotes”
A càrrec de la Companyia Inestable d’El Casal
En el marc de la Festa Major de la Minerva 2012

Preinscripció a les escoles bressol
municipals

Període de preinscripcions: del 7 al 18 de maig de
2012.

Portes obertes:

Escola bressol Sant Nicolau: dissabte 21 d’abril,
d’11 a 13 h.
Escola bressol Minerva: dimecres 25 d’abril, a les
18.30 h, reunió informativa.
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