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El tema del mes

Tot en marxa
L’inici del curs ha posat punt i final aquest mes de setembre a les vacances d’estiu.
Llavaneres torna a la normalitat després d’aquests mesos d’estiueig en què la població de
la vila es duplica i l’activitat torna al cent per cent a la casa de la vila. Una de les novetats
d’aquest inici de curs polític serà l’estrena de la transmissió on line dels plens municipals,
una reclamació pendent de resoldre des de la finalització de les emissions de Televisió de
Llavaneres arran de la regulació del sector. Aquesta acció se suma al projecte de Govern
Obert i de Transparència, amb presència a través del web municipal, que recull, entre d’altres
informacions econòmiques, les retribucions dels càrrecs electes i també les opinions de tots
els grups municipals i dels regidors no adscrits.
Llavaneres ha engegat el curs amb una gran demostració d’unitat i de compromís amb
Catalunya: la commemoració dels 300 anys de l’Onze de Setembre, que ha arribat amb un
canvi de format. Aquest any, han presidit l’acte, juntament amb la corporació, les entitats i els
partits polítics i s’ha introduït música en directe a la celebració. El calendari festiu continua
aquests dies amb una altra novetat: la 1a Festa de la Sembra, que neix amb l’objectiu de
donar a conèixer tot el cicle del pèsol de Llavaneres. Aquest serà un primer exemple dels
canvis que s’introduiran en la Festa del Pèsol i que també inclourà una propera proposta per
a primers de febrer, quan les pesoleres estiguin en flor.
Us presentem en aquest número 48 del Llavaneres Informa altres interessants propostes per
aquesta tardor a Llavaneres, com ara el cicle per a l’ocupació i la formació Forma’t que porta
interessants propostes a la Biblioteca municipal. Us expliquem el projecte pioner que s’està
aplicant a Llavaneres per recuperar els nostres aqüífers i us avancem també les novetats
fiscals per al 2015.
Com sempre, podeu fer-nos 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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1a Festa de la Sembra

Llavaneres
convida a festejar
la sembra del pèsol
L’inici de la temporada d’aquest preuat llegum
se celebrarà el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre
Llavaneres estrenarà aquesta tardor un
nou format de la Festa del Pèsol. Una de
les novetats és que la Festa viurà el tret
de sortida per a l’octubre, coincidint amb
la sembra del pèsol, que marca l’inici de
la temporada. Dissabte 4 d’octubre, al

vespre hi haurà un maridatge de vins de
la DO Alella amb productes de l’horta de
Llavaneres, a Ca l’Alfaro, i diumenge 5 al
matí, a la plaça de la Vila s’organitzaran
tallers de pagesia, hi haurà concurs de
fotografia i animació infantil.

Inici de la temporada
del pèsol de Llavaneres
Dies 4 i 5 d’octubre de 2014
Organitza Regidoria de Promoció
Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme
Participants Comerços locals,
productors de pèsol, restauradors,
pastisseries i altres agents econòmics
i culturals.

Activitats
Tallers d’hort urbà i de pagesia
Tast de vins DO Alella. Maridatge
amb productes de les hortes de
Llavaneres
Exposició de dibuixos de les escoles
de Llavaneres
Animació infantil
Concurs de fotografia

El calendari del pèsol

Conrear la terra
No caldrà inscriure-s’hi serà totalment
gratuït. Diumenge 5 al matí, pagesos de
Llavaneres ensenyaran a la plaça de la Vila
com és un hort mediterrani i com es planten
els pèsols.

Vins i gastronomia local
Els més sibarites tindran l’oportunitat de
gaudir d’un maridatge de vins d’Alella i
de productes de l’horta de Llavaneres en
una sessió, dissabte al vespre, a la sala
polivalent de Ca l’Alfaro. Caldrà inscripció
prèvia i el preu serà d’uns 18 €.

Marca de garantia
El pèsol garrofal de Llavaneres està distingit
amb una marca de garantia de qualitat,
que només obtenen les hortes del terme
municipal de Sant Andreu de Llavaneres.

A més de marcar l’inici de la temporada
amb la Festa de la Sembra, la Regidoria de
Promoció Econòmica. Comerç i Turisme
i els productors locals volen donar a
conèixer tot el calendari de conreu del pèsol
garrofal de Llavaneres, que juntament amb
la Coca de Llavaneres, és el producte més
emblemàtic de la gastronomia local.
Cap al gener està previst organitzar unes
visites a les hortes del poble, perquè els
assistents puguin veure les pesoleres en
la plenitud de la seva floració. La següent
proposta d’aquest nou format de la Festa
del Pèsol, segons avança el regidor de
Promoció Econòmica, Joan Mora, es farà
coincidint amb la primera collita, cap
al mes de febrer. Serà un tast de pèsol
garrofal. Ja a l’abril, tornarà, amb canvis,
la tradicional Festa del Pèsol: amb venda
de pèsols, degustació popular i altres
activitats...

OCTUBRE Plantació
GENER Floració de les pesoleres
FEBRER Primera collita
MAIG Final de la temporada
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La nostra pedrera
1.679 alumnes omplen aquest curs les aules dels
sis centres d’ensenyament del poble, des de les
llars d’infants fins a l’institut, passant per les tres
escoles d’infantil i primària
15 de setembre: primer dia d’escola per a
948 nens i nenes de 3 a 12 anys de Llavaneres. El curs 2014-2015 comença com sempre, a les tres escoles d’educació infantil i
primària, amb nervis, il·lusió i molts projectes per endavant. Equips directius i mestres
fa dies que treballen per tenir-ho tot a punt
per començar les classes. Fa calor i els
nens i nenes pugen acalorats de l’hora del
pati. És el moment més especial del matí.
Avui, per fi s’han retrobat amb els amics i
amigues. D’altres, estrenen aula, companys
i escola... Per a tots, també per als pares i
mares, és un dia molt esperat... El curs comença i amb ell tot es posa en marxa.
Al Labandària, l’activitat és total. La directora, Montse Zarza, rep la visita del regidor
d’Ensenyament, Lluís Nogueras, que visitarà els tres centres d’ensenyament per comprovar que tot és a punt. Per segon curs, al
Labandària tenen tots els cursos complerts,
des de P3 fins a 6è de primària. Sumen ja
202 alumnes, i disposen de 14 places i mitja
de mestre. Estan molt contents perquè, finalment, no van perdre l’únic P3 de l’escola.
A l’entrada del centre llueix el rètol d’escola
verda, un títol que és més que una declara4

ció d’intencions i que enllaça molt bé amb
el projecte educatiu integrador del centre.
Al Serena Vall, el curs també ha començat
sense cap problema: amb 413 alumnes i 27
mestres. El centre dóna la benvinguda amb
un mural que anuncia quin serà l’eix pedagògic del curs, el tema que treballaran els
nens i nenes en diferents activitats... És la
Pau i la Solidaritat. El director, Josep Maria Martín, i el seu equip, afronten aquest
nou curs amb energies renovades, malgrat
la intensa dedicació i l’esforç que suposa
posar en marxa tot l’engranatge. Té un bon
equip al darrere i excel·lents resultats curriculars...
Descens de la natalitat
L’Alfons Cussó, director de l’Escola Sant
Andreu, engega, com sempre, amb optimisme, malgrat que el descens de natalitat
al poble ha fet que, finalment, fos el Sant
Andreu qui perdés un P3. Això no els fa cedir ni una mica les ganes de fer el que més
agrada, als 22 mestres del centre: educar
els nens i nenes en la cultura de l’esforç. A
sisè, els nens i nenes folren els seus llibres:

afronten el seu curs més decisiu, l’últim al
centre i estan esverats. Els petits d’infantil
juguen al pati. Tot rutlla.
L’Ajuntament de Llavaneres hi ha col·
laborat, aprofitant les vacances escolars,
perquè tot estigués a punt. La Regidoria
d’Urbanisme hi ha portat a terme algunes
millores, com ara reforçar la paret del pati
d’infantil de l’escola Sant Andreu i fer un
seguit de reparacions als lavabos del Serena Vall, així com actuacions de pintura i de
manteniment, a les tres escoles.
El curs també ha començat avui a l’Institut Llavaneres: 447 alumnes a ESO i 123 a
Batxillerat; i des de primers de setembre,
l’activitat és total a les dues escoles bressol
municipal. Com és habitual, els més menuts van iniciar l’activitat amb un període
d’adaptació. La llar d’infants Minerva té, de
moment, 75 alumnes i la Sant Nicolau, 70,
però encara disposen de places vacants que
es podran anar ocupant durant el curs. En
total, sumant els alumnes dels sis centres
d’ensenyament hi ha 1.679 alumnes. Des de
0 fins a 18 anys. L’autèntica pedrera, el futur
de Llavaneres.
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Dimarts, 21 d’octubre
“La figura del Community Manager a
la micro i petita empresa”
Dimarts, 4 i 11 de novembre
“Lideratge transformacional a
l’empresa”
Dijous, 6 de novembre
“Guifinet i Fibra òptica”
Dimarts, 18 de novembre
“Vendre més aprofitant internet”
Dijous, 20 de novembre
“Elements clau d’una web”
Dimarts, 2 de desembre
“L’empresa a la meva butxaca:
Com l’ús d’APPS pot millorar la
productivitat”
Inscripcions a les sessions
de Llavaneres:

Arriba la segona edició
del “Forma’t”, el cicle
per a la formació
i l’ocupació

Més formació,
més oportunitats
Arriba el Forma’t 2014, que s’allargarà fins
al desembre. Aquesta serà la segona edició
d’un cicle que vol fomentar la formació
i l’ocupació i que l’any passat va ser tot
un èxit. En aquesta ocasió, s’oferiran 14
sessions dedicades a les noves tecnologies,
la motivació per a la recerca de feina i la
creació d’empreses i els recursos humans.
La novetat és que a la proposta de les
regidories de Promoció Econòmica dels
ajuntaments de Sant Andreu de Llavaneres
i de Sant Vicenç de Montalt, s’hi afegeix
aquest any l’Ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta. A Llavaneres s’oferiran set
sessions, en horari de matí: els dies 21
d’octubre; 4, 6, 11, 18 i 20 de novembre,
i 2 de desembre. Les conferències
s’impartiran a la Biblioteca de Llavaneres i
de Sant Iscle i a l’edifici de Serveis Socials i
de la Policia de Sant Vicenç.

Millores a la via pública
La Regidoria de Mobilitat ha portat a
terme aquest estiu diverses actuacions
per millorar la circulació, tant de vehicles
com de vianants, a diferents carrers de
Llavaneres. En destaca, la intervenció
a la cruïlla del camí de la Masia, amb el
carrer de l’Alzina, que ha consistit en
el repintat dels passos de vianants i la
construcció d’una àmplia zona de càrrega i
descàrrega, que donarà servei als usuaris
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de la llar d’infants municipal Sant Nicolau,
de la residència geriàtrica i dels comerços
de la zona. També s’ha actuat al passeig
de Jaume Brutau; al passeig de Joaquim
Matas, on s’ha prioritzat el trànsit dels
vianants, i al camí del Balís amb el carrer
del Cogoll, per tal d’eliminar mals hàbits
d’aparcament. Pel que fa al carrer Clòsens
fins al carrer del Cardenal, s’han repintat
els espais d’estacionament.

121 mil euros per
asfaltar carrers
La Regidoria d’Urbanisme portarà
a terme abans de final d’any un pla
d’asfaltat de carrers, que es finançarà
amb una subvenció concedida per la
Diputació de Barcelona. L’ajut és de
171.536,48 euros, dels quals el govern
municipal ha decidit destinar 121.075,53
euros als carrers, dins l’apartat
d’inversions sostenibles, i 51.460,94
euros a despesa corrent. El regidor
d’Urbanisme, Josep Ruiz, explica que es
prioritzaran les artèries principals que
estiguin en mal estat. Segons detalla, el
gruix total de les actuacions pendents
puja a 240.000 euros i, per tant, amb les
millores que es puguin aconseguir en el
procés d’adjudicació de l’obra, es preveu
executar enguany un 60% de l’obra total.
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Hisenda encara
un trimestre clau
La regidoria es fixa el triple objectiu d’aprovar
ordenances, pressupostos i un nou sistema
d’atorgament de subvencions
La Regidoria d’Hisenda té en perspectiva tres importants fronts de treball per aquesta
tardor. El regidor Albert Sala explica el triple objectiu que s’ha fixat l’àrea: incorporar
criteris socials i redistributius a les ordenances fiscals i aprovar-les a l’octubre; enllestir
el pressupost municipal del 2015 al novembre perquè entri en vigor l’1 de gener i donar
llum verda a un nou sistema d’atorgament de subvencions per a les entitats al desembre.

Criteris socials
Pel que fa a les taxes i preus públics,
el regidor avança que el projecte
d’ordenances fiscals en què està treballant
pretén incorporar-hi criteris socials i
equitatius. “Retocarem algunes taxes i
establirem un sistema de bonificacions”,
ha avançat Sala, que confia aprovar-les al
mes d’octubre. Un cop fixats els ingressos,
serà el moment d’acabar de planificar el
pressupost municipal per al 2015. Sala es
proposa aprovar-lo al novembre perquè
a 1 de gener sigui ja executiu i no faci
endarrerir ni pagament a proveïdors ni
atorgament de subvencions.

Premiar projectes
La principal novetat del nou pla d’atorgament
de subvencions per a entitats i associacions
en què treballa la Regidoria d’Hisenda per
al 2015 és que, a partir d’ara, es premiaran
els projectes. Es manté la dotació econòmica
però canvia la filosofia. Aquest estiu, el
regidor d’Hisenda, Albert Sala, s’ha reunit
amb bona part de les entitats de la vila,
acompanyat pel regidor de l’àrea. L’objectiu
ha estat explicar aquest canvi de filosofia.

“Les subvencions, fins ara, han estat
nominatives i passaran a ser majoritàriament
concursals”, ha explicat Sala, que considera
que aquest canvi de metodologia permetrà
fer costat a les entitats que presentin
projectes més engrescadors. Aquest és el
calendari previst: desembre, aprovació de les
bases generals i específiques de cada àrea;
primers de gener, concurs de recepció de
propostes; abans del 31 de març, resolució.
Les entitats tindran un nou sistema d’atorgament
de subvenció. A la foto, integrants del Club
d’Escacs Llavaneres, en un torneig.

Acords de ple (29/7)
Personal municipal. Aprovació d’un
seguit de modificacions en les condicions
de treball dels funcionaris i treballadors
de l’Ajuntament. A favor, CiU, ERC, GLL,
SOS i PSC i del regidor no adscrit Salvador
Ramon. Abstencions del PP i dels regidors
no adscrits Bernat Graupera, Sandra
Carreras i Josep Molins.

Escoles bressol. Aprovació inicial de la
modificació del Reglament de Règim
Intern de les Escoles Bressol Municipals.
A favor, CiU, ERC, PP, GLL, SOS i PSC i
del regidor no adscrit Salvador Ramon.
Abstencions dels regidors no adscrits
Bernat Graupera, Sandra Carreras i
Josep Molins.

Eleccions càrrecs electes. Aprovació
d’una moció dels grups de GLL, PSC i
SOS per a una elecció democràtica dels
alcaldes i alcaldesses. A favor, CiU, ERC,
GLL, SOS i PSC. En contra, PP i regidors
no adscrits Bernat Graupera, Sandra
Carreras i Josep Molins. Abstenció del
regidor no adscrit Salvador Ramon.

Escola de Música. Aprovació d’una
actualització del preu del contracte
administratiu per a la gestió indirecta del
Servei Municipal d’Escola de Música per a
l’any 2014, que passarà a tenir un import
total de 211.000,68 €. A favor, CiU, ERC,
GLL, SOS i PSC i del regidor no adscrit
Salvador Ramon. Abstencions del PP i
dels regidors no adscrits Bernat Graupera,
Sandra Carreras i Josep Molins.

Sanció urbanística. Ratificació del
decret del regidor-delegat d’Urbanisme
núm. 291/2014, de 14 de juny,
d’imposició d’una sanció per a la
comissió d’una infracció urbanística
molt greu. A favor, CiU, ERC, GLL, SOS
i PSC i del regidor no adscrit Salvador
Ramon. Abstencions del PP i dels
regidors no adscrits Bernat Graupera,
Sandra Carreras i Josep Molins.

Revisió d’un acomiadament. Incoació
del procediment de revisió d’ofici per
a la declaració de nul·litat de ple dret
del decret de l’alcaldia núm. 468/2009,
de 13 d’octubre, d’acomiadament d’un
conserge d’equipaments municipals. A
favor, CiU, ERC, GLL, SOS i PSC i el regidor
no adscrit Salvador Ramon. Abstencions
del PP i de la regidora no adscrita Sandra
Carreras.
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D’aqüífers contaminats
a aigua potable
Llavaneres, escollida per a l’aplicació d’un projecte
pioner que permetrà recuperar per al consum
aigua subterrània contaminada per nitrats
On s’està actuant?
Al tram final de la Riera de Llavaneres,
on l’aigua subterrània presenta
concentracions importants de nitrats.
S’actua, de manera automatitzada, en
una sèrie de pous.
Qui porta a terme aquest pla pilot?
Aquest projecte està cofinançat per
la Unió Europea dins el programa Life
+, liderat per la Fundació CTM Centre
Tecnològic i amb la participació de les
empreses Amphos 21 i Catalana de
Perforacions.
Què és el programa Life +?
El programa LIFE és l’instrument
de finançament de la UE per al
medi ambient. L’objectiu general
del programa LIFE és contribuir
a l’aplicació, actualització i
desenvolupament de la política
mediambiental de la UE i la seva
legislació mitjançant el cofinançament
de projectes pilot o de demostració
amb valor afegit a nivell europeu.

Juliol-desembre de 2013
Proves i estudis previs
Gener-juny de 2014
Disseny de l’actuació pilot
Juny-desembre de 2014
Construcció del sistema de
tractament
2015-2016
Operació i optimització del sistema
de tractament
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El projecte Life+ InSiTrate de recuperació
de les aigües subterrànies de Llavaneres
continua endavant. Aquest projecte
proposa un nou enfocament per a l’ús
de la tecnologia de bioremediació insitu
basat en la producció d’aigua potable a
partir d’aqüífers contaminats per nitrats.
Segons els càlculs de l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA), un 30% de les masses
d’aigua subterrània de Catalunya tenen
excés de nitrats. Amb aquest pla pilot es
vol recuperar la qualitat d’aquestes aigües.
Si funciona a Llavaneres, s’exportarà a
altres punts de Catalunya i de tot Europa.

Aquest estiu, auditors mediambientals
han pogut constatar el desconeixement
general que hi ha al carrer sobre la
contaminació per nitrats de les aigües
subterrànies. S’han fet enquestes a
34 vianants, escollits a l’atzar, i s’ha
comprovat que un 68% dels enquestats
no sap d’on prové l’aigua que consumim.
En aquestes entrevistes, els tècnics han
anat explicant en què consisteix aquest
programa pioner i una àmplia majoria creu
que serà positiu per al poble. La campanya
informativa continua amb la distribució
de tríptics i amb una reunió informativa.

Bany segur
Creu Roja presenta la memòria del
servei de socorrisme de les platges de
Llavaneres d‘aquest estiu 2014
Creu Roja acaba de presentar els
resultats de la campanya de socorrisme
a les platges de Llavaneres, que es tanca
de manera molt satisfactòria. Durant
aquest estiu 2014, els socorristes han
realitzat 180 assistències sanitàries, dues
evacuacions i un rescat. A més, s’han
ofert altres assistències, com ara per
menors extraviats o per l’ús de la cadira
amfíbia. Tot i que la presència de bancs de
meduses ha estat inferior a altres anys,
les seves picades continuen al capdavant,
juntament amb els traumatismes, pel
que fa als motius de les assistències.
Ha estat un any força tranquil, sense
actuacions excessivament complexes
o de risc, gràcies en part a la tasca de
prevenció: s’han fet més de tres mil
accions preventives per part del dispositiu

terrestre i 352 des de l’embarcació. Hi
ha ajudat també el bon estat de la mar:
un 97% dels dies a la platja ha onejat la
bandera verda, cosa que ha propiciat una
gran afluència de banyistes.
El servei es va dur a terme, en temporada
mitjana, els caps de setmana de l’1 al 22
de juny i el 6, 7 i 11 de setembre, i en
temporada alta del 22 de juny al 31
d’agost. Un total de 80 dies de servei amb
l’objectiu de garantir un bany segur als
usuaris de la platja de Llavaneres.
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Deu anys!
Can Caralt, 100 exposicions, 100 artistes
Aquesta imatge va ser captada l’Onze
de Setembre del 2004. Llavaneres
inaugurava amb tota solemnitat la
rehabilitació de Can Caralt, una casa
senyorial que des d’aleshores allotja
el Museu Arxiu de Llavaneres. Durant
aquests deu anys, l’equipament ha acollit
més d’un centenar d’exposicions i ha
rebut prop de 30.000 visitants. L’estrena
de la nova sala d’exposicions va permetre
engegar aquest camí de difusió de
l’obra de mestres consagrats i de nous
artistes que ha permès als llavanerencs

contemplar obres de primer nivell a
prop de casa. Durant aquests deu anys,
gràcies a la tasca de l’equip del Museu,
Llavaneres ha pogut gaudir de merescuts
homenatges a artistes com Josep Maria
Subirats, Joaquim Vancells, Manuel
Cusachs, Borell Nicolau o Joan d’Ivori,
que justament es fa coincidint amb
aquest desè aniversari. A Can Caralt hi
han exposat també joves artistes locals i
de la comarca ja que la vocació sempre ha
estat donar a conèixer nous valors, aposta
que li ha permès convertir-se en un lloc

de referència en el panorama cultural del
Maresme. Cal destacar també l’important
creixement dels fons del Museu i de la
pinacoteca, que en aquests deu anys ha
incorporat més de cent noves obres, en
què destaquen peces tan importants com
l’Envelat de Llavaneres de Durancamps,
el gravat de Miró i les escultures de
Manolo Hugué i de Josep Maria Subirats.
Aquest patrimoni s’ha pogut aconseguir
gràcies a les donacions dels artistes i
de les seves famílies i també d’algunes
adquisicions.

I ara, Joan Poch

Busquen artistes

No tan oblidat...

El pintor mataroní Joan Poch, guanyador
del Concurs de Pintura i Escultura de
Sant Andreu 2012, presentarà al mes
d’octubre, al Museu de Llavaneres,
una exposició individual dedicada a la
seva obra. A Cosmos, podrem veure una
selecció de les seves pintures i també
una petita mostra d’escultures. Poch va
obtenir el primer premi gràcies a una
pintura de tècnica mixta sobre paper
titulada Tao. L’any passat, el Museu va
presentar Tres artistes tres, amb obra dels
tres guanyadors del concurs.

El Museu de Llavaneres convoca el 2n
Concurs de Pintura i Escultura, que és
obert a tothom, a partir de 16 anys. Aquest
concurs es fa cada dos anys, coincidint amb
Sant Andreu. El bon nivell de participants
i la qualitat assolits en la primera edició,
ara fa dos anys, ha fet engrescar el Museu
a tornar a apostar de nou per aquesta
proposta cultural. Les obres s’han de
lliurar entre el 3 i el 21 de novembre a Can
Caralt, i el veredicte es farà públic el 28 de
novembre, a les 19 h, a la seu del Museu.
Un jurat seleccionarà tres obres finalistes.
Els autors exposaran en una col∙lectiva el
proper any. El guanyador tindrà el dret a
una exposició individual el 2016. Les obres
d’aquesta segona edició, juntament amb
una selecció dels treballs presentats al
concurs, es podran veure al Museu del 28
de novembre al 4 de gener.

El Museu de Llavaneres presenta fins al
12 d’octubre l’exposició Joan Vila D’Ivori,
l’il·lustrador oblidat, que ha obert amb
tots els honors el curs d’exposicions tot
coincidint amb el desè aniversari de la
inauguració del museu a Can Caralt.
D’Ivori va cultivar la pintura i va dissenyar
vitralls però la seva passió la va concentrar
en la il·lustració del llibre i de la revista.
L’exposició s’ha pogut fer realitat gràcies a
la inestimable col·laboració de la família de
l’artista. El Museu vol agrair especialment
l’obsequi que ha fet Rita Maria Vila a
Llavaneres, que ha fet donació de dos
dibuixos de Francesc Vila Rufas (Cesc),
un dels fills de D’Ivori. Just ara fa un any,
el Museu de Llavaneres va exhibir l’obra
d’un altre dels seus fills: Jordi Vila Rufas
(Barcelona 1924-2011), un dels retaulistes
catalans més destacats del segle XX.
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Esports

El golfista llavanerenc Pep Anglès Ros,
campió d’Europa i de la Palmer Cup
El jove, que estudia als Estats Units, ha
enllaçat dues victòries molt importants,
que el situen ja número 50 del rànquing

50 del rànquing de golfistes amateurs.
Pep Anglès estudia des de fa tres anys a
la Universitat Central d’Arkansas, on està
becat per practicar el golf.

El jugador de golf de Llavaneres Pep Anglès
Ros s’ha proclamat aquest estiu campió,
amb la selecció espanyola, del Campionat
d’Europa Absolut Masculí per Equips. A
aquest triomf, s’hi ha d’afegir la Palmer
Cup aconseguida a finals de juny per
l’equip europeu del qual Pep Anglès també
formava part. Un estiu magnífic per a un
jove de Llavaneres de 21 anys que gràcies a
aquestes dues victòries se situa ja número

Pep Anglès Ros és un dels talents
de l’actual panorama del golf català i
espanyol. Nascut a Llavaneres l’any 1993,
va començar a practicar aquest esport als
10 anys, a les instal·lacions de pitch and
putt del Handicap 1. Als 12 anys va fer el
salt al Club de Golf de Sant Vicenç i dos
anys després va passar al Club de Golf
Llavaneres, on continua en l’actualitat.

Xavi Usas creua
l’Estret nedant

Lydia Bertran obre
camí al Llavaneres

El 2 de novembre,
duatló de muntanya

El llavanerenc Xavi Usas Torrents, de 44
anys, va complir el 16 de setembre, el
seu somni de creuar l’Estret de Gibraltar
nedant. El pla, però, no va sortir segons
el previst. L’equip va tenir la mala sort
de desviar-se a causa de les corrents
marítimes i en comptes de fer els 16
quilòmetres de distància amb la costa
africana, en van recórrer 30. Van haver de
nedar durant 7 hores i van arribar fins a
Ceuta. Dels quatre integrants de l’equip,
només dos van aconseguir fer tot el
trajecte: Xavi Usas i un italià de 40 anys.
Els altres dos nedadors, un d’ells també
llavanerenc, Sergio Fiori, no van poder
completar la gesta.

La
llavanerenca
Lydia Bertran és la
primera
integrant
del Club Patinatge
Artístic de Llavaneres
que ha aconseguit el
certificat d’aptitud de
la Federació Catalana
de Patinatge Artístic.
El títol en la categoria
d’Aptitud Lliure és l’últim esglaó per accedir a
les categories oficials.

L’empresa Besttrail i la Regidoria
d’Esports de Llavaneres organitzen
el proper diumenge 2 de novembre
l’Inndòmit Duatló. És un duatló de
muntanya individual o per equips de dues
persones, que tindrà sortida al passeig de
Jaume Brutau, a les 9 del matí. L’itinerari
es divideix en 5km de cursa de muntanya
a peu, 20km en bicicleta de muntanya i 2,5
km finals de nou a peu. A més, hi ha una
proposta per als més petits.
Més informació a www.inndomit.cat.

Festa de cloenda
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament
de Llavaneres va celebrar dissabte 30
d’agost la tradicional festa de cloenda dels
cursets de natació d’estiu. Enguany, hi han
participat 138 nens i nenes. Els cursets es
van portar a terme durant els mesos de
juliol i agost a la piscina municipal.

Anna Rabassa, al
campionat d’Europa
La patinadora llavanerenca Anna Rabassa va
participar a finals d’agost en el seu primer
campionat d’Europa, i va aconseguir una
meritòria vuitena plaça. Aquest viatge a Eslovènia
ha estat una gran experiència per a la jove.
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Actualitat

Les entitats
Tot units contra el càncer
El parc de Ca l’Alfaro de Llavaneres va
quedar petit el 26 de juliol. El festival
benèfic a favor de la lluita contra el càncer
va tornar a ser multitudinari. Es van ocupar
les 1.100 cadires disponibles i s’hi va donar
cita encara més gent que altres anys. I és
que enguany Llavaneres contra el Càncer
celebra 40 anys des de la seva fundació.
La vetllada va començar amb el sopar
popular: entrepans, begudes i coca i cava.
A les deu de la nit, es va donar pas a més
de dues hores d’espectacle. Ball, teatre,
música... tot a càrrec de veïns i veïnes del
poble, de col·laboradors de l’entitat, que fa

anys que treballen desinteressadament per
ajudar els nostres científics a aconseguir
recursos per lluitar contra el càncer.
L’entitat ha anat recollint diners entre
el festival, el concert solidari del mes de
juny i el campionat de Pich and Putt, que
es va fer a l’agost. S’hi haurà de sumar la
recaptació de la caminada popular del mes
d’octubre. La presidenta, Salomé Royo,
confia que arribaran als 20.000 euros
recaptats l’any passat. Els diners, com
sempre, es lliuraran a la tardor. Aquest
2014, els rebran els hospitals Sant Joan de
Déu, Germans Trias i Pujol i Clínic.

Unes colònies molt especials
Deu nois i noies del Casal del Pèsol
de Llavaneres, acompanyats de tres
monitors, van gaudir al juliol d’unes
merescudes vacances a Gurb. La regidora
de Benestar Social, Gemma Martín, va
anar a acomiadar-los i a desitjar-los
bon viatge. L’Ajuntament de Llavaneres
subvenciona cada estiu les colònies

d’aquests nois i noies del Casal del
Pèsol, que compten també amb un ajut
econòmic de l’empresa Macxipa. Aquest
any, la destinació escollida ha estat la
casa de colònies Vespella d’Esplai de
Gurb, on els nois i noies van fer tota
mena d’activitats a l’aire lliure, com ara
observacions de pluja d’estrelles...

Una gran festa
El Patronat Local de la Vellesa va
organitzar diumenge 7 de setembre una
nova edició de l’homenatge als més
grans del poble. El 58è Homenatge a la
Vellesa va començar a les 11.30 hores
amb una missa solemne i va continuar,
al parc de Ca l’Alfaro, amb espectacle
musical i dinar de germanor. Aquesta
és la tradicional festa d’homenatge que
Llavaneres dedica a tots els majors de 75
anys del poble.
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Entrevistem a...

Portaveus del govern
Lluís Nogueras. CiU

Joan Mora. ERC

“Si ens arremanguem, els governs

“Hem afrontat aquests mesos

de concentració funcionen”

amb tranquil·litat, diàleg i consens”

1. Aquest nou govern té ganes de treballar en equip i pensa en el
poble. S’està demostrant que els governs de concentració poden
funcionar molt bé si els integrants s’arremanguen i treballen amb
esperit positiu, deixant en segon terme les diferències ideològiques
o de partit. Hi ha molt bona col·laboració entre regidories. Ja s’han
produït canvis. Hi ha noves formes de resoldre els problemes, de
connectar amb els ciutadans...

1. Estic satisfet pel compromís de tots els que formem part del
govern perquè hem afrontat aquests mesos amb tranquil·litat, diàleg
i consens. Tenint en compte la feina que ens hem trobat per resoldre i
els reptes que ens hem marcat, estan sent uns mesos molt intensos.

2. Pel que fa a l’actual mandat, al 2015 només li queden quatre mesos
escassos. Malgrat tot, treballarem per trobar consensos i poder portar
a terme els nostres programes electorals, planificant bé per no deixar
l’Ajuntament endeutat. Hi ha la voluntat de començar les obres del
nou pavelló i seguirem treballant en les noves línies del govern.
3. En Ensenyament, mantenim un estret contacte amb els claustres de
professors i les AMPES, assistim als consells escolars i donem suport
i ajudem en activitats escolars o extraescolars. També vetllem pel
perfecte funcionament de les escoles bressol i de l’escola municipal
de música. L’Ajuntament fa un esforç econòmic molt important per
mantenir actius tots aquests centres, sobretot després de la reducció
de les subvencions. En Comunicació, a part de la nova revista
municipal, amb la participació de Noves Tecnologies hem començat
a transmetre els plens per internet.
4. Llavaneres és encara un poble privilegiat. La situació geogràfica,
pròxima a Barcelona i a altres poblacions importants com Mataró o
Arenys de Mar, ha fet que durant anys hagi sigut el destí residencial
de moltes famílies. Podem presumir de tenir unes escoles de primera
línia i un conjunt d’entitats culturals i esportives que ofereixen un gran
ventall d’activitats. Però tot i tenir uns bons equipaments privats (tres
camps de golf i un port esportiu) hi manquen alguns equipaments
culturals i esportius de titularitat pública. La manca d’indústria o
altres tipus d’activitat econòmica el converteix en un poble dormitori.
També cal més sensibilització i pedagogia per millorar el civisme,
sobretot pel que fa a les defecacions d’animals i al mal ús que es fa
dels contenidors d’escombraries.
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2. Per al 2015, la nostra prioritat serà aconseguir l’estabilitat
econòmica de l’Ajuntament i fer confiança als treballadors perquè
les diferents àrees puguin tirar endavant els reptes pendents amb
tranquil·litat. Volem que els ponts de diàleg i transparència que hem
obert a la ciutadania es puguin consolidar, normalitzar. Hem de fer
que l’administració pública sigui cada cop més propera a la gent.
3. Tenint en compte el poc temps de mandat de què disposem, els
objectius sempre passen per millorar la feina de les regidories. Des
de Cultura, ens marquem com a prioritat poder obrir l’acció cultural
a la ciutadania. Un dels proper objectius és convocar una reunió
amb les entitats i gent interessada en poder iniciar la creació d’una
comissió de festes. Volem recollir inquietuds i sumar esforços per
millorar la feina que es fa i que s’ha fet des de la regidoria. A Promoció
Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme estem treballant per ajudar
les persones que necessiten formació i ocupació. Hem demanat una
subvenció per crear un espai de recerca de feina, que esperem que
ens concedeixin, i estem impulsant, de nou, el Forma’t. No podem
deixar d’esmentar el comerç local i l’impuls i el suport que des de
la regidoria sempre s’hi ha donat. D’altra banda, hem fet un canvi
d’estratègia per promocionar els dos productes per excel·lència de la
nostra gastronomia, la coca i el pèsol de Llavaneres. El que volem és
que quan la gent demani coca i pèsol de Llavaneres no els enganyin.
4. Llavaneres pateix una mancança d’instal·lacions i equipaments
públics que en el moment de bonança no es van saber aconseguir.
Tenim ara un compromís difícil de resoldre. Ara és l’hora que la gent
entengui que tots aquests equipaments no es podran tenir. Com a
punt fort, hem de saber aprofitar la ubicació de Llavaneres, com
un poble d’excel·lència, i potenciar el nostre patrimoni cultural,
gastronòmic, natural...

Llavaneresinfo

Entrevistem a...

Els portaveus dels diferents grups municipals que
integren el govern de Llavaneres valoren en aquesta
entrevista conjunta els primers mesos del nou govern,
sorgit arran de la moció de censura a Bernat Graupera, el
passat 30 de març, i analitzen els reptes de futur.

Joan Rubal. GLL

Aquestes són les qüestions:
1. Valoració primers mesos de govern
2. Reptes per al 2015
3. Objectius de les seves àrees/regidories
4. Punts febles/forts de Llavaneres

Josep Ruiz. SOS Llavaneres

“Quan el que importa és el poble,

“Hi he posat il·lusió i moltes

és possible el consens”

ganes de treballar”

1. La valoració d’aquesta curta etapa és molt positiva. Ho és per la
feina concreta de gestió, però encara més perquè estem demostrant
al ciutadà que quan el que importa és el poble, és possible trobar
consens; que es pot treballar junts tot i les diferències d’opinió. I és
important perquè s’havia arribat a un punt on se’ns havia considerat
enemics i no oponents polítics pel simple fet de tenir una visió no
compartida amb el govern anterior. Érem tractats amb menyspreu
i sense respecte.

1. La valoració és molt positiva. Com a regidor d’Urbanisme, vaig
trobar un departament molt cohesionat i amb ganes de treballar, de
què la feina surti i de què no s’entretingui pels despatxos. Tots volem
que el poble tiri endavant. Per aconseguir-ho, per part meva hi he
posat il·lusió i moltes ganes de treballar. Crec que ens estem sortint
molt bé.

2. El principal repte era, òbviament, econòmic. Durant aquests
mesos s’han aplicat mesures que permeten estalviar recursos
superflus i destinar-los a enfortir la cobertura i el servei al ciutadà.
Aquest any deixarem de gastar només en sous de polítics més de
100.000 euros. Un repte fins al maig és acabar de normalitzar el
funcionament de la maquinària municipal i que el ciutadà vegi com
els seus tràmits es simplifiquen. Volem que el canvi de govern es
vegi, que es comprovi en com el ciutadà és tractat en la seva relació
amb l’Ajuntament.

2. Hem de ser realistes i portar a terme les actuacions que les
finances ens permetin fer. El que està clar és que si no arriben més
diners d’altres administracions haurem de treballar per aconseguirles. Si volem que el pavelló municipal sigui una realitat a la nova zona
esportiva, haurem d’anar a buscar recursos on calgui.

3. A Medi Ambient, l’aspiració és recuperar els nivells perduts en la
qualitat de la gestió dels residus, però aquesta tasca ens correspon
a parts iguals a l’Ajuntament i al ciutadà. Hem d’arribar a un punt on
tots els llavanerencs entenguem que les nostres accions personals
tenen sempre conseqüències que afecten a tots. I això és fer difusió
de la nostra feina a l’Ajuntament.

3. Els objectius són diversos: a curt termini s’està treballant per
rebaixar la despesa elèctrica del dia a dia a través de l’eficiència i
les reduccions de potència, fins a fer un treball a peu de carrer per
millorar tota la gestió elèctrica. En aquest punt, volem aconseguir a
través de l’estalvi, millorar els punts de llum de l’enllumenat públic.
Adequar el pàrquing de Jaume Brutau és un altre objectiu de final de
mandat: l’asfaltat ha de solucionar el problema de la pols. També cal
ordenar l’espai i traslladar-hi la guingueta de policia que actualment
està a Sant Pere per donar el servei de proximitat que ens reclama
la ciutadania. A més, gràcies a uns diners de la Diputació, farem una
inversió important en asfaltatge de diferents trams de carrers del
poble que es troben malmesos.

4. El poble no és només responsabilitat de polítics i funcionaris.
Allò tant conegut de “tranquil, que ja t’ho arreglo” s’ha d’acabar. La
nostra força com a poble és que tots tenim ganes que ens agradi
Llavaneres. Sortim i acostumem a dir: m’agradaria que nosaltres
tinguéssim un pavelló com aquest, un auditori com aquest. Aquest
desig és el que ens ajudarà a tirar endavant les metes que ens
posem. És capital per a fer-ho sanejar l’economia; però estem ben
encaminats i farem realitat aquestes aspiracions. La més immediata
l’ordenació de Jaume Brutau i, per a l’any que ve, tancar el projecte
reformat del pavelló poliesportiu.

4. El punt més feble que trobo és que la marca Llavaneres no s’ha
venut gens bé en molts sentits. Som un poble on hi manquen molts
serveis i infraestructures si ens comparem amb altres pobles veïns
del Maresme. Podríem ser un model pel potencial que tenim, però
en canvi estem a la cua i d’altres pobles amb menys estructura ens
passen al davant. El punt fort és que encara hi som a temps (en l’argot
comercial, Llavaneres encara ven) però s’hi ha de treballar amb
ganes i esforç, i fer-hi participar a la gent perquè és feina de tots,
no solament dels polítics. Aquí hi té cabuda tothom: entitats, clubs
esportius, clubs privats, comerços, restauradors, etc.
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Agenda

Octubre / Novembre 2014
Dissabte 4 d’octubre
20 h, Ca l’Alfaro
1a Festa de la Sembra
Maridatge de vins amb productes
de l’horta de Llavaneres
Cal inscripció prèvia
Organitzat per Regidoria de
Promoció Econòmica
Diumenge 5 d’octubre
11 h, Plaça de la Vila
1a Festa de la Sembra
Tallers de pagesia, animació
infantil, concurs de fotografia...
Organitzat per Regidoria de
Promoció Econòmica
Dissabte 11 d’octubre
12 h, Biblioteca Municipal
L’hora del conte
“Animal! Una de contes sobre
animals”, a càrrec de Tantàgora
Organitzat per Biblioteca municipal
Divendres 17 d’octubre
19:30 h, Museu-Arxiu de
Llavaneres. Can Caralt
Joan Poch, pintura
Fins al 23 de novembre de 2014
Organitzat per Museu Arxiu

Dimarts 21 d’octubre
9 h, Biblioteca Municipal
Sessió formativa: “La figura del
Community Manager a la micro i
petita empresa”.
A càrrec d’Attitude Creativa
Fins a les 14h. Gratuït
Organitzat per Regidoria de
Promoció Econòmica
Divendres 24 d’octubre
19.30 h/ Plens de l’Ajuntament
Conferència: “El Maresme a la
Guerra de Successió. Una visió
econòmica”. A càrrec de l’historiador
Benet Oliva. Entrada lliure
Diumenge 26 d’octubre
8:30 h, Plaça de la Vila
(sortida i arribada)
7a Marxa Popular contra
el Càncer de Mama
Preu: 8 €, anticipada / 10 € mateix dia
Organitzat per Llavaneres
contra el Càncer
Diumenge 2 de novembre
9 h, Passeig de Jaume Brutau
Duatló de Muntanya. Organitzat per
Besttrail i Regidoria d’Esports

Dilluns 3 de novembre
16 h, Biblioteca Municipal
Exposició: “El Maresme en la
línia del temps de la Guerra de
Successió (1702-1714)”
Del 3 al 16 de novembre
Entrada lliure. Organitzat per
Regidoria de Cultura i Festes

Dimarts 11 de novembre
10 h, Biblioteca Municipal
Sessió formativa: “Lideratge
transformacional a l’empresa
(2a sessió)”. A càrrec de Femarec
Fins a les 14 hores. Gratuït
Organitzat per Regidoria de
Promoció Econòmica

Dimarts 4 de novembre
10 h, Biblioteca Municipal
Sessió formativa: “Lideratge
transformacional a l’empresa
(1a sessió)”. A càrrec de Femarec
Fins a les 14 hores. Gratuït
Organitzat per Regidoria de
Promoció Econòmica

Dissabte 15 de novembre
12 h, Biblioteca Municipal
“Contes monstruosos”, amb la
rondallaire Gina Clotet
Organitzat per Biblioteca
municipal; Regidoria de Cultura

Dijous 6 de novembre
10 h, Biblioteca Municipal
Sessió formativa: “Guifinet i Fibra
òptica”. A càrrec de Matwifi.
Fins a les 13 hores. Gratuït
Organitzat per Regidoria de
Promoció Econòmica
Dijous 6 de novembre
19:30 h, Plens de l’Ajuntament
Xerrada: “Les necessitats bàsiques
d’infants i joves: sentiments i límits”.
Entrada lliure. Organitzat per
Regidoria d’Ensenyament

Dimarts 18 de novembre
10 h, Biblioteca Municipal
Sessió formativa: “Vendre més
aprofitant internet”
A càrrec de Bitlonia
Fins a les 14 hores. Gratuït
Organitzat per Regidoria de
Promoció Econòmica
Dijous 20 de novembre
10 h, Biblioteca Municipal
Sessió formativa: “Elements clau
d’una web”. A càrrec de Gram
Barcelona. Fins a les 14 hores.
Gratuït. Organitzat per Regidoria
de Promoció Econòmica

Cursos al Casal de Joves
Cuina mediterrània, a càrrec de Lirba García.
Per a totes les edats, a partir de 5 anys.
Una sessió setmanal d’1 hora i mitja. Inici: Octubre de 2014
Més informació, al Casal de Joves T. 93 702 36 26
casaljove@santandreudellavaneres.cat

Cursets i tallers 2014-2015

Fira de Tardor i Sant Andreu 2014
Llavaneres convida a finals de novembre a la 16a Fira de Tardor
i a les propostes de la Festa Major de Sant Andreu 2014. La Fira
arribarà el cap de setmana del 22 i 23 de novembre. No hi faltarà,
diumenge a les 12 hores, la degustació popular de la cuina de
tardor, al passeig de la Mare de Déu de Montserrat. Com sempre
per aquestes dates, a Llavaneres és temps de tastar les pomes
farcides, la cuina del bolet i la coca de Llavaneres. El darrer cap
de setmana de novembre, i a l’entorn de la diada de Sant Andreu,
que és el 30 de novembre, Llavaneres també festejarà el dia
del patró amb els actes més tradicionals d’aquesta celebració.
Podreu consultar la programació al web municipal.
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El Casal de Llavaneres posa en marxa el programa de tallers
i cursets 2014-2015. A més de les propostes més tradicionals,
com ara balls de saló, taller d’art per a nens i nenes o ioga, s’hi
incorporen novetats molt interessants com ara les sessions de
reiki i de tai-txí, les classes de guitarra, el taller d’expressió
en francès, el taller de cinema, el teatre musical per a nens i
joves i els balls de moda de l’Índia.
Més informació, trucant al 937 928 810
L’Associació la Dona per la Dona té també a punt les propostes
de formació i lleure per aquest curs. l’1 d’octubre, a Can Caralt,
es posaran en marxa tots els tallers: idiomes, multimèdia,
pintura a l’oli, scrap i decoupage... Com a novetat, s’oferiran
classes de reforç de Matemàtiques, Física, Mecànica,
Electrònica, de Secundària i Batxillerat.
Més informació, trucant al 937 926 819.

Llavaneresinfo

A peu de carrer
Envia els teus escrits a
premsa.sall@santandreudellavaneres.cat

Reproduïm aquest poema d’agraïment que ens ha fet arribar
la família de Sara Mesa Expósito, una nena amb necessitats
educatives especials que el curs passat va acabar la seva etapa
a l’Escola Bressol Municipal Minerva.

Gràcies Rebeca, gràcies Olga

Dues persones, fades deia jo,
faran que per sempre tinguem
la Minerva al nostre cor

El pas per la Minerva arribà a la seva fi.
Primer dia i un nyanyo amb un company: “...Bé hem començat!”
No ha estat fàcil... moltes i variades les dificultats del camí.
La il·lusió, l’amor i l’humor mai ens han abandonat

Rebeca i Olga...
persones d´una afectivitat retrobadora,
heu forjat els fonaments perquè la Sara
s’enfronti a nous reptes amb més confiança
i els seus pares amb il·lusió i esperança.

El nostre etern agraïment a les persones que passaren
per la vida de la Sara i vulgueren
estar a l´alçada d´una gran exigència.
I anar més enllà: tendresa, flexibilitat, paciència...
I entre totes dues fades que per ella vetllaren.

L´empremta que heu deixat
a la vida de la Sara
res ni ningú l´esborrarà.
És el vostre llegat.

La il·lusió i l´agraiment d’aquestes línies
no esvaeixen la incertesa per la nova etapa que ve
Però, alhora, més tranquils
per la gran feina que heu fet



ALIMENTACIÓ NATURAL BIOLÒGICA
SUPLEMENTACIÓ NATURAL
HIGIENE PERSONAL I DOMÉSTICA
COSMÈTICA NATURAL
Bio Sala Espai Terapèutic

Dietes, Acupuntura, Massatges ayurveda,
Quiromassatge , Tallers, Xerrades i molt més...

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













































HUGO CLAUSELL tel. 654 94 98 01
HERMANOS.CLAUSELL@GMAIL.COM

Llavaneres, poble turístic
Vine-hi a comprar els diumenges!

C O ME RÇ • PL AT GE S • R E STAU R A N T S • OF E RTA E SP ORT I VA

Tota la
informació
municipal, al dia,
la trobareu a:
www.santandreudellavaneres.cat
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Llavaneresinfo

El tema del mes

El “book” de

l’Onze de Setembre 2014
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