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Comencem l’any amb un objectiu clar, tirar endavant tres importants inversions: el nou pavelló 
municipal, el nou espai verd i d’aparcament del passeig de Jaume Brutau i el pla de millora de 
l’enllumenat públic. El govern municipal ha treballat de valent per aconseguir suport supramunicipal 
per a la construcció del pavelló, tan reclamat i tan necessari, i en gran part l’obra es podrà finançar 
gràcies a les subvencions, que ascendeixen a 1,7 milions d’euros.  

Ara, però, tot està pendent de l’aprovació del pressupost municipal. El primer intent per aprovar 
el pressupost amb aquestes inversions va ser fallit perquè en el ple extraordinari en què ho vam 
començar a debatre tots els grups de l’oposició i el senyor Lluís Nogueras van anunciar el seu vot en 
contra. És per això que vaig retirar el punt de l’ordre del dia per reprendre les negociacions i advertir-
los que si no aprovem el pressupost perdrem les subvencions aconseguides. Desitjo i demano que 
l’interès de Llavaneres i dels llavanerencs es posi per davant dels interessos partidistes, polítics i 
electorals. 

Una altra bona notícia és el tancament dels comptes del 2013 amb un superàvit de més d’un milió 
d’euros, que ens ha permès rebaixar la pressió fiscal a les famílies, en compliment d’una promesa 
electoral, com a alcalde, inclosa en el pla de mandat del govern municipal. Confiem que aquest 2014 
serà l’any de la reactivació econòmica. Si més no, des del consistori continuarem donant suport a les 
famílies. Cap llavanerenc estarà desemparat.

És de justícia agrair la tasca dels voluntaris de l’Organisme Autònom Cavalcada de Reis, que van fer 
possible un any més que el campament dels patges reials i la Cavalcada de Ses Majestats tornés a ser 
un èxit. També vull donar les gràcies a l’Andreu Ventura i la Tona Devesa, entre d’altres persones, 
per l’esforç i la dedicació que hi esmercen durant tot l’any perquè l’ermita de Sant Sebastià faci tan 
de goig.

Bona feina! Continuem endavant.

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Fil a l’agulla a dues grans obres

L’alcalde, en la presentació als clubs esportius del projecte tècnic del nou pavelló municipal, 
el passat 2 de gener.

Tota la 
informació 
municipal:

www.santandreudellavaneres.cat
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La Direcció General d’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya acaba de notificar a l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres que ha aprovat una subvenció de 400.000 euros 
per a la construcció del nou pavelló municipal, que s’aixecarà 
a la zona esportiva municipal. La subvenció s’inclou en el 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la 
Generalitat. El govern municipal es mostra molt satisfet amb 
l’atorgament d’aquest ajut ja que, sumant-hi els anteriors ajuts 
ja compromesos, permetrà finançar en bona part l’obra del nou 
pavelló. Als 400.000 euros de subvenció que acaba d’anunciar 
la Generalitat a Llavaneres 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. A més, el govern 
municipal compta amb una aportació del Consell Català de 
l’Esport de 800.000 euros.

“Estem molt satisfets perquè totes aquestes subvencions 
ens permetran pagar el 100% de l’obra i això és gràcies al 
gran esforç que ha fet aquest equip de govern per demanar 
subvencions a totes les entitats supramunicipals. Són anys de 
feina i aquesta és la recompensa”, ha declarat l’alcalde, Bernat 
Graupera, que ha reiterat que la construcció del nou pavelló 
municipal és l’obra més important en el pressupost municipal 
per al 2014, que el govern confia a aprovar properament.

La regidoria d’Urbanisme i Obres Públiques ja disposa d’un 
projecte tècnic de l’equipament i el següent pas serà encarregar 
un projecte executiu per poder adjudicar les obres. A primers 
de gener, el govern municipal va presentar als clubs esportius 
de Llavaneres el projecte bàsic del futur pavelló municipal, en 
un acte que va tenir lloc a la sala de plens. L’alcalde, Bernat 
Graupera, i la regidora d’Urbanisme, Sandra Carreras, van 
detallar les característiques del nou equipament, i van explicar 
que la previsió és poder començar les obres aquest mateix any. 
A l’acte hi van assistir representants de la majoria d’entitats 
esportives de la vila i també va comptar amb la presència del 
regidor d’Esports, Josep Molins.

L’equipament
El projecte que l’equip de govern defensa és un pavelló amb tres 
pistes PAV 3, amb graderies i vestidors, que s’aixecarà a peu de 
l’avinguda de Sant Andreu, al costat del camp de futbol i davant 
de l’Escola Serena Vall. El nou pavelló, a diferència de l’actual, 
es construirà amb un paviment específic (paviment esportiu de 
construcció elàstic), que permetrà la pràctica de tots els esports, 
inclòs el patinatge artístic, tal com informa la regidora d’Urbanisme 
i Obres Públiques, Sandra Carreras.

urbanisme

Objectiu de mandat
La construcció del nou pavelló es finançarà en gran part amb subvencions supramunicipals
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El projecte de condicionament de l’esplanada del passeig de 
Jaume Brutau és l’altra gran obra que l’equip de govern vol 
executar durant aquest 2014. La Regidoria d’Urbanisme i Obres 
Públiques, que compta amb una subvenció de 50.000 euros de 
Xarxa de la Diputació, ha planificat un espai de zona verda amb 
aparcament per a turismes i passeig per a vianants i ciclistes.

Pel que fa a l’estacionament de vehicles, ocuparà menys espai 
que actualment, però incorporarà el mateix nombre de places 
d’aparcament que fins ara. Amb l’actuació es reduiran les 

molèsties que el sauló causa als veïns, per la pols que genera el 
moviment de vehicles. D’altra banda, es condicionarà una nova 
zona de jardí, amb dunes de sorra i vegetació, i es reservarà 
espai per a vianants i ciclistes.

El projecte està pendent ara de l’aprovació de canvi de 
qualificació urbanística d’aquest espai per part de la Direcció 
General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Una 
modificació que el ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment 
en la sessió plenària del 30 de setembre.

Vianants més protegits Compromís per refer l’escullera
La Demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri de 
Medi Ambient i Medi Rural i Marítim s’ha compromès 
amb l’Ajuntament a refer l’escullera de protecció del 
passeig marítim de Llavaneres, davant de l’estació. L’obra 
es va executar l’any passat però davant de les deficiències 
detectades, el consistori va reclamar al ministeri que s’hi 
tornés a actuar. En una visita d’obres, al mes de desembre, 
el cap de la Demarcació de Costes a Catalunya, José Javier 
Uzcanga Salas, va assegurar que l’escullera es refarà 
abans de l’estiu. L’actuació ha d’evitar que, en cas de 
temporal, el mar malmeti el passeig i dificulti el pas dels 
vianants i dels vehicles de serveis.

Incidències a la via pública?
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres posa a 
disposició dels veïns i veïnes un formulari de contacte 
amb la voluntat de vehicular d’una manera més àgil i 
eficaç les incidències que els ciutadans detectin a la via 
pública. El trobareu a la portada del web municipal www.
santandreudellavaneres.cat, clicant al baner Incidències 
a la via pública. S’adreça a veïns i veïnes que vulguin 
fer arribar alguna proposta, queixa o suggeriment 
relacionats amb anomalies a la via pública (miralls de 
trànsit o senyals malmesos, fanals o semàfors en mal 
estat, sots a la via pública...). En tot cas, es recorda que en 
cas d’urgència, cal trucar al telèfon de la Policia Local, al 
93 792 69 69 (24 hores al dia).

urbanisme

Fer conviure vehicles, bicis i vianants 
L’Ajuntament condicionarà l’esplanada de Jaume Brutau perquè l’aparcament convisqui 
amb els ciclistes i els vianants en un espai paisatgísticament més integrat

La Regidoria d’Urbanisme va enllestir al gener les feines de reparació del 
ferm d’alguns carrers amb la pintura dels passos de vianants. La novetat 
és la cruïlla entre la plaça de la Vila i els carrers de Munt i Clòsens, que 
és de prioritat per als vianants i on s’obliga a circular a 20 km/h –als 
veïns amb autorització-, tal com s’especifica amb la nova senyalització. 
Pel que fa a la cruïlla del passeig de la Mare de Déu amb Montserrat amb 
el passeig de les Monges, s’ha dibuixat una zona de càrrega i descàrrega i 
s’han guanyat dues places d’aparcament. Les obres de reasfaltament van 
afectar el passeig de la Mare de Déu de Montserrat, el carrer Clòsens i el 
passeig de la de la Riera, cruïlla amb el camí de la Masia.
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Més seguretat viària

Es reparen les voreres de l’Ametllareda Nova marquesina a l’estació

urbanisme

Nous passos elevats a la riera de Sant Andreu i a Mare de Déu de Montserrat

La Diputació de Barcelona va executar a primers de desembre 
unes obres per millorar la seguretat dels vianants a la riera de 
Sant Andreu i al passeig de la Mare de Déu de Montserrat, dues 
vies urbanes que són de la seva titularitat. Es van construir 
uns passos elevats per aconseguir que els vehicles redueixin la 
velocitat al seu pas per aquests punts, i tot seguit es van habilitar 

tres nous passos de vianants. La petició d’habilitar passos de 
vianants al passeig de Mare de Déu de Montserrat, amb el carrer 
Sant Isidre, i a l’avinguda de Sant Andreu amb els carrers Sant 
Isidre i Sant Sebastià, es va sol·licitar el març de 2012 al diputat 
de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, Josep Llobet, en una visita 
al consistori.

L’Ajuntament va encarregar al mes de desembre unes obres de 
reparació de voreres a tres carrers de la urbanització de l’Ametllareda: 
el passeig dels Cedres, el passeig dels Roures i el passeig dels Lladoners. 
Les rajoles s’havien anat aixecant per l’efecte de les arrels dels arbres i 
suposaven un perill per als vianants. És per això que, en alguns casos, 
ha calgut retirar l’arbre. Es tracta d’una primera fase que l’Ajuntament 
està finançant íntegrament amb recursos propis.

Els usuaris del transport públic gaudeixen des d’abans de 
Nadal d’una nova marquesina a l’estació. L’estrena va coincidir 
amb un episodi de pluges i, per tant, encara va ser més ben 
rebuda pels veïns i veïnes. La marquesina s’ha col·locat a peu 
de l’N-II, per encàrrec de la Regidoria d’Urbanisme i Obres 
Públiques, just davant de l’estació de tren, per atendre els 
usuaris que esperen l’autobús per anar cap al centre del poble.

Prevenint inundacions
La Regidoria d’Urbanisme i Obres Públiques va executar, durant el mes de desembre, un seguit d’obres per evitar inundacions en cas de forts 
aiguats. Els punts on s’ha treballat són: avinguda de Pau Casals, passeig de Jaume Brutau, riera de l’Avall i urbanització de l’Ametllareda. Les 
actuacions es van encarregar arran dels aiguats de primers d’octubre amb l’objectiu de resoldre els problemes de saturació de la xarxa de 
clavegueram, ja que en alguns punts no podia absorvir el volum d’aigua que arriba a caure en pocs minuts en episodis de forts xàfecs. A la 
Riera de l’Avall, es va portar a terme una obra de reforç a base de roca i formigó, per protegir les canonades de clavegueram i d’abastament 
d’aigua potable, que estaven descalçades des dels darrers aiguats i, per tant, hi havia perill de trencament. A més, l’actuació ha permès evitar 
el descalçament de la llera de la riera, que posava en perill els murs de protecció de les finques. Com en altres casos, també es va ampliar el 
sobreeixidor del clavegueram per evitar inundacions.



llavaneresinforma6

medi ambientsanitat

plens municipals

Atenció als desnonaments
El ple de l’Ajuntament va aprovar, per 
unanimitat, en el ple del 25 de novembre, 
el  Protocol d’atenció als desnonaments i 
les famílies en situació de risc de pèrdua 
d’habitatge. Aquest protocol té com a 
objectiu establir una metodologia de 

treball per part dels tècnics dels Serveis 
Socials Municipals que ajudi a fer front 
d’una manera adequada als casos de 
desnonaments del municipi. El regidor de 
Benestar Social, Antoni Majó, va destacar 
la importància de treballar la prevenció 

en aquests casos i va agrair la tasca de la 
regidora Gemma Martín, com a impulsora 
de la moció, així com del regidor Emili 
Minguell, de les tècniques de Benestar 
Social i de l’equip de voluntaris de Càritas 
parroquial de Llavaneres.

Acords de ple (25/11/2013)
• Gas natural. Aprovació del conveni de 
cooperació entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres per a la compra agregada de Gas 
Natural. A favor,  CiU, PP, ERC i PSC, en 
contra SOS i abstencions de GLL i del regidor 
no adscrit.

• Atenció domiciliària. Delegar en el Consell 
Comarcal del Maresme la gestió i el seguiment 
del servei d’atenció domiciliària (SAD social 
i SAD dependència). Aprovar  el conveni de 
col·laboració interadministrativa  entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres per a la gestió i 
el seguiment del servei d’atenció domiciliària, 
fins al 31 de desembre de 2015. A favor, CiU, 
PP, ERC, GLL i PSC i el regidor no adscrit. 
Abstenció de SOS.

• Gestió tributària. Aprovar el compte de 
gestió i recaptació realitzat per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona durant l’exercici 2012, corresponent 
a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
Per unanimitat.

• Modificació de crèdit. Aprovació inicial 
de l’expedient de modificació de crèdit núm. 
6/2013. A favor, CiU, PP i regidor no adscrit. 
Abstenció, ERC, GLL, SOS i PSC.

• Can Tamis. Acceptar la cessió urbanística 
anticipada, lliure de càrregues i gravàmens 
i gratuïta, d’una porció de sòl de 451,05 m2 
corresponent al Camí de Can Tamis. Són 
terrenys qualificats com a vial i afectats per 

l’execució de les obres d’urbanització del 
sector. Per unanimitat.

• Bucs d’assaig. Aprovació inicial de la 
modificació de l’article 9 del Reglament de 
funcionament dels bucs d’assaig del Casal 
de Joves de Sant Andreu de Llavaneres. Per 
unanimitat.

• Renúncia de Carme Bastida. S’informa 
de la renúncia de Carme Bastida Marco com 
a regidora del Grup Municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya i s’informa 
que correspon a  Mireia Neira Marí cobrir 
la vacant produïda perquè és la candidata 
següent segons l’ordre de col·locació en la llista 
electoral, i arran de la renúncia de la persona 
que ocupava el segon lloc.

Acords de ple (19/12/2013)
• Ordenances fiscals. Aprovar definitivament 
les ordenances municipals per al 2014. Per 
unanimitat.

Acords de ple (30/12/2013)
• Terrasses a la via pública. Aprovar 
inicialment la modificació dels articles 1, 2, 
5 i 15 de l’Ordenança municipal reguladora 
de l’ocupació de la via pública amb terrasses, 
vetlladors i mobiliari auxiliar. Per unanimitat. 

• Localret. Aprovació de la proposta de 
modificació dels Estatuts del Consorci local 
Localret, acordada per l’Assemblea General del 
mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 
2013. A favor, CiU, PP i ERC. Abstencions dels 
regidors Lluís Nogueras i Salvador Ramon, de 
GLL, SOS i del regidor no adscrit.

• Sancions. Resolució de l’expedient 
sancionador a Ll.R. SL per executar obres 
sense la corresponent llicència municipal. A 
favor, CiU i PP. Abstencions dels regidors Lluís 
Nogueras i Salvador Ramon, d’ERC, de GLL i 
del regidor no adscrit.

• ROM. Aprovació d’una moció d’ERC per 
a la modificació de diferents apartats del 
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres. A favor, els 
regidors Lluís Nogueras i Salvador Ramon, 
ERC, GLL i el regidor no adscrit. Abstencions 
de CIU i PP. 

• Banda ampla. Aprovació d’una moció d’ERC 
per a la millora de la xarxa de banda ampla 
a Llavaneres: es demana al Ministeri una 
rebaixa en el preu de l’ADSL, més velocitat de 
baixada i de pujada; i se sol·licita que s’estengui 
el projecte de banda ampla, impulsat pel 
Consell Comarcal, a tot el municipi. El govern 
municipal defensa que el projecte per fer 
arribar la fibra òptica al municipi ha comptat 
amb el suport total de l’Ajuntament, destaca 
que representarà una millora molt important 
per a les telecomunicacions de l’Ajuntament, 
i anuncia que, en una segona fase, el servei 
s’estendrà a la ciutadania, al comerç i a la 
indústria locals. Per unanimitat.

• Dinamitzadora comercial. Aprovació d’una 
moció d’ERC per tal de dotar el pressupost 
municipal d’una partida per impulsar les 
funcions de dinamització comercial local. 
El regidor de Recursos Humans manifesta 
que l’execució de la proposta dependrà de la 
disponibilitat pressupostària. Per unanimitat.

Les menjadores de gats de Llavaneres, 
model a Madrid

Retirada de contenidors dels carrers 
de Sant Isidre i de Sant Sebastià 

Una societat animalista de la Comunitat de Madrid està estudiant 
instal·lar menjadores a la via pública, seguint l’exemple de 
Llavaneres. L’entitat ha contactat recentment amb l’Associació 
d’Ajuda a la Defensa d’Animals de Llavaneres (ADALL) 
per demanar informació d’aquest projecte i ha destacat “la 
sensibilitat envers els gats asilvestrats del municipi”. L’ADALL 
els ha fet arribar fotografies de les menjadores, tant de dins 
com de fora, perquè puguin fer l’encàrrec de les instal·lacions i 
distribuir-les per alguns municipis de la serra de Madrid. També 
se’ls ha facilitat informació de la manera com es gestionen les 
menjadores i sobre com s’organitzen els voluntaris de l’entitat, 
així com del suport que reben de l’Ajuntament de Llavaneres.

La Regidoria de Medi Ambient va retirar els contenidors del 
carrer de Sant Isidre, cantonada amb avinguda de Sant Andreu, 
i del carrer de Sant Sebastià, cantonada amb el passeig de 
les Moreres, a primers de gener. Es tracta d’uns contenidors 
en superf ície, dues de les darreres àrees sense soterrar que 
quedaven encara en el nucli urbà. Els veïns del carrer de Sant 
Isidre tenen com a alternativa els nous contenidors soterrats del 
camí de Can Caralt. Pel que fa als habitatges de Sant Sebastià, 
poden adreçar-se a la plaça dels Geganters, al carrer Clòsens o 
bé al camí de Can Caralt. El consistori recorda la importància 
de separar les diferents fraccions de les escombraries i agraeix la 
col·laboració ciutadana.
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medi ambient

Prova pilot a Llavaneres 
per eliminar els nitrats de 
les aigües subterrànies 

Reparació al parc de Can Matas Millores a Can Cabot de Munt

Es tracta d’un sistema pioner, a través de la bioremediació, 
i la durada prevista del projecte és de 4 anys
La Fundació CTM Centre Tecnològic, 
juntament amb les empreses Amphos 21 
Consulting i Catalana de Perforacions, 
portarà a terme una prova pilot a 
Llavaneres per eliminar els nitrats de 
les aigües subterrànies a través de la 
bioremediació, una tecnologia que es 
basa en accelerar el procés d’eliminació 
biològica de nitrats, que s’acumulen 
en els aqüífers, per millorar la qualitat 
de l’aigua i fer-la apta per al consum 
humà. Al llarg del projecte, que tindrà 
una durada de 4 anys, es dissenyarà, 
es construirà i s’operarà un pilot 
experimental de bioremediació al tram 
final de la Riera, punt on es troben 
diversos pous municipals amb elevades 
concentracions de nitrats.

El projecte, batejat amb el nom d’InSi-
Trate, està cofinançat per la Unió Eu-
ropea en el marc del Programa LIFE+ i 
compta amb el suport de l’Agència Cata-

lana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat 
i l’Ajuntament de Llavaneres. L’alcalde, 
Bernat Graupera, es mostra satisfet que 
Llavaneres hagi estat escollit per portar 
a terme aquesta prova pilot, ja que es 
tracta d’un sistema innovador que pot 
tenir efectes molt positius en l’aigua del 
subsòl. En el projecte, que ara encara la 
fase inicial, també es preveu desenvo-
lupar un model matemàtic per predir 
el procés de desnitrificació a l’aqüífer al 
llarg del temps.

Un fuster jubilat de Llavaneres va col·laborar fa uns mesos, 
de manera desinteressada, en la reparació del terra de fusta 
del parc de Can Matas. Les fustes van aparèixer arrencades i 
trencades i Juan Bellido, que és veí de la zona, es va oferir per 
arreglar-ho. El consistori li va proporcionar les fustes noves i 
Bellido les va col·locar. L’Ajuntament vol agrair-li públicament 
la tasca portada a terme per aquest veí del poble.

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres vol agrair la tasca 
de millora de la zona verda del camí de Can Cabot de Munt 
que ha portat a terme un veí del carrer. A més de condicionar 
la zona enjardinada, hi va fer instal·lar una tanca de fusta que 
s’integra en l’entorn i que suposa una destacada millora estèti-
ca. En agraïment a la feina realitzada, l’alcalde de Llavaneres, 
Bernat Graupera, s’hi va adreçar per escrit.

Els nitrats 
L’aigua subterrània constitueix un dels principals recursos d’aigua dolça del nostre planeta, 
però en els últims anys la seva contaminació per nitrats ha esdevingut un problema greu 
a nivell mundial, i en molts casos ha comportat la impossibilitat d’utilitzar aquesta aigua. 
Només a Catalunya, l’any 2005, un 10% dels municipis tenien problemes de nitrats en les 
seves reserves d’aigua subterrània.

Manteniment d’escoles
La Regidoria d’Urbanisme i Obres 
Públiques va portar a terme dues 
actuacions de manteniment i millora de les 
instal·lacions escolars del poble coincidint 
amb les vacances de Nadal. A l’Escola Sant 
Andreu s’ha renovat la caldera que abasteix 
el centre d’aigua calenta i calefacció. S’hi 
ha instal·lat una caldera de condensació 
que, a més de ser més efectiva, és més 
eficient energèticament, ja que permet 
reduir la despesa del consum de gas. A 
l’Escola Serena Vall, es va portar a terme 
una actuació per millorar les descàrregues 
d’aigua dels lavabos.

Neteja de carrers
La Regidoria de Serveis Municipals va 
realitzar durant el mes de desembre 
diverses actuacions de neteja intensiva de 
carrers. Els carrers de Munt i del Doctor van 
ser els dos primers punts on es va actuar. 
Posteriorment, es va treballar als carrers 
Minerva, Fornaca i del Castell. Finalment, 
es va actuar als carrers del grup Betlem. 
Les feines van anar a càrrec dels serveis 
de neteja municipals i van afectar vies que 
registren un elevat volum de trànsit, tant 
de persones com de vehicles.

Neteja de grafits
La Regidoria de Serveis Municipals va por-
tar a terme a finals d’any una campanya de 
neteja per tal d’eliminar pintades de la via 
pública. Alguns dels punts on es va actuar 
van ser el parc de Can Matas, l’avinguda de 
Ca n’Amat, el Casal de la Gent Gran, Can Pi, 
Escola Serena Vall i camí del Pla.
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La iniciativa per promoure els polígons industrials que 
lideren els ajuntaments de Llavaneres, Canet de Mar i Pineda 
de Mar, conjuntament amb les associacions empresarials 
AEPIPM (Associació d’Empresaris de polígons industrials de 
Pineda de Mar), FAGEM (Federació d’Associacions Gremis 
empresaris del Maresme) i UPIC (Unió de polígons industrials 
de Catalunya), continua sumant adhesions. El projecte té 
vocació comarcal i la fita és clara: dinamitzar el Maresme 
com a pol d’atracció de noves empreses, per tal de millorar la 
competitivitat socioeconòmica i la creació d’ocupació.

Després de la presentació del projecte en el consell d’alcaldes 
del Consell Comarcal del Maresme, el 17 de setembre, s’hi van 
sumar Vilassar de Dalt, Premià de Mar, Mataró i Argentona. 
El següent pas ha estat la formalització d’un conveni de 
col·laboració, que es va lliurar al Consell Comarcal el 14 de 

gener i que té com a objectiu aconseguir la  implicació de la 
resta d’ajuntaments de la comarca. 

Aquest projecte es va començar a gestionar el maig del 2012 
a partir d’un primer acord entre la FAGEM i l’Ajuntament de 
Llavaneres, als qual s’hi van afegir Canet de Mar i Pineda de 
Mar. Els municipis defensen la importància de tirar endavant 
iniciatives conjuntes entre l’administració i les empreses per 
reactivar els polígons industrials sense activitat, potenciar els 
existents i atreure nous inversors.

Les regidories de Promoció Econòmica i 
de Joventut estan estudiant la possibilitat 
d’obrir una sala de treball al Casal de 
Joves per a emprenedors. Es tracta d’un 
nou sistema que s’està implantant arreu 
i que es coneix com a coworking. 

La proposta va sorgir arran de la 
petició d’assistents al Forma’t, el cicle 
per a la ocupació i la formació que els 
Ajuntaments de Llavaneres i Sant Vicenç 
van organitzar d’octubre a desembre de 
2013. Des del consistori, es valorarà la 

possibilitat de cedir l’ús d’una sala de 
treball conjunt i d’una sala de reunions 
al Casal de Joves. 

Més “Forma’t”
Serà un dels punts de la reunió que 
l’Ajuntament convocarà a primers de 
febrer per donar continuïtat al Forma’t, 
tal com van demanar els usuaris, 
que estan en contacte a través d’un 
grup d’emprenedors del Linkedin. El 
calendari de les noves propostes també 
es comentarà en la trobada.  El Forma’t 

es va tancar al mes de desembre amb 
un índex de participació molt positiu. 
Pel que fa als sis tallers impartits a 
Llavaneres, hi van assistir 124 persones: 
46 treballadors en actiu o empresaris 
i 78 persones en situació d’atur però 
amb iniciativa i ganes d’emprendre. El 
cicle es va acomiadar el 17 de desembre 
amb una xerrada molt interessant sobre 
coaching, a càrrec de Pilar López, que 
va defensar que la motivació personal és 
la clau de l’èxit. López és consultora de 
desenvolupament personal i coach.

El projecte de dinamització dels polígons 
industrials, impulsat per Llavaneres, Canet 
i Pineda, es marca com a fita reimpulsar 
econòmicament la comarca 

promoció econòmica 

S’estudia crear un espai de “coworking” a Llavaneres

Reactivar l’economia del Maresme

Un llavanerenc crea una App per trobar taxi
Un editor llavanerenc José Franco ha tret a la llum una aplicació per a telèfons mòbils per fer molt 
més senzill trobar un taxi en qualsevol punt de l’Estat Espanyol. Es diu DumDumTaxi i permet a 
l’usuari, a través de la seva geocalització, trobar un taxi en el lloc on es troba en el moment de la 
recerca. Franco explica que va començar a gestar la idea de crear aquesta app mentre realitzava una 
guia gastronòmica. Va pensar que seria bo implementar el servei amb un localitzador de taxis, i va 
néixer DumDumTaxi. L’aplicació incorpora una base de dades amb els telèfons de taxis de tot l’Estat.
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L’ermita de Sant Sebastià va ser escenari, diumenge 19 de 
gener, d’un nou Aplec: una cita que obre el calendari festiu 
local des de fa 8 anys. Els impulsors de Salvem l’Ermita, la 
campanya ciutadana que treballa per recuperar l’edifici de 
l’estat ruïnós en què es trobava, ha fet possible, amb el suport 
de l’Ajuntament i de l’Església i les aportacions populars, que 
l’ermita vagi millorant any rere any. Aquest 2014, l’Aplec ha 
servit per comprovar les darreres obres de reforma realitzades: 
s’han cobert algunes esquerdes, s’ha reparat la paret lateral, s’ha 

pintat l’interior de l’edifici i s’hi han fet tasques de jardineria 
i de neteja. El gran repte pendent, ara, és la reconstrucció del 
sostre, tal com explica Andreu Ventura, membre de Salvem 
l’Ermita. En la trobada, com és habitual, hi va haver missa, 
ballada de sardanes, coca i vi dolç per a tothom i actuació de 
l’Escola Municipal de Música de Llavaneres. Just ara fa un any 
es van estrenar les obres de la sagristia, que es van finançar 
gràcies als 7.125 euros recollits per la comissió, a través de 
donatius i aportacions populars.

Recuperant l’esplendor perdut
Els voluntaris de Salvem l’Ermita recuperen any rere any l’església de Sant Sebastià

entitats / benestar social

60.000 euros 
en beques de 
menjador
L’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres destinarà 13.701,35 
euros per complementar l’im-
port de les beques de menjador 
que atorgarà al municipi el Con-
sell Comarcal del Maresme. El 
Consell va notificar al consistori 
a mitjans de gener que per a 
aquest curs 2013-2014 destinarà 
43.365,90 euros per ajudar fa-
mílies de Llavaneres a finançar 
el menjador escolar dels seus 
fills i filles. Afegint-hi l’aporta-
ció de l’Ajuntament, l’ajut total 
s’aproximarà per aquest curs 
als 60.000 euros. 

Són un grup de dones, de totes les edats, que es troben 
els dimecres a la tarda a El Casal de Llavaneres, amb 
un objectiu: confeccionar roba per a nadons. Tothom 
que vulgui s’hi pot afegir. Les trobades van començar 
al juny i aviat ja tindran una bona selecció de peces per 
lliurar a Pro-Vida (Federació espanyola d’associacions 
en defensa de la vida) i fer costat a les mares de 
nadons que més ho necessitin. El grup es troba els 
dimecres a la tarda, però estan oberts a fer trobades 
altres dies i en diferents horaris. Per contactar amb 
les responsables del grup, podeu trucar als telèfons 
639 055 751 (Tina) o 661010647 (Emma).

Llavaneres amb la Marató es va tornar a mobilitzar, 
el passat diumenge 15 de desembre, per recollir 
fons a favor de la Marató de TV3. Va organitzar una 
matinal al passeig de la Mare de Déu de Montserrat 
amb tallers per a la canalla, de decoració de galetes 
de Nadal i de manualitats, i es va ballar un cop més 
la coreografia de la flaixmob de la Marató, amb la 
direcció d’Anna Casals de Gim Llavaneres.

Els dimecres a la tarda, a El Casal

Compromesos amb la Marató
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Pintura. Aquesta és la tria per començar 
l’any a la sala d’exposicions de Can 
Caralt. El Museu-Arxiu ha escollit dos 
noms propis, que amb la seva obra ens 
acompanyaran fins a la primavera... La 
primera proposta és femenina i porta per 
títol un suggerent Sempre el mar. Des del 
24 de gener i fins al proper 2 de març, 
Llavaneres dóna la benvinguda al seu 
museu a Marisa Blasco. Aquesta artista, 
nascuda a l’Orihuela del poeta Miguel 
Hernández i establerta a Mataró des de 
1970, va aprendre de dos grans mestres 

mataronins, Albert Alís i Marta Duran, la 
tècnica de l’oli per a la natura morta, el 
paisatge i, en especial, la marina. Platges, 
acaronades per les onades, que conviden 
a la reflexió i a la meditació, tal com 
destaca Carlos Soriano. 

Tot seguit, del 7 de març i fins al 21 
d’abril, serà el torn de Mariano Cabellos. 
El Museu-Arxiu de Llavaneres presentarà 
l’obra d’aquest artista mataroní, que 
és professor de l’Institut d’Arenys de 
Munt. Sota el títol Inventari de mirades, 

l’artista ens convidarà a la contemplació 
de dibuixos, pintures i escultures, amb 
diferents eixos temàtics i plantejaments 
diversos: des de paisatges fets a l’oli, alguns 
pintats a Llavaneres –a la fotografia de la 
dreta, Can Rius-, a obres més intimistes 
al voltant d’instruments musicals pintats 
a l’oli sobre tela o paper, producte del 
reciclatge. Alguns d’aquests temes tenen 
també un tractament en volum. Són sèries 
escultòriques realitzades en alabastre, 
com ara la sèrie Quartet de corda, o en 
ferro Personatges de Cadaqués.

L’Escola Municipal de Música de Llavaneres organitza una nova edició del 
taller de música per a famílies, adreçat a pares i mares amb nadons d’entre 0 
i 36 mesos. El taller es farà els dimarts dels mesos de febrer i març, de 16,45 a 
17,30 hores. El preu d’aquesta proposta, de 8 sessions de durada, és de 40 euros. 
Les classes van a càrrec de Lorena Lliró, musicoterapeuta infantil i pianista. 

La banda de pop rock Ultraido, lide-
rada pel llavanerenc Cristian Ochoa, 
presentarà el seu segon disc, Espacio, 
tiempo y compás, el proper diumen-
ge 2 de febrer, a la tarda, al Casal de 
Joves de Llavaneres. Serà un concert 
acústic i íntim, el segon d’una gira 
que el grup posa en marxa el dia 1 de 
febrer. Un projecte ambiciós que han 
batejat amb el nom de Gira ibèrica: 
60 dies, 60 concerts. Tal com el nom 
indica, oferiran 60 concerts, un cada 
dia, recorrent tota la geografia de l’Es-
tat Espanyol: des de Barcelona, cap a 
Sòria, Madrid, Saragossa, València... 
Cristian Ochoa és la veu i la guitarra 

d’Ultraido, a més del compositor dels 
temes de la banda, i es dedica profes-
sionalment a la música des del 2006, 
quan arrenca Ultraido. Podeu con-
sultar els dies i llocs dels concerts, al 
facebook de la banda: 
facebook.com/ultraido.

cultura

Del mar i d’altres paradisos

La Biblioteca reprèn el club 
del còmic i estrena grups de 
conversa en francès

La Biblioteca municipal ja té data per a la prope-
ra sessió del Club de Lectura de còmics. El proper 
15 de febrer, a les 12 del migdia, s’obrirà la tercera 
temporada del Club, que anirà a càrrec de Xavier 
Calderer. Les reunions seran el tercer dissabte 
de cada mes i es faran a la sala d’actes de la Bi-
blioteca. Per reprendre el cicle, la tertúlia parlarà 
d’El Arte de Volar, d’Altarriba i Kim. D’altra banda, 
l’equipament té reservada una novetat per aquest 
inici d’any. El proper dimecres 5 de març es posarà 
en marxa el Grup de conversa en francès. Les tro-
bades seran els dimecres de 19 a 20.30 hores a la 
sala d’estudi de la Biblioteca municipal. Per assis-
tir tant al Club de Lectura de còmics com al Grup de 
conversa cal inscripció prèvia. Més informació, a la 
Biblioteca, al 93 792 6872 o personalment al carrer 
Clòsens 65. D’altra banda, la Biblioteca està plani-
ficant la propera temporada del Club de Lectura i 
del Grup de Conversa en anglès. Trobareu tota la 
informació actualitzada al web municipal www.
santandreudellavaneres.cat/biblioteca.

L’Escola de Música programa un nou taller de 
música en família

Ultraido presenta el 
seu nou disc al Casal 
de Joves

El Museu obre el 2014 donant a conèixer l’obra de Marisa Blasco i de Mariano Cabellos
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Suzy Stoy és una llavanerenca de 56 
anys, que aquest Nadal hem pogut veure 
en el tradicional anunci de televisió de 
Nadal de la companyia de cava Freixenet. 
Exballarina i model, va fer de bombolla 
dels espots de la companyia durant sis 
anys, de 1976 a 1982. Freixenet l’ha tornat 
a cridar per a la campanya d’aquest any 
perquè participés en un rodatge ben 
especial amb motiu de la commemoració 
dels 100 anys de la firma. Suzy Stoy és 
una de les deu bombolles protagonistes 
de l’espot, que va rodar la directora de 
cinema Icíar Bollaín. Per a Suzy Stoy, 
participar, juntament amb altres 129 
dones, en l’anunci de Nadal de Freixenet 
va ser una experiència meravellosa. Li va 
permetre evocar aquella màgia dels 18 
anys, quan va començar a actuar en els 
anuncis de la firma de cava, uns anuncis 
que són tota una tradició nadalenca al 
nostre país. Va ser una sessió de treball 
maratoniana, el passat 15 de novembre, al 
Liceu de Barcelona.

Stoy va néixer fa 56 anys a Anglaterra, 
de mare anglesa i de pare de l’antiga 
Iugoslàvia. Aficionada al ballet des 
de ben petita, s’hi va acabar dedicant 
professionalment. Formava part d’un grup 
de ballarines de la Scala Barcelona quan 
els van proposar participar en el rodatge 
de l’anunci de Freixenet. Era l’any 1976, 
el primer en què per televisió es veurien 
les ara famoses bombolletes de la marca 

de cava. Va participar en sis anuncis, en 
total, fins l’any 1982. Van ser uns anys 
fantàstics i l’experiència li va permetre 
conèixer grans artistes de l’època: des de 
Gene Kelly fins a Liza Minelli.

A partir de 1978, la seva carrera es va 
decantar cap al món de la moda i de la 
passarel·la. La seva alçada, medeix 1,80 m, 
li va obrir les portes de l’alta costura i va 
lluir creacions dels millors dissenyadors 
d’aleshores. El moment més important 
de la seva carrera, quan es va dir a ella 
mateixa que havia arribat lluny, va ser en 
una desfilada a Nova York, davant de la 
flor i nata  de la societat nord-americana, 

amb la dissenyadora Elena Benarroch. 
Era a primers dels anys 80. 

Stoy, que és mare de dos fills de 26 i 24 
anys, viu a la urbanització Rocaferrera 
de Llavaneres des de l’any 2000, quan es 
va casar amb l’empresari tèxtil Alberto 
Benguerel, que té quatre fills, quatre néts 
i una futura néta que ha de néixer a l’abril. 
Tot i que està retirada dels escenaris, cada 
any continua participant en una desfilada 
benèfica de Joaquín Pérez-Vallete. Se 
sent molt feliç de viure a Llavaneres. Una 
dona forta i emprenedora que sap posar 
sempre un somriure a la vida.

festes de Nadal

Cantada de nadales

Diversió al Parc de Nadal
La Regidoria de Joventut va tornar a oferir el tradicional Parc de Nadal al pavelló, amb jocs, tallers i inflables per a nens i nenes de 0 a 13 anys. 
El parc es va organitzar els dies 26, 27, 29 i 30 de desembre, a la tarda, i hi van passar un total de 560 nens i joves. La Regidoria es planteja 
revisar el preu de l’entrada al Parc de cara a l’any que ve i també proposa una reducció de la tarifa a les famílies nombroses del municipi per 
afavorir que hi puguin assistir.

Els alumnes de 2n de les tres escoles de primària de 
Llavaneres, Serena Vall, Sant Andreu i Labandària, 
van oferir el 17 de desembre el clàssic concert de 
Nadal que, a causa de la pluja, es va traslladar a la sala 
de plens. Els nens i nenes de cada escola van recitar 
un poema i van cantar una nadala i, tot seguit, les 
tres escoles es van unir per cantar plegades cançons 
tradicionals de Nadal. Dies després, l’Escola Sant 
Andreu va tornar a omplir el pavelló municipal en 
el tradicional concert de Nadal. 

La “bombolla” Freixenet de Llavaneres 
Suzy Stoy, exballarina i model establerta a Llavaneres, una de les protagonistes de l’anunci 
de Nadal del cava català
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Aquest serà el seu quart curs com a director de 
l’Escola. Quin balanç en fa?
És una multi tasca que m’ha sorprès. S’han de 
tocar moltes tecles i requereix molta dedicació. 
Després d’una experiència inicial de dos anys, vaig 
decidir-me a presentar projecte de direcció i ara 
afronto el quart curs com a director. El balanç és 
positiu encara que reconec que és una feina que 
desgasta molt. Per una altra banda, aquest treball 
em permet posar en pràctica coneixements de les 
dues titulacions que he estudiat, tot i que una cosa 
és la teoria que adquireixes a la facultat i una altra 
ben diferent és la realitat.

Com és l’equip de mestres?
Últimament tenim dues o tres incorporacions per 
curs, per tant es pot parlar d’un equip consolidat. 
Actualment som 27 mestres, entre els quals es 
podrien establir tres “categories”, amb un terç de 
components en cadascuna d’elles: els joves amb 
empenta, els experimentats i els plens de saviesa. El 
còctel dels tres sectors és una molt bona combinació 
i afavoreix un bon ambient de treball i molta 
cordialitat. A banda del claustre del professorat 
s’ha de destacar la tasca de la resta de l’equip 
humà que forma el Serena Vall: l’administrativa, 
el conserge, la tècnica d’educació infantil (TEI), 
les dues vetlladores, els monitors de l’empresa de 
menjador i extraescolars Colors i els monitors de la 
secció esportiva.

I amb els pares i mares, com és la relació?
Molt fluïda. Crec que la bona relació entre famílies 
i escola és un dels èxits del Serena Vall. És evident i 
els dos sectors ho tenim clar que l’objectiu principal 
és el benestar dels nostres infants. També s’ha de 
destacar que el suport de l’associació de pares 
i mares ens ha facilitat molt aquesta etapa tan 
marcada per les retallades.

Són uns anys difícils per a l’escola pública... 
S’ha de dir que totes les mesures van en contra de 
la qualitat a l’ensenyament: eliminació de la sisena 
hora, el fet que no es cobreixin les baixes laborals 
automàticament i que ho hagis de resoldre amb 
reforços, la pèrdua de salari i condicions laborals: 
abans teníem més temps per programar, per 
reflexionar sobre la pràctica educativa, per trobar-

nos i ara és un temps que no existeix... Tot plegat és 
una llàstima però no pots estar tot el dia lamentant-
te. La professionalitat i la vocació dels mestres ens 
està permetent tirar endavant i el nostre objectiu és 
intentar que no ens afecti el dia a dia.

Com veu la pèrdua d’alumnat a P3 al municipi?
És un problema de descens demogràfic a la nostra 
població. El que està bastant clar és que en el poble, 
cada cop més, hi ha quatre línies de primària i el 
Departament, conjuntament amb l’Ajuntament, 
ha de decidir cap a on anem. En una altra època 
es podrien plantejar aules amb 20-22 alumnes 
que ens permetrien continuar amb les cinc línies 
a les tres escoles sense entrar en cap conflicte. El 
departament d’Ensenyament ha optat per diverses 
solucions: hi va haver dos cursos en què es va 
determinar que fos en funció de les preferències de 
les famílies i aquest fet ens va beneficiar. Després 
es va optar per l’alternança perquè la mesura no 
perjudiqués sempre als mateixos i ens va afectar 
un curs a nosaltres i un altre al Sant Andreu. És 
una decisió que és dura per a tothom, és molt 
trist veure una aula buida i la pèrdua de recursos 
corresponent. 

I de la llei Wert, en relació a la immersió 
lingüística, què n’opina?
En primer lloc i a nivell global, penso que no pot ser 
que cada cert temps hi hagi una nova llei d’Educació. 
Opino que els polítics s’haurien de posar d’acord en 
un tema tan important i cabdal com és l’educació. 
A vegades es fan canvis en temes secundaris i no 
es revisen d’altres que considero més importants 
com ara el pas de la primària a la secundària. 
Potser caldria replantejar-se els cursos de 7è i 8è 
de primària ja que els nens i nenes són encara 
petits i podrien estar perfectament dos cursos més 
a les escoles. Pel que fa al senyor Wert, opino que 
no coneix l’èxit de la immersió lingüística que en 
cap cas ha anat en detriment del castellà. No es pot 
canviar un sistema que funciona i intentar protegir 
encara més una llengua que ja ho està en altres 
àmbits i que l’escola en català no ha fet disminuir el 
seu nivell o utilització. És el problema -una vegada 
més-  de barrejar la política i l’ensenyament...

Com va anar la prova d’avaluació als alumnes de 
sisè de primària?
És un indicador més com podrien ser les notes 
internes de cicle o l’evolució de les promocions 
d’exalumnes a la secundària però la veritat que és 
un dels referents més utilitzats i són proves molt 
ben finalitzades a nivell, sobretot, de comprensió 
lectora. En els últims anys, la puntuació del nostre 
centre ha anat millorant i el curs passat vam obtenir 
un dels nostres millors resultats. Actualment estem 
un punt o un punt i mig per sobre de la mitjana de 
Catalunya en general a les quatre competències. En 
relació a la nostra zona -45 centres d’ensenyament 
públic i concertats de l’Alt Maresme- estem en tres 
de les competències: català, castellà i anglès, entre 
les deu primeres escoles. I també és destacable el 
fet que som el segon centre de la zona amb millors 

resultats pel que fa a les matemàtiques.

Com és l’Escola Serena Vall?
Intentem, a més d’instruir, educar. Per a nosaltres 
és també molt important el saber estar del nen/a i 
com a eixos del nostre projecte educatiu destacaria 
l’aposta per un ensenyament molt competencial, 
sobretot en llengües i matemàtiques perquè 
l’alumne desenvolupi els seus recursos personals 
i la seva autonomia. És bàsic per a nosaltres  el 
seguiment de l’alumne per part de les tutories. 
Donem molta prioritat i és un dels nostres puntals, 
l’educació musical i l’educació física. També cal 
dir que impartim anglès des de P4 i que hem 
incrementat la càrrega horària a tots els nivells. Un 
altre punt a destacar és el gran ventall de sortides 
i colònies que realitzem per fer més vivenciat 
l’aprenentatge de l’alumne. Un altre tema que ens 
pot diferenciar és el suport escolar personalitzat. 
És un suport que fem a tots els alumnes com a 
allargament de l’horari escolar i en paral·lel –dins 
de la mateixa franja horària-  reforcem els alumnes 
amb dificultats. En aquest punt també m’agradaria 
dir que nosaltres també ens sentim escola del 
poble. L’escola va néixer l’any 99 com a una escissió 
de l’Escola Sant Andreu, a l’edifici que actualment 
ocupa l’escola Labandària, que posteriorment va 
ser una escissió del Serena Vall. Tant és així que 
qualsevol exalumne de l’antic Baeza Alegría també 
rep punts a l’hora de fer la preinscripció al Serena, 
igual que si decideix anar al Sant Andreu o al 
Labàndaria. Per tant, les tres escoles públiques ens 
podem considerar, per igual, escoles del poble. 

A l’entrada de l’escola, llueixen els diplomes 
Baldiri Reixach que ha rebut l’escola...
Tal com he dit abans, hi ha altres indicadors de 
qualitat a part de les competències bàsiques i 
aquest és un d’ells. Estem molt satisfets dels Baldiri 
Reixach aconseguits. Els tres primers van premiar 
treballs d’alumnes en matèries molt diferents. El 
quart va arribar el 2012 i va ser un reconeixement 
com a escola. Ens hi vam presentar i vam haver de 
passar la inspecció d’un jurat que ho va analitzar 
tot: el treball en si, el foment de la cultura catalana, 
el projecte educatiu, l’evolució de les competències 
bàsiques... tot un seguit de condicions que vam 
superar amb nota per poder aconseguir aquest 
guardó.

Quin és el perfil dels seus alumnes? 
És molt variat com per poder generalitzar la seva 
composició. A part, com a mestres hem d’arribar 
a la persona i als alumnes, siguin com siguin 
i provinguin d’on provinguin. Nosaltres ens 
esforcem per treballar l’autonomia dels nostres 
alumnes, per fer competencial l’ensenyament i 
completar l’educació que reben per part de les 
famílies. Tot plegat ho intentem aconseguir des 
de la seva motivació perquè és evident que un nen 
atent i content és molt més fàcil que aprengui, ja 
que tenim una major predisposició per part seva. 
Per aquest motiu, aconseguir una escola acollidora 
és una de les nostres fites principals. 

“La professionalitat i la vocació 
dels mestres ens està permetent 
tirar endavant”

Txema Martín. Director de l’Escola Serena Vall
Nascut el 1966 a Badalona, viu a Cardedeu des de fa 12 anys. Va estudiar Magisteri especialitzat en Primària, i posteriorment va 
cursar un postgrau en Educació Física i és, a més, diplomat en Relacions Laborals. La seva vinculació amb el Serena Vall arrenca 
l’any 2001, quan arriba a l’escola com a mestre d’educació física. Actualment, i des de fa quatre anys, combina les classes amb la 
tasca de director i encara té per endavant dos cursos més en el càrrec. Viu en parella i és pare de dos fills, un nen de 3 anys i una 
nena d’1. Aficionat al bàsquet, al senderisme i al pàdel, entre altres esports, actualment dedica bona part del seu temps de lleure a 
anar darrere dels seus petits. També és un enamorat de la fotografia, del món audiovisual i dels viatges.

entrevista
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grups municipals

Complint els compromisos 
electorals

Situació política a 
Llavaneres (Núm. 1)

Mancats de democràcia

Projectes per al 2014

Situació política a Llavaneres 
(Núm. 2)

Situació política a 
Llavaneres  (Núm. 3)

El govern de CIU vol portar a terme tres grans inversions 
per al municipi el 2014:  el nou pavelló esportiu, la millora 
de l’aparcament de Jaume Brutau i la millora de l’enllumenat 
públic. Hem aconseguit 1’7 Milions d’euros en subvencions de la 
Generalitat i de la Diputació per fer-ho possible. Però cal aprovar 
el pressupost municipal. Esperem que l’interès de Llavaneres 
estigui per sobre dels interessos polítics dels partits de l’oposició 
(que actualment són majoria) i no es perdin aquests diners 
de subvencions aconseguits i es posin “pals a les rodes” per fer 
aquestes obres tan necessàries per al poble.
Un altre objectiu complert és sanejar les finances municipals, 
amb superàvit l’any 2013, fet que ens ha permès poder rebaixar la 
pressió fiscal a les famílies per al 2014.
Reclamem a la resta de grups municipal que rebaixin la 
tensió política a Llavaneres, actuïn en positiu, fent propostes 
constructives, diguin la veritat i  miri sempre l’interès del poble. 
Gràcies a tothom.

L’Alcalde, reprovat pel Ple. La prioritat de qualsevol Ajuntament 
hauria de ser el benestar dels seus ciutadans. En el nostre cas és l’exercici 
de polítiques per fer més fàcil la vida dels llavanerencs i llavanerenques. 
Des d’Esquerra no hem deixat de presentar propostes constructives, i 
ho seguirem fent conscients del nostre compromís amb el programa 
electoral. Podeu llegir les propostes que estem treballant a la nostra 
pàgina web www.esquerra.cat/llavaneres. 
 
Paral·lelament a això, i degut a la mala gestió, les presumptes 
irregularitats i la falta de transparència de l’Alcalde, el nostre grup 
va presentar una moció per reprovar la seva actuació. La moció va 
comptar amb el suport de tots els regidors assistents en el Ple tret de la 
minoria de govern (l’alcalde, els dos regidors expulsats de CIU i els tres 
regidors del PP). 
  
La moció demanava que l’Alcalde deixi les seves competències fins 
que es resolgui el procés judicial que el manté imputat, i que renunciï 
a l’alcaldia. Tot i que la moció no té força per fer-lo plegar, és el primer 
cop a la història democràtica del nostre poble que la majoria de regidors 
reprova l’actuació de l’Alcalde. 

La democràcia és una forma d’organització de grups de persones. La 
característica predominant és que la titularitat del poder resideix en la 
totalitat dels seus membres, fent que la presa de decisions respongui a la 
voluntat col·lectiva.

A Sant Andreu de Llavaneres estem faltats de tarannà democràtic per 
aquells que ostenten el poder a l’Ajuntament. Hem passat de diversos 
espectacles: plens municipals, on l’alcalde Sr. Graupera no en sap portar 
l’organització i que acaben amb la Policia Local a la porta, veïns insultant-
se, regidors cridant-se, a la llarga agonia per a què la nova representant del 
PSC prengui l’acta de regidora.

El senyor alcalde oblida que és la representant legal de molts votants, a qui 
menysprea. El Sr. Graupera és coneixedor dels horaris laborals de la nostra 
futura regidora i ha canviat dues vegades l’hora dels Plens -de les 9 del 
vespre a les 12 del migdia- tot i saber que al migdia li és impossible assistir 
i, per tant, no pot prendre l’acta de regidora. Gràcies Sr. Graupera, UNA 
ALTRA FORMA DE FER POLÍTICA ÉS POSSIBLE.

El grup municipal del PP, des de la regidoria d’Hisenda, està intentant 
que s’aprovi el pressupost per al 2014. No es tracta de tenir un 
pressupost, es tracta de què no es paralitzi la nostra població i s’hi 
puguin portar a terme les inversions previstes pel nostre govern com 
són la construcció del nou pavelló municipal i l’asfaltat del pàrquing 
del passeig de Jaume Brutau. Aquestes obres, sense l’aprovació del 
pressupost o, en tot cas, d’una modificació del pressupost prorrogat 
actual, no podrien portar-se a terme. 
Cal tenir en compte que tenim dues subvencions aprovades per un 
import de 900.000 euros i una altra, en forma de préstec, que pagaria 
el Consell Català de l’Esport, de 800.000 euros. És a dir, 1.700.000 
euros que s’adrecen a construir el nou pavelló, i 50.000 euros per a 
l’aparcament de Jaume Brutau (que serà gratuït per als llavanerencs), 
que es perdrien en cas de la no aprovació del pressupost o de la seva 
modificació. És una llàstima. Farem tot el possible perquè aquestes 
quantitats reverteixin a Llavaneres i tots puguem gaudir d’aquestes 
instal·lacions. 
D’altra banda, ens plau informar de la creació de cinc llocs de treball 
durant sis mesos, gràcies al conveni signat entre aquest Ajuntament i 
el Consell Comarcal.

El govern Graupera amb el PP i dos trànsfugues va quedar en minoria 
fa uns mesos. Des d’aleshores, enlloc de consensuar amb l’oposició, 
el que fa es convocar plens i reunions en horari laboral. Així és com 
intenten guanyar les votacions l’alcalde i el PP.
La taula següent mostra la relació de plens i l’hora en què han estat convocats.

El dia 13 de desembre va convocar un ple pensant que no hi arribarien 
a temps. Quan els de l’oposició s’hi van presentar, va suspendre el ple 
sense cap motiu justificable. D’aquesta manera tots varen perdre 3-4 
hores de feina per res. Un comportament digne de l’època franquista 
amb un alcalde cacic, que es creu l’amo de tots i de tot.

En el quadre anterior falta un ple que es va convocar el mateix dia, 
amb dues hores d’antelació, al qual hi va assistir pràcticament tota 
l’oposició havent de deixar la seva feina. Quan l’alcalde va veure 
que podia perdre la votació, va suspendre el ple sense cap motiu 
justificable. 
No volia perdre la votació perquè l’oposició volia abaixar les taxes i el 
govern, no. L’equip de govern volia mantenir unes taxes per sobre del 
que va prometre l’any passat contra la voluntat de l’oposició. 
L’oposició volia abaixar-les per reduir la pressió fiscal a les famílies. Es 
tractava de l’IBI i del clavegueram, que ja es van apujar molt l’any 2013.
La jugada li va sortir malament perquè al ple convocat més endavant 
hi va assistir novament tota l’oposició i es va aprovar la baixada 
d’impostos.
El govern va publicar que havia rebaixat les taxes, però no va dir que 
l’havia obligat l’oposició que ara és majoria al ple. Només s’explica 
el que convé. L’oposició són 11 regidors i el govern, 6. El govern va 
acabar votant a favor per no quedar fora de joc i fer el ridícul. 
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Exposició de pintura de Marisa Blasco 
Fins al 2 de març/ sala d’exposicions de Can Caralt
Organitzat per Museu-Arxiu de Sant Andreu de 
Llavaneres

Diumenge 2 de febrer
19.00 h/ Casal de Joves
Concert d’Ultraído
Inclòs en la Gira ibèrica: 60 dies, 60 concerts
Banda del llavanerenc Cristian Ochoa
Entrada lliure

Dissabte 15 de febrer
12.00 h/ Sala d’actes de la Biblioteca
Club del còmic per a adults: a càrrec de Xavier 
Calderer
Tertúlia: “El Arte de Volar”, d’Altarriba i Kim
Inici de la tercera temporada. Reunions, el tercer 
dissabte de cada mes. Cal inscripció prèvia
Organitzat per Biblioteca municipal

Diumenge 16 de febrer 
14.00 h/ El Casal de Llavaneres  
Calçotada popular 
Menú: Calçots, mongetes amb botifarra, postres i 
cafè. Cal portar els estris per dinar. Més informació 
a secretaria d’El Casal
Organitzat per Secció de Tradicions i Festes 
catalanes d’El Casal de Llavaneres

Dijous 20 de febrer
19.30 h/ Sala de plens de l’Ajuntament
Xerrada: “El viatge de primària a secundària” 
A càrrec de l’Associació Educativa i Formativa 
TBCLASS.
Inscripció prèvia a www.santandreudellavaneres.cat
Organitzat per Regidoria d’Ensenyament

Divendres  21 de febrer 
15,00 h/ Sortida: davant del CAP 
Sortida a la Tossa Plana de Lles 
Travessa amb raquetes de neu: ascensió a la Tossa 
Plana (2.916 metres). El preu inclou el sopar i 
l’allotjament de divendres al refugi de Cap del Rec 
a Lles i l’esmorzar i dinar del dissabte acabada la 
travessa. Preu: 48 euros + transport
Organitzat per Secció esportiva d’El Casal de 
Llavaneres

20.00 h/ Sala parroquial de l’església de Sant Andreu
Conferència-col·loqui: “La família”
A càrrec del pare Gaspar Borda
Organitzat per Parròquia de Sant Andreu

Diumenge 23 de febrer
10 h matí/ Sala polivalent de Ca l’Alfaro
Campanya de donació de sang
Fins a les 14.00 h
Organitzat per Banc de Sang i Teixits. 
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Diumenge 2 de març 
14.00 h/ El Casal de Llavaneres
Escudella de recapta
A partir de les 10 del matí, elaboració de l’escudella, 
on tothom que vulgui podrà aportar tota mena 
d’ingredients per fer-la. Menú: Escudella de 
recapta, beguda, postres i un bol de regal
Organitzat per Secció de Tradicions i Festes 
catalanes d’El Casal de Llavaneres

17.30 h/ El Casal de Llavaneres
Carnaval 2014: rua i ball de disfresses 
Organitzat per la Xarxa d’Espectacle Infantil i 
Juvenil i El Casal de Llavaneres. Amb el patrocini 
de l’Ajuntament

Divendres 7 de març 
19.30 h/  Can Caralt
Exposició de pintura de Mariano Cabellos 
El Museu-Arxiu convida a conèixer l’obra d’aquest 
pintor mataroní, que és professor de l’institut 
d’Arenys de Munt. Fins el 21 d’abril
Organitzat per Museu-Arxiu de Sant Andreu de 
Llavaneres

Dissabte 8 de març 
11.00 h/ Sala polivalent de Ca l’Alfaro
Exposició: “Collarets ètnics” 
De Susana Gil Micó
Dissabte 8, d’11 a 14 i de 17 a 20 hores, i diumenge 
9, d’11 a 14 h. Entrada lliure/ Donatiu voluntari per 
a Càritas parroquial de Llavaneres.

Dimecres 5 de març 
19.00 h/ Sala d’estudi de la Biblioteca municipal
Inici del Grup de conversa en francès
Reunions, tot els dimecres de 19 a 20,30 hores
Cal inscripció prèvia
Organitzat per Biblioteca municipal

Dissabte 15 de març
12.00 h/ Sala infantil de la Biblioteca municipal
L’hora del conte 
“Contes que fan bullir el calder de la iaia Maria”, a 
càrrec de la rondallaire Eva Gonzàlez”
Organitzat per Biblioteca municipal

Diumenge 16 de març  
9 h matí/ El Casal de Llavaneres
XII Marxa BTT de muntanya Llavarrocs 
Circuits de 20 i 35 km per camins i corriols de 
muntanya. Bossa de regal, sorteig de material 
esportiu i un bon esmorzar amb botifarra a 
l’arribada. Més informació a secretaria d’El Casal
Organitzat per Secció esportiva d’El Casal de 
Llavaneres

agenda

febrer - març 2014

Els collarets ètnics de 
Susana Gil Micó
L’escriptora llavanerenca Susana Gil Micó con-
vida a conèixer les seves darreres creacions 
en macramé amb una exposició que porta per 
títol Collarets ètnics. Si al juliol va mostrar al-
guns dels treballs de macramé i teixit que ha 
realitzat al llarg de la seva trajectòria, ara con-
vida a conèixer una àmplia gamma de collarets 
en què hi combina el macramé amb pedres i 
altres materials procedents d’arreu del món. 
Exòtiques combinacions que ens transpor-
taran a la Índia, Nepal, Austràlia, Sudàfrica, 
Brasil... L’exposició es podrà visitar dissabte 8 
de març, d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores, i diu-
menge 9, d’11 a 14 hores, a la sala polivalent de 
Ca l’Alfaro. L’entrada és lliure però es demana-
rà una col·laboració per visitant com a donatiu 
per a Càritas. Susana Gil Micó va néixer l’any 
1943 al barri industrial i tèxtil del Poblenou, tal 
com explica a la seva primera novel·la La cadi-
ra verda, i des de joveneta es va interessar pel 
món del disseny i el teixit.

El 2 de març, Carnaval!
Rua, ball de disfresses i xocolatada. Triple 
proposta per a la tarda del diumenge 2 de març. 
Llavaneres no faltarà a la cita anual i celebrarà 
el Carnaval amb tots els ingredients clàssics de 
la festa a la nostra vila. La rua sortirà d’El Casal 
de Llavaneres cap a dos quarts de sis i, de 
tornada, es donarà pas a una actuació infantil, 
a càrrec de la Xarxa d’Espectacles Infantil 
i Juvenil. Cap a la set, hi haurà xocolatada 
popular, gràcies a la col·laboració d’El Casal 
de Llavaneres.

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

Gràcies a tothom! 

Els usuaris de Càritas Parroquial de Sant Andreu de Llavane-
res van celebrar les passades festes de Nadal i Cap d’any amb 
més alegria, gràcies a la col·laboració de la vila de Llavaneres. 
Es va fer una festa infantil amb l’actuació de pallassos volunta-
ris, xocolatada i regals per a tots els nens i nenes de les famílies 
usuàries. Els nens i nenes van ser “apadrinats” per famílies de 
la vila, que els van regalar unes joguines o roba o el que a cada 
família li va semblar bé. A aquests regals, els voluntaris van 
afegir el sorteig de bicicletes i joguines grans usades que ha-
vien rebut dels vilatans al llarg de l’any. La festa va ser un èxit, 
particularment per als nens i nenes que van sortir molt con-
tents. Els lots d’aliments que s’han donat a Càritas Llavaneres 
al mes de desembre, han sigut més generosos, ampliats amb 

torró, xocolata i altres articles típics d’aquestes festes. Es van 
poder fer també fer unes ajudes especials perquè a algunes fa-
mílies no els tallessin el llum i no haguessin de passar les festes 
a les fosques i amb altres emergències. Tot això va ser possible 
gràcies a la col·laboració dels vilatans, que s’han mostrat molt 
generosos aportant aliments i diners a l’entitat per aconseguir 
aquests objectius. En la recollida d’aliments i diners, hi han 
col·laborat botigues i altres establiments del poble, el CAP, els 
col·legis, la Parròquia, l’Ajuntament... i, sobretot, els vilatans 
que són els que han aportat tot el necessari per fer possible 
aquests resultats. Els voluntaris de Càritas, en nom dels usua-
ris i en nom propi, ens transmeten el desig de donar les gràcies 
a tothom que hi ha col·laborat.

Joaquim Paniello

Concurs literari
Els Banyuts de Llavaneres, els diables d’El Casal de Llavaneres, busquen l’origen de la futura bèstia de foc de 
la colla. Les obres s’han de lliurar fins l’11 d’abril, a l’institut o a El Casal. Descarrega les bases, al web municipal.
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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... 


































                                     



 






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

www.santandreudellavaneres.cat

Vine-hi a comprar els diumenges!

COMERÇ •  PL ATGE S •  RE STAUR AN T S •  OFERTA E SP ORT IVA

Llavaneres, poble turístic

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

SI VOLS SORTIR ANUNCIAT 
TRUCA AL 93 795 29 31

Servei gratuït 
de recollida 
de trastos vells
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Àlbum de fotos: Visita dels patges i Cavalcada de Reis

Carta d’agraïment
Als membres de l’Organisme Autònom Cavalcada de Reis

Un any més, des de la Casa de la Vila us felicitem per 
l’esforç i la il·lusió dipositats aquest Nadal. Dos ingredi-
ents que s’han traduït en una cavalcada de Ses Majestat 
els Reis d’Orient pels carrers de Llavaneres, magnífica i 
segura. Heu tornat a aconseguir que ens sentim molt sa-
tisfets per la feina feta, tant durant la preparació de les 
carrosses, que han lluït de manera espectacular, com per 
l’excel·lent organització de l’acte, sens dubte el més mul-
titudinari de Llavaneres. El vostre treball ha estat recom-
pensat amb carrers atapeïts de gent i amb els somriures 
i l’emoció dels més petits en poder saludar personalment 
Ses Majestats... Heu fet possible el somni dels nostres in-
fants, i aquesta satisfacció no es pot comparar amb cap 
altra gratificació. Com a alcalde de Llavaneres i president 
de l’Organisme, us dono les gràcies en nom de tot el con-
sistori. Heu aconseguit que tots, grans i petits, creiem de 
nou en la màgia del Nadal.

Bernat Graupera i Fàbregas

Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres


