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editorial

Continuem endavant

CRÈDITS
Edita:
Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres
Redacció i coordinació:
Raquel Begines, departament
de Comunicació
Fotografies:
Manuel Marquès, Joan Devesa,
Enric Font , Tona Devesa i
Raquel Begines
Fotografia de portada:
Manuel Marquès
Disseny i maquetació:
beAtypical
disseny i comunicació

Impressió:
Impremta Gràfiques
Llavaneres
Repartiment:
DISMAIL Servei Postal Global
Dipòsit legal:
B-43250/2007

Tota la
informació
municipal:

L’alcalde i el regidor de Cultura, acompanyats de dues puntaires de la vila i dels regidors
d’Esports i Joventut, després de lliurar els obsequis a la puntaire més gran i a la més petita de
la trobada del dia 14 de juliol.
Hem començat l’estiu amb tres bones notícies, que suposen el compliment de tres promeses
electorals. En primer lloc, l’ampliació del recorregut del bus urbà C-22 fins al Balís i Sant Vicenç
de Montalt, que acostarà els veïns d’aquest barri de mar al centre i als del nucli urbà a l’oferta de
la zona esportiva del nostre poble veí. Més connectats per transport públic i també pel que fa a
connexió a Internet. Durant el juliol s’ha executat una obra pública, que lidera el Consell Comarcal
del Maresme, per fer arribar la fibra òptica al centre del poble i, d’aquesta manera, posar fi als
problemes de cobertura i rapidesa per accedir a la xarxa.
La tercera bona notícia té a veure amb la recuperació de les finances locals. Trencant la tendència
negativa dels darrers anys, hem tancat l’exercici del 2012 amb un romanent de tresoreria positiu.
I això és mèrit de tots, començant per l’esforç estalviador d’aquest Ajuntament, que des de 2007
ha hagut de reduir el pressupost municipal de 22 M d’€ als 11,2 M d’€ actuals, oferint els mateixos
serveis al poble. Tot i la davallada d’ingressos, estem reduint el dèficit i podrem afrontar les inversions
pendents. Aprofito aquest espai per anunciar que l’any que ve es corregirà l’increment de la taxa de
clavegueram aplicada aquest 2013. Com a alcalde em comprometo a reduir el tipus impositiu que
aquest any, fruit de la revisió cadastral, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació ha aplicat
sobre el valor nou i no sobre els trams d’increment.
Continuem i continuarem endavant, tot i l’ambient enterbolit a què ens porten les reiterades
denúncies amb finalitats destructives de partits polítics de l’oposició, que provoquen malestar i
confusió als ciutadans. Confio que aquests processos es tanquin i es resolguin el més aviat possible
pel bé del municipi.
Acabem de gaudir d’uns dies de Festa Major d’estiu i és merescut un agraïment a totes les persones
que hi han col·laborat: entitats, regidories de l’Ajuntament... I també una felicitació a tots els que hi
han participat activament, en especial a la seixantena de veïns i veïnes, grans i petits, que van pujar
a l’escenari d’El retaule del flautista. Gràcies Inestable, una gran feina!
Bones vacances d’estiu,

www.santandreudellavaneres.cat

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
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serveis municipals / transports

Més connectats amb el Balís

El bus urbà C-22 incorpora dues noves parades per acostar els veïns al barri del
Balís i a tota la seva àrea d’influència

El bus urbà de Llavaneres ha ampliat
aquest estiu el recorregut amb dues noves
parades fins el Balís i fins el pas de la Xata.
Aquestes dues parades es van incorporar
l’1 de juliol al recorregut llarg de la línia
C-22, que es realitza sis cops els dies laborables i en tots els viatges del cap de
setmana. Tot i l’ampliació del recorregut,
els horaris s’han mantingut.
L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera,
i el regidor de Transports, Antoni Costa,
s’han felicitat per l’ampliació del servei i
han recordat que es tracta d’una reivindicació dels veïns de la zona del Cogoll i del
Balís. A més de connectar aquests barris
amb el centre del poble, l’ampliació incorpora un enllaç directe amb la nova zona

esportiva i comercial Sorli Discau de Sant
Vicenç de Montalt.
Es tracta d’un deute pendent que finalment
es podrà fer realitat gràcies a la implicació
de l’empresa Casas, concessionària del
servei, a qui l’Ajuntament de Llavaneres
agraeix l’esforç, ja que l’ampliació del
servei no tindrà cap cost econòmic per al
municipi. Així mateix, des del consistori
es vol fer constar la bona entesa amb
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt,
terme on està situada la segona de les
dues noves parades.
D’altra banda, el regidor de Transports i
de Relacions amb Empresaris i Comerciants, Antoni Costa, informa que hi ha

espai de publicitat disponible a la part de
darrera del bus urbà, reservat a empreses i comerços locals que vulguin donar
a conèixer els seus serveis entre els veïns.
Les marquesines municipals també tenen
espai disponible per a anuncis i publicitat.
Les persones que hi estiguin interessades
s’han de posar en contacte amb la Regidoria de Promoció Econòmica.
D’altra banda, l’empresa Casas ha detectat darrerament un mal ús dels abonaments amb descomptes per als estudiants
i dels passis gratuïts per als jubilats. El
consistori recorda que aquests títols són
personals i intransferibles i demana la col·
laboració ciutadana.

urbanisme

Es cobreix el llac del parc de Can Matas

Banda ampla fins al centre del poble

La Regidoria d’Urbanisme i Obres Públiques ha remodelat el
parc de Can Matas, la zona verda de darrere de la Biblioteca
municipal. S’ha optat per cobrir el llac i, d’aquesta manera, dotar
l’espai d’una pista de formigó on els nens i nenes puguin jugar, tal
com demanaven els veïns. L’Ajuntament va adjudicar l’actuació a
Eurocatalana d’Obres i Serveis.

El Consell Comarcal del Maresme té en marxa les obres
d’instal·lació d’una xarxa de banda ampla basada en la fibra
òptica. L’actuació consisteix en l’obertura d’una rasa per ferhi passar fibra òptica a través d’un recorregut d’uns 1.500
metres en el passeig de la Riera i el passeig Mare de Déu de
Montserrat, des del pont de l’autopista fins a l’Ajuntament.
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hisenda/ plens municipals

Tendència positiva de les finances locals
L’Ajuntament ha obtingut un romanent de tresoreria positiu per a despeses
generals de 2.092.000 euros
El tancament de l’exercici del 2012 ha
confirmat la tendència positiva de les
finances municipals. L’Ajuntament de
Llavaneres ha obtingut un romanent de
tresoreria positiu per a despeses generals
de 2.092.000 euros. S’aconsegueix,
d’aquesta manera, donar la volta als
números vermells que el consistori
tenia en exercicis anteriors. El regidor
d’Hisenda, Carlos Bartomeu, assenyala
que el punt d’inflexió es va produir l’any

2011 ja que, “tot i obtenir un romanent de
tresoreria negatiu, mantenint la tendència
dels darrers anys, es va produir una
recuperació de 800.000 euros respecte
l’any anterior”.
Bartomeu destaca, entre altres aspectes,
l’ajut que ha suposat el pla de pagament
a proveïdors del Govern central i anuncia
que aquest any l’Ajuntament no haurà
de sol·licitar el préstec perquè no té

pagaments pendents. “És una gran
notícia”, diu el regidor d’Hisenda, Carlos
Bartomeu, que conclou que el consistori
“està fent els deures per eixugar el dèficit”.
De la liquidació del pressupost general
de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, corresponent a l’exercici 2012,
que inclou el dels organismes autònoms i
la societat municipal, es va donar compte
en el ple del 27 de maig.

Acords de ple (27/5/2013)
Tributs. Delegar en la Diputació de Barcelona
les funcions de liquidació, inspecció i recaptació de les taxes relatives a la prestació dels
serveis d’assistència per psicòleg i/o logopeda,
d’escola bressol i d’escola de música, així com
funcions diverses com ara la recaptació dels
deutes en període executiu o la liquidació d’inTresorera municipal. Nomenar la senyora teressos de demora. Per unanimitat.
Victòria Martí i Torroella, funcionària de carrera de l’Ajuntament, com a Tresorera de la FCC. Aprovar la cancel·lació de la garantia deCorporació i, en conseqüència, responsable finitiva constituïda per FCC Medio Ambiente,
administrativa de les funcions de comptabili- SA (actualment Fomento de Construcciones y
tat, tresoreria i recaptació. A favor, CiU, PP i Contratas, SA) pel contracte administratiu de
concessió administrativa del servei de recollida
PSC. Abstencions d’ERC, GLL i SOS.
i transport de residus, formalitzat en data 20
Escola de música. Acceptar la subvenció de
29.210,00 euros atorgada pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat destinada a
coadjuvar en les despeses de funcionament de
l’Escola Municipal de Música per al curs 20112012. Per unanimitat.

governació

Vetllant pels animals de companyia
La Policia Local de
Llavaneres acaba de posar
en marxa un nou servei
per fer costat als animals
domèstics i garantir el
seu benestar, l’SPAC,
Servei de Protecció dels
Animals de Companyia.
El departament vetlla per
protegir els animals davant de possibles abandonaments, pèrdues o
maltractaments, i també assessora els seus propietaris en cas de dubtes,
i controlarà el compliment de la normativa vigent. La manera més
directa de contactar amb el servei és a través del correu electrònic, a
spac@llavaneres.es. També es pot trucar per telèfon a la Policia Local i
deixar-hi un missatge. Hi ha un agent encarregat del servei que rep les
consultes, queixes o peticions d’informació i les respon. Des del servei
ja s’han fet nombroses intervencions, principalment de localització de
gossos perduts, que s’han pogut retornar als seus propietaris gràcies a
la informació del xip. “Aquest dispositiu o bé les plaques -amb el telèfon
del propietari- evita que haguem de traslladar l’animal a la protectora, i
realment és una gran satisfacció no haver-ho de fer perquè per a ells és
molt estressant”, explica l’agent 046, encarregat de l’SPAC. Precisament
per aquest motiu, des del Servei es farà campanya a favor de l’enxipament
i també de la identificació dels animals domèstics amb una placa.

d’octubre de 1998, i la devolució de l’aval. Per
unanimitat.
Can Farnés. Declarar d’especial interès municipal les obres per reparar les façanes de l’edifici situat al carrer de Munt, 71 d’aquest municipi, per concórrer-hi circumstàncies d’interès
cultural i atorgar-hi les bonificacions corresponents. L’edificació objecte de la rehabilitació de les façanes està inclosa en el Catàleg de
béns protegits del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, essent una construcció modernista
d’interès cultural coneguda com a Can Farnés.
Per unanimitat.

S’apuntala una casa en ruïnes del
carrer Clòsens
L’Ajuntament de Llavaneres va requerir als hereus de Can
Cedó, un habitatge del número 56 del carrer Clòsens, que
executessin tot un seguit de treballs per evitar els possibles
danys a veïns i vianants, ja que l’immoble presentava un
estat d’abandonament i hi havia perill d’incendi i d’enfonsament. Seguint el requeriment municipal, els propietaris
han complert amb les tasques sol·licitades. Entre d’altres, la
neteja de la finca, l’apuntalament de les part d’obres estructurals i el tapiat de la porta d’accés i la finestra de la façana
de la casa.

L’Ajuntament canvia d’operador
de telefonia mòbil
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va fer durant
el mes de juliol el canvi d’operador de telefonia mòbil, que
fins ara tenia contractat a través d’una operació de compra
agregada a través del Consell Comarcal del Maresme. Amb
el canvi d’operador, que el consistori ha escollit a través d’un
procés de licitació propi, l’Ajuntament s’estalviarà un 15%
del cost del servei respecte l’actual tarifa. A més, l’operador
ha lliurat, sense cap cost addicional, nous terminals per als
usuaris.
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medi ambient

Reciclem l’oli usat,
creem ocupació
L’Ajuntament de Llavaneres signa
un acord de col·laboració amb la
Fundació el Maresme i s’ubicaran dos
punts de recollida, al centre i al barri
de Sant Pere
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres vol reforçar el reciclatge de l’oli usat amb un triple objectiu. A més d’evitar la contaminació que suposa tirar l’oli per les canonades i de promoure’n
el reciclatge, es col·laborarà amb el projecte social d’inserció de
persones amb discapacitats de la Fundació el Maresme. Aquesta
tardor, els veïns de Sant Andreu de Llavaneres tindran dos nous
punts de recollida de l’oli domèstic: al centre del poble i al barri
de Sant Pere.
La Fundació el Maresme i l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres han signat aquest estiu el conveni de col·laboració per
tal de facilitar la recollida d’oli domèstic als veïns de la població,
que cap a finals de setembre tindran més a mà dos nous punts
de recollida. L’alternativa és la deixalleria municipal o la deixalleria mòbil però amb aquests dos contenidors s’evitaran desplaçaments i es facilitarà la col·laboració ciutadana. La Fundació el
Maresme s’encarrega de la col·locació dels contenidors i també
de la recollida de l’oli domèstic.

Passos a seguir

1. Separa l’oli de cuina usat en una ampolla de plàstic
2. Utilitza un embut i vés omplint l’ampolla fins que estigui plena
3. Busca el teu punt de recollida i diposita l’ampolla dins el contenidor

Punts de recollida

• Passeig de la Mare de Déu de Montserrat, davant de Ca l’Alfaro
• Travessera de Sant Pere, a tocar de l’N-II, a prop de l’estació de Renfe

Reciclar l’oli domèstic: doble avantatge
L’oli domèstic usat es pot reciclar i és una acció senzilla que afavoreix el medi ambient per partida doble. A més d’evitar que contamini rius, sòls
o perjudiqui les canonades, s’aprofita per crear diversos productes ecològics, com biodièsel o sabons. Tot i que encara queda un llarg camí per
recórrer, cada vegada més municipis i entitats catalanes posem en marxa algun sistema de recollida de l’oli usat per al seu posterior reciclatge.

sanitat

La campanya de suport a l’esclerosi múltiple recull 800 euros a Llavaneres

El Mulla’t 2013 va tornar a ser un èxit,
el passat 14 de juliol, a Llavaneres.
Durant tot el matí, un equip de
voluntaris encapçalat per la Regidoria
de Sanitat va dinamitzar l’activitat a la
piscina municipal per aconseguir fons
per a la Fundació Esclerosi Múltiple
i es van recaptar 805,60 euros. Des
de l’Ajuntament de Llavaneres es vol
agrair la tasca de tots els col·laboradors
i també dels voluntaris i participants,
que van fer possible aquesta gran festa

solidària. En especial, es vol reconèixer
la col·laboració de l’empresa Mobil Park,
per la cessió i la vigilància gratuïta d’un
inflable, de Creu Roja, que hi va enviar
dues voluntàries, i de l’encarregada del
bar de la piscina, Pepi Lucas, que va
convidar a esmorzar als participants en
els tallers del Mulla’t.
Al llarg del matí, a la piscina de
Llavaneres es van nedar 11.250 metres
en solidaritat amb els malalts d’esclerosi

i 46 persones, entre ells quatre regidors
de l’Ajuntament, van participar en la
tirada simultània a la piscina de les 12
del migdia. A més, es va vendre material,
per valor de 405 euros, i es van recollir
162 euros per participar en els tallers
organitzats -de trenes, de pintar en
Xop, de l’inflable...- El consistori, a més,
va donar al Mulla’t la recaptació de les
entrades a la piscina del dia, un total de
237,60 euros.
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benestar social

Al costat de la gent gran

La Regidoria de Benestar Social acomiada fins l’octubre el Taller de la memòria i el Taller obert, dues propostes adreçades a la gent gran
en què es treballa, a ritmes diferents, la prevenció i el manteniment cognitiu de les persones. Els participants tenen entre 60 i 80 anys
i les sessions són d’una hora i mitja setmanal. S’imparteixen al Casal de la Gent Gran, d’octubre a juny.

El Casal de la Gent Gran
enllesteix l’oferta de
tallers per al proper curs
Hi ha un total de 18 propostes i les
inscripcions s’obriran a primers de
setembre

Menuts, joves i grans
L’Associació de les Llums, l’AE l’Esclat i el Casal de la Gent Gran van celebrar una
Trobada intergeneracional, el 8 de juny a El Casal de Llavaneres. Una gran trobada
festiva, amb jocs i berenar, en què petits i grans van poder interactuar i aprendre uns
dels altres.

El Casal de la Gent Gran oferirà un total de 18 tallers per als seus usuaris, a partir del mes d’octubre. La programació inclou tota mena d’activitats: esportives, culturals, de promoció de la
salut i també d’idiomes i informàtica. Els tallers
s’adrecen als usuaris del Casal i les inscripcions
es faran durant el mes de setembre, per tal que
es puguin començar el mes d’octubre. Per posar
en marxa els cursets caldrà un mínim de 5 assistents per taller.
L’Ajuntament continuarà donant suport
econòmic, amb una aportació d’uns 14.000
euros, als cursets i a les activitats del Casal.
Aquestes són les propostes:
• Informàtica. 5 nivells
• Benestar Personal
• Taller Obert
• Escola de Puntes
• Grup Artístic Esperit de Joventut
• Anglès
• Gimnàs
• Ioga
• Tai-txí
• Sardanes
• Patchwork
• Piscina
• Balls llatins
• Reiki
• Reflexologia podal
• Català
• Aprendre a viure
• Grup de teatre Zaragata

Atorgats els ajuts als menjadors de les llars d’infants
Deu famílies es beneficiaran durant el
proper curs escolar 2013-2014 de les
beques de menjador de les escoles bressol
municipals. La Regidoria d’Ensenyament va
tramitar al mes de juliol les sol·licituds. Es
tracta d’un ajut econòmic que atorga l’Àrea

d’Educació de la Diputació de Barcelona
i que aquest any ha estat complementat
per la Regidoria de Benestar Social de
l’Ajuntament de Llavaneres per tal que
totes les famílies sol·licitants se’n puguin
beneficiar.
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festes

La Minerva no falla

Recull amb imatges dels actes centrals de la Festa Major d’estiu de Llavaneres
Llavaneres no ha faltat, un any més, amb la cita amb la Minerva,
que del 19 al 22 de juliol va viure els dies centrals d’una celebració
centenària que, ara més que mai, es fa possible gràcies a la
col·laboració entre Ajuntament i entitats locals. Quatre dies de
balls, fira d’atraccions, concerts, animació infantil, activitats
esportives, correfoc, festa jove, trobada de gegants i havaneres

i focs artificials, un dels moments més esperats i alhora la
cloenda. Aquest any, a més, el pòrtic de la Festa Major ha
estat més especial que mai. A més de la trobada de puntaires
de diumenge 14 de juliol, s’hi ha reservat l’estrena d’una gran
producció teatral de la Inestable d’El Casal de Llavaneres, El
retaule del flautista. Més fotografies, a la contra.

Tot un poble a l’escenari

Jocs i karaoke per als joves

S’anunciava com la gran reestrena dels darrers anys i va
acabar sent un èxit: per la gran afluència de gent i per la
intervenció de més de 60 persones dalt de l’escenari, amb
moments espectaculars. Música en directe, coreografies,
grans interpretacions dels personatges principals i un elenc de
secundaris de primer nivell. La companyia Inestable d’El Casal
de Llavaneres va pujar a l’escenari del parc de Ca l’Alfaro, el cap
de setmana del 13 i 14 de juliol, El retaule del flautista. Una
peça clàssica del teatre musical català que el grup ja va fer fa 26
anys i que s’ha volgut recuperar amb bona part dels mateixos
actors. En total, una seixantena d’actors, actrius, músics i
ballarins locals, sota la direcció de Jordi Roldós i Manel Llobet,
que van optar per una versió lliure, moderna, amb algunes
referències locals, i amb una destacada participació d’una
banda de músics, dirigits per José Antonio Cabo.

El Casal de Joves també ha volgut ser present en aquesta festa major
i diumenge 21 de juliol de 2013 va organitzar una gran festa, amb tota
mena de propostes per als nois i noies al parc de Can Rivière. El Fes-te
jove 2013 va començar a la tarda amb un espai de jocs: brau mecànic,
llits elàstics, zona wii i ps3, adreçat a nois i noies a partir de 13 anys, i va
continuar amb karaoke, fins a la una de la matinada.

Puntaires, “patchwork” i macramé

La Minerva 2013 també ha tingut espai per a l’artesania. La Trobada de
Puntaires va reunir 220 artesanes al parc de Ca l’Alfaro i, com és tradició, es va obsequiar la puntaire més jove i la més gran. La Dona per la
Dona va mostrar els treballs de les alumnes de patchwork, que van presentar tota mena de creacions originals. Finalment, Susana Gil Micó va
convidar a contemplar les seves exclusives peces de macramé i teixit.
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festes / societat

Revetlla de Sant Pere

Festival benèfic de l’ADALL

Marxa nocturna

4t Festival Benèfic de les Llums

Aplec nocturn de la sardana

Presentació de l’Assemblea Nacional Catalana

Al parc de Sant Pere, divendres 28 de juny, amb animació
infantil, sardinada i ball

Des d’El Casal fins a la platja, divendres 5 de juliol, amb 250
participants

Al pati d’El Casal, dissabte 6 de juliol, dedicat al Cardenal
Vives i Tutó

Al pati d’El Casal, dissabte 29 de juny, amb música i recital de
poesia

Al parc de Ca l’Alfaro, dissabte 6 de juliol, a benefici de
projectes socials

Al passeig Mare de Déu de Montserrat, dissabte 6 de juliol,
amb Montserrat Carulla
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cultura

Noves propostes a l’Escola de Música
L’oferta de formació s’amplia amb Música en família, Cant, Tecnologia musical,
Iniciació a la Guitarra en grup i Guitarra Elèctrica
L’Escola Municipal de Música de Llavaneres va acomiadar
el curs a finals de juny però abans de les vacances d’agost,
la direcció va estar treballant en el nou curs 2013-2014, que
arribarà al setembre amb novetats. L’oferta de formació
s’ampliarà amb cinc noves propostes: Música en família,
Cant, Tecnologia musical, Iniciació a la Guitarra en grup i
Guitarra Elèctrica. Per a més informació, podeu contactar
amb l’Escola Municipal de Música a partir del 2 de
setembre, de 16.45 a 19,45 hores, a Can Caralt, per telèfon
al 93 792 92 80 o per correu electrònic a escola.musica@
llavaneres.es. El nou curs es posarà en marxa el 12 de
setembre, coincidint amb el primer dia del curs lectiu. Pel
que fa al final de curs, a més del concert central, que es va
celebrar als jardins de Can Caralt dissabte 15 de juny, es van
fer altres tres audicions, dilluns 17, dimecres 19 i divendres
21 de juny.

Biblioteques dos punt zero

De Vila Rufas al Cardenal Vives i Tutó

El Museu-Arxiu de Llavaneres va tancar a finals de juliol el cicle
d’exposicions de Can Caralt d’aquest curs amb una proposta que
homenatjava la trajectòria del prestigiós retaulista Jordi Vila
Rufas (1924-2011). Format a l’Escola Massana, on va ser professor
de 1952 fins a la jubilació (1989), es va dedicar a la pintura de
retaules i murals i a la realització de vitralls religiosos.
Després de la vacances d’agost, el curs es reprendrà amb una
exposició de producció pròpia que fa mesos que es prepara
juntament amb el Museu-Arxiu Vives i Tutó i la comunitat
Caputxina de Catalunya, i que repassarà la vida i la trajectòria
del Cardenal Vives i Tutó. Més informació, a la pàgina 11.

Les Biblioteques del Maresme, entre elles la de Llavaneres, han fet un
pas més per millorar la seva presència a la xarxa. Enguany han estrenat
un nou aplicatiu per a mòbils i tauletes per informar els usuaris de
les biblioteques que tenen més a prop i dels serveis que ofereixen.
Aquesta App està disponible sota el nom de BibliosMaresme a
Google Play i a Apple Store.
Entre altres, hi podrem consultar informació de tots els serveis i
també fotos i vídeos de les biblioteques, així com la guia d’aquest
2013 que porta per títol El Maresme en vers i que convida a conèixer
la comarca, els seus pobles i la seva gent a través dels ulls dels seus
poetes. A més, s’hi pot accedir a l’audició dels poemes recitats pel
cantautor Dídac Rocher, així com a la visualització dels vídeos de les
diferents biblioteques, inclosos en el seu canal de YouTube.
A partir de la geolocalització de les biblioteques del Maresme,
l’usuari sap en cada moment quin centre li queda més a prop de
la seva ubicació actual i com arribar-hi. També pot consultar les
dades de les biblioteques permanentment actualitzades: horaris,
serveis, col·leccions especials, i visualitzar vídeos de les diferents
biblioteques.
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promoció econòmica

Aquesta tardor,
apunta’t al “Forma’t”

El mercat es diversifica

Llavaneres i Sant Vicenç organitzen un
cicle per a la formació i l’ocupació
Els ajuntaments de Llavaneres i de Sant Vicenç
impulsen un cicle per a la
formació i l’ocupació, el
Forma’t. El programa es
posarà en marxa al mes
d’octubre i s’allargarà fins
al desembre. S’oferiran
onze sessions matinals i
una de tarda dedicades
a les noves tecnologies,
la motivació per a la recerca de feina i la creació
d’empreses i els recursos
humans. Les conferències
s’impartiran a la Biblioteca de Llavaneres i al Centre Cívic el Gorg de Sant
Vicenç. A més, l’Ajuntament de Llavaneres disposarà de cinc places per oferir als veïns
en un curs que organitza el consistori de Sant Vicenç i que porta per títol: Millora de les capacitats f ísiques i primers auxilis
per a persones dependents. Podeu trobar el programa complert
al web municipal www.santandreudellavaneres.cat.

La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme ha
reorganitzat les parades i ha diversificat l’oferta comercial del
mercat exterior. El mercat, que es pot trobar amb tots els espais de venda ja muntats de 9 a 14 hores al passeig de la Mare
de Déu de Montserrat tots els divendres, té en l’actualitat vint
parades, la meitat de les quals són d’alimentació i la resta de
complements, roba i objectes de la llar. Justament amb els
darrers canvis, entre d’altres, s’ha ampliat l’oferta de roba de
la llar i de roba infantil.

Posa’t al dia
La Regidoria de Promoció Econòmica i de Relacions amb Empresaris
i Comerciants ha fet arribar a les empreses i comerços de Llavaneres
informació de la campanya Català i Comerç, Ja estàs al dia? Aquesta
iniciativa de la Generalitat de Catalunya vol impulsar la presència
de la nostra llengua als negocis i ofereix ajuda als empresaris que
ho vulguin fer.

Un emprenedor llavanerenc crea
Munip, una App dedicada a promoure
turísticament Catalunya

Presentació en societat.

Barcos Retro va
presentar a mitjans de juny el prototip del seu nou patí català de
vela júnior. Aquesta empresa, amb arrels a les 3 Viles, fabricarà
i comercialitzarà patins de fusta per muntar, amb l’objectiu
d’arrelar al Maresme el patí de vela català i crear afició entre
els joves, així com d’impulsar l’artesania nàutica al territori.

Un empresari de Llavaneres,
Jordi Domènech, acaba d’estrenar a la xarxa una App per
a mòbils i tauletes que ofereix
informació turística de Catalunya de forma fàcil i intuïtiva, i que està disponible en
castellà, català i anglès. Es
diu Munip i és un cercador
de festes, activitats, gastronomia, lleure i allotjament. Munip posa a l’abast dels usuaris
activitats i esdeveniments
que se celebren a Catalunya.
Permet, a més, rebre alertes
a l’smartphone o al correu
electrònic amb les novetats
dels municipis que es triïn. És
també un cercador d’establiments on dormir i/o menjar i,
per tant, ajuda a planificar les
sortides i les vacances còmodament.
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any del Cardenal Vives i Tutó

Un segle sense el cardenal
Llavaneres celebrarà solemnement els 100 anys de la mort del seu fill més
il·lustre el proper 7 de setembre
L’any del Cardenal Vives i Tutó, que
va arrencar al febrer, la nit de la vigília
del naixement del caputxí llavanerenc,
viurà el moment central el proper 7 de
setembre, quan es compleixen 100 anys
de la seva mort. A les 6 de la tarda, l’església parroquial de Llavaneres acollirà
una missa solemne en sufragi del cardenal, presidida pel cardenal-arquebisbe

de Barcelona, Lluís Martínez Sistach,
acompanyat del ministre provincial dels
caputxins, del rector de la parròquia i
d’altres personalitats d’arreu del país.
Tot seguit, la comitiva participarà en la
inauguració de l’exposició El cardenal
Vives i el seu temps, que mostrarà a Can
Caralt la vida i l’obra del caputxí Josep

de Calasanç Vives i Tutó. A més, el dia
anterior, s’organitzarà una nova encesa
d’espelmes per convertir el monument
del cardenal Vives en un esclat de llum
la vigília de la seva mort. El repte és encendre 6.000 espelmes en un acte que
començarà a les 19 hores i que comptarà
amb música en directe.

El 10 de novembre, al Palau de la Música
Camerart, l’Orquestra del Maresme, actuarà el proper 10 de
novembre al Palau de la Música Catalana, tot un repte per
aquesta formació, que enguany compleix 15 anys. Volen que
la celebració, que s’inclou en el programa d’actes de l’Any
del Cardenal, sigui una gran festa i han escollit una obra de
gran envergadura, l’Stabat Mater de Dvořák, coincidint amb

el 50è aniversari de la seva estrena a Espanya. Per tot plegat,
l’orquestra, amb seu a Llavaneres, fa una crida per omplir el
Palau de maresmencs. Per a més informació i reserves, podeu
contactar amb Joan Devesa, a jdevesaf@hotmail.com o per
telèfon al 676 925 322.

Etapa 3. La vida a Roma
L’eficàcia en l’organització del Primer
Concili Plenari Llatinoamericà, que
el caputxí Calassanç de Llavaneres
va assumir íntegrament el 1899, va
fer que es guanyés per sempre més
l’admiració i el respecte de la Roma papal
i el nomenament de membre del Sacre
Col·legi Cardenalici amb només 45 anys
d’edat. Des d’aquest moment la seva vida
va ser de dedicació total al servei del papa
Lleó XIII, primer, i de Pius X, després.
La humilitat i captinença franciscana
de Vives i Tutó van provocar la seva
sorpresa i fins i tot un refús inicial al seu
nomenament com a cardenal. El 21 de
juny de 1899 el caputxí llavanerenc rebia
la birreta de cardenal, un nomenament
que va provocar tota mena d’elogis i

actes d’adhesió i homenatge. El 2 de juliol
prendria possessió com a cardenal de Sant
Adrià, per ser l’església dedicada a la Mare
de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona.
A Catalunya, el seu ascens a cardenal
també va ser rebuda amb entusiasme. A
Igualada el van nomenar fill adoptiu, i a
Llavaneres, la seva vila natal, el ressò va
ser enorme. Li va dedicar un carrer i va
col·locar una placa commemorativa a la
parròquia. Uns anys més tard, el 1926,
Llavaneres va projectar un monument
que, finalment, seria inaugurat l’any 1950
pel bisbe de Barcelona.
Tercera part de la biografia de Josep de
Calassanç Vives i Tutó, en base al treball de
fra Valentí Serra de Manresa (El cardenal
Vives i l’Església del seu temps, 2007).
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entrevista

Iñaki Guerrero. President del Casal de la Gent Gran
Nascut a Donostia l’any 1940,
va començar a estiuejar a
Llavaneres fa 30 anys i s’hi
va establir amb la família,
el 1999. S’acaba d’estrenar a
la presidència del Casal de
la Gent Gran de Llavaneres.
Llicenciat en Dret, ha exercit
com a advocat durant 40
anys a Barcelona, sobretot
d’entitats financeres.
El primer contacte amb
Llavaneres va ser a través
del frontó municipal. També
li ha agradat sempre jugar
a futbol. Toca la txalaparta,
un instrument de percussió
euskera, i li agrada molt llegir
novel·la històrica i biografies,
i anar al cine.

“És molt important
tenir una meta diària”
Al març es va estrenar en la presidència del Casal de la Gent Gran. Quin balanç en fa?
El balanç és positiu perquè la tasca és encisadora i engrescadora i els reptes val la
pena d’afrontar-los. Això és el que intento fer amb el meu equip, amb els mitjans
de què disposem.
Què el va animar a presentar-se com a president del Casal?
Els meus companys d’equip m’ho van demanar. Estava en un moment molt delicat
de la meva vida per la pèrdua del meu únic fill. Presentar-me a la presidència del
Casal de la Gent Gran ha estat una mena de teràpia per tornar a la vida. És una
ajuda perquè ocupes el temps i quan et fas gran i no tens cap obligació has de
buscar activitats... És molt important tenir una meta diària.
Què és el que més l’ha sorprès?
El que més m’ha sorprès és l’escassa implicació de molts dels usuaris. Pensava
que hi havia molta més participació però les persones tendim a acomodar-nos.
Jo vull usuaris que facin propostes: nosaltres ja ho gestionarem. El Casal és de la
gent.
I el que més li agrada d’aquesta nova tasca?
El que més m’agrada és la incògnita de tot el que podem fer. Tenim idees, volem
fer coses, però no sabem encara el resultat. De moment, n’estem contens: hem fet
un viatge cultural a Lleida, la pesolada, el campionat de botifarra, dòmino, billar i
ping-pong, botifarrada, la trobada intergeneracional, la visita de l’àvia Remei, les
activitats de la Minerva... A primers de setembre obrirem les inscripcions de la
programació dels tallers.
Com són els usuaris del Casal?
La gent del Casal som gent gran. La gent gran tenim les nostres manies però en
general som gent comprensiva i que s’adapta a les circumstàncies.
Quines són les prioritats de cara a la gestió del dia a dia i del programa d’activitats del Casal?
Tinc un idea que voldria veure realitzada el 2014: poder destinar la subvenció de
l’Ajuntament a objectius socials. M’agradaria que tots els tallers s’autofinancessin.
El Casal no és una societat mercantil, cada cop tenim menys recursos i cal
administrar-los de la millor manera possible perquè la major part de la gent en
surti beneficiada. El que pretenc és que amb el nostre esforç trobem solucions als
petits conflictes. En tot cas tinc molt clara una cosa: el que jo dic és la meva opinió
i no vol dir que hagi de prevaldre.
L’anterior junta deixa el llistó molt alt. Han estat uns anys de molta activitat al Casal!
Sí, i a més, ens hem trobat un Casal ben organitzat. Nosaltres continuarem amb
la tasca que ja hi ha en marxa. I això sí, el repte serà pujar una mica més el llistó.
Un bon president sempre ha de tenir darrera una bona junta. Com és el seu equip?
L’equip, com la gent que hi ha allà, és un bon equip, però no som professionals i
tots hem d’anar aprenent. Hi podran haver errades però confiem que després del
primer any tot rutlli molt bé.
Què li recomanaria a algú que ara es jubila i que, com vostè, ha estat sempre una persona tan
activa...
Jo li recomanaria, primer de tot, que es fes membre del Casal i que hi participés.
No sols de les activitats rutinàries sinó donant idees, aportant coses noves,
per exemple en noves tecnologies o amb tallers artesanals, que aportin la seva
experiència i la comparteixin. Que vagin al Casal però que hi siguin, no que hi
vagin per anar, que s’impliquin.
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grups municipals

Finances sanejades, més
bus i fibra òptica. Complim
promeses electorals
Fruit de la gestió del govern municipal, la liquidació dels comptes
del 2012 ofereix, per primer cop, un romanent de tresoreria positiu.
Aquesta és una bona notícia perquè indica que no generem dèficit
econòmic, que l’ajuntament és sostenible (tot i que hem passat de
22M € de pressupost el 2007 a només 11’3 M€ el 2013) i que no
depèn dels ingressos de la construcció per sobreviure en un futur.
També permet afrontar inversions de futur com el nou pavelló.
L’ampliació del servei d’autobús municipal als veïns de la zona del
Balís era una altra promesa electoral de CIU que s’ha complert.
Així com, l’execució de l’obra d’arribada de la fibra òptica que
permetrà als usuaris tenir una velocitat molt ràpida per internet.
Seguim treballant, i seguirem fent poble.
Aprofitem per desitjar un bon estiu a tothom.

Per una policia més
propera
Fa poc més de dos anys el nostre grup es va presentar a les eleccions amb
un programa clar respecte la policia i la seguretat ciutadana. Proposàvem
fer de la policia “una policia de barri propera”, establint com a prioritats la
seguretat i el servei al ciutadà. Passats dos anys, i després que l’equip de
govern (CIU+PP) hagi tancat la prefectura de policia del centre del poble,
aquest compromís esdevé més necessari que mai.
En les darreres setmanes molts han estat els ciutadans que han signat fulls
de protesta contra el tancament de la policia al centre del poble. Els regidors
d’ERC també hem rebut queixes en aquest sentit de veïns i comerciants.
L’augment dels casos de delinqüència al centre del poble també és evident.
En aquest sentit, el nostre grup municipal presentarà al proper Ple una
proposta per tal d’obrir un nou punt policial al centre del poble, amb
presència permanent, utilitzant el mòdul prefabricat ubicat a la zona de
platja, que va costar vora de 60.000 euros i que actualment està en desús.
Amb aquesta proposta reforçarem la presència policial al centre del poble
i podrem mitigar la sensació d’inseguretat ciutadana de molts veïns i
comerciants del poble.
Fes-nos arribar els teus comentaris i suggeriments al correu llavaneres@
esquerra.cat.

Fòrum ciutadà
El fòrum ciutadà ha nascut a Llavaneres, enhorabona! Un lloc de
trobada i participació ciutadana, un lloc on la veu del poble fa d’altaveu
de les inquietuds i problemes de la nostra vila. On els partits polítics i
organitzacions locals podem recollir opinions i alternatives de tothom. Tot
això, realitzat molt temps abans de les properes eleccions municipals, li
dóna un punt de realitat social apartat dels interessos de partit.
Siguem capaços, fins aleshores, de configurar una acció comuna com a
resultat de les aportacions de tots i per a tots. Demostrarem, entre tots,
que una altra forma de fer política és possible. Que la ciutadania té dret
no només a votar sinó també a participar i que els polítics no només tenen
dret a parlar, sinó també a escoltar.
Un desig: que el fòrum ciutadà sigui una mà estesa i no un puny tancat, que
junts sumem i separats ens dividim. Que l’objectiu de tothom ha de ser el
mateix: Llavaneres.
I una felicitació especial a aquelles persones quasi anònimes que des de
l’ombra treballen perquè Llavaneres pugui, per fi, veure la llum.

Qüestió de prioritats
Tot i que els mitjans de comunicació estan difonent notícies sobre actuacions
que afecten la majoria de partits, de totes les ideologies, el grup municipal del
Partit Popular de Llavaneres continua fent la tasca per la qual va ser escollida
pels nostres veïns i veïnes, sense que aquest escenari afecti la nostra gestió.
Cal destacar que a Llavaneres, per primer cop en molts anys, tenim un
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals positiu de més de 2
milions d’euros, i que durant molts anys va ser negatiu, dada que demostra
que la millora de les finances municipals és clara i real.
Hem iniciat una campanya de promoció del comerç local, aprofitant que
som un municipi turístic. Hem aconseguit satisfer una petició de molts veïns
per ampliar el bus, que ara cobreix la zona del Balís sense cap cost econòmic
addicional. Els serveis socials estan oferint la millor atenció possible dia a
dia als nostres veïns que més ho necessiten, i no oblidem tots els aspectes
relacionats amb la sanitat pública.
Aquestes són les nostres prioritats.

Alguna cosa està canviant:
1r Fòrum Ciutadà
Que els ciutadans agafin protagonisme, demanin solucions als
polítics i que els polítics se’ls escoltin és per celebrar. Això ha
passat al 1r Fòrum Ciutadà de Llavaneres, fet a principis de juliol.
Amb esperit constructiu tothom hi va poder dir la seva. Tots els
grups polítics de Llavaneres van acceptar el repte i hi van assistir.
Fins i tot els grups del govern hi van estar representats.
Des de Gent ens agradaria veure, en actes com aquest, un canvi
en la política que hem estat fent al poble. Ens cal més implicació
de la ciutadania en l’activitat política del poble. I que en comptes
d’enfrontament partidista, hi hagi discussió de gestió i projectes.
També volem polítics valents, responsables i que estiguin a
l’alçada; més espais per participar i l’aprofitament dels mitjans
d’informació locals.
Les demandes estan sobre la taula i ara calen respostes des de
l’ajuntament. Els de Gent celebrem el canvi i acceptem el repte.

Benvinguts Fòrum
Ciutadà
A principis de juliol es va celebrar el 1r Fòrum Ciutadà, un espai on
tothom hi podia dir la seva, fos del color polític que fos, el Fòrum ben
entès, obliga els representants municipals a prendre bona nota del que
es demana i a acceptar els reptes que la ciutadania planteja. Enhorabona.
El tema escollit per a la primera trobada van ser els esports, i, aquí vàrem
trobar a faltar, d’una banda el regidor d’esports i d’altra que es donessin
explicacions per saber com està, i cap a on anirà la nova zona esportiva,
que encara a dia d’avui es troba paralitzada. Pel que fa als representants
de clubs i als ciutadans, tots van poder exposar arguments suficients
per al diàleg.
Parlant de poder informar a la ciutadania, no sé què succeeix en aquest
poble quan surten uns fulls informatius sobre temes que afecten a
l’alcalde, i a la seva manera de fer les coses; s’investiguen i s’amenaça,
com si la informació estigués prohibida. Serà qüestió de seguir
informant la població, ja que no tothom s’assabenta de com i de quina
manera governa aquest personatge.
I per últim convidem a tothom que ho vulgui a assistir a la propera
celebració del Fòrum que es convoqui, on es vol parlar de la “seguretat
ciutadana”. Bona sort i endavant.
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agenda

agost / setembre 2013
Dissabte, 31 d’agost
16.00 h, Piscina municipal
Festa de cloenda del curset de
natació d’estiu 2013
Organitzat per Regidoria d’Esports

la Cobla Ciutat de Cornellà
Passeig de la Mare de Déu de
Montserrat
Organitzat per Regidoria de
Cultura i Festes

Dimecres, 11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
11.30 h Ballada de sardanes amb
la Cobla Ciutat de Cornellà
12.30 h Hissada de la senyera i
ofrena floral davant el monòlit de
Rafael Casanova
13.00 h Ballada de sardanes amb

Dissabte, 14 de setembre
19.00 h, El Casal de Llavaneres
Tarda de teatre
A càrrec del grup de teatre
Zaragata
Entrada lliure
Organitzat per Casal de la Gent
Gran

Dissabte, 28 de setembre
18.00 h, Casal de Joves
Cicle de cinema
El darrer dissabte de cada mes,
una proposta diferent
Organitzat per Regidoria de Joventut
19.00 h, El Casal de Llavaneres
Lectura de poemes
A càrrec del grup de teatre
Zaragata - Entrada lliure
En homenatge al cardenal
Organitzat per Casal de la Gent
Gran

L’any del cardenal
Dissabte, 3 d’agost
22.00 h, Jardins de Can Caralt
Musical a la fresca
Projecció d’Els Miserables, obra
mestra de Víctor Hugo, que
retrata l’època de la infantesa dels
germans Vives i Tutó.
Preu: 5 € (consumició a la mitja
part)
Divendres, 6 de setembre
19.00 h, monument al cardenal
Vives
Encesa d’espelmes
Encesa de 6.000 espelmes per

convertir el monument del cardenal Vives en un esclat de llum la
vigília de la seva mort.
Hi haurà actuacions en directe.
Homenatge de les parròquies
de Catalunya i de tothom que hi
vulgui participar.
Preu: 1 euro per espelma
Dissabte, 7 de setembre
18.00 h, Església parroquial
Solemne concelebració de
l’eucaristia
Amb motiu del centenari del
traspàs del cardenal Vives i Tutó

(Monte Porzio, Roma, 7 de setembre de 1913).
Organitzat per Comissió
organitzadora Centenari
Vives i Tutó
19.30 h, Can Caralt
Inauguració de l’exposició: “El
cardenal Vives i el seu temps”
Durada: Fins el diumenge 29 de
setembre
Organitza: Comissió organitzadora Centenari Vives i Tutó i
Museu-Arxiu de Llavaneres, amb
la col·laboració dels Frares Caputxins de Catalunya

El Juvenil A del
CE Llavaneres,
a Primera

•

PL AT G E S

El Port Balís de Sant Andreu de
Llavaneres tornarà a lluir un any
més la bandera blava, un distintiu
internacional que valora i premia
la gestió ambiental i la seguretat,
la informació i l’educació ambiental, els serveis i les instal·lacions,
i al mateix temps exigeix per a
les platges una qualitat de l’aigua excel·lent. Amb un total de
24 ports guardonats, Catalunya se
situa al capdavant de la resta de
comunitats autònomes de l’Estat
Espanyol. El distintiu de les Banderes Blaves l’atorga l’Associació
d’Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac) de la FEE (Fundació
d’Educació Ambiental), que compta amb la col·laboració de Ports de
la Generalitat.

Nou horari de
dissabtes al CAP de
Llavaneres

Després d’una excel·lent temporada, el Juvenil A del CE Llavaneres ha aconseguit aquest any
l’ascens a Primera. L’equip ha
estat el segon millor equip de la
seva categoria. L’Ajuntament de
Llavaneres felicita els jugadors i
el cos tècnic i directiu per aquest
ascens.

C O ME R Ç

El Port Balís renova
la bandera blava

Des del passat 20 de juliol, el CAP
de Llavaneres té un nou horari
d’atenció els dissabtes. El nou horari és de 8 a 17 hores -en comptes
de fins a les 20.00 h-. A partir de
les 5 de la tarda, l’assistència es
prestarà al CAP d’Arenys de Mar.

•

R E STAU R A N T S

•

OF E RTA

E SP ORT I VA

Llavaneres,
poble turístic

Vine-hi a comprar
els diumenges!

To t a l a i n f o r m a c i ó m u n i c i p a l , a l d i a , l a t r o b a r e u a : w w w. s a n t a n d r e u d e l l a v a n e r e s . c a t

publicitat
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ALIMENTACIÓ NATURAL I BIOLÒGICA
SUPLEMENTACIÓ NATURAL
ALIMENTACIÓ PER A CELÍACS
COSMÈTICA NATURAL

Bio Sala Espai Terapèutic





























Tel: 93 792 85 52

L’estiu es viu a l’

,

espigo
xiringuito platja





Residència i
Centre de dia

Vora Balís

NOVETAT:

C/ de munt, nº43 - 08392 - Llavaneres












Dietes, Acupuntura, Massatges ayurveda,
Quiromassatge, Massatge amb vols Tibetans,
Ioga, Tallers, Xerrades i molt més...
Espai mima’m i les seves propostes.
Ioga per embarassades, massatge infaltil,
criança natural, tallers i xerrades.



Tel. 93 791 48 69
C/ Montnegre, 2
08394 Sant Vicenç de Montalt
www.lavostrallar.com

· ESMORZARS · APERITIUS · ENTREPANS ·
· DINARS · SOPARS · COPES ·
· música · bon ambient · concerts ·
· festes · espectacles i molt més ·

segueix-nos a

FACEBOOK.COM/ESPIGOPLATJA

Passeig Marítim S/N (Platja Estació) · 08392 Sant Andreu de Llavaneres · Tef 93.002.91.89 · info@espigoplatja.com · www.espigoplatja.com

Al teu servei desde 1991
Si vols sortir anunciat en aquest
espai, truca al tel: 93 795 29 31

la contra

Àlbum de fotos: Festa Major de la Minerva 2013
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