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editorial

Compromesos amb Llavaneres

Com cada any, l’alcalde va visitar totes les escoles del poble en el primer dia de classe.

CRÈDITS

La tornada a les aules marca, cada any, l’inici de curs en tots els àmbits. A Llavaneres, alumnes
i mestres han tornat de l’estiu amb il·lusions renovades, malgrat que la situació econòmica és
complicada. Estic tranquil perquè el personal docent, amb els respectius equips directius, sabran
tirar endavant responsablement per mantenir la qualitat del nostre ensenyament. Gràcies i endavant!

Edita:
Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres

D’altra banda, en l’àmbit polític, la celebració de la Diada Nacional de Catalunya marca un abans i un
després en les nostres reivindicacions nacionals i deixa pas a una tardor molt intensa i probablement
a un nou cicle.

Redacció i coordinació:
Raquel Begines, departament
de Comunicació

En el nostre poble, estem immersos en el procés de revisió cadastral. La Direcció General del
Cadastre, del Ministeri d’Hisenda, ha comunicat als propietaris els nous valors i des de l’Ajuntament
hem obert una oficina d’atenció als ciutadans per resoldre dubtes entre els veïns. Com ja hem
explicat, calia fer la revisió cadastral perquè l’anterior era de l’any 1984 però el nostre compromís
és no apujar els impostos perquè la quota sigui similar. Seguirem abaixant cada any el tipus d’IBI
perquè l’import a pagar sigui pràcticament el mateix.
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Comença una tardor que econòmicament continuarà sent molt dura i els primers a estrènyer-se
el cinturó serem l’administració local. Com a govern, a principi d’any els regidors amb dedicació ja
vam renunciar voluntàriament a la paga de Nadal que aquest estiu el president espanyol Mariano
Rajoy va anunciar que elimina a tots els funcionaris. He de dir, a més, que els nous límits de sou
a alcaldes i regidors que va marcar la nova regulació estan molt lluny de les nostres assignacions.
Com a alcalde, cobro 2.600 euros, la regidora d’Urbanisme, 2.300 euros, el regidor de Recursos
Humans, 1.300 euros, nets mensuals per 13 pagues, i la resta de regidors de govern, 1.000 euros, per
12 pagues. Demano, per tant, que no se’n faci més demagògia ni es falsegin les xifres econòmiques
amb la voluntat de fragmentar la convivència i la cohesió social del poble. Celebro que des del govern
central es vulguin regular els sous dels polítics, per evitar disbarats, i aprofito aquesta oportunitat
per deixar clar quines són les xifres reals.
Bona tardor i, ben aviat, felicitats a tots els Andreus i les Andrees!

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
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ensenyament

Dies de retrobament

Els sis centres estrenen un nou curs, amb 1.717 alumnes i 133 mestres

Els sis centres d’ensenyament de Llavaneres,
les dues llar d’infants, les tres escoles de
primària i l’institut, van començar a primers
de setembre el curs 2012-2013 amb total
normalitat. Un total de 1.717 alumnes i 133
mestres han tornat a omplir les aules de la
localitat.
La novetat més destacada d’aquest inici
de curs és el canvi en la gestió de l’Escola
Bressol Municipal Minerva. L’Ajuntament va
convocar un concurs públic, que va guanyar
l’empresa Clece SA, la mateixa que gestiona
la llar d’infants municipal Sant Nicolau. El
regidor d’Ensenyament, Lluís Nogueras, vol
agrair la tasca que durant deu anys ha portat
a terme Gestió de l’Educació Serenavall SL,
i concretament vol fer un reconeixement
públic a Olga Rovira i Rebeca Oropesa. Un
total de 183 nens i nenes d’entre 4 mesos i 3
anys gaudiran aquest curs dels serveis d’escola
bressol municipal a Llavaneres. En els dos
centres, les classes van començar el 7 de
setembre, amb el període d’adaptació.
Les tres escoles d’educació infantil i primària
van començar el curs el dia 12 de setembre.
Sumant l’alumnat de les tres escoles, Sant
Andreu, Serena Vall i Labandària, a Llavaneres

hi ha escolaritzats 991 nens i nenes des de
P3 fins a 6è de primària. Els equips docents
dels tres centres es van mostrar il·lusionats
i compromesos a mantenir la qualitat de
l’ensenyament a Llavaneres, malgrat la
reducció de recursos que ha hagut d’impulsar
el departament d’Ensenyament per l’actual
crisi econòmica. Tot i això, alguns mestres
van mostrar el desacord amb les retallades
lluint una samarreta de color groc.
A l’institut, el dia 12 de setembre es va
presentar el nou curs als alumnes i les
classes van començar l’endemà. La novetat
d’aquest any, segons explica Carles Amat, cap
d’estudis del centre, és que la pissarra de guix
ha desaparegut i totes les classes funcionen
amb pantalles interactives, que permeten
el professorat treballar amb una mena de
bolígraf interactiu i accedir a internet. Una
altra novetat d’aquest any és el canvi en la
gestió de la cantina, que ha millorat el servei
i ofereix ara una àmplia gama de productes.
D’altra banda, l’Ajuntament ha aprofitat les
vacances d’estiu per fer algunes actuacions
de manteniment als centres escolars del
municipi.

Les dades
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
MINERVA
Número d’alumnes: 85
Número de mestres: 11.
Nova directora: Gemma Jarque
Casamayor
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL SANT
NICOLAU
Número d’alumnes: 98
Número de mestres: 11
ESCOLA SANT ANDREU
Número d’alumnes: 391
Número de mestres: 24 i 1 mitja
jornada
ESCOLA SERENA VALL
Número d’alumnes: 419
Número de mestres: 26
ESCOLA LABANDÀRIA
(Una línia des de P3 fins a 5è de
primària)
Número d’alumnes: 181
Número de mestres: 14
INSTITUT LLAVANERES
Número d’alumnes: 543
Número de professors: 47

L’Escola de Música continua creixent en alumnes i oferta
L’Escola Municipal de Música de Llavaneres, ubicada a Can Caralt, va reprendre l’activitat el 12 de setembre, coincidint amb els centres d’ensenyament.
L’Escola afronta un nou curs amb més
alumnes, 160, i un equip d’11 professors.
En dos anys, la xifra d’alumnes de l’Escola de Música s’ha incrementat en 45
persones. Entre altres novetats, aquest
curs s’ofereixen classes de Sensibilització musical per a nens de 3 anys. A més,
es posarà en marxa una coral entre els

alumnes de 5, 6 i 7 anys, i es confeccionarà un nou conjunt de vent. En col·
laboració amb el Casal de Joves, d’altra
banda, el centre vol engegar un servei de
recollida dels alumnes a les escoles per
acompanyar els nens i nenes fins a Can
Caralt.
Entre altres activitats, enguany l’Escola de Música de Llavaneres participarà
en la celebració dels 20 anys de l’ACEM
(Associació Catalana d’Escoles de Músi-

ca) amb els alumnes més petits de l’escola. Continuarà amb la cinquena edició
del Toca Fusta, trobada d’instrumentistes de corda a Cabrera de Mar). També
participarà en una nova cantata amb el
SCIC (Secretariat Infantil de Catalunya), organitzarà la Setmana concertant
per Sant Jordi (amb concerts d’alumnes
i concerts dels professors), la 14a edició
dels Moments Musicals a les Escoles i, és
clar, els clàssics concerts de Nadal i de fi
de curs, entre d’altres.
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plens municipals

El darrer escull
El ple de l’Ajuntament aprova un segon text refós a incorporar en el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), que acaba de definir el Llavaneres del futur
L’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres va superar, en el ple del
30 de juliol, el darrer escull que ha de
permetre la propera entrada en vigor del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM). El ple va aprovar un segon text
refós que ara haurà de valorar i aprovar
definitivament el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya. Si tot va bé, la previsió

és que el POUM, que substituirà les
normes subsidiàries de planejament de
l’any 1995, sigui vigent a principi del
2013. El punt va tirar endavant amb els
vots a favor de CiU, PP, PSC i GLL, i els
vots en contra d’ERC i SOS.
La regidora d’Urbanisme, Sandra Carreras, va destacar que el consistori ha
aconseguit no haver d’incorporar en el

Punts forts del POUM, segons el govern municipal:
• Dotar el municipi d’activitat econòmica
i més superf ície comercial
• Crear habitatge protegit, que podrà ser de lloguer
• Aposta per un model de creixement molt moderat
• Fomentar la Riera com a eix central
•Alliberar i protegir la serralada del Montalt
•Dotar d’equipaments i serveis els barris de mar

POUM les prescripcions de la Generalitat, excepte en un cas, en el qual el municipi també obtindrà però un resultat
satisfactori. Per la seva banda, l’alcalde,
Bernat Graupera, va celebrar que, finalment, el consistori pugui posar punt i
final a tants anys de feina per planificar
el Llavaneres de les generacions futures,
ja que dibuixa com serà el municipi en
uns 12 anys.

Les frases
“Avui aprovem el POUM de manera definitiva. Fa molts anys
que hi treballem! És un pla urbanístic molt més restrictiu
que l’anterior respecte el creixement del poble, amb més
equipaments públics, més superf ície comercial i més ordenat”,
Bernat Graupera, alcalde de Llavaneres
“Vull fer arribar el meu agraïment més sincer a l’equip redactor i
l’arquitecte municipal. Aquest pla dibuixa un Llavaneres millor”,
Sandra Carreras, regidora d’Urbanisme
“Molt orgullosos d’aprovar un POUM que és fruit de molt
d’esforç, el millor pla urbanístic per a Llavaneres”, Carlos
Bartomeu, portaveu del PP
“Estem en contra de decidir entre aquest POUM i les normes
subsidiàries. S’hauria d’haver començat de zero”, Albert Sala,
regidor d’ERC
“El que no podem fer és no ordenar el territori”, Joan Rubal,
portaveu de GLL
“Aprovar aquest POUM és un exercici de responsabilitat.
Les normes subsidiàries sí serien un drama”, Carme Bastida,
portaveu del PSC
“Aquest POUM no té massa sentit, és un producte del passat”,
Josep Ruiz, portaveu de SOS Llavaneres

Acords de ple (30/7)
Pla Local de Joventut. Ratificació del decret d’alcaldia
d’aprovació del Pla Local de Joventut, que planifica les
prioritats en matèria de joventut. L’oposició demana que es
recuperin els compromisos amb l’Ajuntament Jove. A favor,
CiU i PP. Abstenció d’ERC, GLL, PSC i SOS.
Consorci de Turisme. Ratificació de la modificació dels
estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme. Per unanimitat.
Festes locals. Declarar el 22 de juliol, Festa Major de la
Minerva, i el 30 de novembre, diada de Sant Andreu, com les
dues festes locals per al 2013. Per unanimitat.

Creació d’un fons social. Aprovació d’una moció del grup
municipal ERC per la creació d’un fons econòmic de 40.000
euros en el pressupost municipal del 2013, que es destinarà a
ajudes socials. Acord pactat prèviament amb el govern de CiU
i PP. A favor, CiU, PP, ERC, PSC i GLL. Abstenció de SOS.
Horaris comercials. Aprovació d’una moció presentada per
ERC en relació a les modificacions introduïdes en matèria de
liberalització d’horaris comercials. A favor, ERC, GLL, PSC i
SOS Llavaneres. El PP, en contra. Abstenció de CIU.
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S’adjudica la gestió de la
llar d’infants Minerva a
l’empresa Clece
El ple municipal hi va donar llum verda a la
contractació el 30 de juliol

El ple de l’Ajuntament de Llavaneres va aprovar, el 30 de juliol,
l’adjudicació del contracte de concessió administrativa de la
gestió indirecta del servei públic de la llar d’infants Minerva
i els serveis complementaris a l’empresa Clece SA. La contractació es fa per un import total anual de 415.627,03 euros (IVA
exempt) i per a un període de cinc anys. L’acord es va prendre
amb els vots a favor de CiU i PP, i els vots en contra d’ERC,
GLL, PSC i SOS.
L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, va informar que era
obligatori per llei tirar endavant la convocatòria. Així mateix,
va explicar que s’hi havien presentat set empreses i que el procés de contractació s’havia fet amb el suport de la Diputació
de Barcelona. Graupera va voler destacar que l’empresa guanyadora és la mateixa que gestiona l’altra escola bressol municipal, la Sant Nicolau, i va assenyalar que la nova adjudicatària
subroga el personal que fins ara treballava en el centre.
Durant el ple, el regidor d’Ensenyament, Lluís Nogueras, va
informar les famílies d’alumnes assistents que el procés de
contractació s’havia de fer aquest any perquè ja s’havia esgotat
el màxim de pròrrogues previstes, després de deu anys de gestió de l’anterior empresa.

urbanisme

Guia per eradicar el mosquit tigre
El ple de l’Ajuntament de Llavaneres va aprovar, el 30 de juliol,
a proposta de la Regidoria de Sanitat, una nova ordenança
municipal per regular la manera de posar fi a la proliferació
dels mosquits, especialment del mosquit tigre. L’acord es
va prendre per unanimitat. Es tracta d’una eina jurídica
innovadora que inclou les actuacions necessàries destinades
a evitar o minimitzar un risc per a la salut mitjançant tot
un seguit de mesures de prevenció i control. A més, aporta
informació, solucions i consells per als ciutadans i per a
personalitats jurídiques privades i públiques, per evitar la
presència i/o minimitzar la densitat i la dispersió dels mosquits
a Llavaneres.
Aquest estiu, l’Ajuntament de Llavaneres ha tornat a encarregar al Consell Comarcal el tractament per evitar la multiplicació del mosquit tigre. La campanya, que ja es va provar amb
èxit l’any passat –a la foto-, consisteix en l’aplicació d’un larvicida específic als embornals de la via pública on queda aigua
entollada amb l’objectiu d’atacar les larves de mosquit tigre
que s’hi desenvolupen. Aquest any s’han fet tres actuacions: el
18 de juny, el 30 de juliol i el 17 de setembre.

En marxa amb la redacció d’estudis i plans

La Regidoria d’Urbanisme té en marxa l’elaboració d’un seguit d’estudis i plans directors que
han de permetre ordenar i planificar diferents
matèries d’àmbit municipal i per als quals es
compta amb subvencions de la Diputació de
Barcelona. En destaca, en primer lloc, la realització d’un Cens d’activitats, que s’està realitzant en aquests moments, en col·laboració
amb la Regidoria de Medi Ambient. Aquest
cens recollirà tant les activitats que estan legalitzades com les que no, a partir de les dades
que es disposen a través dels expedients administratius i també d’un treball de camp. També amb el suport de la Diputació, s’elaborarà
una ordenança d’equipaments comercials que
permeti ordenar la implantació a Llavaneres

de diferents tipologies de comerços i negocis,
en aquest cas en col·laboració amb la Regidoria de Promoció Econòmica. D’altra banda i
amb el suport de la Regidoria d’Esports, s’ha
adjudicat la redacció del Projecte de Gestió i
Manteniment del futur poliesportiu municipal. Es tracta d’un document que sol·licita el
Consell Català de l’Esport com a pas previ per
tal de valorar l’atorgament d’ajut econòmic a
l’Ajuntament de Llavaneres per tirar endavant
la inversió. Cal afegir també la redacció del
Pla de Mobilitat, que ja s’està redactant a càrrec d’una empresa externa, i l’elaboració dels
plecs tècnics i administratius per executar el
Pla director de l’Enllumenat municipal.

Les obres del nou
equipament per a la
Policia i la Brigada
enfilen la fase final
Les obres de l’equipament municipal que pròximament allotjarà la Policia Local i la brigada
estan a punt de finalitzar. La
previsió és que les obres s’enllesteixin a primers d’octubre i
que durant la tardor s’hi puguin
traslladar els serveis afectats.
L’equipament està situat a l’entrada del polígon industrial de
Llavaneres.

6

llavaneresinforma

medi ambient / serveis

Un servei gratuït que fa net
Crida per augmentar l’ús de la deixalleria municipal

DADES DE
L’EQUIPAMENT
On és?

Carrer de la Indústria, 36
Polígon industrial
Sant Andreu de Llavaneres

El telèfon és el...
93 792 84 74

Horari d’obertura:
D’estiu (25/03 al 28/10):
Dimarts a dissabte de 9 a 13 h i
de 17 a 20 h
Diumenges de 9 a 14 h
D’hivern (29/10 al 24/03):
Dimarts a dissabte de 10 a 14 h i
de 16 a 19 h
Diumenge de 9 a 14 h
Dilluns tancat
La deixalleria de Les 3 Viles, que Llavaneres té mancomunada amb Sant Vicenç
i Caldes d’Estrac, és el centre de recollida
dels residus que no poden ser dipositats
en els contenidors soterrats del sistema
de recollida municipal, com ara mobles,
bateries, restes de jardí, olis de cuina o
pintures. Aquests residus són transportats a gestors autoritzats per al seu correcte reciclatge. L’ús de la deixalleria és
gratuït per als ciutadans de Llavaneres,
però hi ha algunes limitacions (consulteu al personal de la intal·lació).
La Regidoria de Medi Ambient fa una

crida als veïns perquè utilitzin l’equipament i recorda que s’ofereix un 25% de
descompte en la taxa de recollida d’escombraries si es fan més de 12 visites
l’any, en un període mínim de 6 mesos.
Per gaudir d’aquest servei, cal tenir la
targeta d’usuari, que reparteix l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament. Per recollir-la, cal adreçar-se a
l’Ajuntament amb l’últim rebut del pagament de la taxa d’escombraries.
És una instal·lació tancada i vigilada, de
manera que no s’hi poden realitzar abocaments incontrolats. Els usuaris dispo-

sen d’una oficina de recepció on, a més
de dur un registre dels residus que entren, s’informa d’on cal dipositar-los.
La deixalleria està equipada amb
diferents tipus de contenidors, segons
els materials. A més, per als residus
especials, compta amb un recinte
tancat, aïllat i protegit de la pluja.
Des del consistori, es recorda que els
contenidors soterrats de la via pública
estan adreçats a recollir les bosses
domèstiques i que per desfer-se de
quantitats més importants de residus cal
adreçar-se a la deixalleria.

Servei gratuït
de recollida
de trastos vells

Creant consciència
L’Ajuntament de Llavaneres
s’ha adherit un any més a la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i, per fer arribar
el missatge de la campanya a
la població, les Regidories de
Medi Ambient i Participació
Ciutadana van organitzar dues
activitats: una pedalada i una
caminada popular, els dissabtes 22 i 29 de setembre. L’objectiu, crear consciència que hi
ha una altra manera de moure’s
i allunyar-nos del domini absolut del cotxe particular, cap
a un transport més sostenible.

Retirada dels
contenidors del
camp de futbol

La Regidoria de Serveis retirarà
a primers d’octubre els contenidors del camp de futbol com a
conseqüència del mal ús que se’n
feia, tal com ha explicat el regidor Salvador Ramon, que ha fet
una crida a la col·laboració ciutadana per mantenir net el poble. Una altra novetat és la propera obertura dels contenidors
soterrats de l’antic camí de Can
Tamis, que permetran retirar els
contenidors en superfície que hi
havia en aquell tram del passeig
de Mare de Déu de Montserrat.
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Més platja que mai
El bon temps afavoreix una intensa temporada de bany

El balanç del servei de vigilància de les platges d’aquest estiu, que supervisa la Regidoria
de Sanitat, i que enguany s’ha confiat a Creu
Roja, ha estat molt satisfactori. Entre l’1 de
juny i fins el 10 de setembre el nombre d’assistències sanitàries a banyistes va ser de 237.
Entre les causes més significatives de les intervencions dels socorristes, en destaquen 47
per ferides, 7 per contusions, 123 per picades
de medusa, 20 per al·lèrgies o altres picades,
5 per lipotímies i 6 per crisis asmàtiques.
A més de les sanitàries, cal destacar les 11
assistències socials a càrrec dels socorristes
per menors extraviats, lliurament de pol-

seres, serveis amb cadira amf íbia i ajudes a
discapacitats. D’altra banda, el servei de salvament i socorrisme ha inclòs 50 rondes per
mar per localitzar bancs de meduses, entre
altres.
Molta feina s’ha fet també en accions preventives i informatives als banyistes i també
des de l’embarcació, per tal de fer-los arribar
consells sobre l’exposició al sol i sobre temes
de salut en general, així com per avisar-los
davant del risc per a la salut per activitats
perilloses a la platja o per seguiment a banyistes cansats. Durant l’estiu, a les platges,
també s’hi han organitzat festes i activitats.

Inspeccions a establiments d’alimentació i restaurants
La Regidoria de Sanitat té en marxa, des del
mes de juny, les inspeccions als establiments
de venda d’aliments i als restaurants del poble. És el següent pas, un cop finalitzada la
campanya de classificació dels establiments
alimentaris segons el risc sanitari. L’objectiu d’aquestes inspeccions és comprovar les
instal·lacions, la higiene, el tractament i la
manipulació de productes, així com difondre
la pràctica d’una sèrie d’autocontrols obligatoris per normativa (aigua, temperatura,
neteja i desinfecció, plagues etc). Es tracta de garantir la innocuïtat i salubritat dels
productes alimentaris que es comercialitzen,
elaboren o serveixen en establiments minoristes que són de competència municipal.

podeu descarregar al web de l’Ajuntament
www.santandreudellavaneres.cat, a l’apartat
de la Regidoria de Sanitat.

Per tal d’ajudar als establiments a implantar
i/o actualitzar el sistema d’autocontrol sanitari s’ha elaborat una guia de suport que

D’altra banda, hi ha previst visitar totes les
parades del mercat per realitzar una activitat
informativa.

Durant els propers mesos i en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament
té previst organitzar una sessió formativa
sobre Seguretat alimentària en esdeveniments esporàdics, adreçada a entitats que
organitzin activitats d’àmbit alimentari local
(botifarrades, calçotades, festes populars..)
i sobre Pràctiques higièniques en seguretat
alimentària. Per a inscripcions, podeu contactar amb la Regidoria de Sanitat. Per tirar
endavant les activitats, caldrà un mínim de
10 inscrits

7

El Casal del Pèsol
torna a l’activitat

Els nois i noies de la Colla del Pèsol
tornen a l’activitat després de les
vacances d’estiu. Aquest casal,
adreçat a joves amb discapacitat,
es fa els dissabtes a la tarda i, si tot
va bé, aquest curs es traslladarà
a les instal·lacions del Casal de
Joves. A primers d’agost, els joves
van acomiadar el curs anant
de colònies. Les famílies es van
poder estalviar bona part del
cost de la sortida ja que va estar
subvencionada per l’Ajuntament
de Llavaneres i per l’empresa
Macxipa, amb 3.000 euros, i els
volen fer arribar el seu agraïment.
El Casal és un projecte de la
Regidoria de Benestar Social, amb
el suport d’Ensenyament i Joventut
i la col·laboració de la Diputació de
Barcelona.

Nous cursos per
acollir els nouvinguts

La Regidoria de Benestar Social
torna a posar en marxa a l’octubre
el programa de recepció i acollida
de la població nouvinguda. Aquest
pla està adreçat a majors de 18
anys i ofereix de manera gratuïta
cursos de català i de castellà.
Les classes són a càrrec d’una
professora titulada i es fan a la
Biblioteca Municipal. Aquest
curs s’impartirà alfabetització
en castellà, castellà i dos nivells
de català. Les inscripcions estan
en marxa, de dilluns a divendres
de 9:00 a 14:00 h, a Ca l’Alfaro, a
càrrec de la Regidoria de Benestar
Social. El termini per inscriure’s
finalitza el 29 de novembre. Per
a més informació, cal posar-se en
contacte amb Serveis Socials.

L’ADALL busca
col·laboradors

L’Associació d’Ajuda a la Defensa
d’Animals de Llavaneres (ADALL)
busca col·laboradors que vulguin
ajudar l’entitat a supervisar les
menjadores de les colònies de
gats distribuïdes pel poble. D’altra
banda, i després d’una campanya
d’estiu amb uns sis casos
d’abandonaments de gates amb
les cries al voltant de les colònies,
l’ADALL recorda que pot ajudar
les famílies a trobar la manera
d’esterilitzar els gats.
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promoció econòmica

Gastronomia de tardor

El 24 i 25 de novembre el passeig de la Mare de Déu de Montserrat
acollirà una nova edició de la Promoció de Productes Típics

Promocionant el
polígon

El regidor de Promoció Econòmica, Carlos Bartomeu, s’ha adreçat
per carta al teixit empresarial local i també a empreses de fora del
municipi per convidar-los a conèixer el polígon industrial de Llavaneres i a estudiar la possibilitat
d’instal·lar-s’hi. En la carta, Bartomeu destaca que es tracta d’un
espai totalment urbanitzat i ben
connectat amb l’autopista, amb
solars preparats per edificar-hi
naus. Els sectors als quals s’ha
adreçat aquesta comunicació és
als industrials del tèxtil, l’alimentació i les energies renovables.

Lleuger descens del
nombre d’aturats

Diumenge 25 de novembre, a les 12 del migdia,
Llavaneres convida tothom a participar d’una
nova edició de la degustació popular de la cuina de tardor. La novetat d’aquest any, segons ha
avançat la Regidoria de Promoció Econòmica,
és que la fira tindrà ambientació modernista. La
Promoció de Productes Típics celebra enguany
la 14a edició d’una atractiva proposta que inclou
fira d’alimentació i artesania, activitats infantils,
exposició de bolets i degustació popular. Si a
l’abril, és temps de pèsols, al novembre Llavaneres convida a degustar les pomes farcides, la
cuina del bolet i la coca de Llavaneres. Podeu
consultar la programació al web municipal:
www.santandreudellavaneres.cat.

El 30 de novembre,
Sant Andreu

Llavaneres celebrarà la festa major
dedicada al patró el proper 30 de
novembre, Sant Andreu. A més de la
tradicional missa solemne, es convida
a l’acte de felicitació als Andreus i les
Andrees del poble. La festa major petita
inclourà també competicions esportives,
com ara el Campionat de Golf i el Torneig
d’Escacs. A més, hi haurà propostes per
als joves i teatre a càrrec de la Companyia
Inestable del Casal de Llavaneres.

Durant el mes d’agost, l’atur registrat a Llavaneres s’ha reduït a
583 persones, 6 menys que el mes
anterior. Això suposa una reducció relativa de l’1,02% i situa la
xifra d’aturats en el 10,69% de la
població, cinc punts per sota de la
mitjana catalana. Des de la Regidoria de Promoció Econòmica es
valora positivament aquest descens i s’apunta que la gestió del
Servei d’Ocupació ha tingut bona
influència en què aquestes persones trobin feina. En concret, es
valora la tasca que s’està portant
a terme a través del programa
IPI, en què s’ajuda a elaborar un
programa personal d’inserció als
usuaris participants.

joventut

El Casal de Joves fa costat en la formació i la
recerca de feina

Un logo per al Casal

La Regidoria de Joventut convoca un concurs
per definir la imatge corporativa del Casal de
La Regidoria de Joventut potenciarà el Casal de Joves com un punt de formació i
recerca de feina per al jovent del poble. Coincidint amb la posada en marxa de la Joves. El termini de presentació d’originals
jornada intensiva a l’Institut de Llavaneres, el Casal habilitarà un espai perquè els joves és el divendres 23 de novembre i s’han de
que ho sol·licitin puguin anar a l’equipament a fer els deures i els treballs. A més, lliurar al Casal de Joves, de dimarts a dissabte,
els dimarts i dijous a la tarda, els joves que busquin feina podran sol·licitar una cita a la tarda. El nou horari d’obertura de les
individualitzada per a l’assessorament i acompanyament en la recerca d’una ocupació instal·lacions és de dimarts a divendres de
o l’elaboració del currículum vitae, entre d’altres. D’altra banda, en la línia de fer costat 16.30h a 20.30h i els dissabtes de 16 a 20 h. El
als joves a través de la formació, la Regidoria de Joventut continuarà oferint diferents guanyador/a rebrà un premi valorat en 300 €.
tallers. Al Casal de Joves, es programaran sessions sobre ocupació: De camí al món La imatge premiada passarà a ser l’oficial del
laboral i Com i on cercar feina. Pel que fa a l’Institut, s’oferiran les següents propostes: Casal de Joves. Podeu consultar les bases al web
Saltimbanquis, esteu a punt?, Trapezi Fix i Pla Seqüència.
municipal: www.santandreudellavaneres.cat.

Vols fer
batucada?

El Casal de Joves busca nois i noies, a partir de 12 anys, interessats en participar en un taller de batucada durant el
mes de novembre. El cost mensual del taller serà de 10 euros. Per a més informació, contacteu amb el Casal de Joves.
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cultura

Aquells anys, aquella escola
El Museu-Arxiu prepara, per al novembre, una exposició que recordarà com era l’escola de
Llavaneres des del segle XVII i fins a finals de la dictadura

Coincidint amb la Festa Major de Sant Andreu 2012, el Museu-Arxiu inaugurarà una
exposició dedicada a recuperar la història de
l’ensenyament a la nostra població. Tornem a
l’escola serà una descoberta per als joves d’un
estil i un model d’escola antics i un retrobament amb els anys d’infantesa, per als més
grans.
S’hi mostraran documents, fotografies, llibres,
llibretes i altre material escolar cedit, en la
seva major part, pels propis veïns de Llavaneres. Els documents més antics localitzats pel
Museu, segons explica el director, Lluís Alber-

tí, daten de començaments del segle XVII. La
història de l’escola arriba fins als anys setanta.
Per recollir els testimonis d’alguns llavanerencs que van viure l’escola en aquells anys, el
Museu-Arxiu ha elaborat també un documental a través del qual podrem acabar d’entendre
i descobrir com era anar a escola aleshores.
L’exposició s’inaugurarà divendres 30 de novembre, Sant Andreu, a les 19.30 hores, i es
podrà visitar fins el 13 de gener.

La pinacoteca incorpora l’obra “Voltants de
Can Tintoré”, d’Emília de Torres

El Museu-Arxiu de Llavaneres ha
incorporat un quadre preciós a la
pinacoteca municipal: Voltants de
Can Tintoré. Una obra d’art que,
a més, és història perquè es tracta
del quadre amb el qual Emília
de Torres va obtenir el tercer

premi del concurs
El
paisatge
de
Llavaneres organitzat
l’any 1950 per la
Comissió Cardenal
Vives, amb el suport
del pintor i orfebre
Lluís Masriera, per
tal de recaptar fons
per a les despeses
del monument al
fill més il·lustre de
Llavaneres. Fins el
21 d’octubre es pot
descobrir a Can Caralt l’obra
d’aquesta artista, que va morir
l’any 2010 amb cent anys. Amb
aquesta donació es compliran,
ben segur, els desitjos de l’Emília
de Torres, que volia que tota la
seva obra es difongués en centres i
institucions culturals.

I a l’octubre

El Museu-Arxiu divulgarà durant
aquesta tardor l’obra de l’artista
mataroní Jordi Prat Pons. Del 25
d’octubre al 26 de novembre, es
podrà visitar a Can Caralt l’exposició Clàssic-Kass, una mostra de
pintura on es barregen els temes
més clàssics i banals de l’artista.
Nascut a Mataró el 1965, és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona.

Concurs de
pintura i
escultura, per
Sant Andreu

Coincidint amb la Festa Major
de Sant Andreu, el MuseuArxiu de Llavaneres fa pública la convocatòria del
Concurs de Pintura i Escultura 2012. Aquest concurs
està organitzat pel Museu Arxiu i la Regidoria de
Cultura, i la participació és oberta a tothom. Les
obres s’han de lliurar entre l’1 d’octubre i el 28 de
novembre a Can Caralt. El veredicte es farà públic l’1
de desembre, a les 18 h, a Can Caralt.
Llavaneres, en els anys 50, ja comptava amb un concurs
de pintura. Amb aquesta convocatòria, com explica
el director del Museu-Arxiu, Lluís Albertí, s’aposta
de nou per aquest acte cultural, i és per això que fa
una crida a la participació. Un jurat independent
seleccionarà tres obres finalistes. Els autors podran
exposar en una col∙lectiva el proper any, a la sala
polivalent del Museu. L’artista guanyador tindrà el
dret a una exposició individual el 2014.
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solidaritat i cooperació

Ajudant a mirar endavant

Llavaneres contra el càncer lliura un xec solidari de 20.000 euros per col·laborar amb la
investigació mèdica de lluita contra aquesta malaltia

A l’esquerra, les guardioles solidàries. A la dreta, la presidenta de l’associació amb els representants dels hospitals que
rebran la recaptació.
Llavaneres contra el càncer ha tornat a recaptar 20.000 euros
en la campanya solidària d’aquest 2012. Enguany, els diners
s’adreçaran a tres centres hospitalaris, per col·laborar en el
finançament dels respectius programes d’investigació de la
lluita contra el càncer. Són l’Hospital de Can Ruti, Sant Joan de
Déu i l’Hospital de Mataró. El Festival Benèfic 2012, que es va
celebrar el 28 de juliol, va tornar a ser un èxit de públic. El parc
de Ca l’Alfaro es va omplir de gent amb ganes de col·laborar en

una bona causa. Hi va haver sopar a preus populars i moltes
actuacions musicals i sorpreses. A més del festival, que l’entitat
organitza cada any per recaptar fons i cedir tots els beneficis
a la investigació mèdica, a l’agost, Llavaneres contra el càncer
va convocar el 4t torneig de Pitch and Putt. A finals d’octubre,
l’entitat convida a participar en la 5a Caminada contra el
càncer de mama. Per a més informació, podeu consultar el
web de l’Ajuntament: www.santandreudellavaneres.cat.

S’ho mereixen!

Homenatge a 100 anys de vida

El Patronat Local de la Vellesa va celebrar el 2 de setembre el 56è
Homenatge a la Vellesa, adreçat a majors de 75 anys. La novetat
d’aquesta edició ha estat el canvi d’escenari: el parc de Ca l’Alfaro, que
ha satisfet la majoria d’assistents. Uns 220 comensals van participar en
el dinar de germanor, que va estar amenitzat amb actuacions musicals
i, durant la sobretaula, amb l’actuació del grup Esperit de Joventut. A
més d’obsequiar amb un recordatori les dues veïnes de Llavaneres que
enguany han fet 100 anys, el Patronat Local de la Vellesa va recordar
Antoni Borràs, que va morir el passat mes de novembre de 2011, i que
durant molt anys va presidir el Casal de la Gent Gran i va ser membre
d’aquest organisme. La trobada va començar amb la missa solemne.
Com ja és tradició, l’homenatge es completa cada any amb una excursió,
que enguany estava prevista per al 27 de setembre, a la comarca del
Bages i del Berguedà.

Una representació del Patronat Local de la Vellesa va
retre homenatge, a finals de juliol, a Rosa Graupera
i Nogueras, amb motiu del seus 100 anys de vida.
Van coincidir amb la família de l’homenatjada i amb
una representant de la Generalitat de Catalunya
que també s’hi va acostar per lliurar-li un obsequi.
Nascuda a Llavaneres l’any 1912, Rosa Graupera
era vídua de Vicenç Torrents Mont, un dels últims
pescadors del barri de Sant Pere. Graupera ens ha
deixat aquest estiu.

Una mica de llum per al món
El parc de Ca l’Alfaro va acollir, el passat
1 de setembre, una nova edició del
Festival de les Llums. L’Associació de
les Llums, l’entitat solidària local que
organitza el festival, va recaptar més de
mil euros. Una part de la recaptació, 500
euros, s’adreçarà als afectats de l’incendi
de l’Empordà; una altra servirà per
apadrinar dues bicicletes que arribaran
a Burkina Faso amb els noms de Llums i
Carlota, aquesta darrera en record de la

jove que va morir en un accident de cotxe
i que va ser una de les organitzadores
del primer festival, filla de l’actor Toni
Cantó. Amb la resta de la recaptació,
l’entitat vol impulsar i desenvolupar dos
nous projectes Banc d’aliments i Reforç
escolar per a famílies amb manca de
recursos econòmics, així com organitzar
més esdeveniments solidaris. Al llarg de
tot el dia, els veïns van poder participar
en tallers infantils que organitzava el

Cau AE Esclat, visitar les paradetes
d’artesania, veure la projecció del
documental Escuela de cristal, degustar
xocolata desfeta i finalment gaudir de
les actuacions musicals d’en Sander i
de Dídac Rocher, i acabar la nit amb els
grups Ljubiana & the seawolf i amb Los
Ternura i la seva rumbeta. L’Associació
agraeix el suport dels assistents i dels
comerços col·laboradors.
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esports

Cloenda dels cursos de natació

Llavaneres impulsa
el projecte “Bateig
Les classes s’han fet els mesos de juliol i agost i hi han participat
de Mar 2012”
168 alumnes

La Regidoria d’Esports va organitzar l’1 de
setembre la cloenda dels cursos de natació,
que aquest 2012 ha comptat amb la participació de 168 inscrits. Els cursets es van fer a la
piscina municipal els mesos de juliol i agost.
El primer mes hi va haver 66 nenes i nens al
grup d’iniciació i 47 al grup de perfeccionament. Durant l’agost van ser 27 alumnes al
grup d’iniciació i 28 al grup de perfeccionament. En la festa de cloenda, hi van participar

un centenar d’alumnes, a més de familiars i
amics. Es van fer exhibicions, competicions,
lliurament de copes al guanyadors d’onze categories diferents i es van repartir medalles
entre tots els nens i nenes. Com a fi de festa,
seguint la tradició, el regidor d’Esports, Josep
Molins, i els monitors van llançar a l’aigua
síndries i melons perquè els nens i nenes els
recollissin i se’ls emportessin a casa.

Per tal d’apropar el món de la
vela i el mar als infants, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, la Diputació de Barcelona
i la Federació Catalana de Vela
promouran conjuntament el projecte Bateig de Mar.

És una aposta per oferir als
alumnes dels centres educatius
del poble la possibilitat de participar en unes jornades en què
els nens i nenes podran fer un
tast de navegació a vela. La previsió és que l’activitat es porti a
terme els dies 20, 21, 27 i 28 d’octubre, d’11 a 14 hores, a l’escola
de vela del Club Nàutic El Balís.
A primers d’octubre, l’Escola de
Vela farà una exposició del projecte als alumnes de 4t, 5è i 6è
de primària de les tres escoles
de Llavaneres i el mateix dia
obrirà les inscripcions.

Campions!

El CN El Balís va homenatjar, el passat 31
d’agost, les tres parelles del club que aquest
estiu han triomfat en els campionats del món
de vela: José M. Van der Ploeg i José M. Van
der Ploeg Jr.; Carlos Robles i Florian Trittel i
David Charles i Alex Charles.
Els Van der Ploeg a bord del J80 Nilfisk
van ser campions del món al juny. Un mes
després Robles i Trittel aconseguien el
títol de campions del món a l’ISAF Youth
Worlds i els germans Charles van tancar una

magnífica temporada aconseguint el bronze
en el campionat del món absolut i també a
l’europeu Juvenil.
Unes vuitanta persones es van aplegar per
donar l’enhorabona als campions. Amb la
presència del President del Club Carlos
Malagrida, el Comodor Pepe Sánchez i
Monica Azón en representació de la Federació
Catalana de Vela així com companys d’equip i
familiars dels esportistes.

Fomentant el pàdel
El CN El Balís va organitzar un
campionat de pàdel del 21 al 24
de setembre, per a tres categories: masculí, femení i infantil. Els
dies 14, 15 i 16 es va fer una fase
prèvia de classificació i la nit del
22 el Club va organitzar la festa
del pàdel. Tots els participants
van rebre un obsequi i van participar en un sorteig de regals.
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entrevista
Marta Alsina. Regidora de Joventut i Participació Ciutadana
Nascuda a Llavaneres fa
26 anys, és llicenciada en
Administració i Direcció
d’Empreses per la UB i està
acabant els estudis de Dret a
la UOC (Universitat Oberta de
Catalunya). Professionalment
es dedica a l’assessorament
econòmic i legal de pimes
en crisi. Aquesta és la seva
primera experiència política.
Va acceptar la proposta
de CiU d’anar a les llistes
electorals dels comicis de
l’any passat i és regidora
de Joventut i Participació
Ciutadana des del juny de
2011. Li agradada la muntanya
i gaudir del temps lliure amb
els amics i la família.

“Cal treballar perquè
els polítics recuperin la
credibilitat i la confiança
dels joves”
Què la va fer decidir a dedicar-se a la política municipal?
He après que perquè les coses siguin
com un vol hi ha més possibilitats si hi
dedica els seus esforços, així que fa uns
anys vaig decidir començar a militar a
CDC, fins que fa un any i escaig se’m va
donar l’oportunitat de participar activament a la política municipal.
Entre els joves està molt desacreditada la
política…
És cert, són moltes les promeses que
s’han fet i s’han incomplert i l’actual situació econòmica i els casos de corrupció no han ajudat a donar credibilitat als
polítics. Penso que s’ha de treballar per
tornar a guanyar la credibilitat que sempre s’havia tingut, així com la confiança
dels joves, que som el futur, i això només es pot fer amb honestedat.
Després d’un any i escaig, quina valoració
en fa?
Tot i que al principi va ser complicat
perquè havia de conèixer el funcionament d’un Ajuntament de primera mà,
crec que m’ha tocat un bon equip, tant
a nivell de companys de Govern com de
treballadors de la casa i penso que estem
agafant un bon rumb.
Des de dintre, les coses són diferents, oi?
Les coses sempre són diferents de com
un es pensa i al principi cal dedicar-hi
més esforços dels normals, però després
quan veus que les coses en les que tu
creus es poden fer realitat, aquests esforços tenen la seva recompensa.
Ha estat el mandat de la posada en marxa
del Casal de Joves i les dificultats han estat
majúscules. Decidir tancar l’equipament per

bretolades va ser difícil però necessari?
Començar amb un equipament nou no
és una tasca fàcil. Teníem un molt bon
projecte de Casal, però la realitat va distar molt de la teoria. No sé si va ser la
millor solució en el seu moment, però
era evident que calia fer alguna cosa
radical. A dia d’avui, puc dir que estic
orgullosa del bon comportament que
han adoptat la majoria dels joves que
hi assisteixen assíduament, fet que ha
estat possible gràcies a ells mateixos i a
un treball transversal entre les diferents
àrees.
Ara s’està tractant de dinamitzar el Casal, de
nou, amb cursos i activitats…
Sí, volem que el Casal sigui un espai de
trobada dels joves, però també volem
que s’hi facin activitats i puguin trobar resposta a les seves inquietuds, és
a dir, que hi trobin un valor afegit. No
només s’hi estan programant noves activitats a través de la Regidoria, sinó que
també s’hi està oferint assessorament
acadèmic i s’està ajudant en la recerca
d’ofertes laborals. També hem contactat
amb entitats juvenils del municipi per
tal que assisteixin habitualment al Casal
i hi puguin dur a terme activitats.
El ple acaba d’aprovar el Pla Local de Joventut. Quina direcció marca aquest document
pel que fa a la política juvenil?
Des de la Generalitat ens demanaven
que centréssim el Pla Local de Joventut
en tres pilars que consideréssim bàsics i necessaris. Després d’analitzar la
situació al nostre municipi, així com a
nivell global, vam decidir centrar-nos en
la formació, l’ocupació i la promoció de
l’esport com a estil de vida saludable.
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grups municipals

Canvis al govern, seguim
treballant, seguim fent poble
El grup municipal de CiU ha pres l’acord de rellevar de les funcions al
regidor Juan Garcia, per qüestions estrictament internes del grup. Tot i
aquest canvi, el govern segueix treballant sota el model de poble net,
tranquil, segur i amb qualitat de vida que defensa CiU. Prova d’això és la
propera inauguració de la nova prefectura de Policia municipal, conservant
també l’actual seu policial, i el centre logístic de la brigada, finançat gairebé
íntegrament amb subvencions de la Generalitat i la Diputació. També hem
començat el curs sense cap incident i tot és a punt a les escoles, a l’Escola
de Música i al Casal de Joves. Hem iniciat la temporada d’exposicions al
Museu-Arxiu, concloem una bona campanya d’estiu a les platges, més
netes i vigilades, els casals d’estiu han batut rècord de participació, hem
enllestit definitivament el POUM i ha funcionat el sistema de prevenció
d’incendis forestals.
Demanem que el grups politics de l’oposició no facin mal ús polític ni
aprofitin les qüestions internes i domèstiques del grup de CiU per treure’n
profit, i centrin els esforços únicament a fer oposició seriosa i responsable
a l’acció de govern, si és possible.

Immobilisme polític=
bloqueig municipal
El conflicte intern entre Unió Democràtica de Catalunya i l’Alcalde,
fet públic pel mateix partit quan li demana que abandoni la seva
acta de regidor, evidencia la situació límit en el si de l’Alcaldia.
Lluny d’un enfrontament intern de partit, aquest fet agreuja
encara més l’immobilisme d’aquest govern de coalició CiU-PP.
Per una banda, la majoria que sumen aquests grups barra el pas
a qualsevol iniciativa de l’oposició. Fins aquí, res de nou. Sí que
és nou i contradictori la confrontació que l’Alcalde manté amb el
que, fins fa un any, va ser el seu partit, i per tant amb els seus
actuals companys de govern amb els quals es va presentar a les
eleccions sota les mateixes sigles.
A efectes pràctics, els veïns de Llavaneres tenen una Alcaldia
aturada, que ni avança ni deixa avançar, en moments on
especialment qualsevol governant ha d’oferir respostes a una
ciutadania que té tot el dret a exigir.

No passa res
Això sembla a Llavaneres, que no passi res. Els polítics del
govern desapareguts, discutint entre ells... A vegades se’ls veu a
alguna terrassa diuen alguns, estan treballant diuen altres, estan
conspirant diuen els més atrevits, és normal diu la majoria, si no
hi ha eleccions properes no poden prometre res.
No és temps de promeses, és temps d’oblidar les promeses que es
van fer, no fer soroll no sigui cosa que el poble es desperti.
Els arguments nacionals no serveixen aquí : “La culpa de tot és
dels anteriors”. Aquí, els anteriors són els mateixos que els actuals.
Tornem a caure dos cops en la mateixa pedra. Ens ho creiem tot i
tenim mala memòria. Ara s’anuncia una gran notícia, la prefectura
de policia tindrà nova seu, lluny del centre del poble. Però clar
a Llavaneres mai passa res. Acaba l’estiu, la piscina municipal ha
estat en condicions lamentables, però tranquils, a Llavaneres no
passa res. L’Alcalde ja no milita a cap partit i va per lliure, però
tranquils que a Llavaneres no passa res...
I això passa perquè hi ha molts que passen de tot...

Qüestió de prioritats
De tots és conegut que la situació actual en general dista molt de
ser la ideal, en l’aspecte econòmic, polític i, fins i tot, personal. Per
sobre de les incidències que darrerament s’han viscut en el si del
govern de la nostra població, el grup municipal del PP continua
tenint com a objectiu de la seva gestió de govern el mateix que
tenia a començament del mandat i que no és cap altre que reduir
la desocupació entre els nostres ciutadans i, per tant, millorar la
qualitat de vida de la nostra població. Aquest és el motiu pel qual
vam entrar a governar.
A tall d’exemple, volem fer èmfasi en la darrera taxa d’atur
registrada al nostre poble. Mentre que durant el mes d’agost, a tot
l’Estat Espanyol l’atur va augmentar, a Llavaneres va disminuir un
1%. En aquesta xifra hi ha influït, sense cap mena de dubte, la feina
que s’està desenvolupant des del Servei d’Ocupació de la Regidoria
de Promoció Econòmica del nostre consistori. Això són fets.

Una mica de dignitat
Llavaneres no es mereix aquest espectacle tan lamentable. Un
alcalde que demana la baixa del partit després d’un mes d’haver fet
les eleccions; un partit que triga més d’un any a reconèixer que un
alcalde està en fals; un alcalde que s’aferra a la poltrona quan des
del que va ser el seu partit li demanen que plegui; una federació de
partits, això sí “dels grans”, que són incapaços de posar-se d’acord;
uns socis de govern, els del PP, que s’ho miren de lluny, com si ells,
amb pacte i càrrecs, ja hagin complert...
I mentrestant un poble que pateix el desgovern, amb uns sous
polítics injustificables, sense Pla d’actuació municipal, amb una
zona esportiva empantanegada, amb una revisió del cadastre
pendent de recurs, amb la TV i la ràdio local mudes d’opinió,
amb els plens segrestats per una majoria CiU-PP d’esquenes a
l’oposició, amb els veïns reclamant el mateix tracte per a tots i que
s’acompleixi la llei... Si us plau, una mica de dignitat.

Quin espectacle:
lamentable
El passat 11 de setembre vam assistir a un espectacle lamentable quan el
grup municipal de CIU feia l’ofrena. Es va produir una picabaralla verbal
entre el president de la federació de Convergència de Llavaneres i l’alcalde
(Unió) perquè no el volien al seu costat.
És un conte que comença de la següent manera: “Hi havia una vegada
l’alcalde Graupera que va demanar la baixa del partit d’Unió (juny 2011).
Ara, fa uns dies, el nostre protagonista, l’alcalde, va treure les competències
al seu regidor de Governació i Medi Ambient, esgotant així la paciència
dels membres d’Unió, i colorin colorado... la direcció del partit va demanar
l’acta i cessament del regidor alcalde Graupera”.
I amb tanta picabaralla, sembla que ens vulguin distreure i així no prestar
atenció al que és important de debò.
Ja s’està notificant l’increment del valor cadastral, un 350% de mitjana
gairebé, és a dir, els pròxims rebuts de l’IBI de l’any 2013 seran de 60€ a
150€ més cars i això és el començament...
Això vol dir que pagarem més per menys: menys serveis locals, menys
serveis bàsics, menys qualitat dels nostres dirigents... Tot plegat lamentable.
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agenda

octubre / novembre 2012
Dissabte, 6 d’octubre
12 h, Biblioteca municipal
L’hora del conte: Raspall i altres
contes de Pere Calders
Amb la rondallaire Assumpta
Mercader
Organitzat per Biblioteca Municipal
Diumenge, 7 d’octubre
18 h, Sala Polivalent d’El Casal de
Llavaneres
Homenatge a Francesc Gurri
A càrrec del Grup d’harmòniques
Francesc Gurri, grup musical El Cau
d’Art, Coral Sant Andreu i Esperit de
Joventut.
Organitzat per Casal de la Gent Gran
Dijous, 11 d’octubre
19 h, Biblioteca municipal
Xerrada per a adults: Israel
i Palestina: un conflicte
interminable?
A càrrec d’Arantza de Odriozola
Organitzat per Biblioteca municipal
Diumenge, 21 d’octubre
10 h, Ca l’Alfaro
Campanya de donació de sang
Durada: Fins a les 14.00 h
Organitzat per Banc de Sang i Teixits.
Departament de Salut. Generalitat de
Catalunya
Divendres, 26 d’octubre
19.30 h, Plaça de la Vila (lloc de
sortida). L’obra comença a les 21 h, al
Teatre Borràs
Sortida al teatre: “TOC TOC”
Al Teatre Borràs de Barcelona
Durada: L’obra comença a les 9 i té
una durada de 4 hores
Preu: 35 euros (inclou bus i entrada

al teatre). Compra d’entrades fins el 5
d’octubre a Ca l’Alfaro
Organitzat per Regidoria de Cultura
i Festes
19,30 h, Museu-Arxiu de Llavaneres.
Can Caralt
Exposició de pintura: “Classic-Kas”,
de Jordi Prat Pons
Durada: Fins el 25 de novembre de
2012
Preu: Gratuït
Organitzat per Museu Arxiu de Sant
Andreu de Llavaneres
Dissabte, 27 d’octubre
14 h, Casal de la Gent Gran
Arrossada
Més informació i inscripcions, al
Casal de la Gent Gran
Preu: A consultar
Organitzat per Casal de la Gent Gran
Divendres, 23 de novembre
12 h, Plaça de la Vila
Jornades per a la no violència
Lectura del manifest
Organitzat per Regidoria de Benestar
Social
Dissabte, 24 de novembre
18 h, Passeig de la Mare de Déu de
Montserrat
Fira 14a Promoció de Productes
Típics
Organitzat per Regidoria de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme
Diumenge, 25 de novembre
12 h, Passeig de la Mare de Déu de
Montserrat
Degustació popular
14a Promoció de Productes Típics

Vine a tastar la poma farcida, la cuina
del bolet i la coca de Llavaneres
Organitzat per Regidoria de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme. Hi
col·labora: La Dona per la Dona
Divendres, 30 de novembre, Sant
Andreu
11.30 h, Temple parroquial de Sant
Andreu
Missa solemne de Sant Andreu
13 h, Sala de plens de l’Ajuntament
Acte de felicitació als Andreus i
Andrees
Amb lliurament d’obsequi a l’Andreu
més jove i al més gran, i a l’Andrea
més jove i a la més gran.
19.30 h, Can Caralt
Tornem a l’escola!
Exposició de fotografies i material
escolar que explica la història de
l’ensenyament a Sant Andreu de
Llavaneres.
Durada: Fins al 13 de gener de 2013
Preu: Gratuït
Organitzat per Museu Arxiu de Sant
Andreu de Llavaneres
AVANÇAMENT DESEMBRE
Dissabte, 1 de desembre
12 h, nova seu de la Policia i la
Brigada
Inauguració i portes obertes de
la Prefectura de la Policia Local
i el centre logístic de la Brigada
municipal

Tota la programació de
Sant Andreu 2012, en el
web municipal

www.santandreudellavaneres.cat

A peu de carrer
Envia’ns els teus escrits a premsa.sall@santandreudellavaneres.cat
Fa deu anys va néixer l’escola bressol Minerva, la primera llar d’infants municipal de
Sant Andreu de Llavaneres. Amb ella i per ella, es va constituir la nostra empresa,
Gestió de l’Educació Serenavall SL, pensada i concebuda expressament per
desenvolupar aquest projecte educatiu. L’equip el formàvem un grup de gent molt
jove, carregada d’il·lusió, passió i compromís amb una docència innovadora, en la
qual al voltant del protagonisme del propi infant, cada dia s’iniciava un nou camí
nodrit d’experiències i noves sensacions.
Hem gaudit immensament acompanyant els infants del nostre poble. Ha estat,
doncs, una dècada meravellosa, plena de recompenses i satisfaccions tan docents
com personals.
En el nostre record, i sempre en primer lloc, ens quedem amb els somriures dels
infants. No podrem oblidar ni agrair mai prou la complicitat i confiança de totes
les famílies que ens han deixar participar en l’educació dels seus infants i des d’aquí
donem les gràcies per l’estima i el suport incondicional que ens han transmès.
Volem agrair la col·laboració institucional que hem rebut per part dels diferents
regidors de l’Ajuntament del nostre poble al llarg d’aquests anys i, molt especialment,
l’esforç, dedicació i professionalitat de la tècnica d’Ensenyament, la Quima Bosch,
qui ha treballat incansablement i generosament per la qualitat de l’ensenyament de
l’escola.
Per últim, donar milions de gràcies a totes les mestres i personal divers que han
compartit en algun moment la il·lusió, el compromís i la responsabilitat de formar
part del projecte de l’escola bressol Minerva. Sense la seva abnegació, dedicació
i amor pels infants i la docència, res hagués estat possible. L’equip humà, ferm i
arrelat, ha estat sempre el motor de l’escola bressol Minerva, i així seguirà. Sempre
és un plaer fer camí amb gent amb convicció i principis personals. Gràcies, de tot
cor, per deixar-nos tanta felicitat aquests anys.
Rebeca Oropesa i Olga Rovira

Novetats en l’inici
de curs del Casal de
la Gent Gran

La posada en marxa de l’Escola de
Sardanes és la principal novetat del
curs 2012-2013 al Casal de la Gent
Gran, que es posa en marxa a l’octubre. Les classes es faran els dissabtes
de 10 a 12 hores, i l’activitat és oberta
a tothom. La presidenta del Casal, Núria López, explica que una altra novetat és que aquest curs tots els cursets
tenen un cost de 5 euros mensuals
“perquè els socis puguin continuar
gaudint dels tallers, malgrat la crisi”.
Aquestes són les propostes: Taller
de la memòria, Taller Obert, Dibuix
i Pintura, Benestar Personal, Informàtica (4 nivells), Anglès, Tertúlia
Literària, Escola de Puntes, Escola de
Sardanes i Grup de Teatre. A més, el
Casal cedeix les instal·lacions perquè
hi assagin la Coral Sant Andreu i el
grup d’harmòniques Francesc Gurri,
i també hi funciona des de fa anys
el grup artístic Esperit de Joventut. A
més, cada quinze dies, els dissabtes a
la tarda, hi ha bingo i els diumenges,
ball. No deixen passar, a més, cap cita
del calendari festiu!

Cursos de La Dona
per la Dona

L’associació La Dona per la Dona
posa en marxa a l’octubre l’oferta de
tallers del curs 2012-2013. Les persones interessades s’han d’adreçar a
Can Caralt. Hi ha diferents propostes
i temàtiques: Tallers artístics (Pintura a l’Oli, Dibuix infantil, Patchwork i
Manualitats); Llengües (Alfabetització, Català, Castellà, Anglès, Anglès
Nocturn, francès i alemany); Tallers
multimèdia (Informàtica, Open office,
Internet i correu electrònic, fotografia
digital, vídeos...) i Reforç (Temàtics i
tècniques d’estudi). I també hi ha novetats: Costura i patronatge, Decorar
seda, Ceràmica per a adults i infantil,
Decorar fusta, Patchwork de Nadal...

Cursos d’El Casal de
Llavaneres

El Casal de Llavaneres té obertes les
inscripcions per a les activitats del
curs 2012-2013, que arriba amb novetats. Les persones interessades s’han
d’adreçar a la secretaria d’El Casal, de
dilluns a divendres de 17.30 a 20.30
hores. Aquestes són les propostes:
Ioga, Balls de saló-tango-salsa, Fotografia, Ceràmica i dibuix, Taller de
mitja i ganxet, Activa el teu cos, Teatre infantil i juvenil en anglès, Round
tables en anglès i taller Aprendre a
viure.

Cr. del Mar 3 , 1 er. 5À
08392 Sant Andreu de Llavaneres
publicitat
tel: 677 57 28 23 - email: ericferpsi@gmail.com

llavaneresinforma

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

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

www.santandreudellavaneres.cat
ALIMENTACIÓ
NATURAL BIOLÒGICA
SUPLEMENTACIÓ NATURAL
HIGIENE PERSONAL I DOMÉSTICA
COSMÈTICA NATURAL
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Menú diari de dimarts a divendres
de 13 a 16h. i els caps de setmana
migidia i vespre les millors tapes i
aperitius a preus ben asequibles.

NOVETAT:

BIO SALA
- ESPAI TERAPEUTIC
-DIETES

ALIMENTACIÓ NATURAL BIOLÒGICA
SUPLEMENTACIÓ NATURAL
C/ de munt, nº43 - 08392 - Llavaneres
HIGIENE PERSONAL I DOMÉSTICA
Tel: 93 792 85 52
COSMÈTICA NATURAL
-TERAPIES COMPLEMENTARIES
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Psg. de les Alsines, 16
08392 St Andreu de Llavaneres

Menú diari de
divendres
tel:dimarts
93 792 93a 51
de 13 a e-mail:
16h. i els
caps de setmana
info@canmorera.es
www.canmorera.es
migidia i vespre
les millors tapes i
aperitius a preus ben asequibles.

NOVETAT:

BIO SALA
- ESPAI TERAPEUTIC
llavaneres
c/ munt, 49
t. 93 792 73 88

-DIETES

Canet
riera buscarons, 24
t. 675 314 642

C/ de munt, nº43 - 08392 - Llavaneres

-TERAPIES COMPLEMENTARIES
Tel: 93 792 85 52
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CENTRE D’ESTUDIS
















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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