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L’estiu és un moment excepcional de l’any. Dies de retrobada amb amics i familiars, de 

descans o bé de posada en marxa de projectes professionals, aprofitant l’especificitat de la 

temporada estival. Temps també de planificació de cara al nou curs que està a tocar ja.

A Llavaneres estrenem l’agost després d’un intens mes de juliol, farcit de propostes culturals, 

esportives i cíviques al voltant de la Festa Major de la Minerva 2014. Una festa major que, 

com cada any, no es podria explicar sense la il·lusió, l’esforç i les ganes de fer poble de 

moltes persones i entitats que són l’autèntica essència de la Minerva.  Gràcies a la gent de la 

Inestable per fer-nos riure, als Banyuts per ampliar la família, a les puntaires per mantenir les 

tradicions, als clubs esportius per activar-nos amb les seves propostes, als músics per posar 

el ritme, als voluntaris de Llavaneres contra el càncer, del Mulla’t... 

Ens preparem ja per a un setembre que anunciarà una tardor transcendental per a tots i 

totes. Després de la Diada Nacional de l’Onze de Setembre, que a Llavaneres arribarà amb 

canvis, Catalunya es prepararà per a l’anunciada consulta del 9-N per decidir a les urnes el 

nostre futur com a país. Des del 18 de juliol i en compliment d’un acord de ple, Llavaneres 

llueix una estelada a l’entrada del poble: un símbol amb què el consistori es posiciona a favor 

del dret a decidir sobre la independència de Catalunya. 

A nivell municipal, ens preparem per a la recta final d’una mandat que encara té molts reptes 

per endavant. En primer lloc, posar fil a l’agulla al nou projecte del pavelló municipal que ara 

es replanteja per un equipament d’una sola planta amb què s’estalviïn futurs manteniments. 

Recordeu que podeu fer arribar els vostres escrits per a la secció A peu de carrer a 

premsa.sall@santandreudellavaneres.cat. Gràcies per la vostra col·laboració!
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Compromís 
per al pavelló

El govern municipal garanteix que no 

es perdrà ni un euro de subvenció

El govern municipal es compromet a tirar 
endavant la construcció del nou pavelló 
municipal. L’anunci va arribar a primers 
de juliol, després d’una reunió mantinguda 
amb el secretari general de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, Ivan Tibau, per 
part del regidor d’Esports, Emili Minguell, el 
regidor d’Urbanisme, Josep Ruiz, i el regidor 
d’Hisenda, Albert Sala. Així mateix, el govern 
va assegurar que es manté l’1,7 milions 
d’euros de les subvencions aconseguides 
per a l’obra. 
  
El primer pas és la revisió del projecte, al qual 
hi volen introduir canvis tècnics i de gestió. El 
titular d’Urbanisme, Josep Ruiz, es va reunir 
el 17 de juliol amb l’equip d’arquitectes 
que va redactar el projecte bàsic. Una de 
les modificacions serà fer l’equipament 
en una sola planta, cosa que evitarà la 
instal·lació i el posterior manteniment de 
l’ascensor i també la col·locació de grades 
retràctils. “No només ens preocupava quant 
costarà fer l’obra, sinó quant costarà mantenir 
l’equipament”, va declarar.
Una altra feina a fer serà convocar una 

El regidor d’Hisenda, Albert Sala, per la 
seva banda, es va mostrar satisfet de poder 
aclarir que l’Ajuntament no perdrà els 
ajuts anunciats: “Després del compromís 
rebut pel secretari general de l’Esport, Ivan 
Tibau, i de les gestions realitzades amb les 
altres administracions, podem garantir que 
l’any 2015 disposarem d’1,7 milions d’euros 
per iniciar la construcció del nou pavelló.” 

Als 400.000 euros de subvenció de la 
Generalitat per a la construcció del nou 
pavelló, s’hi han d’afegir els 500.000 
euros que ja va comprometre la Diputació 
de Barcelona a través de Xarxa i de 
l’aportació del Consell Català de l’Esport 
de 800.000 euros.

Acords (27/5)
• Festes locals 2015. 
Aprovació del 20 de juliol, Festa Major 
de La Minerva, i del 30 de novembre, 
Sant Andreu, com les dues festes locals 
per a l’any 2015.

Acords (25/6)
• Col·laboració amb l’ADF. 
Aprovació del conveni de cooperació 
amb l’Agrupació de Defensa Forestal 
Serralada del Montalt, l’ADF del 
Maresme, la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Llavaneres, per a la 
gestió i l’execució del Pla municipal 
de prevenció d’incendis forestals (PPI), 
anys 2014 i 2017. Per unanimitat.

• Administració. 
Aprovació inicial del Plec de 
Clàusules Administratives 
Generals de l’Ajuntament (PCAG), 
aplicables als contractes de serveis, 
de subministraments, d’obres 
i instal·lacions, de concessió 
d’obra pública, a altres contractes 
administratius i als privats. A favor, CiU, 
ERC, GLL, SOS, PSC i el regidor Salvador 
Ramon. Abstencions del PP i dels 
regidors no adscrits Graupera i Molins.

• Camí de Ronda amb Mataró. 
Aprovació d’una moció, presentada 
per SOS, perquè l’Ajuntament de 
Llavaneres iniciï les gestions per 

elaborar un Pla comarcal per a un 
Camí de Ronda a la costa maresmenca 
sota uns criteris de respecte al medi 
ambient, de senyalització, difusió, 
construcció, serveis i ús públic. A favor, 
CiU, PP, ERC, GLL, PSC, SOS i regidor 
Ramon. Abstenció, regidors Graupera i 
Molins, que volen deixar constància que 
és una iniciativa del govern anterior. 

• República Catalana.  
Aprovació d’una moció d’ERC pel dret 
a decidir, el referèndum del 9N i la 
República Catalana. A favor, CiU, ERC 
i SOS. Abstencions, GLL, PSC, regidors 
Ramon, Graupera i Molins. 
En contra, PP.

Acords de ple

Les subvencions, 
garantidesreunió entre el regidor d’Esports, Emili 

Minguell, i els clubs i entitats esportius per 
explicar-los la situació. 

Per intentar trobar finançament per a 
l’obra, per la seva banda, el regidor Albert 
Sala es va reunir a mitjans de juliol amb les 
principals entitats financeres del municipi. 
L’alcalde, Juan Manuel Garcia, s’ha mostrat 
molt satisfet de l’anunci i ha explicat que per 
a l’actual govern era imprescindible garantir 
la viabilitat econòmica del projecte abans de 
tirar endavant l’obra.

Un cop es disposi del nou projecte tècnic, 
caldrà obtenir la validació del Consell 
Català de l’Esport i iniciar els tràmits per a 
l’obertura del procés d’adjudicació de l’obra. 
Tot i que és aviat per dir dates, l’objectiu de 
l’actual govern és fer l’obra durant el 2015.
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Plens municipals

El pressupost, 
en vigor

El Síndic passa 
comptes 
davant del ple

L’adjunt del Síndic de Greuges de 
Catalunya, Jordi Sànchez i Picanyol, va 
presentar, en el ple del 25 de juny, l’informe 
de les queixes presentades per veïns 
de Llavaneres durant el 2013. Es tracta 
de la primera vegada que la memòria 
es fa pública en una sessió plenària, tal 
com recull el conveni signat, que té la 
voluntat de reforçar les institucions i els 
drets dels veïns davant de l’Administració 
Local. Durant el 2013, el Síndic va rebre 13 
queixes a Llavaneres. Es tracta d’una xifra 
similar a la d’altres poblacions amb el 
mateix nombre de població. La diferència, 
segons va assenyalar l’adjunt del Síndic, 

és la temàtica de les reclamacions. Aquí, 
la majoria es refereixen a qüestions de 
procediments administratius. La part 
positiva de l’informe és que es detecta “un 
nivell de satisfacció amb el conjunt de les 
administracions” més elevat que en altres 
pobles. La nota negativa, que l’adjunt del 
Síndic va demanar que es resolgui, és el 
retard en la resposta de l’Ajuntament a les 
queixes presentades. “Els trasllado una 
petició ferma perquè aquesta tendència 
es pugui invertir”, va dir Sànchez, que 
va afegir: “Un retard en el termini per 
respondre suposa un retard en trobar 
solucions als problemes de la gent.”

El ple de l’Ajuntament de Llavaneres va 
aprovar definitivament el pressupost 
municipal del 2014 en el ple del 25 de 
juny, després de resoldre les al·legacions 
presentades. Els comptes, que havien 
rebut el llum verd del govern (CiU, ERC, 
GLL, PSC, SOS i regidor no adscrit Salvador 
Ramon) en el ple del 27 de maig, pugen 
a 12.827.244,96 euros,  que comprèn el 
pressupost de l’entitat, el dels organismes 
autònoms Museu-Arxiu, Ràdio i Televisió 
de Llavaneres (RTVLL), Cavalcada de Reis 
i el de la societat mercantil Llavaneres 
Societat Municipal, SL. També es va 
ratificar la plantilla de personal, que inclou 
92 places. Pel que fa a les al·legacions, 
presentades pel regidor no adscrit i 
exalcalde, Bernat Graupera, es va estimar 

la proposta d’assignació d’una subvenció 
de 4.650 euros per al jutjat de pau, i la resta 
van ser desestimades.

El regidor d’Hisenda, Albert Sala, va 
definir-lo com un pressupost realista i 
moderat. Per la seva banda, Graupera i 
també el portaveu del PP van retreure al 
govern que no s’hagi inclòs inversió per 
al nou pavelló. Sala va respondre que el 
govern té la voluntat d’executar l’obra. A 
primers juliol, d’altra banda, el govern va 
reiterar el compromís i va anunciar que les 
subvencions estan garantides (veure plana 
3). Els comptes van tirar endavant amb els 
vots a favor del govern i l’oposició del PP i 
dels regidors no adscrits Bernat Graupera 
i Josep Molins.

Demana que es 

resolgui el retard en les 

resposta a les queixes 

presentades

Els comptes pugen a 

12,8 milions euros, que 

inclou el pressupost 

de l’entitat i dels 

organismes autònoms
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Cultura

Estrenyent llaços D’Ivori, en el 
desè aniversari 
de Can Caralt

Tocat pels 
déus grecs

El públic que la nit del 6 de juliol va assistir 
al triple concert programat al parc de Ca 
l’Alfaro de Llavaneres va marxar amb la 
sensació d’haver gaudit d’un cartell de luxe 
i, a més, al costat de casa. La vetllada va 
començar amb el jazz d’Aleix Bou quintet, 
que va fer gala d’una qualitat musical sense 
discussió, i va continuar amb Sanjays. La 
cirereta la va posar Mazoni, amb un concert 
vibrant i íntim. La proposta es va incloure 
en la programació del Festival Poesia i +.
El regidor de Cultura, Joan Mora, s’ha 

mostrat molt satisfet per la qualitat de la 
proposta que l’Ajuntament de Llavaneres 
ha ofert aquest estiu en col·laboració 
amb la Fundació Palau de Caldes 
d‘Estrac i ha avançat que el municipi 
treballarà per ampliar el conveni de cara 
a l’any que ve. Llavaneres vol continuar 
formant part i, si pot ser, ampliar, la 
seva implicació en el Festival Poesia i 
+ que, sota el lema, + Poesia sis plau, ha 
ofert un festival de vetllades poètiques i 
musicals amb primeres figures actuals.

En aquesta línia d’estrènyer la relació entre 
el Museu-Arxiu de Llavaneres i la Fundació 
Palau de Caldes d’Estrac, el director del 
centre, Pere Almeda, va visitar Can Caralt 
al mes de juliol, acompanyat dels regidors 
de Cultura de Llavaneres, Joan Mora, i de 
Sant Vicenç, Amadeu Clofent, municipi que 
també ha col·laborat aquest estiu amb el 
Festival Poesia i +. Almeda es va mostrar 
gratament sorprès per la importància del 
patrimoni cultural del Museu de Llavaneres 
i va augurar futures col·laboracions.

El Museu-Arxiu de Can Caralt prepara 
ara la mostra a Joan Vila i Pujol (Joan 
d’Ivori), que servirà per obrir amb tots 
els honors el curs d’exposicions de Can 
Caralt. La inauguració, prevista per al 
proper divendres 5 de setembre, a les 19.30 
hores, serà ben especial perquè coincideix 
amb el desè aniversari de la inauguració 
del museu a l’edifici de Can Caralt. Una 
dècada imprescindible per a l’equipament, 
que s’ha convertit en un lloc de referència 
especialment per als artistes de la 
comarca. L’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres vol fer públic l’agraïment i el 
reconeixement a la direcció del Museu i a 
l’equip de col·laboradors, sense els quals 
res no hauria estat possible. L’exposició 
dedicada a Joan d’Ivori es podrà visitar fins 
el 12 d’octubre. 

Can Caralt ha tingut l’honor, aquest estiu, 
d’acollir l’obra d’un gran artista argentí 
afincat des dels anys 70 a Mataró: Raúl 
Capitani (Mendoza, 1941). La força dels 
seus gravats, impregnats de les tragèdies 
de la mitologia grega, ha impactat el 
visitant. Com a contrapartida i gràcies a 
l’exquisida selecció feta per Enric Roma, 
de l’Organisme Autònom del Museu-Arxiu 
de Llavaneres, i altres col·laboradors, 
Can Caralt ha exhibit també una mostra 
de les darreres creacions pictòriques de 
Capitani, faceta molt més desconeguda. 
Obres que tenia al seu estudi de Mataró i 
que no s’havien mostrat encara al públic. 
Però una exposició d’aquesta categoria no 

podia ser complerta sense una incursió a 
l’ànima mateixa de l’obra i del seu autor; 
i això és el que va oferir el Museu-Arxiu 
de Llavaneres el passat 17 de juliol amb 
una visita-col·loqui a càrrec de Capitani i 
dels seus amics Jorge Sarraute, músic, i 
Manuel Patricio, poeta. Art en estat pur.

El Festival d’Estiu 

Poesia i + de la Fundació 

Palau s’estrena al parc 

de Ca l’Alfaro amb un 

cartell de luxe

Llavaneres 
en vol més
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El Mulla’t 2014 a Llavaneres va superar, 
diumenge 13 de juliol al matí, les 
previsions de participació. En primer 
lloc, es van recaptar mil euros, dos-cents 
més que l’any passat, que s’adrecen cada 
anys a la Fundació Esclerosi Múltiple 
per col·laborar amb la seva lluita. Els 
assistents van fer metres a la piscina, es 
van tirar a l’aigua de manera simultània 
en suport amb els malalts i van 
participar en les activitats programades. 
La Regidoria de Sanitat dóna les gràcies 
als voluntaris i als participants en aquesta 
gran festa solidària, la segona més 
important a tot Catalunya després de la 
Marató de TV3. Vol destacar la col·laboració 
de l’empresa Mobil Park, per la cessió i la 

vigilància gratuïta d’un inflable; de Creu 
Roja, que hi va enviar dues voluntàries, 
i de l’associació La Dona per la Dona, 
que va oferir una classe d’aiguagim.
Al llarg del matí, a la piscina de Llavaneres 
es van nedar 16.975, gairebé sis-mil més 
que el 2013, en solidaritat amb els malalts 
d’esclerosi i 75 persones, entre ells 
l’alcalde i cinc regidors de l’Ajuntament, 
van participar en la tirada simultània a 
l’aigua de les 12 del migdia. A més, es va 
vendre material del Mulla’t, per valor de 
600 euros, i es van recollir 219,2 euros 
per participar en els tallers organitzats. 
El consistori, a més, dóna al Mulla’t la 
recaptació de les entrades a la piscina 
d’aquell dia, que suma 187,2 euros.

Mil euros de solidaritat 
amb el Mulla’t 

L’Ajuntament agraeix el suport rebut per part 

dels voluntaris i dels col·laboradors

Creu Roja 
revalida el servei 
de platges

La platja del Balís, 
més accessible 

L’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres ha tornat a confiar el servei 
de prevenció, vigilància i socorrisme de 
les platges del municipi a Creu Roja. El 
contracte és per a dos anys, prorrogable 
a dos més. La vigilància és diària fins el 
31 d’agost i es tancarà el primer cap de 
setmana de setembre. L’horari és de 10.30 
a 18.30 hores, de dilluns a divendres, i de 
10 a 19.30 hores, els dissabtes i festius. 
Creu Roja posa al servei de les platges de 
Llavaneres un patró d’embarcació i tres 
socorristes aquàtics. A més de la feina de 
vigilància i socorrisme, és molt important 
la prevenció. Per això, s’organitzen tallers 
d’autoprotecció per a diferents edats i 
jornades de sensibilització sobre l’ús 
segur i responsable de les platges i el medi 
ambient. Diàriament es realitzen dues 
rondes per mar per a la localització de 
bancs de meduses. A més, un capbussador 
tècnic farà una inspecció del fons marí al 
començament de temporada i davant la 
sospita de qualsevol anomalia.

Els ajuntaments de Llavaneres i de Sant 
Vicenç de Montalt han portat a terme una 
actuació conjunta per fer més accessible 
la platja del Balís. S’han netejat els ponts 
de la Riera del Balís, que permeten l’accés 
a peu per sota de la carretera N-II i de la 
via del tren, i s’ha obert una rampa d’accés 
des del passeig marítim fins a la platja. Cal 
deixar constància que aquest estiu aquesta 
zona de platja no té vigilància contractada.
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Diversió i seguretat 
sobre rodes

El 3r Saló d’Educació Viària atreu 

uns 1.500 visitants i reparteix 660 carnets 

del bon conductor a infants del poble

La Regidoria de Mobilitat i Transport i la 
Policia Local van organitzar, el primer cap 
de setmana de juny, el 3r Saló d’Educació 
Viària i Mobilitat Sostenible de Llavaneres. 
El darrer saló s’havia celebrat el 2008 
i l’experiència d’enguany ha superat la 
participació de fa sis anys. Pel Saló, durant 
tot el cap de setmana hi van passar unes 
1.500 persones. Tots els nens i nenes 
participants van rebre el carnet del bon 
conductor, que s’obtenia fent un examen 
de conduir, i dels quals se’n va repartir 660.
Les activitats amb més reclam van ser el 
circuit de karts, que van ser pilotats per 
660 nenes i nenes; el servei de trixitaxis, 
que van fer una seixantena de voltes amb 
uns 450 usuaris, i el passeig amb les motos 
de la Policia Local, en què hi van pujar 350 
infants. Al parc de Ca l’Alfaro es podia 
conduir un kart de pedals i conèixer la feina 

dels serveis d’emergències mèdiques i de 
l’ADF Serralada de Montalt. En els tallers 
de primers auxilis, hi van prendre part 70 
persones. A més, es van provar simuladors 
de conducció de motos d’Honda Escola 
de Conducció i, a la plaça de la Vila, es va 
instal·lar un circuit de cotxes teledirigits. 

L’Ajuntament de Llavaneres agraeix la 
tasca desinteressada de totes les persones 
que han col·laborat per fer possible el 
Saló, des dels agents de la Policia, fins el 
personal municipal i també les entitats i 
les empreses patrocinadores. La valoració 
per part de la Regidoria és molt positiva: 
els nens i nenes aprenen, tot divertint-se, 
els elements més bàsics de l’educació 
viària, dels senyals de trànsit i dels primers 
auxilis, i estableixen un vincle de proximitat 
amb els agents de la Policia Local. 

La Regidoria de Mobilitat ha instal·lat 
un sistema de semàfors intel·ligents 
a la cruïlla del passeig de la Mare de 
Déu de Montserrat amb l’avinguda de 
Catalunya. Es tracta d’un sistema que 
s’havia fet servir temps enrere però que 
actualment estava avariat a causa dels 
reasfaltaments dels carrers. El sistema 
optimitza el temps del cicle del semàfor 
i dóna prioritat a les vies on hi ha vehicles 

circulant. En cas que no n’hi hagi, el 
semàfor es posa en vermell i canvia al 
verd quan detecta vehicles esperant per 
fer més fluït el trànsit. 

La fase de tot el cicle semafòric dura 
aproximadament 110 segons. L’estrena del 
nou sistema ha tingut molt bona acollida 
ja que permet reduir significament el 
temps d’espera als conductors. 

Semàfors intel·ligents 
per a un trànsit més fluït
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La reducció de la potència elèctrica 
contractada en la factura de la llum dels 
edificis municipals permetrà estalviar a 
l’Ajuntament de Llavaneres uns 60.000 
euros a l’any. El regidor d’Urbanisme, 
Josep Ruiz, explica que es tracta de fer 
més eficient la despesa. Són un total de 
8 edificis: l’Ajuntament, Ca l’Alfaro, la 
Policia Local, el Casal de la Gent Gran, 
el Museu-Arxiu, les tres escoles de 
primària, així com el camp de futbol i les 
estacions de bombeig. Ruiz avança que 
el proper objectiu serà aplicar aquest 
estalvi a l’enllumenat públic. Seguint 
aquesta mateixa línia, la Regidoria ha 
renegociat els contractes de manteniment 
d’extintors, de centrals d’alarmes i 
d’assegurances de robatoris. 

Cristóbal Moreno Repiso, que va ser 
durant anys el pintor de la brigada 
municipal, ha mort als 66 anys d’edat. 
Moreno va treballar com a operari de 
manteniment de l’Ajuntament fins el 14 
de juliol del 2013, quan es va jubilar. La 
cerimònia de comiat es va celebrar el 18 
de juliol, a l’església parroquial de Sant 
Andreu de Llavaneres. El consistori vol fer 
arribar el condol pel traspàs de Cristóbal 
Moreno als seus familiars i amics.

L’aigua subterrània constitueix un dels 
principals recursos d’aigua dolça del 
nostre planeta; tot i així, en l’actualitat 
la seva contaminació per nitrats limita 
en molts casos la possibilitat d’utilitzar 
aquest recurs per al consum. 

Aquesta sessió informarà de l’actuació 
pilot de la tecnologia de bioremediació in 
situ de nitrats en aigües subterrànies que 
es porta a terme a Llavaneres dins del 
marc d’un projecte europeu Life+.

Estalvi real

REUNIÓ INFORMATIVA

Mor Cristóbal 
Moreno

Eliminació de 
nitrats de l’aigua 
subterrània per 
bioremediació

La Regidoria de Medi Ambient va 
organitzar diferents activitats, a mitjans 
de juliol, per fer arribar a la població 
els objectius de la Setmana Europea de 
l’Energia Sostenible: una xerrada sobre 
Economia domèstica al Casal de la Gent 
Gran, una tarda de jocs per a la canalla al 
passeig de la Mare de Déu de Montserrat 
i una exposició sobre Respostes al canvi 
climàtic: el paper dels municipi, a la 
biblioteca municipal.

A la conferència, es van donar a conèixer 

els avantatges de les diferents ofertes 
de subministrament d’energia i es van 
facilitar eines per evitar enganys en la 
contractació; a més es van explicar els 
detalls de les factures. Per la seva banda, 
els nens i nenes van aprendre jugant com 
estalviar energia a casa.

Les activitats es van organitzar amb el 
suport de l’Institut Català de l’Energia i 
la Diputació de Barcelona, i s’inclouen 
en el marc del Pacte d’Alcaldes per una 
Energia Sostenible local (PAES).

Mirem més enllà
Llavaneres s’aboca 

amb la Setmana 

Europea de l’Energia 

Sostenible 2014 

Dia: 30 de setembre
Hora: 19:00h
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament
Organitza: Projecte Life+InSiTrate i 
Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres
Obert a tothom. 
Piscolabis en finalitzar

Treballem per recuperar 
la qualitat de les nostres aigües
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Actualitat

Eines per 
enfortir-nos 
El Servei d’Atenció a la Gent Gran, de la 
Regidoria de Serveis Socials, va organitzar 
a finals de maig dues xerrades amb 
l’objectiu de donar eines de creixement 
personal als usuaris. Les sessions van 
anar a càrrec de Pilar González-Agàpito, 
exregidora de l’Ajuntament de Mataró, que 
va plantejar quines són les necessitats 
de les dones actualment, i de la doctora 
en Metafísica Anji Carmelo, que sota el 
suggerent títol d’Abrazando la vida, va 
instar les dones assistents a creure en 
elles mateixes. Diplomada en Ciències 
Socials, Pilar González-Agàpito ha exercit 
de mestra i s’ha dedicat a la política. 
Actualment treballa en recerca d’història 
i gènere. És autora, a més, de dos llibres. 
Anji Carmelo és doctora en Metafísica, 
escriptora i conferenciant especialista 
en temes de dol, de malaltia i de pèrdua. 
Recentment ha publicat dos nous llibres.

Fets i vivències de Sant Andreu de 
Llavaneres i els seus vilatans durant la 
Guerra Civil, d’Arnau Matas Saavedra, 
ha guanyat el 1r premi Thos i Codina de 
Treballs de Recerca de Batxillerat, en la 
seva desena edició. Matas va elaborar 
el treball el curs passat, quan estudiava 
2n de Batxillerat a l’Institut Llavaneres. 
El premi, que es va lliurar el 23 de maig, 
l’atorga el Grup d’Història del Casal 
de Mataró i el Col·legi d’Advocats de la 
ciutat, en honor de Terenci Thos i Codina, 
advocat, escriptor i polític del Mataró 
del segle XIX. L’objectiu d’aquest treball 
ha estat recuperar records de vilatans 
de Llavaneres d’aquells fatídics anys 
que van del 1936 al 1939. Fets i vivències 
de Sant Andreu de Llavaneres i els seus 
vilatans durant la Guerra Civil, d’Arnau 
Matas Saavedra, s’endinsa en la història 
real i ho fa amb material inèdit i a través 
de testimonis presencials i dels seus 
descendents, que han volgut explicar el 

dolor i les injustícies viscudes. El premi 
valora l’esforç d’un any d’investigació i 
recerca. Així ho destaca la professora 
del departament de Ciències Socials de 
l’institut, Eva Vilà, que va ser tutora del 
treball premiat.

Els premis Thos i Codina van distingir, 
fa només dos anys, un altre treball de 
recerca d’una alumna de l’institut de 
Llavaneres: La historia de Can Rogent, de 
Sandra Borràs. En la seva cinquena edició, 
el jurat del Thos i Codina va concedir 
un accèssit a un altre llavanerenc, Pau 
Cussó, per Arrels del Massorrà. Aquests 
dos treballs van ser tutoritzats pel 
professor Joan Peitx. 

L’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres vol fer arribar la més efusiva 
felicitació a Arnau Matas Saavedra i 
també a la seva tutora, Eva Vilà, i a tot 
l’Institut Llavaneres.

Arnau Matas 
Saavedra guanya 
el Thos i Codina

Amb un treball que se 

centra en la Guerra Civil 

a Llavaneres
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El bronze de l’Europeu de vela 
al Balís es queda a casa

El Factor Energia de José María Van der 
Ploeg, or a Barcelona 92 i integrant del 
CN el Balís, va aconseguir el bronze del 
Campionat d’Europa de J80, que es va 
disputar al juliol en aigües de Llavaneres. 

L’Europeu de J80 l’ha organitzat el CN El 
Balís, les federacions espanyola i catalana 
i les associacions de la classe J80 
espanyola i internacional, amb el suport 
de la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres i el Consell 
Superior d’Esports. El campionat va 
reunir uns 350 esportistes d’una quinzena 
de països.

Escacs de Primera Territorial 

El Club d’Escacs Llavaneres va proclamar-
se campió de la final del campionat 
de Catalunya per equips de segona 
provincial, el passat 25 de maig a Cornellà 
de Llobregat. Aquest és el segon gran èxit 
del club, després d’aconseguir la victòria 
en la final del campionat de Catalunya per 
equips de tercera provincial l’any 2009. 
El club, refundat l’any 2008 per antics 
jugadors locals, tornarà a jugar l’any que 
ve a Primera Territorial com ja havia fet 
en anteriors temporades, seguint la molt 
bona dinàmica dels últims anys.

En record de Jordi Mora

L’Ajuntament d’Olot 
va aprovar, el 19 de 
juny, donar el nom 
de Jordi Mora i Buch 
(Llavaneres, 1965-Olot, 
1999) a una de les pistes 
del pavelló d’Esports 

de la vila. Aquest reconeixement s’afegeix 
al memorial que des de fa 11 anys dedica 
a la seva memòria el Club Volei Olot, on 
Mora va exercir de jugador, d’entrenador 
i de directiu. Jordi Mora i Buch va rebre la 
medalla al mèrit esportiu, a títol pòstum, 
en agraïment a una vida, curta però 
intensa, sempre dedicada a l’esport.

Clàudia Luna fa història

La llavanerenca Claudia Luna s’ha 
convertit en una atleta de l’elit mundial. 
Així ho confirma la medalla de bronze 
que va obtenir, en categoria júnior, al 
Campionat del Món de Duatló, celebrat 
a Pontevedra el 31 de maig. Luna va 
completar la prova, que combina el 
ciclisme amb l’atletisme, amb un temps 
d’1 hora, 5 minuts i 32 segons.

Més èxits en patinatge 

La llavanerenca Anna Rabassa va 
aconseguir el bronze en el Campionat 
d’Espanya Cadet 2014, disputat a finals 
de juny a Parets del Vallès. D’altra 
banda, després del seu bon paper en 
el Campionat de Barcelona 2014, Aina 
Lafuente participarà en el Campionat de 
Catalunya Aleví que es celebrarà a Mataró 
al setembre.

Pérez i Alarcón, 
medallistes en sincronitzada 

Les llavaneren-
ques Gemma Pé-
rez Garrido i Ma-
galí Alarcón Ripoll 
van aconseguir  
medalles en el 
Campionat de Ca-
talunya benjamí 
de natació sincro-
nitzada celebrat a 
Montjuïc al juny. 
Les nenes formen 
part de l’AE Sincro 

de Mataró. Pérez té 10 anys i és alumna 
de l’Escola Labandària i Alarcón ha cursat 
4t de primària al Sant Andreu.

Laura Salmerón i Inés Serra, 
campiones de Catalunya

Les llavanerenques Laura 
Salmerón i Inés Serra es 
van proclamar campiones 
de Catalunya de categoria 
Mini, al juny. Exjugadores del 
CB 3 Viles, juguen a l’Snatt’s 
Femení Sant Adrià. A més, 
han estat convocades aquesta 
temporada per la Selecció Catalana Mini 
Femenina de Bàsquet, que ha aconseguit 
el campionat d’Espanya.

Sandoval, bronze en 
Taekwondo estatal

Esteve Sandoval, 
del Gimnàs Venzalá 
de Llavaneres, 
va obtenir la 
medalla de bronze 
en el campionat 
d’Espanya sub 21 
de Taekwondo, en 
la modalitat de 
80 kg, en un torneig disputat al juny a 
Oropesa. En només quatre anys, Esteve 
Sandoval ha fet podi en deu ocasions. 
Actualment forma part de la selecció 
catalana.

Arnau Serra, campió 
d’Espanya d’handbol infantil 

Arnau Serra Gálvez es va 
proclamar campió d’Espanya 
infantil en handbol. És de 
Llavaneres, té 14 anys i juga 
al FC Barcelona. El campionat 
es va disputar al juny a la 
Roca del Vallès. Després 
d’una intensa final, el Barça 
Infantil es va imposar al Carabanchel per 
23 a 22, un partit molt igualat.

Marc Garí, or 
en relleus infantil

L’atleta llavanerenc Marc 
Garí, dels Lluïsos de Mataró, 
es va proclamar vencedor, 
juntament amb altres tres 
atletes, del campionat de 
Catalunya de relleus infantil 
de 4 x 200 metres en pista 
descoberta, disputat al maig. 
Amb aquesta victòria, l’equip 
va aconseguir batre el rècord 
del club i de Catalunya. 
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Els alumnes de 6è de l’Escola 
Labandària van visitar a final de curs 
les instal·lacions de Ràdio Llavaneres. 
A més de conèixer el funcionament 
de la ràdio, acompanyats del director, 
Enric Font, els nois i noies van 
saludar en directe en el programa 
matinal que condueix Modest Curiel. 

Els integrants de la secció Esportiva i de 
Tradicions i Festes Catalanes d’El Casal 
de Llavaneres han estat els encarregats, 
un any més, de portar la flama del Canigó 
a Llavaneres; una tradició que simbolitza 
la unió dels Països Catalans, ja que 
simultàniament a tot arreu s’encenen 
fogueres amb el mateix foc. La festa es va 
fer la revetlla de Sant Joan a l’esplanada 
del passeig de Jaume Brutau.

Llavaneres contra el Càncer va oferir, 
el passat  27 de juny al vespre, un gran 
concert solidari a càrrec de la cantant 
nord-americana afincada a Llavaneres 
Gwen Perry & Michele Faber Quinteto i 
també la soprano llavanerenca Laura 
Nogués. La recaptació d’aquest concert 
se sumarà a la recaptació anual de 

l’entitat i, com cada any, es lliurarà 
cap a finals d’any a hospitals catalans 
per ajudar en la investigació contra 
el càncer. S’hi afegiran els diners del 
festival benèfic de final de juliol i de la 
marxa solidària contra el càncer de 
mama, així com del campionat de pitch 
& putt. Llavaneres contra el càncer fa 40 
anys que treballa al poble per ajudar els 
afectats per aquesta malaltia.

El Casal de Llavaneres va celebrar, 
dissabte 5 de juliol, a la nit, el 38è Aplec 
de la Sardana. En aquesta ocasió, es va 
comptar amb l’actuació de les cobles 
Reus Jove, Jovenívola de Sabadell i 
Principal del Llobregat i, com sempre, 
la festa va tenir lloc al pati d’El Casal.

Llavaneres va celebrar el 28 de juny la 
revetlla de Sant Pere, el patró del barri 
marítim del poble. L’epicentre de la festa 
va ser el parc de Sant Pere, on hi va haver 
animació infantil, sardinada i ball popular.

Fra Valentí Serra de Manresa va 
compartir els seus coneixements sobre 
agricultura i flors remeieres, divendres 6 
de juny, a El Casal de Llavaneres, en la 
presentació del seu nou llibre, el tercer 
d’una col·lecció impulsada per Editorial 
Mediterrània. A més d’escoltar els seus 
savis consells, els assistents van poder 
assaborir una bullidura, una infusió de la 
tradició caputxina, per ajudar a eliminar 
toxines, que el mateix frare va preparar al 
pati d’El Casal.

Coneixent la ràdio

Tradicions nostres

Música solidària

Sardanes de nit

Festejant Sant Pere

Saviesa remeiera

Llavaneresinfo

Les entitats La Casa de Andalucía y Extremadura va 
celebrar, la nit del 5 de juliol, una gran 
festa d’estiu al parc de Ca l’Alfaro. A més 
del grup de ball de l’entitat, hi van actuar 
els grups Cercle Flamenc i Al Andalus 
de Mataró, Luz de Luna de Canet de 
Mar i el coro rociero Divina Pastora de 
Mataró. Juan Pantoja, de Sevilla, i Paqui 
Jarque, de Canet de Mar, van interpretar 
cançó espanyola i també es va oferir un 
espectacle de dansa del ventre.

Festa d’estiu
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Agenda

1414

Divendres 1 d’agost 
22 h, Jardins de Can Caralt
Música al jardí: Barbuts Jazz 
Band. Organitzat per Regidoria de 
Cultura i Festes

Dissabte 2 d’agost 
18.30 h, El Casal de Llavaneres 
(sortida del pati d’El Casal)
Marxa Nocturna al Corredor 
(a peu i amb BTT). Tradicional 
caminada al Corredor, amb sopar 
a l’esplanada exterior del Santuari 
i tornada nocturna.
Organitzat per Secció Esportiva 
d’El Casal

Divendres 8 d’agost 
22 h, Jardins de Can Caralt
Música al jardí: Ultraído. 
Organitzat per Regidoria de 
Cultura i Festes

Dissabte 9 d’agost 
9 h, Escola de Golf HCP1
Campionat de Pitch and Putt 
“Lluita contra el càncer”
Fins diumenge 10 d’agost
Organitzat per Llavaneres Contra 
el Càncer
18 h, Sortida de gegants a 
Maçanet (la Selva). Organitzat per 
El Casal de Llavaneres

Dissabte 16 d’agost 
21.30 h, El pati d’El Casal de 
Llavaneres Sardinada a la fresca
Menú: Pica-pica de benvinguda, 
sardines a la brasa, begudes, 
gelat  i rom cremat amb música 
d´havaneres. Organitzat per El 
Casal de Llavaneres

Dissabte 23 d’agost 
18.30 h, Sortida de gegants a 
Santa Maria d’Oló (Bages)
Organitzat per El Casal de Llavaneres

Divendres 5 de setembre 
19.30 h, Museu-Arxiu de 
Llavaneres. Can Caralt
Inauguració de l’exposició: 
“Joan Vila “D’Ivori”, 
l’il·lustrador oblidat”
Fins el 12 d’octubre. 
Entrada lliure. Organitzat per 
Museu Arxiu de Llavaneres

Diumenge 7 de setembre 
58è Homenatge a la Vellesa
Adreçat a majors de 75 anys
11.30 h, a l’església parroquial
Missa solemne. Tot seguit, al parc 
de Ca l’Alfaro Actuacions a càrrec 
de Cau d’Art i de Llavaneres 
contra el Càncer
14 h, al parc de Ca l’Alfaro
Dinar de germanor. Sobretaula 
amb el grup Esperit de Joventut 
del Casal de la Gent Gran
Preu: Preu de dinar per a 
acompanyants, 20 euros
Organitzat per Patronat de la 
Vellesa, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.

Dijous 11 de setembre 
11.30 h, Passeig de la Mare de 
Déu de Montserrat
Diada Nacional de Catalunya
Sardanes, 
hissada de la senyera 
i ofrena floral davant el monòlit 
de Rafael Casanova. 
Organitzat per Regidoria 
de Cultura i Festes

Dimarts 30 de setembre
19 h, Sala de plens de 
l’Ajuntament
Sessió informativa: Treballem 
per recuperar la qualitat de les 
nostres aigües
Obert a tothom
Piscolabis

Del 12 al 31 de setembre
Biblioteca Municipal
Exposició de llibres i guia de 
lectura especial relacionades 
amb els fets ocorreguts 1713 - 
1714

19 de setembre
19 h.  Biblioteca Municipal,
Club de lectura: Un cadàver 
exquisit; de Jordi Mata. Conduït 
per Ferran Pizarro.

27 de setembre
12h.  Biblioteca Municipal
L’hora del conte, amb Albert 
Estengre

24 d’octubre
19.30h . Sala de Plens 
Conferència: El Maresme a la 
Guerra de Successió. Una visió 
econòmica; a càrrec de Benet 
Oliva (historiador)

Mes de novembre de 2014
Església parroquial
Concert de Sant Andreu: 
Concerts Barrocs; amb Camerart 
Orquestra del Maresme

Agost / Setembre 2014

EL Tricentenari a Llavaneres

A Sant Andreu de Llavaneres, CiU va guanyar, diumenge 25 
de maig, les eleccions al Parlament europeu, seguida molt de 
prop per ERC. Els republicans experimenten un ascens molt 
important i passen de la quarta a la segona força política en 
unes europees a Llavaneres. La resta de formacions es van 
situar a força distància, en una jornada marcada per l’augment 
de participació, que a Llavaneres va ser del 47,53%, 13 punts 
més que a les europees del 2009.

Eleccions europees

La Regidoria d’Urbanisme està interessada a adjudicar un 
servei de guingueta al parc de Can Passi. A canvi de l’ocupació, 
l’adjudicatari s’encarregaria de part del manteniment de l’espai. 
Les persones que hi estiguin interessades es poden posar en 
contacte amb la Regidoria d’Urbanisme, trucant al 93 702 36 25 
o adreçant-se personalment a la plaça de la Vila, 1 (de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 hores). El consistori també es planteja fer 
una proposta similar per al parc de Ca l’Alfaro.

Campus d’Handbol - Del 28 de juliol al 29 d’agost
Al pavelló d’esports i a la piscina municipal • De 9 a 14 hores 
Organitza: Club Handbol Llavaneres 

Campus de Bàsquet - De l’1 al 10 de setembre
De 3 a 7 anys i de 8 a 15 anys • De 8 a 13 hores /Servei de menjador
Inscripcions fins el 25 d’agost
Més informació: campus3viles@gmail.com • www.basquet3viles.org

Curs intensiu de teatre musical - De l’1 al 10 de setembre
De 5 a 12 anys • 10 de setembre representació pública
El Rei Lleó. Amb Carlos Gramaje, arts escèniques 
i Carles Pagès, arts plàstiques  • De 10 a 13 hores. El Casal 
Més  informació i inscripcions, al 617 070 901

Guingueta a Can Passi
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ALIMENTACIÓ NATURAL BIOLÒGICA
SUPLEMENTACIÓ NATURAL
HIGIENE PERSONAL I DOMÉSTICA
COSMÈTICA NATURAL

C/ de munt, nº43 -  Llavaneres Tel: 93 792 85 52

Bio Sala Espai Terapèutic
Dietes, Acupuntura, Massatges ayurveda, 
Quiromassatge  Tallers, , Xerrades i molt més... 

Platja de les Barques de Sant Andreu de Llavaneres
( al costat del Port Balís)

tel. reserves: 650 710 821

colatte beach

Brokermap Bartrès, S.L.
Andreu Bartrès Llovet
Delegat

C/ Munt, 41
08392 Sant Andreu de Llavaneres ( Barcelona)

T. 93 792 62 22 / 627 62 18 44
F.93 793 02 32

andreub@mapfre.com
www.mapfre.com/o�cinas/7735

Gim Llavaneres va celebrar al juny els 40 anys des de la seva 
fundació amb un festival al parc de Ca l’Alfaro en què hi van 
participar 140 persones, d’entre 3 i 86 anys. L’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres felicita el centre per aquests 40 anys 
i els encoratja a tirar endavant.

40 anys del Gim

Recollida d’aliments i de donatius 
per a famílies de Llavaneres • 28 de juliol al 18 d’agost 
Establiments col·laboradors / Parròquia

Sense tu, no som Càritas
Campanya Solidària d’Estiu

Un grup de famílies d’alumnes de P5 de l’Escola Labandària van 
presentar, diumenge 20 de juliol, a El Casal de Llavaneres, el 
curtmetratge Els pirates de Llavaneres. Es tracta d’un projecte 
que han portat a terme els pares i mares de 16 nens i nenes de 
5 i 6 anys: una prova pilot per a un futur taller d’extraescolars. El 
rodatge es va fer a la platja de Llavaneres durant el mes de juny. 

Els pirates de Llavaneres

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

www.santandreudellavaneres.cat
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Entrevistem a...

“El nen és un ser 

autònom, que 

sap què vol en 

cada moment 

i cal respectar 

el seu ritme”

PERFIL Nascuda l’any 1969 a Barcelona, 
viu a Llavaneres des de 1998. Va 
estudiar Magisteri, especialitat infantil, 
i  Logopèdia. La seva primera feina va ser 
a Mataró l’any 1987 com a educadora 
de parvulari. Posteriorment, el 1998, va 
exercir de mestra d’infantil i primària 
a Barcelona. A Llavaneres, treballa des 
del 2002, coincidint amb l’obertura de 
l’Escola Bressol Municipal Minerva. L’any 
2008 va fer de coordinadora a la Llar 
d’Infants Sant Nicolau. Actualment, i des 
de fa 2 anys, porta la direcció de l’escola 
Bressol Minerva. Està casada i és mare de 
dos nens, en Marc de 10 anys i l’Àlex de 
7. Aficionada a la lectura, li agrada estar 
amb la família i fer sortides sempre que 
pot. És una enamorada de la seva feina i 
viu amb molta il·lusió aquest nou repte.

Quin balanç fa d’aquests dos anys?
Ha estat tot un repte, però ara mateix el balanç 
és molt positiu. M’ho van proposar sense tenir 
temps de pair-ho, i confesso que l’inici del curs 
passat va ser força complicat, però ara mateix, 
veient l’evolució de l’escola, l’actitud de les 
famílies, els projectes nous  i les ganes d’anar 
endavant, crec que anem pel bon camí.

Com és l’Escola Bressol Minerva? 
És una escola oberta a les famílies. Com a 
edifici està molt pensat per la funció que 
té: espais amplis, mobiliari molt adequat, 
molta il·luminació... A més, tenim en marxa 
nous projectes, que estan tenint molt bona 
acceptació. És el cas del projecte d’espais, que 
consisteix a crear nous racons en cadascuna 
de les aules, i també del projecte del jardí, en 
què hi estem treballant ara per crear-hi noves 
possibilitats de joc.

Directora de l’Escola Bressol Municipal Minerva

Gemma Jarque

Quin projecte educatiu defenseu?
Tenim un fort desig i compromís envers la 
innovació pedagògica. Creiem en el respecte, 
els drets i les llibertats dels infants i pensem 
en l’infant com un ser capaç, competent, amb 
una gran capacitat d’autonomia, que té clar 
què vol i què no vol en cada moment. La nostra 
tasca és construir situacions que l’ajudin a 
aprendre per ell mateix, sempre respectant el 
seu ritme. Considerem imprescindible crear 
entre tots una escola activa, documentada, un 
lloc de relació, d’investigació i d’aprenentatge.  

Parli’ns de l’equip de mestres.
El curs passat va ser un any de canvis, 
d’incertesa, d’adaptació per part de tot l’equip, 
però crec que ha funcionat molt bé el fet de 
poder parlar de les preocupacions que teníem 
i del camí que volíem seguir... Ara mateix, 
podem parlar d’un equip consolidat, amb 
interès per formar-se i amb il·lusió d’avançar 
junts. Actualment, l’equip el formem 17 
persones: tres persones de neteja, una 
cuinera, deu educadores i tres mestres.

I amb els pares i mares, com és la relació? 
La relació amb les famílies és molt propera 
i fluïda. Les famílies entren a l’escola per 
acompanyar els seus fills, poden quedar-
se l’estona que necessitin, parlar amb les 
mestres i amb mi. Intentem sempre convidar-
les a fer propostes amb nosaltres i sempre 
estem oberts a intercanvi d’opinions.

Com és el dia a dia a l’escola?
Aquest curs tenim una aula menys i hem 
pogut proposar un taller d’expressió i 
experimentació i un taller de llum nous. Han 
funcionat molt bé. Sempre que podem fem 
petits grups  que permeten establir relacions 

més intenses amb els altres infants, compartir 
i descobrir coses junts. Així que, al llarg del 
dia  proposem sessions d’alegria (de música 
i moviment), de joc psicomotor, joc heurístic,  
safates d’experimentació,  tallers,  taller de  
llum, obertura d’espais, etc, per a les diferents 
edats.

La crisi econòmica i el descens de natalitat 
han fet reduir l’escolarització a les escoles 
bressol. Llavaneres no n’ha quedat al marge... 
No n’ha quedat al marge. Ja fa anys que notem 
el descens demogràfic a Llavaneres. Fins ara 
teníem places disponibles a gairebé totes les 
aules, fins i tot aquest curs hem hagut de 
tancar una aula a la nostra escola. Ara, el 
balanç de setembre a març és molt positiu: 
vam començar amb 76 infants i actualment 
n’hi ha 90. Només tenim 6 places disponibles 
del grup de 2 a 3 anys.   

Una novetat d’aquest curs són les aules 
mixtes. 
Està funcionant molt bé. Tenim infants de 
gener, febrer i març del 2012 amb infants 
d’octubre, novembre i desembre del 2011. La 
diferència d’edat és més curta que en altres 
aules. Com que moltes de les propostes 
són en petit grup, cadascú fa les que té 
programades en aquell moment. Tenim un 
grup de 13 infants en total i les famílies estan 
molt contentes.

Com veu la pèrdua d’alumnat a P3 al municipi? 
Des de l’escola Bressol ja fa anys que estem 
notant el descens de natalitat i estava clar 
que tard o d’hora això es notaria a les escoles. 
Tancar una aula a una de les escoles  afecta 
directament als recursos disponibles i  la 
qualitat de l’educació dels infants.


