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Fidels al nostre model de poble

CRÈDITS
Edita:
Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres
Redacció i coordinació:
Raquel Begines, departament
de Comunicació
Fotografies:
ADALL, Natàlia Radó, CN
EL Balís, Joan Devesa, Tòfol
Sánchez, Míriam Cerdán i
Raquel Begines.
Disseny i maquetació:
beAtypical
disseny i comunicació

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

Tota la
informació
municipal:

La corporació municipal en la presentació de la Festa del Pèsol 2012.
L’Ajuntament de Llavaneres vol impulsar un projecte pioner per millorar la seguretat ciutadana
consistent en la instal·lació de càmeres de videovigilància, sobretot pensant en les zones residencials
més aïllades del centre. La proposta és pionera, i en aquest sentit se n’han fet ressò importants
mitjans de comunicació del nostre país, perquè el consistori no se’n pot fer càrrec sol i ha demanat
la col·laboració dels veïns. De moment, la proposta ha tingut bona acceptació i personalment hi
estic molt engrescat perquè ens ajudarà a consolidar el nostre projecte de poble segur i amb qualitat
de vida.
Llavaneres també ha estat notícia, de nou, perquè la Fiscalia de Medi Ambient, per una denúncia
d’un partit polític a l’oposició, està investigant les obres de reposició dels pals i de la xarxa -que
hi eren des de fa 40 anys- del tee de pràctiques fetes pel Club de Golf de Llavaneres arran d’un
temporal de vent, en uns terrenys que són zona agrícola. L’Ajuntament hi ha col·laborat facilitant
tota la informació. Hi ha mecanismes per resoldre la situació i cal trobar solucions, però el camí de
la denúncia destructiva d’alguns partits polítics no beneficia ningú, ni el poble ni el club.
Estrenem tot just la primavera, després d’un hivern amb pluja, vent i fins i tot neu, i arriba amb
aquest mes d’abril la Festa del Pèsol. L’esperem amb il·lusió i confiem que sigui un èxit. Després de
14 anys, continuem apostant per aquest producte tan preuat de la nostra gastronomia, al costat
de la coca de Llavaneres, els dos productes amb marca de garantia de qualitat. Feu-nos d’altaveu i
convideu als vostres amics i familiars a venir a Llavaneres: del 4 al 28, als restaurants participants en
la Mostra, i els dies 20 i 21 d’abril, a la Fira i a la degustació popular al parc de Ca l’Alfaro.
A la Festa del Pèsol hi participaran un any més les escoles del poble, amb el lliurament dels seus
treballs dedicats al pèsol. Per a mi, com a alcalde, és un honor i un plaer atendre els nostres estudiants;
contribuint a fer uns ciutadans exemplars: ells són la llavor, el nostre Llavaneres del futur. I per això
rebre’ls a l’Alcaldia en les visites a l’ajuntament o anar-los a visitar a les escoles és una de les millors
experiències de la meva feina. Dels nens i nenes, se’n pot aprendre molt.

www.santandreudellavaneres.cat

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

A l’abril, pèsol de Llavaneres
Llavaneres prepara la celebració de la 14a Mostra
Gastronòmica, que se servirà del 4 al 28 d’abril, i de la
Festa del Pèsol, que sortirà al carrer del 19 al 21

Els actes

Del 4 al 28 d’abril
Mostra Gastronòmica
Restaurants: El Pou de
Llavaneres, El Racó del
Navegant, Good&Funny, Las
Palmeras, La Taverna del Port,
Masia Bartrès, Mas Nadal, La
Caleta, Pins Mar, Restaurant
Can Jaume, La Tosta i Club
Nàutic El Balís
Divendres 19 d’abril
Intercanvi escola-municipi
10 h, plaça de la Vila
Taller de cuina
11 h, passeig de la Mare de Déu
de Montserrat
El cap de setmana del 19 al 21 d’abril és la data
escollida per a la celebració de la propera edició de la Festa del Pèsol de Llavaneres, que
enguany arriba a la 14a edició. Tres dies intensos d’activitats per difondre les excel·lències
culinàries del pèsol garrofal de Llavaneres,
reconegut amb una marca de garantia de qualitat, i aprofitar-les perquè visitants d’arreu de
Catalunya coneguin Llavaneres. Les jornades
gastronòmiques es posaran en marxa just després de Setmana Santa amb la Mostra Gastronòmica del Pèsol de Llavaneres, que aquest any
se servirà del 4 al 28 d’abril en una dotzena de
restaurants.
Una de les novetats d’aquesta 14a edició és que
el sopar de gala es farà divendres, en comptes
de dijous com fins ara. L’encarregat d’organitzar el 6è Sopar del Pèsol, divendres 19 d’abril,
serà el restaurant Can Jaume i el preu és de 35

euros per comensal. Un sopar de gala que és
una oportunitat única per degustar el pèsol
garrofal de Llavaneres en totes les seves varietats culinàries. En el decurs del sopar es lliurarà el setè distintiu del Pèsol d’Or, que premia
la promoció i la divulgació del pèsol garrofal
de Llavaneres. La Festa del Pèsol continuarà
dissabte 20 d’abril amb la visita a la fira, on es
podrà comprar pèsol de Llavaneres a 8 euros/
kg –tal com han acordat els productors-, i diumenge 21 amb la tradicional degustació popular de pèsol ofegat de Llavaneres. A més hi
haurà sortida de botigues al carrer durant tot el
cap de setmana.
La Festa del Pèsol l’organitza la Regidoria de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Llavaneres, amb el suport dels restauradors, comerciants i productors locals.

6è Sopar del Pèsol i lliurament
del pèsol d’or
21 h, Restaurant Can Jaume
Dissabte 20 d’abril
Fira del Pèsol
De 10 a 20 h, al parc de Ca
l’Alfaro
Diumenge 21 d’abril
Fira del Pèsol
De 10 a 15 h, al parc de Ca
l’Alfaro
Degustació popular
12 h, al parc de Ca l’Alfaro
Més informació al web
www.santandreudellavaneres.cat
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plens municipals

Llavaneres reorganitza el servei de neteja i
recollida d’escombraries
El ple aprova la pròrroga del contracte amb FCC fins el 2019, que permetrà refinançar
el deute pendent amb la concessionària sense incrementar la facturació
El ple de l’Ajuntament de
Llavaneres va aprovar, el passat 28 de gener, prorrogar el
contracte de recollida d’escombraries i de neteja viària
amb Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) fins a
finals de 2019. L’objectiu prioritari d’aquesta operació és
garantir el servei i alhora refinançar el deute existent amb
l’empresa
concessionària.
Això suposarà una reorganització del servei. Entre les
principals novetats, destaca
la reducció de la recollida de
voluminosos -prèvia trucada
al 902 102 084-, que passa a
ser quinzenal en comptes de
setmanal, i l’eliminació de
la recollida de les restes de
poda. Des de l’1 de març, cal
portar-les personalment a la
deixalleria.
Tant govern com oposició van
felicitar el regidor de Serveis,
Salvador Ramon, per l’acord
a què s’arriba amb l’empresa

concessionària. L’actual contracte finalitzava aquest estiu
i amb l’acord aprovat el 28 de
gener s’amplia per un període
de set anys, compresos entre
l’1 de gener de 2013 i el 31 de
desembre de 2019. La proposta va tirar endavant amb
els vots a favor de CiU, PP,
GLL i PSC, i les abstencions
d’ERC i SOS Llavaneres.
En el nou contracte es
proposa el finançament del
deute que al llarg d’aquests
anys, el consistori ha contret
amb FCC: la reamortització
del capital pendent de
vehicles
i
maquinària,
contenidors soterrats i obres
de soterrament i construcció
de la deixalleria d´acord amb
les condicions financeres i
terminis que ha proposat el
concessionari i que han estat
informades favorablement
per la Intervenció Municipal.
Per la seva banda, la
concessionària es compromet

Acords de ple (28/1/13)
Paga de Nadal.
Aprovació de la no disponibilitat i
immobilització dels crèdits per al pagament
de la paga extraordinària de Nadal del
personal municipal de desembre de 2012. Per
unanimitat.
Subvencions a les llars d’infants.
Acceptació de les subvencions del departament
d’Ensenyament del curs 2011-2012 per a les
escoles bressols municipals: 124.800 euros

a no aplicar els interessos de
demora originats fins al dia
31 de desembre de 2012.

La valoració

El regidor de Serveis, Salvador Ramon, s’ha mostrat
molt satisfet amb l’acord,
després d’un any de negociacions. “Hem aconseguit
no únicament aturar un
deute creixent, generat des
del 2001, sinó que aquest es
pugui anar retornant sense incrementar la partida
pressupostària en relació als
darrers anys i mantenint el
mateix nivell dels serveis”, ha
declarat el regidor, que també ha volgut destacar que la
concessionària “ha perdonat
els interessos de demora a
l’Ajuntament, que també ha
aconseguit escurçar el termini d’amortitzacions corresponents a les inversions del
soterrament de contenidors”.

Llavaneres
s’adhereix a la
Declaració de
Sobirania
L’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres va aprovar
el 28 de gener, en el ple
municipal, la moció d’adhesió
a la Declaració de Sobirania
i el Dret a Decidir del poble
de Catalunya. La moció la
van presentar conjuntament
els grups municipals de CiU
i d’ERC i va rebre també el
suport del regidor de GLL Emili
Minguell. S’hi van abstenir SOS
Llavaneres i els regidors Juan
García i Joan Rubal. Hi van
votar en contra PP i PSC. La
moció s’hi va presentar després
que el passat 23 de gener
el Parlament de Catalunya
aprovés la Declaració de
Sobirania presentada per CiU,
ERC i ICV-EUiA, que reconeix
Catalunya com un subjecte
polític, jurídic i sobirà i que
reivindica el dret dels seus
ciutadans a decidir el futur.

per a Sant Nicolau i 130.000 euros per a la Videovigilància.
Minerva. Per unanimitat.
Aprovació inicial de l’ordenança reguladora
de la creació del fitxer de videovigilànciaEducació infantil.
seguretat ciutadana. L’objectiu d’aquesta
Aprovació del conveni entre la Generalitat i ordenança és regular la vigilància de les
l’Ajuntament per a formalitzar la subvenció
vies i espais públics per a la prevenció de
de 254.800 euros per als centres educatius de
delictes, assegurar la seguretat ciutadana
primer cicle d’educació infantil de titularitat
i controlar l’accés als edificis municipals.
municipal per al curs 2011-2012. Per
L’oposició lamenta no haver estat informat
unanimitat.
amb anterioritat de la iniciativa, que s’ha
aprovat com a punt d’urgència. A favor, CiU
Modificació de crèdit.
Aprovació de la modificació de crèdit 1/2013. i PP. Abstencions d’ERC, GLL, PSC i SOS
Llavaneres.
Per unanimitat.
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benestar social

Més usuaris a Serveis
Socials
Benestar Social va realitzar 1.378 actuacions durant el
2012, 265 més que durant l’any anterior
La Regidoria de Benestar Social té com a objectiu acompanyar i donar
suport a la població en
diferents aspectes i problemàtiques. Amb l’actual
crisi econòmica, els casos
de famílies amb dificultats
econòmiques no deixen
d’augmentar, però els recursos són limitats.
La Regidoria acaba de presentar la memòria d’actuació del 2012 i les xifres
parlen per si mateixes.
Durant l’any passat, l’equip
de Serveis Socials municipals van realitzar un total
de 1.378 actuacions, prop
d’un 20% més que durant
el 2011.
La manca d’ingressos va
ser la principal problemàtica dels veïns que durant

el 2012 es van adreçar a
les oficines de Ca l’Alfaro.
La segona problemàtica
va ser l’atur, seguit dels
problemes de salut i de
dificultats amb l’habitatge.
L’atenció a discapacitats,
a persones amb problemes d’aprenentatge o amb
mancances socials són altres de les realitats a què
Serveis Socials fa front de
manera quotidiana per donar suport a les persones.
En relació al Servei
d’Atenció al Domicili
(SAD), durant el 2012 es
van atendre 28 famílies,
9 més que durant l’any
anterior. Aquest servei,
que s’ofereix a través d’un
conveni amb el Consell
Comarcal del Maresme,
atén persones de totes les
edats, des de famílies amb

infants fins a persones
grans. Els serveis són
diversos, en funció de la
necessitat de les persones.
A més, també es coordina
el servei de Teleassistència,
adreçat principalment a
persones majors de 65
anys que visquin soles i
tinguin algun problema
d’autonomia personal.
A més de l’atenció directa
a persones, des de la Regidoria es treballa molt
intensament i es dóna suport a Càritas Parroquial de Llavaneres i a Creu
Roja, i es manté un contacte permanent amb les
entitats supramunicipals
per aconseguir recursos i
ajudes per als usuaris del
servei.

Gairebé el doble de
beques de menjador
78 nens i nenes de Llavaneres gaudiran
aquest curs de les beques de menjador
escolar. El Consell Comarcal del Maresme
va confirmar a l’Ajuntament de Llavaneres
a mitjans de febrer la xifra de sol·licituds
acceptades, que s’incrementa en un 42,3%
respecte l’any passat. De les 98 sol·licituds,
el Consell va aprovar 73 peticions, a les quals
s’han d’afegir cinc que dóna directament
l’Ajuntament. El cost total de les beques
de menjador per a aquest curs 2012-2013
a Llavaneres puja a 41.515,10 euros; el
consistori n’assumeix un 15%. Cada beca
de menjador està dotada amb 548,70 euros
per nen i curs, però per arribar a aquesta
xifra l’Ajuntament hi ha hagut de fer una
aportació extra de 58,90 euros més per nen,
ja que la quantitat de les beques s’ha reduït
respecte anys anteriors. En total, per tirar
endavant aquest projecte, des del consistori
s’hi farà una aportació de 6.221,60 euros,
que completaran els 35.295,50 euros que
hi aporta el Consell Comarcal del Maresme.
També cal destacar que el consistori ja va
avançar l’import de 50 beques de menjador
al mes de desembre, perquè les famílies
afectades no haguessin d’esperar fins ara
per obtenir l’ajuda. Les beques de menjador
escolar compleixen dues funcions
bàsiques: ajuden a conciliar la vida laboral
i familiar a les llars amb menors a càrrec,
i complementen l’alimentació dels infants,
tot garantint una dieta equilibrada.

Creu Roja s’instal·la a Llavaneres
Creu Roja acaba d’obrir un punt d’atenció a Llavaneres per oferir un millor servei de proximitat. Es tracta d’un local municipal situat a l’avinguda de Catalunya, que l’Ajuntament ha cedit
a aquesta entitat per facilitar el suport a les famílies més necessitades que realitza Creu Roja a la nostra vila. De moment,
des de l’oficina de Creu Roja a Llavaneres s’estan atenent 27
famílies i 10 persones grans i es treballa en col·laboració amb
la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Llavaneres.
Al punt d’atenció, Creu Roja continuarà amb la tasca que ja es
desenvolupava a la vila des de l’oficina de Mataró, amb l’objectiu d’ampliar-la. Per fer-ho és molt important aconseguir voluntariat que vulgui col·laborar amb l’entitat. Per aquest motiu, Creu Roja fa una crida per trobar persones interessades en
ajudar. L’únic requisit és tenir 16 anys o més, ja que la dedicació la marca cadascú. Creu Roja fa una entrevista amb la persona, li imparteix formació i signen un compromís d’activitat.
Actualment, la tasca de la Creu Roja se centra principalment
en l’atenció a les necessitats bàsiques d’adults, persones grans
i famílies amb nadons, a qui se’ls fa arribar diferents kits de
suport social en funció de la necessitat de cadascú. Segons explica Jordina Gual, responsable de Voluntariat de l’Oficina local, l’altre repte és el programa d’envelliment actiu i saludable,
que ofereix acompanyament i suport a la gent gran. “A més

d’acompanyar aquestes persones al metge o a anar a comprar,
se’ls ajuda en tasques de la vida diària i també es fan sessions
per estimular-los cognitivament, amb treball de la memòria,
jocs de taula...”, explica Gual.

Les dades

Adreça: Avinguda de Catalunya, 38 baix interior
Horari d’obertura: dimarts de 10 a 13 i dijous de 16 a 19h
Telèfon de contacte: 93 741 02 25 (en horari d’oficina) i
673 003 499 (en l’horari de l’oficina de Llavaneres)
Correu electrònic: llavaneres@creuroja.org
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governació

Bona acollida veïnal del
projecte d’instal·lació de
càmeres de videovigilància
Els veïns d’El Turó de la Glorieta, interessats
en la proposta municipal
La fórmula mixta d’instal·lació de càmeres
de videovigilància a les urbanitzacions de
Llavaneres, que es va presentar dissabte
23 de febrer amb una reunió adreçada als
veïns d’El Turó de la Glorieta, ha tingut
bona acollida inicial. Aquesta proposta
consisteix en què els veïns assumeixin el
cost de la instal·lació i el manteniment de
les càmeres, i que l’Ajuntament, a través
de la Policia Local, en porti el control.
L’alcalde, Bernat Graupera, va defensar
aquesta aposta per millorar la seguretat
ciutadana.
A la reunió, que va tenir lloc a la Prefectura
de la Policia Local, s’havien convocat els
veïns d’El Turó de la Glorieta, però també
va atreure l’interès de veïns d’Onze Pins i
de l’Ametllareda. Una vintena d’assistents
van escoltar la proposta, de la mà de
l’alcalde, que va estar acompanyat de
l’inspector en cap de la Policia Local,
Lluís Silva. Graupera va explicar que el
consistori ofereix la tramitació legal de
la instal·lació de les càmeres, així com el

control a càrrec de la Policia Local. Per la
seva banda, la instal·lació i el manteniment
de les càmeres haurà de ser finançat pel
conjunt de veïns de cada urbanització
i/o comunitat. Així mateix, va assenyalar
que els cossos de seguretat han pogut
comprovar que la col·locació de càmeres
de videovigilància suposa un servei de
prevenció delictiva important i redueix
notablement els delictes.
Segons han valorat tant l’alcalde com
l’inspector de la Policia, l’acollida per part
dels veïns va ser molt bona. De fet, es
van comprometre a estudiar la proposta
per portar-la a terme. La intenció del
consistori és convocar reunions amb altres
urbanitzacions i, amb posterioritat, amb
comunitats de propietaris per explicar
aquest projecte.

Antecedents

El consistori ja va ser pioner l’any 2010
en la instal·lació de càmeres de control
de trànsit en els accessos al municipi i,

mobilitat i transport

Satisfacció amb la participació en el Pla de Mobilitat

Els treballs d’elaboració del Pla de Mobilitat continuen endavant un cop finalitzada
la fase de participació ciutadana, que ha
estat molt enriquidora. El procés de consulta ha estat doble. D’una banda, s’han
recollit 55 enquestes de veïns a través del
web municipal wwww.santandreudellavaneres.cat. Molt interessant ha estat la fase
d’entrevistes qualitatives, que ha comptat
amb la participació d’una trentena de veïns

del poble, vinculats a diferents sectors: tècnics municipals relacionats amb Mobilitat,
Ensenyament, Via pública –autoescoles,
taxistes, autobusos-, Comerç –del centre,
de Sant Pere i Can Sanç i del mercat municipal- i també representants d’entitats. En
aquests moments, l’equip redactor del Pla
de Mobilitat està tancant la diagnosi, que
inclourà les actuacions a portar a terme. Un
cop s’enllesteixi el treball, la previsió és fer
una presentació pública oberta a tothom.
L’estudi l’està elaborant, per encàrrec de la
Diputació de Barcelona, l’empresa Greccat
enginyeria i medi ambient, i compta amb
la col·laboració de les Regidories de Participació Ciutadana i d’Urbanisme i Obres
Públiques. L’objectiu del pla és facilitar que
les persones es puguin desplaçar còmodament pel municipi, i per a això es tenen en
compte tots els agents implicats: vianants,
usuaris de transport públic o de bicicletes,
taxistes, conductors...

segons valora l’alcalde, “els resultats han
estat satisfactoris, ja que s’ha aconseguit
mantenir l’índex de delinqüència molt per
sota de la mitjana catalana”. Amb aquesta
campanya d’instal·lació de càmeres als
accessos a les urbanitzacions, l’objectiu
del consistori és “fer front a un possible
increment de l’activitat delictiva al
municipi derivada de la situació econòmica
actual”, va concloure l’alcalde.

Més protecció per als
vianants

La Diputació de Barcelona, com a titular
de la carretera BV-5033, va instal·lar
a finals de gener una nova barana de
protecció a les interseccions de l’avinguda
de Sant Andreu i el passeig de la Mare
de Déu de Montserrat, per millorar la
seguretat dels vianants. Les antigues
baranes disposaven de barres horitzontals
i, per tant, escalables. La normativa actual
fixa que les baranes han de ser verticals,
per evitar que es puguin escalar, i per tant,
per estalviar accidents.
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medi ambient

Reducció del
servei de
Llavaneres redueix en 10 punts el percentatge de recollida deixalleria mòbil
selectiva, durant el 2012

Retrocés en reciclatge
Durant el 2012, Llavaneres va reciclar el 54,26%
dels residus que va produir. Aquesta xifra
suposa una reducció del 10% respecte de l’any
anterior. La Regidoria de Medi Ambient valora
positivament que, per cinquè any consecutiu,
la recollida selectiva estigui per sobre del 50%
però fa una crida a la reflexió. I és que el nostre
municipi continua a la cua dels pobles del
Maresme pel que fa a la qualitat de la matèria
orgànica, que acumula un 30% d’impropis.

de l’orgànica, s’hi ha arribat a trobar des de
vidre, fins a bolquers o diaris. L’altre objectiu és
la recollida d’envasos. Durant el 2012, el nivell
d’impropis en aquesta fracció ha estat del 38%.
En el contenidors dels envasos, s’hi ha trobat
també vidre, paper o restes vegetals. Per aquest
motiu, el consell i la petició és clara: davant del
dubte, al rebuig.
A més de les consideracions mediambientals,
separar correctament els residus suposa un estalvi
econòmic molt important per a l’Ajuntament,
que s’aplica a la taxa d’escombraries de l’any
següent, però la mala pràctica en reciclatge
pot acabar suposant un increment de la taxa
d’escombraries.

Cal millorar la separació de residus, sobretot
pel que fa a l’orgànica. L’objectiu de cara al 2013
és reduir els impropis en aquesta fracció, que
hauria d’incloure només les restes de menjar i
no altres residus. Durant el 2012, al contenidor
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Les bonificacions per ús de la deixalleria es multipliquen
Més de 300 famílies llavanerenques es
beneficiaran de les bonificacions fiscals per
compostatge casolà i per visites a la deixalleria
durant el 2012. Les bonificacions són del 25%
en cada cas i s’aplicaran directament al rebut
de la brossa del 2013. Cal remarcar que hi ha
26 famílies que han fet totes dues accions i que,
per tant, gaudiran d’una reducció del 50% en el
rebut de la brossa. La valoració de la Regidoria
de Medi Ambient és molt positiva, ja que la xifra
de bonificacions s’ha incrementat en més d’un
centenar de famílies respecte el 2011.
Durant el 2012, 278 famílies van fer un ús
continuat de la deixalleria, 119 més que durant
el 2011. Per obtenir el descompte cal visitar la

La Regidoria de Medi Ambient
ha optat per reduir el servei de
deixalleria mòbil. A partir del
mes d’abril, el servei s’oferirà
els divendres al matí i durant
la resta de dies –dimecres,
divendres tarda i dissabte- el
servei quedarà anul·lat. De 10 a
11 hores, estacionarà davant de
l’església de Sant Pere; d’11,15
a 12,15 hores, a la zona de contenidors situats a l’entrada de
l’Ametllareda; i de 12,30 a 14
hores, a la zona de càrrega i
descàrrega de la part superior
del passeig de la Mare de Déu
de Montserrat, coincidint amb
el mercat setmanal dels divendres. La mesura s’inclou en la
política actual de redistribució
de recursos i també respon al
bon funcionament i a la consolidació de la deixalleria municipal de les 3 Viles, ubicada al polígon industrial de Llavaneres.

instal·lació 12 vegades o més en un mínim de
sis mesos. Aquesta xifra suposa la consolidació
de l’ús de la deixalleria municipal, situada en
el polígon industrial. Pel que fa al compostatge
casolà, durant el 2012 el van practicar 74
famílies, 6 més que durant el 2011.
Les bonificacions tenen com a objectiu afavorir
tots aquells ciutadans compromesos amb les
bones pràctiques ambientals, ja sigui perquè
tracten directament els residus de menjar
d’origen vegetal, amb el compostatge, o perquè
realitzen viatges a la deixalleria de les 3Viles
per aportar residus que no recullen els serveis
municipals (restes de poda, pots de pintura,
piles, restes d’obra, voluminosos...)

Llista
d’adjudicataris
dels horts
municipals
L’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres ha elaborat una
llista de peticionaris dels horts
municipals a través d’una convocatòria pública. A més de
servir per assignar els horts
disponibles en l’actualitat, la
llista s’activarà en cas de creació de nous horts municipals o
de baixes en els existents. Per
fer aquest llistat, s’ha tingut en
compte la situació personal, familiar i laboral del sol·licitant.
L’Ajuntament fixa tres requisits
per poder ser adjudicatari d’un
hort municipal: estar empadronat a Sant Andreu de Llavaneres; no haver-se adjudicat
un altre hort municipal a cap
membre de la unitat familiar
i no disposar d’un espai propi
adient on poder desenvolupar
una activitat hortícola.
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cultura

Un gran mestre a Llavaneres

La sala d’exposicions del Museu-Arxiu
de Llavaneres es va omplir, divendres 22
de febrer en la inauguració de l’exposició
dedicada a Josep Serra i Llimona (l’Ametlla
del Vallès, 1937), un pintor paisatgista,
dibuixant i gravador català, que va ser Creu
de Sant Jordi l’any 2012. Can Caralt va
exhibir fins al 10 de març una selecció de les
obres de Serra i Llimona: des de paisatges
de la costa i urbans, fins a interiors, marines
i natures mortes. En la presentació, el crític

d’art Àlex Susana va destacar la capacitat de
Serra i Llimona per traslladar a la pintura el
seu diàleg “líric i empàtic amb la vida” i va
reconèixer sobretot el gran nivell d’interès
que ha sabut mantenir durant mig segle de
professió. A la inauguració hi va assistir la
il·lustradora i creadora de les Tres Bessones,
Roser Capdevila, que és amiga de Serra
i Llimona i que s’ha compromès amb
l’Ajuntament per exposar pròximament al
Museu de Llavaneres.

Can Caralt presenta
“De pedres i de bèsties”
Fins al 14 d’abril es pot visitar a Can Caralt
l’exposició dedicada a Pere Màrtir Brasó, De pedres
i de bèsties. A la foto, un moment de la inauguració,
el 15 de març.

Al maig, hiperrealisme

El Museu-Arxiu convida a la inauguració
de l’exposició de pintura d’Alberto Romero
Gil, dissabte 18 de maig, a les 19.30 hores.
Després de la inauguració i coincidint
amb el Dia Internacional dels Museus, es
donarà pas a una audició a càrrec de l’Escola
de Música de Llavaneres. Els visitants a

l’exposició podran descobrir la pintura
hiperrealista de Romero Gil fins al 24 de juny.
Nascut a Mataró l’any 1978, és llicenciat en
Belles Arts per la Universitat de Barcelona.
La seva obra ha estat àmpliament exposada
arreu del territori català i espanyol, i també
a Europa.

La coca de Llavaneres, a “La Riera”

La coca de Llavaneres va protagonitzar
una seqüència de la sèrie de TV3 La Riera,
ambientada a la comarca del Maresme, d’un
capítol que es va emetre l’11 de març. Van
ser les postres escollides per finalitzar un
sopar a casa de l’actriu Mercè Sampietro,
una de les protagonistes indiscutibles de
la telenovel·la. En l’escena, es parla de
les excel·lències de la coca de Llavaneres
i es donen detalls de la seva elaboració.
Una manera de promocionar Llavaneres
i aquestes postres, que tenen marca de
garantia de qualitat, i alhora de personalitzar
la sèrie amb la gastronomia maresmenca.

Art i guerra, danys
col·laterals
Destrucció, espoli i
salvament de l’art
durant la Guerra
Civil. Aquesta és la
temàtica de la propera proposta de la
sala d’exposicions
del Museu-Arxiu.
Can Caralt convida a
visitar, del 19 d’abril
al 12 de maig, l’exposició Art i guerra.
Organitzada per la
Diputació de Barcelona, la mostra va
ser produïda pel Museu de Mataró coincidint amb la commemoració del 70è
aniversari del final de la Guerra Civil i
ara arriba a Llavaneres. A l’exposició es
parla de la pèrdua de patrimoni a causa
de la guerra, però també s’explica com
es van poder salvar moltes col·leccions
d’art tant privades com públiques, amb
trasllats a França o a Ginebra...

La Biblioteca
presenta la novel·la
“El trono de madera”
L’historiador de Castellar del Vallès
Francesc Lorente va presentar, el 15
de març, a la Biblioteca municipal de
Llavaneres, la seva primera novel·la El
trono de madera. Es tracta de la primera
entrega d’una trilogia de literatura
fantàstica. El trono de madera (Ed.
Círculo Rojo) enllaça l’essència dels
mites clàssics grecoromans amb
l’imaginari de la literatura i la història
medieval, especialment de la Bretanya.
Es tracta d’una obra sobre els herois,
els cavallers, els dilemes existencials.
L’autor reflexiona al voltant del dubte
universal: qui som, d’on venim, cap a
on anem.
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ensenyament

Visita a la casa de la vila
Els alumnes de 3r de primària
de l’Escola Labandària van
visitar el 26 de febrer les
oficines de l’Ajuntament de
Llavaneres. Aquesta visita
s’emmarca en la programació
que les escoles del poble
porten a terme perquè
els alumnes coneguin el
municipi i l’Ajuntament. En
el recorregut per la Casa de
la Vila, els expliquem la feina
dels diferents departaments
i s’entrevisten amb l’alcalde,
Bernat Graupera. A més
de fer la tradicional foto de
família, els alumnes reben
un petit obsequi com a
recordatori.

Les propostes per
aquest estiu 2013

La Regidoria d’Ensenyament convoca
les famílies a una reunió informativa
el proper 2 de maig, a les 20.30 h, a
El Casal de Llavaneres (Av. Catalunya,
56), per explicar l’oferta de lleure
per aquest estiu, coincidint amb les
vacances escolars. Com sempre, hi
haurà dues opcions: el Casal d’Estiu i
el casal Esport Mar. Aquestes són les
dates i els dies d’inscripció.

Casal d’Estiu: del 25 de juny al
2 d’agost
Inscripcions: Dijous 9, de 9 a 13 h,
divendres 10, de 17 a 20 h; i dissabte
11, de 12 a 13.30 h, a Ca l’Alfaro

Fent de periodistes

Esport Mar: de l’1 al 26 de juliol

Quatre alumnes de 5è de
primària de l’Escola Labandària van entrevistar a
primers de març el regidor
de Cultura i Ensenyament,
Lluís Nogueras. L’entrevista
la publicaran a la revista de
l’escola i també la inclouran
al programa de ràdio del
centre. És un treball de l’assignatura d’Audiovisuals.

Inscripcions: Dissabte 11, de 10 a 12 h,
a Ca l’Alfaro

Preinscripcions a les
llars d’infants
municipals

sanitat

Més esterilitzacions i més abandonaments de gats,
durant el 2012

L’Associació d’Ajuda a la Defensa dels Animals (ADALL) s’encarrega des de fa uns anys
del control de les colònies de gats del municipi. Les principals tasques dels voluntaris se
centren en la distribució de pinso i aigua a les
menjadores que s’han anat instal·lant en diferents punts del poble, així com en tirar endavant la campanya d’esterilització, que ajuda a
controlar el creixement de les colònies. Du-

Informacions
d’interès

rant el 2012, l’ADALL, que compta
amb el suport de l’Ajuntament de
Llavaneres, va fer esterilitzar 64
gats però també va afrontar un
important augment d’abandonament d’aquestes mascotes. L’associació acaba de presentar el balanç
de l’any i la valoració és positiva
però demanen més suport per
tirar endavant els seus objectius
per al 2013. A més de garantir el
bon estat de salut dels gats, una
altra de les tasques de l’ADALL
és alimentar i mantenir netes les colònies de
gats. Aquesta feina ha millorat molt des de la
instal·lació de les primeres menjadores. La
Regidoria de Sanitat recorda que està prohibit donar de menjar als animals al carrer;
els encarregats de fer-ho són els voluntaris
de l’ADALL, que dipositen aigua i pinso en
aquestes menjadores.

Per a nens i nenes de 4 mesos a 3 anys
Sol·licituds: del 6 al 17 de maig
Portes obertes: Dijous 17 d’abril, de 18
a 20 h, EB Minerva
Dissabte, 20 d’abril, d’11 a 13 h, EB
Sant Nicolau

Els riscos de les
xarxes socials
Riscos de les xarxes socials. Com
evitar-los? Aquest és el títol de la
xerrada que s’oferirà el proper
25 d’abril, a les 20 hores, a la
sala de plens de l’Ajuntament de
Llavaneres. S’adreça a famílies amb
fills majors de 10 anys. El consistori
organitza l’activitat amb el suport
del Centre de Seguretat de la
Informació a Catalunya (CESICAT)
de la Generalitat, i la col·laboració
dels centres educatius i de les
associacions de pares i mares
d’alumnes. L’assistència és gratuïta
però cal inscripció prèvia. Més
informació i inscripcions, al web
municipal:
www.santandreudellavaneres.cat
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festes

Per carnaval, tot s’hi val!

Llavaneres es va afegir, dissabte 9 de febrer, a la celebració del Carnaval amb
una festa infantil. La comitiva d’en Pallofa, el rei dels poca-soltes, es va concentrar a la plaça de la Vila i va encapçalar una rua fins al pati d’El Casal de
Llavaneres, on es va servir una xocolatada popular. L’organització va anar a
càrrec de l’AE l’Esclat, l’Associació de les Llums i El Casal de Llavaneres, i va
comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Llavaneres.

joventut

El Casal de Joves reactiva l’oferta de cursos formatius i de lleure
La Regidoria de Joventut està elaborant
un pla de treball per dinamitzar i dotar de
continguts l’activitat del Casal de Joves.
L’objectiu és oferir cursos, conferències
i serveis que facin més interessant i més
profitosa l’estada dels joves en aquest
equipament. A més d’un centre de reunió,
el Casal té vocació de ser un espai de
difusió d’informació i de suport didàctic.
En primer lloc i en col·laboració amb
la Regidoria d’Ensenyament, durant el

mes d’abril s’oferiran dues conferències
–consulteu les dates al web municipal
www.santandreudellavaneres.cat- sobre
usos d’internet i xarxes socials, i sobre
autoestima i adolescència, en aquest
cas adreçat als pares i mares. En segon
lloc, hi ha una àmplia oferta de tallers,
d’un dia de durada, que s’oferiran entre
els mesos d’abril i juliol, i que tractaran
temàtiques diverses: cuina, manualitat,
disseny, ocupació... L’oferta d’activitat

continua amb una tercera proposta: són
els tallers de tot el curs. En aquest cas,
s’ofereix: curs de batuka –dissabte, de
16 a 18h-, curs de guitarra –dijous de 17
a 18 h-, i tarda de cinema social –últim
dissabte de cada mes-. Finalment, el
Casal de Joves ajuda els joves en l’estudi
i en la recerca d’ocupació; posa a l’abast
dels usuaris dos serveis: diàriament, de
suport a l’estudi, i cada dimecres, per
ajudar a trobar feina.

esports

Els escoltes de l’Esclat
gaudeixen de la vela
40 joves de l’Agrupament Escolta (AE) l’Esclat de
Llavaneres van gaudir del Bateig de Vela que l’Escola
del Club Nàutic El Balís ha organitzat gràcies a la
subvenció de la Diputació de Barcelona i el suport
de la Federació Catalana de Vela i de l’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres. La jornada, que es va fer
dissabte 23 de febrer, va començar amb un taller de
nusos i, tot seguit, els nois i noies van sortir a navegar.
El bon temps i la brisa els van permetre gaudir d’una
navegació a vela molt divertida. L’experiència per
aquests joves ha estat molt positiva.

Més serveis a l’edifici de l’Ajuntament

Les regidories d’Ensenyament, Esports, Informàtica, Participació
Ciutadana, Joventut, Cultura i Festes, Sanitat i Promoció Econòmica,
que fins ara s’oferien a Ca l’Alfaro, es poden trobar a l’edifici de
l’Ajuntament, a la plaça de la Vila, 1 de Llavaneres. A Ca l’Alfaro s’ha

mantingut la Regidoria de Benestar Social, els serveis de psicologia i
de logopèdia municipals, així com el jutjat de pau, i s’hi han traslladat
els grups municipals. Aquesta mesura té un doble objectiu, tal com
destaca el govern municipal: centralitzar serveis i apostar per l’estalvi
energètic.
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any del Cardenal Vives i Tutó

Esclat de llum i
acte inaugural

L’Any del Cardenal es va obrir el 14 de
febrer amb una encesa d’espelmes a peu
del monument que Llavaneres, vila natal
del cardenal, té dedicat a la seva memòria.
L’endemà, divendres 15 de febrer, es

va donar pas a l’acte institucional i
acadèmic d’inici oficial dels actes del
centenari. Fra Valentí Serra de Manresa
va parlar d’El cardenal Vives: escriptor
i publicista, acompanyat de l’alcalde de

Llavaneres, Bernat Graupera, i el rector
de la parròquia de Sant Andreu, mossèn
Joan Manel Prieto. Durant l’acte es va
poder veure l’audiovisual elaborat per
Joan Devesa.

Cita única al Palau de la Música

La botiga del cardenal

Un dels reptes de la celebració de l’Any del Cardenal Vives serà
omplir de públic llavanerenc i maresmenc el Palau de la Música
Catalana, el proper 10 de novembre. S’hi oferirà un concert
extraordinari amb Stabat Mater de Dvorâk. Les reserves es poden
fer fins el 31 de juliol. El preus són: 70 € platea, 40 € primer pis,
25 € segon pis, fila 2 a la 14; 15 € segon pis, fila 15 a 24; 10 € poca
visió. Per a informació i reserves, contacteu amb el Museu-Arxiu
Vives i Tutó (carrer Catà, 26 de Llavaneres), per correu electrònic
a jdevesaf@hotmail.com, o per telèfon, al 676 925 322.

Per tal d’obrir la celebració a la població i recollir fons per
al centenari, la comissió organitzadora ha elaborat dos
productes gastronòmics commemoratius: les delícies del
cardenal i el licor digestiu Purpurat de Llavaneres, elaborat
amb herbes remeieres seguint la recepta dels antics licors
conventuals. A més, a La botiga del cardenal es poden
trobar els llibres editats fins al moment, entre altres
productes. Per a encàrrecs, contacteu amb el Museu-Arxiu
Vives i Tutó.

Amb l’objectiu de donar a conèixer la vida i obra del cardenal Vives, Llavaneres Informa publicarà, dividida en quatre etapes, 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).

Etapa 1. Infantesa
Josep Vives va néixer el 15 de febrer
de 1854 a Sant Andreu de Llavaneres,
en el si d’una família molt humil. Fill
de Josep Vives Comas i de Caterina
Tutó Garriga. Va ser batejat a la
parròquia de Llavaneres amb els
noms de Josep, Feliu i Jaume. El 1860,
quan tenia 6 anys, va haver de marxar
amb la família a Mataró, a una caseta
llogada del camí Ral on el pare va obrir
un modest taller de fusteria. A les
penúries econòmiques, s’hi va sumar
la mort del pare ben aviat. L’any 1865,
un oncle seu va aconseguir introduirlo al col·legi de Santa Anna de Mataró
però per pagar-se els estudis va haver
de fer de servent. Josep Vives havia
de combinar les classes i l’estudi, amb

les tasques més domèstiques, més
humils i el servei a l’altar i la sagristia.
Poc temps després, el 1868, el jove
sol·licita l’admissió a l’Escola Pia però
li és denegada: els escolapis no veuen
en ell ni bona presència –tenia un
defecte f ísic a la mà dreta: li faltava
el dit índex- ni gaire talent, malgrat
les bones qualificacions acadèmiques.
Poc després i seduït pel pare Segimon
Castanyer, que va arribar a Mataró
procedent de les Amèriques a la
recerca de vocacions, decideix
embarcar-se cap a Guatemala, a
La Antigua, i ingressar a la vida
franciscano-caputxina.
En
Josep
només tenia 15 anys. El seu germà
Joaquim Maria també el seguirà, però
un temps després, després de la mort
de la mare, que estava molt malalta i
Casa natal del cardenal a Llavaneres.
acollida en un asil de Mataró.
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entrevista

Joan Devesa i Freginals. Director del Museu-Arxiu Vives i Tutó
Nascut a Llavaneres fa 64 anys,
ha treballat sempre en un
comerç del centre de Mataró.
Ara que s’ha prejubilat pot
dedicar el seu temps a les
seves grans passions, entre les
quals hi ha l’estudi i recerca de
la història dels germans Vives i
Tutó. La seva altra gran passió
és la música i des de fa 10 anys
és president de la CamerartOrquestra del Maresme.
Tota una vida dedicada a
la vida social i cultural de
Llavaneres, des de petit, quan
era escolà de la parròquia i
cap de l’agrupament escolta.
Molt vinculat des de la
seva fundació a El Casal de
Llavaneres, com a secretari
i president, va idear les
primeres Olimpíades populars
l’any 1984 i durant 30 anys ha
estat lligat a la vida teatral
de la vila. Coordinador de
la revista local Pal de Paller
durant 20 anys, va ser fundador
de Ràdio Llavaneres l’any
1981 i de l’Escola de Música de
Llavaneres el 1992.

“El cardenal mai es va desentendre
del seu petit país”
Llavaneres commemora el centenari de la mort del
cardenal Vives. Hi ha molta feina al darrera...
Sí, molta. Al finalitzar els actes del trasllat
de les despulles del cardenal a Llavaneres, el
febrer de 2010, vaig pensar que no s’hi valia a badar i vaig començar-hi a rumiar. En
el viatge a Roma d’aquell any ja començo a
donar-hi forma i a recollir material...
Sense l’ajut de fra Valentí Serra, gran estudiós dels
germans Vives, no seria possible.
Sense el seu ajut i la seva bona predisposició no hauria pogut editar els dos llibres
dedicats als germans Vives i Tutó, no hauríem aconseguit retornar les despulles del
cardenal i ara no estaríem celebrant aquest
aniversari amb tanta notorietat...
Com recorda els actes de trasllat de les restes del
cardenal?
Va ser memorable, sobretot per l’arribada
de les restes, amb tots els familiars dels
Vives i Tutó de Llavaneres, Caldetes, Sant
Vicenç i Mataró. Va ser molt emotiu perquè
feia 20 anys que s’intentava portar les restes; era un deute pendent.
Quan li neix aquesta passió per la figura dels germans Vives i Tutó?
Accidentalment. Sabia que el cardenal havia existit i que havia sigut important: tota la
vida he vist el monument... però poca cosa
més. L’any 2000 deixo una sèrie d’activitats
i em ve de gust endinsar-me en la història
del teatre de Llavaneres, per escriure-la. Començo a fer recerca històrica i en el camí
vaig trobant tot de referències als germans
Vives. Coincidint amb el 150è aniversari del
naixement de Joaquim Maria de Llavaneres decideixo organitzar un petit acte, però
al cap de dos anys és el del cardenal, així
que m’adreço als caputxins i conec a fra
Valentí. Ell era ja l’arxiver i havia publicat
llibres on parlava dels germans Llavaneres.
Sense pensar-ho, entro en la dinàmica de
començar a fer buidats d’arxius... Ens proposem aleshores aconseguir els permisos
per traslladar les restes del cardenal, però
no les localitzem... Ja cap el 2006 és quan
penso a fundar el Museu-Arxiu i amb fra
Valentí comencem a preparar la biografia. Jo m’encarrego de la part gràfica i de
l’edició del llibre, i el presentem l’any 2008.
És aleshores quan pensem: “I si tractem de
recuperar el trasllat de les despulles?”.
I finalment hi ha sort...
Sí, tot surt rodó. Fra Valentí les localitza, les
traslladem cap a Llavaneres i se celebren els
actes d’enterrament. I ja al 2011 publiquem
el llibre dedicat a Joaquim Maria de Llavaneres...
Què és el que més el fascina del germans Vives?
Són figures cabdals de la història de Catalunya i, fins i tot, d’Espanya, i van ser llavanerencs. Del cardenal em va fascinar
descobrir la seva notorietat i l’opinió que

tenien d’ell els seus contemporanis. La flor
i nata de la cultura catalana l’anava a veure a
Roma perquè tenia molt de poder.
D’ell es destaca la defensa del català...
El problema català no arrenca d’ara, ve de
lluny. El cardenal tenia el poder de dir-li al
comte de Romanones que deixés estar el
català com a llengua de la catequesi a les
escoles de Catalunya, o d’evitar el trasllat de
Vic a Burgos del seu amic el bisbe Torras i
Bages. En cap moment es va desentendre
del seu petit país, hi va dedicar tota la seva
joventut.
El seu germà Joaquim Maria també va ser un gran
personatge. Com el definiria?
Era el germà gran, però més impulsiu que
el cardenal. Quan nomenen cardenal el seu
germà, marxa cap a Roma a fer-li costat i
quan mor, es queda allà a posar ordre als
seus papers. Va ser el restaurador dels edificis de la comunitat caputxina a Espanya;
molts estaven abandonats. Les seves restes
estan enterrades a Navarra, en un convent
que ell mateix va fundar. Allà el pare Llavaneres és tota una institució. Crec que és una
figura a recuperar i que Llavaneres li hauria
de dedicar un carrer o posar el seu nom a
algun equipament cultural.
Quatre fills, orfes de joves, i tots quatre dedicats a
la vida religiosa. Com s’explica?
Les circumstàncies els hi van portar. Fa
160 anys, la nostra era una societat molt
rural, molt primitiva. Els pares vénen de
Sant Vicenç a viure a Llavaneres, on neixen
tres dels fills, i el pare intenta guanyar-se
la vida de fuster però no se’n surt. Prova
sort a Mataró, on neix la quarta filla, però
el pare aviat morirà i la mare caurà malalta.
Gràcies a un oncle, els nens van a parar a
escoles religioses de Mataró. No van tenir
gaires opcions.
Dels actes del centenari què li fa més il·lusió?
Fer divulgació a nivell de país, la difusió
mediàtica que estem aconseguint. Dels
actes em fa il·lusió tot plegat: el concert
coral simfònic Stabat Mater de Dvorâk al
Palau de la Música, que esperem omplir
de maresmencs en un concert únic i de
gran envergadura; l’encesa d’espelmes del
6 de setembre, que ha de ser encara més
espectacular que la del dia 14; l’exposició al
Museu-Arxiu de Llavaneres... El que vull és
que els llavanerencs puguin copsar veritablement la importància d’aquesta figura.
Brindem amb purpurat de Llavaneres per l’èxit de
la celebració...
Sí, vam intentar donar també un caràcter
més popular al centenari amb dos productes gastronòmics: el licor Purpurat de Llavaneres i les galetes, Delícies del Cardenal.
El purpurat està elaborat amb una fórmula
inspirada en els antics licors conventuals,
fet amb herbes remeieres.
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grups municipals

Fidels al nostre model
de poble
CIU impulsa un projecte pioner per millorar la seguretat del
poble consistent en la instal·lació de càmeres de videovigilància,
amb corresponsabilitat amb els veïns interessats. La proposta ha
tingut bona acceptació i ens ajudarà a consolidar el nostre projecte
de poble segur i amb qualitat de vida. Hem d’estar preparats en
seguretat.
Lamentablement, Llavaneres també ha estat notícia, de nou,
perquè la Fiscalia de Medi Ambient està investigant les obres de
reposició dels pals i de la xarxa del tee de pràctiques fetes pel Club
de Golf de Llavaneres en un terreny agrícola. Hi ha mecanismes per
resoldre la situació i cal trobar solucions, però el camí que han pres
determinats partits politics de l’oposició instal·lats en la denúncia
destructiva permanent no beneficia ningú, ni el poble ni el club.
Seguim treballant, seguirem fent poble!

Parla amb el teu regidor
En un moment en què el nostre Ajuntament es troba aturat per lluites
internes de partit, a Esquerra, com a segona força política, hem de
seguir empenyent al Govern a fer política útil i sensible a la realitat
social, i per això presentem la nostra iniciativa PARLA AMB EL TEU
REGIDOR adreçada als nostres veïns de Llavaneres.
Pretenem fomentar el contacte directe del ciutadà amb cadascun dels
tres regidors que Esquerra té a l’Ajuntament a fi de reflectir en les
nostres propostes allò que és prioritari per als veïns de Llavaneres.
Proposem que els adrecin les seves propostes a llavaneres@esquerra.
org d’acord amb les seves àrees de treball:
Nani Mora.- Portaveu del Grup i Cap de l’Oposició. Treballa les àrees
de cultura, participació, esports, via pública, sanitat i governació.
Albert Sala.- Treballa les àrees d’hisenda, promoció econòmica,
urbanisme i medi ambient.
Gemma Martín.- Treballa les àrees de joventut, ensenyament i
benestar social.
Volem fer més feina. Mirem endavant, treballant en positiu amb la
complicitat del poble.

La perla verda
Cada any, per la primavera, la nostra població celebra la Festa del Pèsol i
de la Coca de Llavaneres. Aquest any, arribem a la 14a edició de la festa i
estem molt satisfets de la continuïtat que s’ha aconseguit, gràcies sobretot
a la col·laboració dels nostres productors de pèsol i artesans pastissers
que elaboren la nostra coca, que per cert té tan de renom que fins i tot és
anomenada a la sèrie de TV3 La Riera. Esperem que en una altra ocasió es
parli de la nostra famosa perla verda, el pèsol de Llavaneres.
La intenció de la Regidoria de Promoció Econòmica i de Relacions amb
Empresaris i Comerciants en intentar perpetuar aquesta festa no és només
donar a conèixer aquests famosos productes, que ja són força coneguts,
sinó atraure visitants a la nostra població que mirin i admirin Llavaneres,
incrementar el volum de negoci dels nostres comerciants i enviar un missatge
d’optimisme als nostres veïns, molt d’agrair en aquests temps que corren.
La bona notícia és que la collita de pèsol d’aquest any es preveu excel·lent,
cosa que ha permès que el preu es redueixi en un 20% respecte l’any passat.
També s’ha fet un esforç per rebaixar el preu del sopar de gala, amb la
qualitat de sempre, que aquest any servirà el restaurant Can Jaume.
Esperem comptar, com sempre, amb la vostra presència. Feliç Festa del Pèsol
i de la Coca de Llavaneres a tothom!

Regeneració democràtica
a Llavaneres
Les disputes internes del Grup Municipal de Convergència i Unió i les
“sortides de mare” de l’alcalde amb actuacions impròpies d’un demòcrata
vénen embrutant de fa temps la vida política de Llavaneres.
L’alcalde ha ocultat il·legalment durant mesos documents que procedien
de l’Oficina Antifrau sobre investigacions on ell quedava compromès. Una
vegada i una altra s’ha dificultat l’accés dels regidors al Registre Municipal
fins al punt de retirar-nos de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per evitar que
coneguéssim una investigació de la Fiscalia i la Guàrdia Civil sobre la seva
gestió. Aquest comportament obliga sovint a regidors i a treballadors a
dedicar temps de feina a reclamar drets que fa ja anys que són vigents, a
defensar coses que es van guanyar amb el final de la dictadura i l’arribada
de la democràcia. Aquest temps és temps robat a la gestió municipal; un
temps que ens podríem estalviar i que l’obsessió malaltissa del nostre
alcalde està prolongant amb el consentiment de Convergència i del Partit
Popular.
Cal regenerar la vida política del poble, respectar les normes i dedicar el
temps i els esforços a resoldre els problemes del ciutadà. I cal començar
per tractar amb igualtat a tots els ciutadans, eliminant el favoritisme i
l’arbitrarietat.

Política municipal, on?

Fumata negra
a l’alcaldia

És l’hora de la ciutadania, de la democràcia genuïna... A Llavaneres
fa massa temps que regna la imposició, el no savoir faire, la manca
de respecte i la poca visió de poble.
A tot això, se suma una reforma del l’administració local per
part del Govern central del PP, més centralista que mai, minvant
d’autonomia als municipis.
La política municipal és un servei públic concentrat de forma
exclusiva en la gestió dels serveis i necessitats del poble. On està
la nostra política municipal? Hi ha qui l’ha utilitzat per realitzar
els seus somnis personals i interessos particulars i partidistes,
però encara som molts els que creiem que una altra forma de fer
política és possible.
És l’hora de la ciutadania, i us demanem, llavanerencs i
llavanerenques, que obriu els ulls a la realitat del nostre poble.

Tenim un alcalde més preocupat de no passar a la història per ser el
“Bárcenas” de Llavaneres, que de governar el dia a dia.
Més preocupat, fins i tot, d’intentar embolicar la troca als mitjans de
comunicació, que d’establir com gestiona i aplica les seves arbitrarietats
en casos com el del golf de Llavaneres o com el de les contractacions de
treballadors a l’ajuntament. I jo em pregunto, en quin rànquing oblidat
està allò de ser un alcalde transparent amb la gestió que es porta a
terme?
Perquè, la transparència és l’única fórmula possible de construir ponts
de diàleg amb els adversaris polítics i amb els seus propis companys
de govern, i per aquest alcalde, tot plegat, ja fa temps que ha deixat de
tenir sentit.
No tot s’hi val a la política i menys en un poble on ens coneixem tots, i
tots volem el millor per a Llavaneres.
Ara Sr. Alcalde Graupera, té l’oportunitat de fer un pas endavant, ja que
ha perdut el lideratge i la dignitat com a polític, i dimitir abans que la
justícia l’inculpi d’algun cas que tard o d’hora li esclatarà a les mans.
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agenda

abril / maig 2013
Dijous 5 d’abril

Preu: 4 euros

18.00 h, Casal de Joves

Taller: Cuina japonesa - Gratuït
A partir de 13 anys
Fins a les 19.30 h

Organitzat per Regidoria de Joventut
Dissabte 6 d’abril

Organitzat per la Xarxa

Diumenge 12 de maig

Divendres 19 d’abril

Espectacle infantil: “La princesa
i el pèsol”

Can Caralt

Exposició: “Art i guerra”
Fins al 12 de maig

A càrrec de la companyia Festuc
Preu: 4 euros

Dissabte 20 d’abril

Dimarts 16 de maig

Lliurament dels premis de la
Mostra Literària Sant Andreu de
Llavaneres 2013
Organitzat per Regidoria de Cultura

Taller: Aperitius de disseny

Organitzat per Museu Arxiu

12.00 h, Biblioteca Municipal

L’hora del conte: contes amb la
rondallaire Cesca Vadell
Organitzat per Biblioteca municipal
Diumenge 7 d’abril

9.00 h, El Casal de Llavaneres

11a Marxa BTT de muntanya
Organitzat per Secció Esportiva d’El
Casal de Llavaneres
Divendres 12 d’abril
17.00 h, Casal de Joves

Torneig de tennis taula - Gratuït
Organitzat per Regidoria de Joventut

18.00 h, Sala de plens de l’Ajuntament

A càrrec de la companyia Martí Doy

Organitzat per Regidoria de Joventut

Organitzat per Regidoria de Joventut

Gratuït
Fins a les 19.30 h

Organitzat per Regidoria de Joventut

Xerrada: “Riscos de les xarxes
socials. Com evitar-los?”

Espectacle infantil: “RandeMar”

A partir de 13 anys - Gratuït
Fins a les 19.30 h

Taller: Cuina per a ocasions especials. A partir de 13 anys.

Presentació del llibre: “Fraccions”, d’Emília Illamol
Organitzat per Biblioteca municipal
18.00 h, El Casal de Llavaneres

18.00 h, Casal de Joves

Divendres, 17 de maig

18.00 h, Casal de Joves

Dijous 25 d’abril

Diumenge 14 d’abril

Organitzat per la Xarxa

Dimarts 23 d’abril

Dissabte 13 d’abril

11.30 h, Biblioteca Municipal

18.00 h, El Casal de Llavaneres

20.00 h, Sala de plens de l’Ajuntament

Per a pares i mares amb fills a partir
de 10 anys. A càrrec del CESICAT, de
la Generalitat. Gratuït. Cal inscripció
prèvia

Organitzat per Ajuntament de Llavaneres

17.00 h, Casal de Joves
Torneig de Futbolí - Gratuït

Dissabte 18 de maig
19.30 h, Can Caralt

Exposició de pintura d’Alberto
Romero Gil
Fins al 24 de juny

Organitzat per Museu Arxiu
Diumenge 19 de maig

10.30 h, Esplanada del passeig de Jaume Brutau

Exposició canina de bellesa
Organitzat per Reial Federació Canina de Catalunya

L’any del cardenal
Dissabte 13 d’abril

19.00 h, Biblioteca Pare F. Fita
d’Arenys de Mar

Conferència: “La projecció internacional del cardenal Vives”
Dimarts 23 d’abril

21.00 h, El Casal de Llavaneres

Sessió literària a càrrec d’alum-

A peu de carrer

nes de l’Institut de Llavaneres i
de la companyia Intestable d’El
Casal

acompanyats dels Gegants de
Llavaneres

Diumenge 12 de maig

19.00 h, Escola Santa Anna de Mataró

12.00 h, Carrer Cardenal Vives i plaça de la Vila

Ball de gitanes, a càrrec de la
Colla de Gitanes de Mataró,

Dijous 23 de maig

Conferència: “La projecció internacional del cardenal Vives”

Arriba l’11a Marxa
BTT de Muntanya

La Secció Esportiva d’El Casal de
Llavaneres organitza diumenge 7
d’abril l’11a Marxa BTT de Muntanya. Les inscripcions anticipades
estan obertes fins al 4 d’abril. Els
participants podran triar entre dos
circuits, de dificultat mitjana (20
quilòmetres) i de dificultat alta (40
quilòmetres), per camins i corriols
de muntanya. El punt de sortida és
El Casal de Llavaneres, a les 9 del
matí, diumenge 7 d’abril. El preu
de les inscripcions és de 14 euros
per a federats i de 18 euros per a
no federats. Els socis d’El Casal
tenen un descompte de 4 euros. El
mateix dia de la prova, les inscripcions s’obriran a les 8 del matí, i
tindran un recàrrec de 2 euros.

Lliurament de premis
de la Mostra Literària

La Regidoria de Cultura ha organitzat, un any més, la Mostra Literària. El veredicte del jurat es farà
públic el proper dissabte 20 d’abril,
a les 18 hores, a la sala de plens.
Els primers i segons classificats rebran premis, des de lots de llibres
i fins a premis en metàl·lic de 200
euros, segons la categoria.
Divendres 31 de maig

21.30 h, Església parroquial

Concert d’orgue, a càrrec de
Marcel Ferrer
Organitzat per Comissió organitzadora Centenari Vives i Tutó

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

Un any de l’Esclat

Llavaneres. Tenim ganes de continuar omplint les places que falten a
Raiers i a Pioners (tot i que es una tasca dif ícil) i de continuar evolucionant.

Enguany fa un any de la primera reunió dels caps interessats per fer el
que és avui l’Esclat. Des del primer moment tots vam participar amb
molta il·lusió per crear projectes necessaris pels infants i els joves.
Tot això no hagués pogut funcionar sense l’ajuda dels nostres veguers
(Anna i Víctor) i dels membres de l’equip pedagògic (Mariona i Sergi)
que ens van donar suport i ajuda en tot moment.

Estrenem “les Marxetes” d’El Casal

Al nostre poble manquen activitats culturals juvenils i volem incitar-los
a viure de forma alegre i austera. Els nostres infants (follets i llops) són
els dos grups més potents que tenim actualment, però per ser el primer
any estem contents de tenir nens a raiers i a pioners (que aquests últims
tenen ganes d’esdevenir caps). Pel que fa el color del nostre fulard (verd,
taronja i negre) representen els colors de la naturalesa, del dia i la nit. I
el que representa el nostre logo és la llavor que creix, és a dir, cadascun
de nosaltres creixem en tots els sentits i adquirim experiències insòlites
dia a dia.

En aquesta ocasió, la organització va triar una ruta circular cap als rocs
de Sant Magí, el cim del Montalt i visita als rocs de l’avi ja de baixada.
El recorregut era d’uns 14 Km i una durada de cinc hores, incloent les
obligades paradetes per esmorzar i fer les fotos dels bonics paratges
que trobàvem al nostre pas.

Agrupament Escolta l’Esclat
La secció esportiva d’El Casal de Llavaneres vàrem organitzar diumenge 10 de març la primera de les anomenades Marxetes d’El Casal, que
pretenen ser excursions matinals, pels boscos del voltant del nostre poble, destinats a tota la família, amb una mica de preparació.

En ocasions hem tingut l’oportunitat de treballar amb altres agrupaments de la nostra vegueria però també amb entitats juvenils i culturals
del nostre poble oferint activitats innovadores al nostre poble i també
per a donar-nos a conèixer.

En total 22 marxaires varem gaudir d’un matí radiant, amb un ambient
de bon “rotllo” i una excursió molt bonica amb impressionants panoràmiques sobre la comarca. Així doncs animeu-vos per a la propera del
mes d’abril que ja anem preparant!

Estem molt contents de participar en aquest projecte tan necessari per

Secció esportiva d’El Casal de Llavaneres

tel: 677 57 28 23 - email: ericferpsi@gmail.com
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Tota la informació municipal,
al dia, la trobareu a:
ALIMENTACIÓ NATURAL BIOLÒGICA
SUPLEMENTACIÓ NATURAL
www.santandreudellavaneres.cat
HIGIENE PERSONAL I DOMÉSTICA
COSMÈTICA NATURAL
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08392 St Andreu de Llavaneres


tel: 93 792 93 51

e-mail: info@canmorera.es
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ALIMENTACIÓ PER A CELÍACS
COSMÈTICA NATURAL

Tel: 93 792 85 52

Exposició itinerant de la
Xarxa de Museus Locals

Bio Sala Espai Terapèutic

Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres

Dietes, Acupuntura, Massatges ayurveda,
Quiromassatge, Massatge amb vols Tibetans,
Ioga, Tallers, Xerrades i molt més...

Carretera de Sant Vicenç, 14 (Can Caralt)

del 19 d’abril al 12 de maig de 2013
www.santandreudellavaneres.cat/museu

NOVETAT:

C A L ’A R E N A S C E N T R E D ’A R T
M U S E U D E M ATA R Ó

Espai mima’m i les seves propostes.
Ioga per embarassades, massatge infaltil,
criança natural, tallers i xerrades.
C/ de munt, nº43 - 08392 - Llavaneres
Tel: 93 792 85 52
1969-2013 anunci ARTIGUERRA Llavaneres Informa 210x300.indd 1

Muchas más marcas

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

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

21/03/13 16:20
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Àlbum de fotos: la neu emblanquina Llavaneres
Imatges de la nevada del 23 de febrer de 2013 enviades per veïns de Llavaneres

Entitats, en marxa

Reivindicant una societat més igualitària

Deu anys de solidaritat amb el Txad

L’associació La Dona per la Dona va celebrar
el Dia Internacional de la Dona, que es
commemora el 8 de març. Al matí, va regalar
uns moneders a la plaça de la Vila a totes les
dones que hi passaven, i al vespre, l’associació
va organitzar un sopar de germanor.

Missió i Desenvolupament per a Goundi va celebrar el 10 de març el desè aniversari
de l’entitat i del concert benèfic pel Txad a L’Auditori de Barcelona. L’entitat, que
compta amb el suport de l’Ajuntament de Llavaneres, destinarà els recursos a
l’hospital de la regió de Goundi, al sud del país sud-africà. El centre sanitari, que
cobreix una àrea de 100 quilòmetres quadrats, proporciona assistència a 125.700
persones.

Passió pel bàsquet, des de petits
El Club de Bàsquet 3 Viles va organitzar, diumenge 3 de març al pavelló de Llavaneres, una Trobada d’Escoles de Bàsquet, que va
comptar amb la participació dels clubs de bàsquet d’Arenys, Pineda i Argentona. Hi van participar 160 nens i nenes, més de 30 entrenadors, 16 organitzadors i 400 acompanyants. Va ser una gran trobada festiva. El Bàsquet 3 Viles agraeix la col·laboració de tothom.

