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editorial

Amb més força que mai
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Alcalde, regidors de la corporació i el director general d’Afers Religiosos de la Generalitat, amb
membres de la Comissió Organitzadora de l’Any del Cardenal Vives i Tutó.
Amb la mateixa il·lusió de sempre, engeguem un nou curs: a l’Ajuntament, a les escoles, en l’activitat
cultural i esportiva. Amb el mes de setembre tot es torna a posar en marxa i aquest any amb més
força que mai. A Llavaneres, hem viscut un inici de curs molt intens, que va començar amb la
commemoració del centenari de la mort del nostre cardenal Vives i Tutó. L’efemèride es complia el
7 de setembre i el poble natal del cardenal ho ha sabut celebrar com es mereixia, gràcies a l’esforç de
la comissió organitzadora, entre els quals cal destacar la tasca dels germans Devesa, de fra Valentí
Serra de Manresa i del director del Museu-Arxiu de Llavaneres.
El poble també s’ha bolcat amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, que serà recordada
per a la història. Com sempre, no vam faltar a la tradició de l’ofrena floral al costat de les entitats del
poble però, a més, vam unir-nos a la cadena humana que va recórrer de nord a sud el nostre país per
reclamar que Catalunya tingui dret a decidir el seu futur com a nació i a reclamar les llibertats que
ens van ser arrabassades ara fa tres segles. La meva més sincera felicitació a l’Assemblea Nacional
Catalana que ho va fer possible i també a la gent del poble que hi va participar i que va donar
exemple de civisme i de democràcia.
L’inici de curs no seria el mateix sense la visita a les escoles. M’entusiasma anar-hi el primer dia
de classes per parlar amb els alumnes i comprovar que tot estigui a punt. Un any més he pogut
constatar que tenim uns nens i nenes desperts, alegres i molt intel·ligents, que s’estimen el seu poble
i que estan contents de viure-hi. Això sí, estan tips de veure excrements de gossos embrutant els
carrers i és per això que, en nom seu i de tots, reitero la crida perquè entre tots col·laborem per
evitar-ho.
Comencem un nou curs amb energies renovades i amb la satisfacció de disposar d’una economia
municipal més sanejada, que ens permetrà afrontar en el futur noves inversions. L’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres no ha hagut de sol·licitar cap préstec al pla de pagament a proveïdors
del Govern central perquè el consistori no té pagaments pendents i això és una gran notícia.
Continuarem treballant per garantir els millors serveis per als nostres veïns i veïnes. Podeu estar-ne
convençuts!
D’altra banda, vull anunciar que estem treballant per obrir una oficina de la Policia Local a l’edifici de
l’Ajuntament. Les antigues dependències policials es van tancar arran d’una denúncia de la inspecció
de treball perquè no complien el reglament de riscos laborals. Us anirem informant.
Bona tardor i felicitacions a tots els Andreus i Andrees!

www.santandreudellavaneres.cat

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
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ensenyament

Moltes ganes d’aprendre

Els sis centres d’ensenyament comencen el curs amb prop de 1.700 alumnes
Els sis centres d’ensenyament de Llavaneres,
les dues llars d’infants, les tres escoles
d’infantil i primària i l’institut van estrenar a
primers de setembre el curs 2013-2014 amb
total normalitat. Un total de 1.695 alumnes
han tornat a omplir les aules. Els primers a
engegar l’activitat van ser les dues escoles
bressols municipals, la Minerva i la Sant
Nicolau, que escolaritzen 141 nens i nenes
d’entre 4 mesos i 3 anys. Una de les novetats
d’aquest curs a les escoles bressol és el conveni
de col·laboració amb el CDIAP Maresme, que
permetrà als dos centres gaudir cada curs
de sis visites d’aquest equip d’especialistes.
El CDIAP Maresme atén els infants de 0 a
6 anys de la comarca que presenten alguna
mena de trastorn, discapacitat o disfunció en
el seu desenvolupament, o que es troben en
situació de risc de patir-la. Les visites a les
llars d’infants permeten realitzar diagnòstics
precoços i detectar possibles casos a tractar.
Els tres centres d’ensenyament infantil i
primari de Llavaneres van obrir el curs
escolar el 12 de setembre, sense incidències.

L’Escola Serena Vall engega amb 423 alumnes
i 27 mestres; l’Escola Sant Andreu comença
amb 365 alumnes i 23 mestres, i l’Escola
Labandària, que aquest curs ja completa tot el
cicle de primària, té en aquest inici de curs 217
alumnes i 16 mestres (quatre amb reduccions
de jornada). L’alcalde, Bernat Graupera, i el
regidor d’Ensenyament, Lluís Nogueras, van
visitar les tres escoles d’educació infantil i
primària per desitjar un bon inici de curs a
mestres i alumnes i constatar que tot estava
a punt per poder garantir un bon curs. A
l’institut de Llavaneres, que enguany té 402
alumnes a ESO i 151 a Batxillerat, les classes
van començar el 13 de setembre. El centre
disposa de 47 professors.
Com és habitual, l’Ajuntament ha aprofitat les
vacances d’estiu per fer algunes actuacions de
manteniment, per tal de garantir la seguretat
dels nens i la qualitat de les instal·lacions. És
el cas de l’àrea d’educació infantil de l’Escola
Sant Andreu, on s’ha fet d’obra part de la
paret que dóna al pati i que anteriorment era
de vidre.

Les dades
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
MINERVA
75 alumnes
12 mestres
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL SANT
NICOLAU
66 alumnes
10 mestres
ESCOLA SANT ANDREU
365 alumnes
23 mestres
ESCOLA SERENA VALL
423 alumnes
27 mestres
ESCOLA LABANDÀRIA
217 alumnes
16 mestres
INSTITUT DE LLAVANERES
553 alumnes
47 professors

Més oferta lectiva a l’Escola de Música
L’Escola Municipal de Música està també en marxa des del 12
de setembre. En la línia dels darrers anys, el centre ha ampliat
el nombre de propostes lectives i manté el nombre d’alumnes.
En aquest inici de curs hi ha 155 alumnes i 13 professors i
s’estrenen les següents propostes: cant, cambra, música en família, grup de guitarres elèctriques i tecnologia musical.
Entre altres novetats, pel que fa a l’equip de professionals, el
director del centre, José Antonio Cabo, destaca la incorporació de Rosa Maria Campasol, com a professora de cant, de
Lorena Lliró, musicoterapeuta i pianista, i de Gina Miserachs, per a les classes de flauta travessera. En aquest cas, és en
substitució de Sergi Gil, que marxa a Berlín a estudiar direcció d’Orquestra. Campasol, per la seva banda, oferirà una de
les novetats lectives d’aquest curs: les classes de cant. L’Escola
també estrenarà un conjunt de cambra per a joves i un conjunt
de guitarres elèctriques. Lliró serà l’encarregada de dur a terme l’assignatura de Música en Família, per a nadons de 0 a 36
mesos, i les sensibilitzacions musicals de l’Escola. Aquest cicle

es programarà en funció de la demanda que tingui l’activitat,
que el 24 de setembre es va presentar amb una sessió oberta i
gratuïta.
Comença un curs amb un munt d’activitats i esdeveniments
per endavant. L’Escola organitzarà la sisena edició de les colònies musicals de corda Toca Fusta, participarà com sempre
en les trobades de l’Associació Catalana d’Escoles de Música
(ACEM), en la 15a edició dels Moments Musicals a les Escoles
i en les trobades de Cors Infantils de Catalunya, que organitza
el SCIC (Secretariat de corals infantils de Catalunya), entre
moltes altres propostes.
Per contactar amb l’Escola Municipal de Música, cal adreçar-se a Can Caralt, de dilluns a dijous de 16:45 a 19:45 h, i els
divendres, de 16:45 a 18:45 hores. També s’hi pot contactar
per correu electrònic a escola.musica@llavaneres.es, per telèfon, al 93 792 92 80, i a través del web www.escolamusicallavaneres.com.
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any del Cardenal Vives i Tutó

Moltes gràcies!
Llavaneres commemora amb una espectacular encesa d’espelmes i una
solemne eucaristia el centenari de la mort del Cardenal Vives i Tutó

La commemoració de l’Any Vives i Tutó
va viure el moment culminant dissabte
7 de setembre, coincidint amb la
commemoració del centenari de la mort
del cardenal Josep de Calassanç Vives i
Tutó. Un ofici solemne oficiat a l’església
parroquial de Llavaneres pel bisbe de
Barcelona, Sebastià Taltabull, va obrir
la jornada. Tot seguit, la comitiva es va
traslladar a Can Caralt per inaugurar
l’exposició El cardenal Vives i el seu
temps.
La mostra, que s’ha pogut visitar al
Museu-Arxiu de Llavaneres fins al 29
de setembre, ha estat una ocasió única

per conèixer en profunditat aquesta
figura tan important per a Llavaneres,
per a Catalunya i per a l’església catòlica.
Com es va reconèixer durant tota la
jornada, a més de mà dreta de dos
pontífexs de Roma, el llavanerenc va ser
un gran català que va defensar sempre
el seu país. A més de l’alcalde, Bernat
Graupera, i de regidors de la corporació,
la inauguració de l’exposició va comptar
amb l’assistència del Director general
d’Afers Religiosos de la Generalitat,
Enric Vendrell. També hi van assistir
destacats membres de la comunitat
caputxina de Catalunya, així com els
membres de la comissió organitzadora

de l’Any del Cardenal Vives i Tutó.
Molt emotiva va ser l’encesa de 6.750
espelmes, divendres 6 de setembre, just
la nit de la vigília de la mort del cardenal.
Les escales d’accés al monument
dedicat al cardenal Vives es van omplir
de llum. S’hi podia llegir: “Moltes
gràcies!”. D’aquesta manera, la comissió
organitzadora, que ha estat encapçalada
pels germans Joan i Tona Devesa, pel
frare caputxí Valentí Serra de Manresa
i pel director del Museu-Arxiu, Lluís
Albertí, va voler agrair el suport dels
llavanerencs que han col·laborat en la
celebració del centenari.

El 10 de novembre, a Barcelona
L’Any del Cardenal encara té per endavant algunes activitats importants. La més destacada, el concert a càrrec de Camerart Orquestra del
Maresme, que interpretarà l’Stabat Mater de Dvorák, una obra de gran envergadura, al Palau de la Música Catalana, a Barcelona, el proper 10 de
novembre. Per a més informació, podeu contactar amb Joan Devesa al 676 925 322 o per correu a jdevesaf@hotmail.com.
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Diada Nacional de Catalunya

Més Diada que mai

Llavaneres no va faltar a l’ofrena floral de l’Onze de Setembre i es va bolcar en
la cadena humana que va unir tot el país de nord a sud
Llavaneres va celebrar, com és tradició,
l’acte institucional de la Diada Nacional
de Catalunya davant del monument
dedicat a la memòria de Rafael
Casanova. Corporació, partits polítics
i entitats, associacions i clubs de la
vila van aplegar-se l’Onze de Setembre
a dos quarts d’una del matí al passeig
de la Mare de Déu de Montserrat per
assistir a l’hissada de la senyera, al cant
de l’himne d’Els Segadors i a l’ofrena
floral. En aquesta ocasió, la salutació
d’obertura de l’acte va anar a càrrec de
Tona Devesa, en representació de la

Comissió organitzadora de l’Any del
Cardenal Vives i Tutó.
Mentre a dalt al centre del poble, entitats
i Ajuntament participaven en l’ofrena
floral, a baix a l’N-II, els voluntaris de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)
estaven atrafegats en els preparatius
de la Via Catalana. La crida va ser tot
un èxit: la iniciativa va mobilitzar 1,6
milions de persones, de nord a sud del
territori català. A Llavaneres, com a tota
la línia de la costa, la carretera N-II va
estar tallada durant tota la tarda per

facilitar l’accés dels milers de persones
que es van aplegar en la cadena humana.
Llavaneres va omplir amb escreix els
quatre trams que tenia assignats, del
469 al 472. Trobareu més fotos d’aquesta
Diada 2013 a la contra i al web municipal
www.santandreudellavaneres.cat.
L’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres agraeix un any més la
col·laboració de les entitats locals en
l’ofrena floral i felicita els organitzadors
de la Via Catalana a Llavaneres.

Més fotos pàg. 16

6

llavaneresinforma

promoció econòmica

La clau és innovar

Inscripcions obertes al “Forma’t”, un cicle que vol acostar a la població noves idees i
maneres de fer negoci aprofitant les noves tendències empresarials

Les Regidories de Promoció Econòmica dels Ajuntaments de
Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt estrenen
el 2 d’octubre el cicle per a la formació i l’ocupació, el Forma’t.
L’objectiu és incentivar la creació i la consolidació d’empreses,
d’una banda, i fomentar l’ocupació, de l’altra. Les sessions
són gratuïtes i s’impartiran a la Biblioteca de Llavaneres
i al Centre Cívic El Gorg i a l’Espai Jove de Sant Vicenç de
Montalt. Es parlarà de la motivació empresarial, de mesures de
flexibilitat a l’empresa en temps de crisi, del lideratge, del canvi

professional o de com aprofitar les oportunitats i possibilitats
que ofereixen les noves tecnologies i les xarxes socials per fer
negocis o trobar feina. Les inscripcions ja estan obertes. Per
participar a les sessions que es faran a Llavaneres, els dies 2,
9, 23 i 29 d’octubre, 20 i 27 de novembre i 17 de desembre, cal
emplenar un formulari que trobareu al web municipal www.
santandreudellavaneres.cat. Per assistir a les sessions de Sant
Vicenç, els dies 14 d’octubre, 6, 15 i 20 de novembre, i 4 i 11 de
desembre, cal inscriure’s a www.svmontalt.cat.

Dimecres 2 d’octubre

Dimecres 20 de novembre

Les sessions dels Forma’t
10 h, Biblioteca de Llavaneres
Xerrada: “Mesures de flexibilitat
a l’empresa”
Toni Montoliu, Human Serhs
Consulting

Dimecres 9 d’octubre

10 h, Biblioteca de Llavaneres
Xerrada: “Linkedin i Twitter per
fer negocis”
Miriam Cerdan, KDMI

Dilluns 14 d’octubre

19 h, Centre Cívic el Gorg de Sant
Vicenç de Montalt
Xerrada: “Lideratge de
proximitat”
Norbert Monfort, CookieBox

Dimecres 23 d’octubre

10 h, Biblioteca de Llavaneres
Xerrada: “Aconsegueix les claus

de l’èxit professional”
Jordi Mármol, RCD Consulting

Dimarts 29 d’octubre

10 h, Biblioteca de Llavaneres
Xerrada: “La importància d’una
estratègia de comunicació a la
xarxa”
Marcos González, Iamacookie.
com

Dimecres 6 de novembre

10 h, Espai Jove de Sant Vicenç de
Montalt
Xerrada: “Promociona’t a la
xarxa: crea el teu blog”
Georgina Dalmau i Jordi Mont,
Milimetric Marketing

Divendres 15 de novembre
10 h, Espai Jove de Sant Vicenç
Taller de creativitat: “Si estàs a
l’atur, treballa les teves idees”
Santiago Jañez, de KS Assessors

10 h, Biblioteca de Llavaneres
Xerrada: “Google places, com
fer més visible la teva empresa a
Internet”
Octavi Gonzalvez, de Kiribuki

Dimecres 27 de novembre
10 h, Biblioteca de Llavaneres
Xerrada: “Canvi professional:
s’obren noves oportunitats”
Rosa Salvador, de TR3S R Life
Solutions

Dimecres 4 de desembre

10 h, Centre Cívic el Gorg de Sant
Vicenç de Montalt
Xerrada: “Facebook des de la
perspectiva de negoci”
Miriam Cerdan, KDMI

Dimecres 11 de desembre

10 h, Centre Cívic el Gorg de Sant

Vicenç de Montalt
Xerrada: “Nous canals de venda
i noves formes de negoci: les app
mòbils i les promocions online”
Jordi Sancho i Jordi Domènech,
Munip, i Òscar FernándezSantacruz, de Cuipon

Dimarts 17 de desembre
10 h, Biblioteca de Llavaneres
Xerrada: “Motivació
empresarial: el camí del triomf”
Pilar López, de Coaching
Inspiracional

Entrada lliure/ Cal
inscripció prèvia
Organitzat per Ajuntaments de
Sant Andreu de Llavaneres i de
Sant Vicenç de Montalt

plens municipals
Acords de ple (29/7/2013)
Condol a Galícia. L’alcalde manifesta, en nom de l’Ajuntament,
el condol pel dramàtic accident ferroviari de Galícia.
Compte General del Pressupost. Aprovació del compte
general de l’any 2012, que inclou els comptes del consistori i
dels organismes autònoms. A favor, CiU i PP. En contra, GLL,
ERC i SOS. Abstenció del regidor Juan García.
Seguretat ciutadana. Ratificar l’acord de junta de govern
d’aprovació del Pla Específic Municipal per a l’espectacle
pirotècnic a celebrar el 22 de juliol de 2013 i per al correfoc del
20 de juliol, La Minerva 2013.
La Masia. Aprovació inicial del conveni urbanístic de 4 d’abril
de 2013, signat amb el propietaris del Sector PMU La Masia. A
favor, CiU, PP i ERC. Abstencions de GLL i SOS.
Escola de Música. Aprovació provisional de la modificació de
l’article 6.1 de l’Ordenança Fiscal número 24, reguladora de

la taxa per la prestació dels serveis d’Escola de Música. Per
unanimitat.
Modificació de crèdit. Aprovació inicial de l’expedient de
modificació de crèdit núm. 4/2013 de transferència de crèdits
i de modificació de la base 6 de les bases d’execució del
pressupost municipal. A favor, CiU i PP. En contra, GLL, ERC
i SOS. Abstenció del regidor Juan García.
Sancions. Resolució del procediment sancionador núm.
38/2013-sancions, incoat contra C.E.Ll SL, per la comissió de
dues infraccions urbanístiques molt greus. A favor, CiU i PP.
Abstencions d’ERC i de Juan García. S’absenten de la sala SOS
i GLL.
Escoles bressol. Aprovació inicial del Reglament de Règim
Intern de les Escoles Bressol municipals. Per unanimitat.
Moció. Aprovació d’una moció d’ERC per l’elaboració d’un
inventari del material informàtic i telefònic en mans dels
regidors. Per unanimitat.
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festes / cultura

Les propostes del
Museu

La nostra cuina

El 23 i 24 de novembre el passeig de la Mare de Déu de Montserrat
acollirà una nova edició de la Promoció de Productes Típics

Llavaneres convida a participar d’una nova
edició de la degustació popular de la cuina de
tardor. Serà diumenge 24 de novembre, a les
12 del migdia al passeig de la Mare de Déu de
Montserrat. La Promoció de Productes Típics
organitza aquest 2013 la 15a edició d’una
atractiva proposta que inclou fira d’alimentació
i artesania, l’Alimentabò, activitats infantils,
exposició de bolets i degustació popular. Com
sempre per aquestes dates, a Llavaneres és
temps de tastar les pomes farcides, la cuina del
bolet i la coca de Llavaneres. Podeu consultar
la programació al web municipal:
www.santandreudellavaneres.cat.

El 30 de novembre,
Sant Andreu

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

Un llavanerenc codirigeix “Minty, la fada”,
una nova sèrie de dibuixos de TV3

El Museu-Arxiu prepara tres
noves exposicions fins a finals
d’any. Després de la mostra
dedicada al cardenal Vives,
que s’ha pogut visitar aquest
mes de setembre a Can Caralt,
del 4 al 27 d’octubre arriba
una col·lectiva a càrrec dels
guanyadors del 1r Concurs de
Pintura i Escultura de Sant
Andreu 2012. Són Joan Poch,
pintura, Marc Sala, escultura, i Emma Agustí, escultura
i instal·lacions. La inauguració de l’exposició serà el 4
d’octubre a les 19.30 hores. La
següent proposta mostrarà les
escultures de Pol Codina. Nascut a Mataró l’any 1983, aquest
jove artista sorprèn amb unes
escultures monumentals, de
metalls que requereixen esforç físic i domini tècnic. Codina va ser l’autor del Cartell
de Santes del 2013, amb una
proposta de baix relleu ple de
figures representatives de Les
Santes. L’exposició dedicada
a Pol Codina s’inaugurarà el
30 d’octubre, a les 19.30 a Can
Caralt, i es podrà visitar fins
al 24 de novembre. Per acomiadar l’any i coincidint amb
l’arribada del Nadal, del 29
de novembre al 19 de gener, la
sala d’exposicions del MuseuArxiu de Llavaneres exhibirà
les figures de pessebre del
mestre Domènech Talarn.

Des del 12 de setembre, cada tarda a les sis, canal
Super3 presenta les petites aventures de Minty, la fada
i dels seus amics, quatres germans d’entre 3 i 6 anys.
Basat en les històries dels llibres de Gemma Lienas i
amb il·lustracions d’Àfrica Fanlo, la sèrie està codirigida
i produïda per un llavanerenc, Adolfo Jiménez, amb la
seva productora Inercia Films, que té seu a Mataró.
Aquesta és la primera sèrie que dirigeix Adolfo Jiménez,
juntament amb Jordi Muray, i ha estat possible gràcies
a la col·laboració amb Televisió de Catalunya i el suport
del Departament de Cultura de la Generalitat. Hi han
intervingut també altres tres productores. Dolços i
molt didàctics, els capítols de Minty, la fada expliquen
escenes quotidianes dels protagonistes i com, la fada,
que és màgica i a qui només veuen els nens i nenes de
menys de 7 anys, els ajuda a superar els seus problemes.
De moment, s’ha produït la primera temporada, que
inclou 26 capítols de 7 minuts. Si la sèrie té èxit, ara que
un distribuïdor francès la portarà al festival Mipcom
de Cannes, la fada màgica volarà per tot el món i en
podrem veure molts més capítols...
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medi ambient

Desmuntant falses llegendes urbanes
La Regidoria de Medi Ambient vol fer pedagogia per animar la població que encara no
creu prou en els beneficis de reciclar, a què separin més i millor les fraccions de la brossa

Número 1

Per què he de reciclar si després tot es barreja?

A Llavaneres disposem de
dos camions per a la recollida de les cinc fraccions de
les escombraries. Un recull el
rebuig i l’orgànica a les nits,
i l’altre carrega el vidre, els
envasos i el paper al llarg del
matí. Cada dia es recull una
fracció diferent i es trasllada
a una planta específica per al
seu tractament.

On es porta cada matèria?

• El rebuig, a la planta incineradora de Mataró.
• L’orgànica, a una planta de
compostatge per fer-ne adob
per a plantes.

Dades 2012

• Els envasos, a la planta de
tractament de Santa Maria de
Palautordera, on són separats
en funció del tipus d’envàs, i
tractats perquè tinguin una segona vida.
• El vidre, a una planta de reciclatge del Prat de Llobregat, on
els pots i ampolles es convertiran en envasos de vidre.
• El paper i el cartró, a una
planta de reciclatge de Mataró.
• El material recollit a la deixalleria té el mateix destí: el reciclatge.

Número 2

La taxa d’escombraries és molt
cara i no tinc per què reciclar

Paper 5%
Vidre 5%

Diversos/deixalleria. 21%

Rebuig: 37%

Servei gratuït
de recollida
de trastos vells

Puntuals a la cita

Llavaneres no ha faltat, un
any més, a la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura,
que promou la Generalitat de
Catalunya. La Regidoria de
Medi Ambient va organitzar
una bicicletada diumenge 22
de setembre i una caminada
saludable, la setmana següent.
L’objectiu d’aquestes accions
reivindicatives és promoure

Recordatoris:

- Les famílies compromeses
amb el reciclatge poden arribar a gaudir d’un 50% de
bonificació de la taxa d’esFORM: 26% combraries si visiten un mínim de vegades l’any la deixalleria (12, en un mínim de
6 mesos) i fan compostatge
casolà amb les restes vegetals del menjar.

Envasos: 6%

Producció residus:
1,62 kg/habitant/dia

És molt més car gestionar
un quilo de rebuig que no
pas un quilo de paper, vidre,
envasos o restes d’orgànica correctament separats.
Per gestionar un quilo de
rebuig hem de pagar i contaminem l’ambient, mentre
que per gestionar un quilo
d’envasos, paper o vidre,
rebem diners que ajuden a
compensar el cost del servei
de recollida de residus i estalviem emissions de gasos
contaminants a l’exterior.
També paguem per l’orgànica, tot i que menys que pel
rebuig, i segons la quantitat
d’impropis que contingui,
ens apliquen una penalització econòmica.

una
mobilitat
saludable,
segura i respectuosa amb el
Medi Ambient. A més, es
vol promocionar l’ús de la
deixalleria municipal, que va
ser el punt d’arribada de la
pedalada, i donar a conèixer
l’existència dels nous horts
municipals habilitats al Surray,
que es preveien visitar al final
de la caminada.

Número 3

El reciclatge ha de ser una
opció personal

Des d’un punt de vista econòmic, la gestió dels residus
d’una família que no recicla
és superior a la d’una família
que sí que ho fa. En canvi, el
cost del servei global es reparteix per igual a tothom.
A banda del perjudici ambiental que suposa incinerar, el
no reciclar causa un greuge
econòmic amb la majoria de
les llars de Llavaneres, que
s’esforcen per separar correctament les escombraries.
Reciclar també és un acte de
civisme.

DEIXALLERIA
MUNICIPAL
On és?
Carrer de la Indústria, 36
Polígon industrial
Sant Andreu de Llavaneres

El telèfon és el...
93 792 84 74

Horari d’obertura:
D’estiu (25/03 al 28/10):
Dimarts a dissabte de 9 a 13 h i
de 17 a 20 h
Diumenges de 9 a 14 h
D’hivern (29/10 al 24/03):
Dimarts a dissabte de 10 a 14 h i
de 16 a 19 h
Diumenge de 9 a 14 h
Dilluns tancat
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benestar social

Inscripcions obertes del cursos
per a nouvinguts
Les classes s’impartiran a la biblioteca els dimecres,
al matí i a la tarda, i els divendres al matí
La Regidoria de Benestar Social
torna a posar en marxa el proper 2
d’octubre el programa de recepció i
acollida de la població nouvinguda.
Aquest pla està adreçat a majors
de 18 anys i ofereix de manera
gratuïta cursos de català, castellà
i alfabetització. Les classes són a
càrrec d’una professora titulada i
es fan a la Biblioteca Municipal. El
proper dimarts 1 d’octubre hi ha

HORARIS

convocada una reunió informativa, a
les 18 hores, a la Biblioteca.
Les inscripcions estan en marxa,
de dilluns a divendres de 9 a 14
h, a l’Oficina d’Atenció al ciutadà
(plaça de la Vila, 1). El termini per
inscriure’s finalitza el 16 d’octubre.
Per a més informació, cal posar-se
en contacte amb Serveis Socials, a
Ca l’Alfaro.

Dimecres:

Divendres:

Català I, d’11:30 a 13:30 h
Castellà, de 13:30 a 14:30 h
Català II, de 15 a 17 h

Alfabetització, de 9 a 11 h

L’Ajuntament dóna
15.000 euros a Càritas
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
té reservada una subvenció de 15.000 euros a
Càritas per a aquest 2013. L’objectiu d’aquest ajut
extraordinari, que el consistori ja ha tramitat, és
atendre l’elevada demanda de peticions d’ajuda
de famílies del poble afectades per la crisi
econòmica. L’ajuda s’inclou en el marc del conveni
de col·laboració signat entre el consistori i aquesta
entitat benèfica, i s’afegeix als ajuts extraordinaris
a les famílies de Llavaneres que atorga anualment
l’Ajuntament i que aquest 2013 puja a 68.000 euros.
Tant l’alcalde, Bernat Graupera, com el regidor de
Benestar Social, Antoni Majó, han volgut destacar
la important tasca que estan portant a terme
tant els voluntaris de Càritas parroquial de Sant
Andreu de Llavaneres com l’equip dels serveis
socials municipals per fer costat a les famílies del
poble que més ho necessiten. Així mateix, han
valorat l’esforç que realitza el consistori, ja que
aquest any la subvenció a Càritas s’ha incrementat
de 10.000 a 15.000 euros.

Una gran festa per als més grans
El Patronat Local de la Vellesa
va organitzar amb èxit, el 15
de setembre una nova edició
de l’homenatge als més grans
del poble, en què es convida a
dinar i a gaudir d’una agradable
vetllada als majors de 75 anys. El
57è Homenatge a la Vellesa va
començar a les 11.30 hores amb
una missa solemne a l’església
parroquial i va continuar, al pavelló
municipal, amb espectacle musical
i dinar de germanor. Es tracta d’una
festa molt arrelada al poble, que
aquest any va reunir 233 persones.

20.000 euros de solidaritat, un any més
Llavaneres contra el Càncer ha
aconseguit mantenir una molt
bona recaptació per ajudar en la
lluita contra el càncer. Ha recollit
20.000 euros, sumant els diners
recaptats en el Festival Benèfic
del juliol, la venda de plantes per
gentilesa de Planteles Lloveras
del juny i el campionat de Pitch
and Putt d’agost. Els tres centres
que enguany rebran els diners són
Sant Joan de Déu, la Vall d’Hebron
i l’Institut Català d’Oncologia
(ICO) de Girona. L’acte de
lliurament es farà durant el mes
d’octubre a la sala de plens.

10

llavaneresinforma

joventut

Més propostes al Casal de Joves
L’oferta d’activitats s’amplia amb noves propostes per aquest quart trimestre del 2013
El Casal de Joves torna amb l’energia
renovada després de l’estiu i ja té a punt
tot un seguit d’activitats per aquest tram
final del 2013. Entre altres activitats,
el Casal reprèn els tallers d’ocupació,
els dimecres, una aposta ferma per
ajudar els joves a accedir al mercat
laboral. En aquestes sessions, els nois

i noies aprenen a fer servir eines de
recerca de feina i a elaborar el seu propi
currículum vitae, entre d’altres. A més,
s’amplia l’oferta lectiva i de lleure, amb
la programació de tallers amb material
reciclat i jocs multiesportius al parc de
Can Rivière. Una proposta que continua
després de l’èxit del curs passat és el

Curs de Guitarra: s’oferirà els dijous a la
tarda, de 18 a 19 hores; és gratuït però
cal inscripció prèvia.
A més, l’últim dissabte de mes torna el
cinema social i la Regidoria de Joventut
està treballant en l’organització de dues
festes joves: la Nit de Por i la Nit Jove.

Aviat, la sisena Nit de Por

Anys enrere, Acció Juvenil, una entitat de joves
de Llavaneres, va organitzar la primera edició
de la Nit de Por, una activitat familiar que se
celebrava a l’entorn de la festa de la Castanyada
i que consistia en completar un passatge del
terror dins el bosc del Molí de Can Cabot. Va ser
tot un èxit i se’n van organitzar quatre sessions
més. La Regidoria de Joventut vol recuperar
l’activitat a primers de novembre i ha convidat
a l’Associació de les Llums i a l’AE l’Esclat a
participar en l’organització de la 6a Nit de Por.
Consulteu el web municipal per saber la data de
la convocatòria i tots els detalls.

Nit Jove, el 23 de novembre

Ja hi ha data per a la Nit Jove de Sant Andreu
2013. Serà dissabte 23 de novembre a les 22.30h
a la sala polivalent d’El Casal de Llavaneres,
coincidint amb la Festa Major de Sant Andreu.
La Regidoria de Joventut ha optat per la
contractació del Dj Straw&berry però la festa es
reserva alguna altra sorpresa.

Buc assaig

Una altra novetat és que el Casal de Joves estrena el buc d’assaig. Es
tracta d’un espai equipat amb material musical (amplificador de guitarra,
amplificador de baix, bateria i equip de veus) per a aquells grups de música
i alumnes de l’Escola Municipal de Música de Llavaneres que necessitin un
espai on assajar. Fins a finals d’any, l’ús del buc serà gratuït; es començarà
a cobrar a partir de l’1 de gener de 2014.

Nadales de casa i solidàries
L’Associació de les Llums treballa en la producció d’un CD de
nadales amb la participació d’entitats i músics locals. L’objectiu
és aconseguir 3.000€ que es destinaran íntegrament a la
contractació d’un professional, que es trobi en situació d’atur,
per treballar dins el projecte de reforç escolar per a joves de
famílies amb pocs recursos econòmics, que l’associació va
engegar el passat mes de febrer. L’entitat preveu presentar

el treball el proper 24 de novembre, a les 18.30h, a la sala
polivalent d’El Casal de Llavaneres, amb l’actuació de músics
i entitats col·laboradores. El CD es podrà adquirir per 5 € en
establiments del poble. L’Associació de les Llums vol agrair la
bona rebuda que ha generat el projecte entre tots els artistes
convidats i també la implicació de l’Escola de Música, de
Marcel Ferrer i de Domènec Canal.

Tardes de reforç escolar

L’Associació de les Llums fa una crida a aquelles famílies que necessitin el servei de reforç escolar per als fills o filles. El servei
el realitzen els voluntaris de l’associació, tots els dimecres i dijous de 17h a 19h al Casal de Joves. Actualment, el projecte
el formen cinc joves però s’ampliarà en funció de la demanda. Per a més informació podeu adreçar un missatge a info@
associaciodelesllums.org.

L’Esclat estrena seu

L’Agrupament Escolta l’Esclat ja té en marxa el nou curs. Les trobades es fan els dissabtes de les 16.30 a les 18.30 hores i estan
adreçades a nens i nenes de 6 a 17 anys. La novetat d’aquest curs és l’estrena de la nova seu de l’Esclat, a l’avinguda de Sant
Andreu 76-78. Es tracta d’un equipament que l’Ajuntament ha cedit a l’entitat. Per a més informació, podeu accedir al web de
l’entitat, www.aeesclat.com.
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Un estiu de bandera verda
Menys assistències i evacuacions i més prevenció, el resum del servei de vigilància de les
platges de Llavaneres
L’estiu es tanca amb un balanç positiu
del servei de socorrisme de la temporada
de platges, que aquest any la Regidoria
de Sanitat ha tornat a confiar a Creu
Roja. Respecte l’any anterior, el nombre
d’assistències i d’evacuacions s’ha reduït
de manera significativa. Tot i que la
presència de bancs de meduses ha estat
inferior que altres anys, les seves picades
continuen al capdavant, juntament amb
els traumatismes, pel que fa als motius
de les assistències.
Com és habitual, una de les tasques més
importants dels socorristes ha estat la

Les dades

prevenció. En aquest sentit, destaquen els
766 avisos a usuaris en roques i espigons
per prevenir possibles accidents. Una
altra part molt destacada de la feina
dels socorristes és la vigilància. Durant
la temporada de bany d’aquest 2013
s’han fet 1.495 seguiments a banyistes
cansats, que en la majoria de casos no
ha requerit cap intervenció activa. Ha
estat un molt bon estiu pel que fa a la
temporada de bany: un 98% dels dies, a
la platja ha onejat la bandera verda, cosa
que ha propiciat una gran afluència de
banyistes. En el gràfic es detallen totes
les actuacions, així com els motius de

Assistències sanitàries 		
Evacuacions
Rescat de banyistes
Mesures preventives dispositiu terrestre
Mesures preventives embarcació
Menors extraviats
Polseres lliurades
Servei cadira amfíbia
Ajudes a discapacitats

164
6
0
4.071
440
2
2
0
5

Resum d’assistència segons patologia
Traumatismes
Picades de medusa
Altres picades i al·lèrgies
Patologies tèrmiques
Patologies cardiovasculars
Patologies digestives
Intoxicacions

esports

Fi de festa dels cursos
de natació

La Regidoria d’Esports va celebrar el passat 31
d’agost la cloenda dels cursos de natació. Els cursets
es van fer a la piscina municipal els mesos de juliol
i agost. En la festa de cloenda, hi van participar un
centenar d’alumnes, a més de familiars i amics. Es
van fer exhibicions, competicions, lliurament de
copes als guanyadors i es van repartir medalles entre
tots els nenes i nenes. Com a fi de festa, seguint la
tradició, els monitors van llençar a l’aigua síndries i
melons perquè els nens i nenes les recollissin i se les
emportessin a casa.

67
64
18
2
0
0
0

les intervencions portades a terme pels
socorristes.
El servei es va dur a terme, en temporada
mitjana, els caps de setmana de l’1 al 16
de juny i el 7, 8 i 11 de setembre, i en
temporada alta del 22 de juny a l’1 de
setembre. Un total de 81 dies de servei
amb l’objectiu de garantir un bany segur
als usuaris de la platja de Llavaneres.
Cal destacar que s’ha comptat amb l’ús
d’embarcacions que, tot i que no han
hagut de fer cap rescat, sí que han evitat
conductes de risc en les seves rondes de
reconeixement.

Patologies neurològiques
Patologies psiquiàtriques
Cremades
Oftalmo/otorrino
Patologies respiratòries
Punxades hams
Altres

0
0
2
2
0
0
9

Resum de mesures preventives des de l’embarcació
Usuaris a roques i espigons
Banyistes fora de la zona de bany
Embarcacions dins de zona de bany
Esports nàutics dins de zona de bany
Pescadors en zona prohibida
Seguiment a banyistes cansats
Recollida d’objectes perillosos
Avís per factors ambientals
Activitats perilloses a la zona de bany
Altres

90
16
6
29
21
176
3
30
6
64

12

llavaneresinforma

entrevista
Alfons Cussó. Director de l’Escola Sant Andreu de Llavaneres
Nascut fa 51 anys a Barcelona, va començar a treballar a l’Escola Sant Andreu l’any 1987, quan encara es deia
Eduardo Baeza Alegría. Viu a Llavaneres des de 1991. Aquest serà el cinquè curs d’Alfons Cussó com a director
del centre. Casat i pare de dos fills, de 20 i 24 anys, és un aficionat a la lectura i a l’esport, tot i reconèixer que
la seva feina, que l’apassiona, li deixa poc temps lliure.

“Sense esforç no hi ha millora;
allò que costa d’assolir incrementa
l’autoestima personal”
tots, l’ensenyament és integrador, tothom és
important.

Són uns anys difícils per a l’escola pública: crisi
econòmica i retallades...

Hi ha hagut dues fases. Una fase de xoc, en
la qual no t’ho esperes. I una segona fase
d’acceptació d’aquesta realitat, una fase de
recerca de solucions per tal de mirar de minimitzar el que pot suposar. Per afrontar-ho, és
molt important la professionalitat dels mestres i, molt especialment, la seva complicitat.

Com ha afectat aquesta reducció de recursos al
dia a dia del centre?
Aquest serà el seu cinquè curs com a director de
l’Escola. Quin balanç en fa?

Positiu, per això m’he decidit a continuar en
la direcció per quatre cursos més. Quan s’està
en un càrrec, sovint es té la sensació que encara hi ha moltes coses pendents per fer. La
meva filosofia és buscar sempre el consens.
Si no aconsegueixo tenir la gent que treballa
amb mi, al meu costat, difícilment es pot tirar
endavant una iniciativa. La bona entesa entre
el professorat caracteritza aquesta escola i
per a mi això és fonamental. Ara m’han fet
confiança per a quatre anys més de mandat
i entre tots, continuarem com fins ara: sent
ambiciosos però realistes. Hem de caminar a
poc a poc, però amb passa ferma i decidida.

I amb els pares i mares, com és la relació?

Molt bona. Amb l’associació que agrupa pares i mares, el contacte és habitual. La bona
relació amb ells és tan important com amb
el claustre de professors. I la col·laboració
econòmica de l’AMPA ens ajuda a no perdre
qualitat. Gràcies als diners de les famílies tenim l’aula de música, d’informàtica, d’anglès
i també el laboratori... Voldria afegir, igualment, que també és molt bona la relació amb
l’Ajuntament, de qui vull subratllar la seva
col·laboració malgrat les dificultats econòmiques que viu actualment el país.

El mural del pati és una mostra del model educatiu que defensa...

Aquest mural, que presideix la pàgina web de
l’escola, té molt de simbolisme. Correspon a
una iniciativa d’una proposta participativa, a
partir de deu dibuixos diferents fets per infants de diferents edats de l’escola. Es tractava
de trobar un disseny que aglutinés diferents
idees i, especialment, de fer-ho possible entre tots. El missatge és clar: l’escola és cosa de

En primer lloc l’administració va treure la sisena hora de les escoles. I en segon lloc, es van
incrementar les hores de docència del professorat. La suma d’ambdós factors comportava
una pressió afegida, per sobrecàrrega docent.
Però gràcies a la implicació de tothom, ens
hem anat adaptant. Em consta que les famílies dels nostres alumnes són conscients de
la resposta que el professorat està donant en
aquest sentit.

I de la llei Wert, en relació a la immersió lingüística, què n’opina?
El castellà està perfectament instal·lat a la
vida escolar i social dels alumnes. Aquests
trenta anys d’immersió de la llengua catalana
a les escoles han estat un èxit, i per això sap
greu que des de fora es vegi un problema on
el que hi ha és una mostra evident de cohesió
social. I pel que fa a les proves d’avaluació externa, es demostra amb escreix que els alumnes coneixen les dues llengües.

Un altre contratemps és la reducció d’una línia
de P3 en tres ocasions.
És una realitat que hem d’assumir, tot i que
suposa una incertesa per a l’escola perquè desconeixes com acabarà tot plegat. El creixement
demogràfic del nostre poble s’està reduint, i
això està comportant que l’administració educativa vagi alternant la reducció d’una unitat
de P3 entre els dos centres de doble línia del
municipi.

Com va anar la prova d’avaluació als alumnes de
sisè de primària?
És un tema delicat perquè pot denotar manca d’humilitat, però les famílies volen saber
el nivell que té l’escola dels seus fills. La direcció cada any exposa els resultats acadèmics
obtinguts a tots els nivells. Més que els resultats, que són molt bons, ens interessa veure
l’evolució i la comparació en relació a cursos
anteriors. El que convé és buscar en quins as-

pectes hi ha marge de millora per tal de continuar treballant.. Un molt bon indicador és
també seguir la pista dels nostres alumnes un
cop deixen l’escola... i veure com els va quan
arriben a l’ensenyament secundari.

El curs passat, el centre va celebrar el 25è aniversari del canvi de nom...

Jo vaig arribar a l’escola quan encara es deia
Eduardo Baeza Alegría, un nom que recordava una persona afí al règim franquista. Amb
la transició totalment consolidada, el consell
escolar de l’escola va proposar que es canviés
el nom, per normalitzar la situació. La idea
que l’escola tingués el nom del poble semblava molt adequada, ja que fent-ho es llençava
un missatge prou clar: Som l’escola del poble.
Un cop acceptat el canvi de nom, el nou problema fou que l’escola es va anar quedant petita, així que a l’any 1996 ens vam traslladar on
som ara. El que ningú no es podia imaginar
llavors era que el poble aniria creixent tant en
tants pocs anys, i que en una dècada s’haurien
d’acabar obrint dues escoles més...

Com és, avui, l’Escola Sant Andreu?

És una escola oberta, viva i amb molta il·lusió.
Cada dia, quan obrim les portes, el somriure
dels nens i nenes ens dóna força per seguir
endavant. L’evolució de l’escola va lligada a
l’evolució de la societat. Les famílies cada cop
s’impliquen més, i al mateix temps, l’escola
canalitza moltes inquietuds i ha de donar
resposta a tota mena d’incerteses. En el nostre projecte d’escola destaquem per damunt
de tot la cultura de l’esforç. Sense esforç, no
hi ha millora; allò que costa d’assolir es valora profundament i incrementa l’autoestima
personal. Aquest és un dels nostres elements
identitaris.

Quin és el perfil dels alumnes? I dels mestres?

El perfil de l’escola va lligat al perfil de Llavaneres. Classe mitjana, gent treballadora, famílies que es preocupen molt per l’aprenentatge
dels seus fills... Però no es pot generalitzar,
també hi ha famílies a qui la crisi ha afectat de
ple. Pel que fa als mestres, n’hi ha sis que fa
més de vint-i-cinc anys que treballen amb nosaltres; i la majoria en fa entre deu i vint que
hi són. Per tant, el claustre de professors és
molt estable, cosa que permet treballar d’una
forma molt automatitzada i tenir temps per
a la reflexió educativa. Res té sentit a l’escola
si no és fa pensant en els infants. Aquesta és
una frase de la consellera Irene Rigau que em
faig molt meva.
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grups municipals

Fent la feina, i tot a punt
Enrere queda la Festa Major, la campanya de prevenció forestal
i platges de l’estiu, piscina municipal i cursos de natació, casals
d’estiu, commemoració del centenari del Cardenal, l’inici del curs
escolar, bus al Balís, cursos promoció econòmica, etc... balanç
satisfactori i tot a punt.
Els comptes de l’Ajuntament, amb resultats més sanejats, ens
permeten per fi no dependre dels ingressos derivats de la
construcció. De cara el 2014, baixarem la pressió fiscal i podrem
afrontar les inversions en infraestructures pendents.
També estem treballant per obrir una oficina permanent de policia
al mateix edifici de l’ajuntament, per donar resposta a la pèrdua de
sensació de seguretat al centre del poble.
Seguirem treballant, seguirem fent poble.

Qui vetlla pel comerç
local?
El comerç té un paper essencial en el desenvolupament dels municipis, no només
per l’activitat econòmica que genera, sinó també per la creació d’ocupació que
suposa i pels productes i serveis que ofereix als ciutadans.
El grup d’Esquerra va presentar-se a les eleccions amb uns objectius molt
definits en l’àmbit del dinamisme econòmic i comercial. El nostre programa
deia que posaríem a disposició dels comerciants un dinamitzador, amb la
tasca d’impulsar, informar i facilitar l’activitat econòmica del municipi. També
vam dir que desencallaríem la construcció de la zona industrial i donaríem un
impuls al turisme del nostre poble. El pacte entre CIU i PP ens ha conduït a
l’oposició i per tant no podem fer tot allò que vam proposar.
Passat ja l’equador del mandat podem dir que RES no s’ha fet pel comerç i
l’activitat econòmica de Llavaneres. Entenem que el context de crisi no permet
grans inversions però l’actual paràlisi de les dues regidories que s’ocupen de la
promoció econòmica (les dues dirigides pel PP) haurien d’obligar al govern a
una serena reflexió sobre el seu funcionament. Des del grup d’Esquerra (amb
l’experiència que ens diu que qualsevol proposta serà rebutjada pel govern),
donem un consell a la coalició CIU-PP: reduir els desmesurats sous dels regidors
d’aquestes àrees, que ascendeixen a 4.000€ bruts/mes, i dedicar aquests diners
a realitzar polítiques de suport al dinamisme econòmic local.
Fes-nos arribar els teus comentaris i suggeriments al correu llavaneres@
esquerra.org.

Sumem
El passat 11 de setembre a Llavaneres va tenir lloc un reflex del que
està succeint al nostre poble: mentre uns partits polítics sortien
per separat i es feien retrets en públic, d’altres partits diferents
vam ser capaços de sumar i sortir junts a fer l’ofrena.
Perquè són més les coses que ens uneixen que les que ens separen,
perquè són temps de suma, perquè són temps de negociació, de
tolerància, d’humilitat...
Perquè Llavaneres mereix l’esforç de tots, o no? I això només
s’assoleix des de la suma de voluntats, de forces, des del consens.
Serem capaços de deixar les banalitats personals, els egos...per
sumar? Confiem que sí, pel bé de tothom.

Complint el nostre
programa
La tasca realitzada pels nostres regidors del Partit Popular ha estat
adreçada a complir el nostre programa electoral per tal que les
promeses es vagin fent realitat.
Promoció econòmica i relacions amb empresaris i comerciants: la
taxa d’atur de la nostra població s’ha tornat a reduir i actualment
és del 10%, un 6% inferior a la de la nostra comarca. Programació
de reunions amb industrials i comerciants durant el mes d’octubre
per tal de dinamitzar el comerç a la nostra població.
Hisenda: congelació de les taxes i dels impostos un any més.
Tot i la caiguda dels ingressos municipals per la situació de crisi
generalitzada, les taxes i impostos a Llavaneres no s’apujaran.
Transports: ampliació del servei de bus urbà a la zona del Balís.
Serveis Socials: increment d’ajudes a les famílies més necessitades.
Sanitat: realització de campanyes adreçades a incrementar el
benestar de tots els llavanerencs.

Fer-se l’0rni
Fer-se l’orni és una locució catalana que equival a mirar cap a un
altre costat eludint les pròpies responsabilitats. Sembla que pot
venir o del grec “órnion”, ocellet, o de la deformació de “fer el
borni”.
No volem uns regidors del govern que es fan l’orni amb un alcalde
sota investigació per corrupció, sospitós de tracte diferencial amb
els veïns i que prova d’utilitzar els diners públics per interessos
particulars. Semblen també ignorar, o no, uns sous desmesurats,
que la sensació d’inseguretat ciutadana augmenta, que no es veu
TV de Llavaneres, els plens inútils i buits de diàleg constructiu,...
entre moltes altres coses.
Ja està bé de fer comèdia i de jugar a “nacionalistes”, mentre
Llavaneres va enrere. Estan fent ridícul el vot dels “seus”. Si no han
d’actuar, mentre miren la seva butxaca, val més que pleguin. Fins
quan hem d’aguantar?

Denúncies destructives?
Ja fa temps que l’alcalde a través de l’editorial de la revista vol fer creure a la
població que l’ambient al poble està enterbolit per les reiterades denúncies
de partits polítics de l’oposició, no més lluny de la realitat i com a partit
que està a l’oposició, la nostra feina és de fiscalitzar totes les accions de
govern (tant si són urbanístiques, com econòmiques, com laborals etc...), i
si en aquestes accions hi trobem presumptes irregularitats, és clar que les
hem de denunciar a òrgans superiors per tal de dirimir quines són les seves
responsabilitats, faltaria més Sr. Alcalde.
Quan vostè pren decisions que no s’ajusten a la legalitat, que poden ser
tendencioses, arbitràries amb segons qui, i que a més a més els seus
companys de govern no fan res per impedir-les, l’únic camí que queda és
denunciar-les, i ho continuarem fent pel principi de la legalitat, pel principi
de la democràcia,i pel principi de la seva transparència.
Pot fer veure el que vulgui però no hi ha malestar, ni confusió, l’únic que hi
ha és el braç de la justícia que li va arribant.
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agenda

octubre / novembre 2013

Divendres 4 d’octubre
19.30h, Sala d’exposicions de Can
Caralt
Col·lectiva de pintura i escultura
A càrrec dels guanyadors del 1r
Concurs de Pintura i Escultura de Sant
Andreu 2012. Fins al 27 d’octubre.
Entrada lliure
Organitzat per Museu-Arxiu
Diumenge 20 d’octubre
10 h, Sala polivalent de Ca l’Alfaro
Campanya de donació de sang
Fins a les 14.00 h
Organitzat per Banc de Sang i Teixits
Dimecres 30 d’octubre
19.30 h, Sala d’exposicions de Can
Caralt.
Exposició d’escultures de Pol Codina
Fins al 24 de novembres. Entrada lliure

Organitzat per Museu-Arxiu

Dissabte 9 de novembre
4 h, Passeig de Jaume Brutau (davant
del CAP)

Caminada Viladrau-Llavaneres,
a peu o en BTT

Sortida en autocar a les quatre de la
matinada, arribada a Viladrau i inici de
la caminada a les sis del matí. Trajecte
de 52 quilòmetres. Inscripcions a
Secretaria d’El Casal.
Preu: A peu: 33 €, inclou autocar,
esmorzar, dinar, pica pica i obsequi. En
bicicleta, 18 €, no inclou dinar.
Organitzat per Secció esportiva d’El
Casal de Llavaneres
Diumenge 24 de novembre
8 h, El Casal de Llavaneres
28a Marxa Popular de Llavaneres

Recorregut aproximat de 13
quilòmetres
Inscripció oberta a tothom. Anticipada
fins dimecres 20 de novembre i el
mateix dia, des de les 7 hores.
Inscripcions a Secretaria d’El Casal i
Regidoria d’Esports
Preu: Anticipada, 8€. El mateix dia,
10€. Descompte de 2 € per als socis.
Organitzat per Secció esportiva d’El
Casal de Llavaneres
Divendres 29 de novembre
19.30 h, Sala d’exposicions de Can
Caralt
Exposició de figures de pessebre
del mestre Domènec Talarn
Fins al 19 de gener. Entrada lliure
Organitzat per Museu-Arxiu

Festa Major de Sant Andreu 2013

Trobareu tota la programació al web, www.santandreudellavaneres.cat

L’any del cardenal
Dimecres 9 d’octubre
19.30 h, Biblioteca Central
d’Igualada. Exposició: “El cardenal
Vives i el seu temps”
Durada: Fins el 23 d’octubre
Dissabte 12 d’octubre
8 h, Excursió a Navarra: “La
petjada de Joaquim M. de
Llavaneres” Llavaneres Elizondo-Lecároz - Vall de
Baztan - Pamplona - Sangüesa Llavaneres.
Durada: Dies 12 i 13 d’octubre.
Preu: 195 €. Places limitades
Dimecres 16 d’octubre
21 h, Biblioteca Central d’Igualada
Conferència: “La projecció
internacional del cardenal Vives”
A càrrec de fra Valentí Serra de
Manresa, arxiver dels caputxins

A peu de carrer

Diumenge 10 de novembre
18 h, Palau de la Música Catalana
Concert amb Stabat Mater
de Dvorâk. Amb la CamerartOrquestra del Maresme, sota la
direcció de Jordi Colomer, i de la
Coral Sant Jordi
Dissabte 30 de novembre
18 h, Església parroquial
Concert de Sant Andreu
Amb la Camerart-Orquestra del
Maresme
Preu: 5 €
Informació i reserva excursió i
concert: 676 925 322 i 619 618 251
jdevesaf@hotmail.com
Comissió organitzadora Centenari
Vives i Tutó

Teatre per
Sant Andreu

28, 29 i 30 de novembre, i 1
de desembre. Sala polivalent
d’El Casal de Llavaneres. Dijous,
divendres i dissabte, a les 21.30
hores, i diumenge, a les 18.30 hores.
Teatre: “L’oncle Vània”. A càrrec de
la companyia Inestable d’El Casal
de Llavaneres, sota la direcció de
Feliu Plasencia. Entrada gratuïta/
Aforament limitat (100 places, l’obra
es representarà a la platea)
Després de l’èxit d’El retaule del
flautista, la Inestable d’El Casal
presenta ara un clàssic de la literatura
russa que Txèkhov va escriure el
1889. Una aposta arriscada: és
interpretació pura i dura, a un pam
dels espectadors.

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

El cicle de sortides
al teatre, en marxa

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Llavaneres ja té a punt
la primera proposta del cicle de
sortides al teatre, que s’engegarà
el proper 25 d’octubre amb El crèdit, una comèdia de Jordi Galceran
que porta a escena el director Sergi Belbel a la Villarroel. Les entrades són a la venda a Ca l’Alfaro per
30 euros (inclou el servei de bus),
fins al dia 4 d’octubre. L’obra està
protagonitzada per dos grans actors del panorama teatral català,
Jordi Bosch i Jordi Boixaderas.

Cursos de La Dona
per la Dona

L’associació La Dona per la Dona
té en marxa des de mitjans de
setembre els cursos 2013-2014 de
l’entitat. Les persones que hi estiguin interessades s’han d’adreçar
a Can Caralt per inscriure’s. Com
sempre, hi ha un ampli ventall
de propostes: manualitats, artístiques, artesania, idiomes, infantils...

Cursos d’El Casal
de Llavaneres

El Casal de Llavaneres també té
obertes les inscripcions per als
tallers del curs 2013-2014. Les
persones interessades s’hauran
d’adreçar a secretaria d’El Casal,
de dilluns a divendres, en horari
de tarda. Les propostes estan pensades per a tots els públics i totes
les edats.

L’estelada, al Montalt

Els Fòrums Ciutadans de Llavaneres

La secció esportiva d’El Casal de Llavaneres, juntament amb
el grup Oju Peligru, va organitzar diumenge 8 de setembre
la pujada al cim del Montalt en el marc de la campanya
Estelades al cim, que pretenia fer una desplegada massiva
d’estelades als cims més representatius de tot Catalunya, en
suport i promoció de la Via Catalana de l’Onze de Setembre.
En aquesta ocasió es va triar una ruta circular pujant pel camí
de la hípica, masies de Llavaneres i el camí de la ferradura
fins arribar al cim del Montalt on varem penjar la senyera. La
baixada es va fer per un bonic corriol que connecta amb el
camí Ral i agafant el camí fondo vam arribar a Llavaneres cap
a la una del migdia. En total 25 marxaires vam recórrer els 12
Km amb una durada de quatre hores, incloent les obligades
parades per esmorzar i fer les fotos dels bonics paratges que
trobàvem al nostre pas.

Organitzats per un grup de veïns amb l’objectiu de potenciar la
participació ciutadana a Llavaneres, s’estan portant a terme els
Fòrums Ciutadans. S’hi convida tots els regidors de l’Ajuntament
i també a tots els veïns. L’objectiu, segons expliquen, és superar
l’enfrontament partidista per donar protagonisme als problemes
del carrer. També es vol potenciar la sintonia entre la gent i la
classe política. Els Fòrums estan programats per una durada d’una
hora i mitja. La primera mitja hora la dediquen a un tema local i hi
participa un especialista que orienta la xerrada. De moment, s’ha
tractat la situació de l’esport al poble i de la Seguretat Ciutadana.
La segona part del Fòrum es completa amb les preguntes dels veïns
sobre qualsevol tema que els preocupi. La circulació, l’accessibilitat,
les zones d’esbarjo i lleure esportiu o la participació són alguns
dels temes tractats. La següent trobada està programada per al 20
d’octubre.

Secció esportiva d’El Casal de Llavaneres

Fòrum Ciutadà de Llavaneres
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SI VOLS SORTIR ANUNCIAT
TRUCA AL 93 795 29 31

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


































NOVETAT:

Espai mima’m i les seves propostes.
Ioga per embarassades, massatge infantil,
criança natural, tallers i xerrades.
C/ de Munt, nº43 - 08392 - Llavaneres
Tel: 93 792 85 52












Bio Sala Espai Terapèutic

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



Residència i
Centre de dia

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

C O M E RÇ • PL AT G E S • 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!

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

www.santandreudellavaneres.cat

la contra
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Àlbum de fotos: Diada Nacional de Catalunya 2013

