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Roser Capdevila, la reconeguda il·lustradora i creadora de Les Tres Bessones, ens ha obsequiat 

amb un conte preciós dedicat al pèsol de Llavaneres. El va presentar en primícia la nit del 

Sopar del Pèsol, el 25 d’abril. Tant la història com les il·lustracions són una petita joia que, per 

sempre més, formarà part del nostre patrimoni cultural més preuat. No tots els pobles tenen 

un conte dedicat per la Roser Capdevila, una artista genial i una persona encantadora. Gràcies, 

Roser! I també gràcies al Museu de Llavaneres per portar-nos en exclusiva Divertimento, la 

instal·lació que Capdevila presenta fins al 8 de juny a Can Caralt.

Aquesta primavera ha estat molt intensa: la 15a Festa del Pèsol, la Mostra Literària, Sant Jordi, 

l’inici de la Mostra de Teatre Dani Tàpias...  I ara que som ja a les portes de l’estiu és temps de 

començar a pensar en les vacances escolars, els casals, la festa major de la Minerva... De tot 

plegat, en parlarem en aquest nou número de Llavaneresinfo. 

Totes aquestes notícies han estat també recollides pel nou espai informatiu de Ràdio 

Llavaneres: el 15 Dies. Un nou informatiu quinzenal que neix amb vocació de servei i amb 

l’objectiu de dinamitzar la graella de l’emissora. Hi és en antena, al 107.8 de la FM, o per 

internet a http://radiollavaneres.cat, els dissabtes i els dimecres, a les 9 del matí i a les 6 de la 

tarda. També es pot escoltar, a la carta, a través del web municipal santandreudellavaneres.cat.

En el moment de tancar aquesta edició, el govern municipal era a punt d’aprovar un nou 

pressupost municipal, que definirà el full de ruta d’aquest darrer any de mandat. Tindrem 

ocasió de parlar-ne en el proper número.

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

premsa.sall@santandreudellavaneres.cat. Gràcies per la vostra col·laboració!
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La internacionalment reconeguda 
il·lustradora Roser Capdevila ha exhibit 
una petita part de la seva gran obra a Can 
Caralt, aquesta primavera. La inauguració 
de l’exposició Divertimento va omplir a 
vessar la sala d’actes del Museu Arxiu de 
Llavaneres dimarts 29 d’abril. Capdevila 
va estar acompanyada de les seves tres 
filles, la font d’inspiració del seu gran 
èxit Les Tres Bessones, i també del seu 
marit, Joan Batet, així com de molts i 
molts amics i admiradors. Els assistents 
van tenir el plaer d’escoltar la rondalla 
de La princesa i el pèsol versionada per a 
Llavaneres, que Capdevila ha il·lustrat 
expressament per a la seva visita al 
municipi. Una versió del conte d’Andersen, 
molt divertida, que la corona per sempre 
com la reina del pèsol de Llavaneres.

La il·lustradora va mostrar-se encantada 
d’exposar a Llavaneres, tan sols dos dies 
després que l’exposició del Palau Robert 
de Barcelona, Llapis i acció, que repassava 
tota la seva trajectòria, hagués tancat 
les portes. “Com feien els reis, deixo el 
palau d’hivern i ara vinc al palau d’estiu 
de Llavaneres”, va ironitzar. A Llavaneres, 
l’artista, nascuda a Barcelona l’any 39, hi 
ha presentat un seguit d’obres d’art fetes 
de cartró, entre d’altres objectes. Hi ha una 
sèrie de cadires: pintades i també creades 
a partir de caixes. També s’hi han mostrat 
altres elements, com rondalles, entre les 
quals destaca la dedicada a Llavaneres, que 
va estrenar en primícia pel Sopar del Pèsol. 
Els visitants també hi han pogut trobar un 
circ enginyós, que a través d’un sistema 
wi-fi permet fer ballar uns ratolins... Fins 
al 8 de juny, Can Caralt obre les portes 
perquè Llavaneres, el Maresme i tot el 
país conegui aquesta altra Capdevila.

Roser Capdevila 

dedica a Llavaneres 

una recreació molt 

original del clàssic 

conte de la Princesa 

i el pèsol  

Després de l’èxit de Divertimento, de 
Roser Capdevila, el Museu Arxiu de 
Llavaneres obre les portes a Raúl 
Capitani. L’artista argentí, afincat a 
Mataró des de fa 30 anys, mostrarà 
els seus gravats i les seves pintures 
d’arrel expressionista i surrealista, a 
partir dels quals reflexiona sobre els 
desemparats i sobre els efectes de la 
globalització. L’exposició s’inaugurarà 
divendres 13 de juny a dos quarts 
de vuit del vespre a Can Caralt, i 
s’hi podrà visitar fins al 27 de juliol. 

I al juny, Raúl Capitani

La reina del pèsol
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Promoció Econòmica acomiada la 15a Festa del Pèsol 
i comença a repensar-ne el format, que es podria 
reactivar per a la tardor, amb la sembra

Són les tres de la tarda i el parc de 
Ca l’Alfaro comença a recuperar la 
tranquil·litat. Avui, diumenge 27 d’abril, ha 
estat el dia central de la Festa del Pèsol, 
el dia de la degustació popular. Ha fet un 
matí esplèndid. Una desena de restaurants 
han portat les seves cassoles amb pèsol 
de Llavaneres i els visitants han pogut fer 
el clàssic tastet. La tradició és presentar 
pèsol ofegat però aquest any hi ha hagut 
alguna novetat: unes hamburgueses fetes 
amb pèsols i presentades de manera 
original pel restaurant Fuzion. “He treballat 
amb molts tipus de pèsol i el de Llavaneres 
és el millor”, comenta Cristian Herman, 
satisfet de la seva primera experiència en 
unes jornades gastronòmiques al poble. A 
més de pèsol garrofal, els visitants també 
han pogut assaborir la coca de Llavaneres, 
les postres per excel·lència del poble. 

A l’estand de Can Sala, la Fàtima Sala 
ja recull. També n’està satisfeta, però 
després de tants anys aquesta ha estat la 
primera fira sense el pare, Gaspar Sala, 
i el troba molt a faltar. Això sí, recorda, 
molt orgullosa, que va ser ell el creador 
d’aquesta coca. Per reconèixer-ho, 
l’Ajuntament de Llavaneres li va atorgar 
l’únic distintiu de la Coca d’Or l’any 2012.  
Va ser emocionant perquè reconeixia tota 
una vida d’esforç i coratge. El mateix que 
ha passat enguany amb el lliurament del 
Pèsol d’Or a Andrés Ródenas Íñiguez. 
Ródenas va recollir el distintiu, amb un 
fil de veu i amb els ulls d’emoció, de la 
mà de l’alcalde, Juan Manuel Garcia, i 
acompanyat de tota la família. Un petit 

homenatge i una mostra d’admiració a 
una persona que va conrear pèsols i que 
va cuinar moltes i moltes racions d’ofegat 
de Llavaneres. 

Ja és hora de recollir també la paradeta de 
Can Rabassa, on la Carme Obregon ha estat 
tot el matí a peu del canó; és un altre dels 
clàssics de la festa. Ella és la mestressa 
d’una de les sis hortes amb certificat de 
garantia de qualitat de Llavaneres; de tota 
la vida que ha treballat al camp i coneix 
com ningú que el pèsol garrofal “és molt 
senyor” i vol moltes atencions... 

A partir de demà, a l’Ajuntament, la 
Regidoria de Promoció Econòmica farà 
balanç del que ha estat aquesta quinzena 
edició de la Fira: des de l’esmorzar amb 
les escoles, que van regalar dos titelles-
pèsols preciosos; el Sopar del Pèsol, 
magníficament servit pel restaurant 
del CN El Balís i amb una convidada 
d’honor, la il·lustradora Roser Capdevila, 
que el va endolcir amb un conte preciós 
sobre La princesa i el pèsol versionat 
per a Llavaneres; fins a la fira comercial 
i d’entitats, i la degustació. Serà hora 
també de començar a treballar en una 
nova edició que, ben segur, portarà nous 
formats i noves propostes. A les hortes de 
Llavaneres encara recolliran les darreres 
collites de pèsol. També faran balanç de la 
temporada i començaran a pensar en quan 
el cicle torni a començar: per a la tardor, 
amb la sembra de les primeres llavors, 
que antigament es feia coincidir amb el 15 
d’octubre, Santa Teresa...

Fins a Santa Teresa

5
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El web municipal estrena una nova secció: el govern obert és un concepte al qual es 
vinculen els tres grans principis de transparència, participació i col·laboració. Com a 
part de la seva estratègia de govern obert, l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
treballa en l’obertura de dades per tal de fer pública aquella informació que pugui 
ser útil per a la ciutadania. Oferim en aquest espai, www.santandreudellavaneres.
cat/transparencia, en construcció, informació econòmica amb les assignacions als 
càrrecs electes i als grups polítics i també la secció de la Tribuna política, amb articles 
mensuals de tots els grups i també dels regidors no adscrits.

 “Govern Obert: transparència”, 
nova secció del web municipal

El govern de Llavaneres va presentar, 
el 21 de maig, les línies estratègiques 
del pressupost municipal per al 2014, 
en un acte que va reunir una trentena 
de persones a la sala de plens. Els 
comptes pugen a 12.827.245 euros i, un 
cop s’aprovin en el ple del 27 de maig, 
entraran en vigor al mes de juliol. En 
l’apartat de despeses, hi destaca els 
843.611 euros d’amortització de crèdit i 
els 118.250 euros de subvenció a entitats 
(el 75% de les quals es pagaran al juliol). 
Les inversions ascendeixen a 218.223 
euros, i inclouen el condicionament 
de l’aparcament de Jaume Brutau i la 
renovació d’una canonada a la Roca de la 
Nao, entre altres obres. 

El govern municipal va 

presentar públicament 

els comptes d’enguany, 

que estaven pendents 

d’aprovació

La Regidoria de Governació va 
organitzar, el 7 de maig, una formació 
adreçada al cos de la Policia Local. Vuit 
agents van ser instruïts en Suport vital 
Bàsic i desfibril·lador extern automàtic. El 
curs el va impartir Joan Montoya Miguel, 
del Consell Català de Ressuscitació, a 
través de Creu Roja, i va servir perquè 
els assistents reconeguin un cas 
d’emergència per aturada cardíaca i 
sàpiguen com cal actuar.

La Regidoria de Mobilitat i Transports 
ha habilitat una zona d’aparcament 
reservada als usuaris del Casal de la Gent 
Gran. L’esplanada té cabuda per a uns deu 
cotxes i està just a tocar de l’equipament 
municipal. Així, es dóna resposta a una 
petició de la junta del Casal, que demanava 
més facilitat d’aparcament per als usuaris, 
que per l’edat tenen majoritàriament 
la mobilitat reduïda. D’altra banda, les 
places d’aparcament de davant de l’antiga 
Policia i la de la plaça de la Vila, passen a 
ser d’ús exclusiu dels serveis municipals.

La Regidoria de Mobilitat i Transports 
organitzarà el 3r Saló d’Educació Viària i 
Mobilitat Sostenible els dies 7 i 8 de juny, 
al parc de Ca l’Alfaro i al passeig de la Mare 
de Déu de Montserrat, d’11 a 14 hores i de 
17 a 20.30 hores. Hi haurà circuit de cars 
de motor i ecològics, un simulador de 
motos, tallers,  trixitaxis... Els nens i nenes 
també podran pujar a una de les motos 
de la Policia Local, obtenir el carnet del 
bon conductor i conèixer la feina de l’ADF 
Serralada de Montalt i també del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM).

Ajudar 
a salvar vides

Aparcament per al 
Casal de Gent Gran

3r  Saló d’Educació 
Viària a Llavaneres

Seny 
a les finances locals

El regidor d’Hisenda, Albert Sala, 
va avançar que serà un pressupost 
“restrictiu en la despesa” perquè l’actual 
situació “no permet grans alegries”. Sala 
va explicar que el govern no ha pogut 
obrir enguany un procés participatiu 
perquè hagués endarrerit encara més el 
pressupost i va assegurar que aquest any 
“no es crearà més deute”. Pel que fa a les 
inversions, va justificar que no s’hi hagi 
inclòs el projecte del pavelló municipal. 
“Hem considerat, per responsabilitat, 
esperar com a mínim a l’any que ve: no 
podem actuar a cegues”, va assegurar, i 
va afegir: “Bona part de les subvencions 
estan garantides. Primer cal estudiar bé 
el cost de construir-lo i de mantenir-lo”. 
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El jurat va concedir 

15 premis als millors 

treballs presentats 

al certamen, tant en 

prosa com en poesia, 

i majoritàriament als 

candidats més petits

La Regidoria de Cultura va lliurar, dissabte 
26 d’abril, els premis de la Mostra Literària 
2014 de Sant Andreu de Llavaneres. 
Enguany el jurat, composat per Assumpta 
Mercader, Lluís Albertí i Manel Aires, va 
haver d’escollir entre 332 treballs, una 
xifra superior a la de l’any passat, i en 
què destaca la participació en categories 
infantils. En categoria d’adults, en canvi, 

tots els premis van quedar deserts i el 
jurat va decidir atorgar un accèssit. 
Al web municipal podeu llegir totes les 
obres guanyadores. En la presentació, el 
regidor de Cultura, Joan Mora, va explicar 
el conte de la princesa i el pèsol. Per la 
seva banda, l’alcalde, Juan Manuel Garcia, 
va agrair la col·laboració de les escoles i de 
l’institut de Llavaneres. 

GRUP A
Poesia

Primer Premi: Lucía Cerván Campo

Segon Premi: Ona Sellarès Costa

Prosa

Primer Premi: Carlota Meléndez Ribas

Segon Premi: Andrea de la Rosa Godoy

GRUP B
Poesia

Primer Premi: Albert Rodríguez Taus

Segon Premi: Josep Maria Martorell Pi

Prosa

Primer Premi: Ignacio García Escolà

Segon Premi: Arnau Aroca Fontanals

GRUP C
Poesia

Primer i Segon Premi: Desert

Prosa

Primer premi: Paula Coll Lloveras

Segon premi: Júlia Sabater Oliveras

GRUP D
Poesia

Primer Premi: Ana María Sánchez Tarifa

Prosa

Primer Premi: Òscar Domínguez

Segon Premi: Maite Castillejos Klomp

GRUP E
Poesia

Primer i Segon Premi: Desert

Prosa

Primer Premi: Sílvia Oliver Codina

GRUP F
Prosa

Accèssit: Mario Barguño Casanova

Els guanyadors

El Museu Arxiu de Llavaneres, amb la 
col·laboració de l’Escola Municipal de 
Música de Llavaneres, va organitzar una 
visita guiada i musicada a les instal·lacions 
de Can Caralt, dissabte 17 de maig. La 
proposta es va fer coincidint amb el Dia 
Internacional dels Museus i va servir per 
recordar i difondre l’important patrimoni 
que Llavaneres exhibeix al seu museu, 
on destaca especialment la pinacoteca, 

amb obres de Rafael Durancamps, Albert 
Ràfols-Casamada, Antoni Tàpies, Joan 
Miró o Josep Guinovart, entre d’altres; 
i també la sala d’escultura, que dóna 
cabuda a un fons patrimonial amb 
noms com Manolo Hugué, Josep Maria 
Subirachs o Manuel Cusachs.

Can Caralt aprofita el 

Dia Internacional dels 

Museus per fer gala del 

seu fons patrimonial

Aprenents d’escriptors
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La Regidoria de Cultura és a punt de tancar 
un acord de col·laboració amb la Fundació 
Palau, que vol involucrar els ajuntaments 
i els pobles de Llavaneres, Sant Vicenç i 
Caldes d’Estrac en el Festival d’Estiu de 
Poesia, que se celebra al mes de juliol. 
La proposta és fer itinerant una de les 
activitats i, per començar, s’estrenaria 

Llavaneres, que és previst que aculli un 
concert diumenge 6 de juliol, al vespre. 
“És una proposta molt interessant per 
estrènyer els llaços amb Sant Vicenç i 
Caldes en matèria cultural”, ha destacat 
Joan Mora, regidor de Cultura.

Llavaneres es prepara per viure la Festa 
Major de la Minerva, que arriba del 17 al 
21 de juliol. El cap de setmana anterior 
ja hi haurà propostes: la 22a Trobada 
de Puntaires, el Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple i l’estrena teatral de la Inestable 
d’El Casal, que presentarà No és tan 
fàcil, de Paco Mir. En els dies centrals 
de la celebració no hi faltaran clàssics 
de la festa: balls, espectacles infantils, 
competicions esportives, havaneres i 
focs artificials, així com l’ofici solemne. 

Una de les novetats és que el castell 
de focs torna a programar-se la nit de 
diumenge i que dilluns 21, festa local, el 
concert de tarda i el ball anirà a càrrec, 
de nou, de la Maravella. També destaca 
la presentació, dissabte 19 de juliol, al 
vespre, de la bèstia de foc d’Els Banyuts 
de Llavaneres. El regidor de Cultura, Joan 
Mora, comenta que ha hagut de mantenir 
la programació de la Festa Major que ja 
hi havia contractada. Podeu consultar els 
actes més destacats a la plana 14.

La Regidoria de Cultura programa les 
Nits de Can Caralt. Quatre propostes, a 
càrrec de grups de música locals, per a 
les nits de l’11 i el 25 de juliol, i de l’1 i 8 
d’agost. Sempre a partir de les 22 hores, 
als jardins de Can Caralt, amb servei de 
bar i entrada lliure.

Llavaneres no va faltar, dimecres 23 
d’abril, a la cita de la diada de Sant 
Jordi. A més de les clàssiques parades 
de roses i llibres al carrer, hi va haver 
dues novetats. Per tal d’animar els 
llavanerencs a visitar les instal·lacions de 
Can Caralt, el Museu Arxiu va obsequiar 
els visitants amb un llibre. D’altra banda, 
El Casal de Llavaneres va organitzar 
una exposició Llibres de col·leccionista i 
va retre un senzill homenatge al Premi 
Nobel de Literatura, Gabriel García 
Márquez, recentment desaparegut, amb 
una encesa d’espelmes.

Hechiceras és el nou relat del llavanerenc 
Francesc N. Margenat, que durant la diada 
de Sant Jordi va estar signant llibres a la 
llibreria Rosa Radó del carrer de Munt. 
La novel·la vol homenatjar aquelles 
persones que van patir en carn pròpia 
“la repressió, la persecució, la tortura 
i la mort més 
horrible” per part 
de la Inquisició. 
Ambientada en 
una petita vila 
de Pontevedra, 
explica la història 
de Gabriela, que 
no podrà desfer-
se d’una “perversa 
herència familiar”...

El parc de Ca l’Alfaro serà l’escenari, el 
18 de juliol, del 5è Festival benèfic de 
les Llums, que organitza l’Associació 
de les Llums. A partir de les 22h, hi 
ha  programada l’actuació de Miquel 
del Roig, Mai Mai, Chacho Muchacho i 
Johnny Quid DJ. 

La Minerva, del 17 al 21 de juliol

Les nits 
de Can Caralt

Sant Jordi: llibres, 
roses i record a Gabo

Francesc N. 
Margenat presenta 
“Hechiceras”

El 18 de juliol, 
Festival de les Llums

El municipi acollirà 

una de les activitats: 

un concert el 6 de juliol

Llavaneres s’integra en el 
circuït del Festival d’Estiu de 
Poesia de la Fundació Palau 
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Descobreix el teatre musical
El Casal de Llavaneres proposa dos 
cursos intensius de teatre musical: un 
per a joves i adults, que es farà durant 
la segona quinzena de juliol, i un segon, 
per a nens i nenes de 5 a 12 anys, que 
s’impartirà de l’1 al 10 de setembre. El 
primer, de 19 a 22 hores, estarà dedicat a 
Mar i Cel, i el segon, de matí, se centrarà 
en el musical d’El Rei Lleó. Les classes 
aniran a càrrec de Carlos Gramaje, de 
la companyia Dagoll Dagom. Més a 
informació i inscripcions, al 617 070 901.

Casal de fotografia 
El Casal de Llavaneres té una altra 
proposta de formació per al mes de juliol. 
Es tracta d’iniciar-se en el món de la 
fotografia i hi ha dues opcions: un casal 
fotogràfic per a joves de 12 a 17 anys, que 
es farà del 30 de juny a l’11 de juliol, i un 
curset d’introducció per a totes les edats. 
Les classes aniran a càrrec d’Eva Parey. 
Per a inscripcions, Secretaria d’El Casal 
de Llavaneres, 93 792 88 10.

Balís Camp ‘14
El Club Nàutic El Balís organitza el Balís 
Camp ‘14, amb activitats esportives per 
a nens i nenes a partir de 4 anys, del 25 
de juny al 12 de setembre. Hi ha preus 
especials per residents a les 3 Viles. Ofereix 

cursos i activitats especials adaptades a 
cada grup: infantil, juvenil i adults; cursos 
de vela, windsurf i natació; cursos amb 
múltiples esports i també caiac i paddel 
surf, amb o sense monitor, i activitats de 
fitness. Inscripcions al  web www.escola.
cnelbalis.com.

Campus de futbol
El CF Escola Llavaneres organitza la 6a 
edició del Campus de Futbol per a nens de 
4 a 12 anys. L’activitat es farà del 30 de juny 
al 18 de juliol, al camp municipal de futbol, 
de 9.30 a 18 hores.  El campus aprofundeix 
en els valors del futbol, prioritzant la 
diversió i el joc. L’activitat inclou piscina 
i dinars a l’Escola Serena Vall. Per a 
informació i reserves, 655 208 778 o 610 
044 364.

Campus de bàsquet i anglès
El Club Bàsquet 3 Viles torna a organitzar 
el Campus BEC 2014, perquè els nens i 
nenes aprenguin anglès i millorin la tècnica 
del bàsquet aquest estiu. El campus es 
farà del 25 de juny al 25 de juliol, al pavelló 
municipal de Llavaneres, i les inscripcions 
es poden fer per setmanes. Hi ha dues 
opcions: el BEC peques, de 4 a 7 anys, i el 
BEC per a nens i nenes de 8 a 15 anys. Per 
a informació i reserves, 636 17 17 24 i el 
web www.basquet3viles.org.

Casal artístic d’Estiu  
El Casal de Llavaneres ofereix el Taller 
d’Art 2014, del 25 de juny al 31 de juliol i 
de l’1 al 10 de setembre. Es fa de 10 a 13 
hores i s’adreça a nens i nenes de 4 a 16 
anys. Activitats: pintura, volum, ceràmica, 
reciclatge i pintura sobre fusta, pintura 
sobre tela, scrapbooking, modelat amb 
polimèrics i altres manualitats. Més 
informació a taller.artistic@gmail.com o 
als telèfons 687 842 031 o 93 792 88 10.

Campus d’Handbol 
El Club Handbol de Llavaneres organitza 
aquest campus del 28 de juliol al 29 
d’agost al pavelló municipal d’esports, 
de 9 a 14 hores. La proposta inclourà una 
remullada a la piscina municipal. Per a 
més informació, contacteu amb el club a 
handbol@chllavaneres.cat.

Casalet d’Estiu Amatista
L’Espai Amatista té obertes les inscripcions 
per al Casalet d’Estiu 2014. S’adreça a nens 
i nenes de 3 a 10 anys i s’ofereix del 25 de 
juny al 31 de juliol, en horari de matí i tarda. 
Amatista ha programat més activitats per 
aquesta temporada: psicomotricitat en 
família, anglès per a adults i el Pesolet de 
dia i de nit. Més informació al 627 351 113 
o a info@amatista.org.

Casal d’Estiu

Del 25 de juny a l’1 d’agost
Per a nens i nenes nascuts els anys 
2001 a 2011
Matí i tarda
A l’Escola Sant Andreu 
(carrer Contrabandistes, s/n)
Activitats:
Esports, jocs i tallers
Curset de natació, dos dies 
a la setmana
Jocs d’aigua a diari

Casal Esport Mar

Del 30 de juny i al 25 de juliol
Per a nens i nenes de 1r de primària 
a 1r d’ESO, nascuts entre 
el 2001 i el 2007
De 9 a 13 h (es pot complementar 
amb els serveis del Casal d’Estiu)
Al Port Balís (accés amb autocar des 
de l’Escola Sant Andreu)
Activitats: Vela / Windsurf / Caiac

Altres casals i tallers d’estiu:

Torna la campanya L’estiu, a Llavaneres, 
l’oferta de la Regidoria d’Ensenyament 
de l’Ajuntament de Llavaneres pensada 
perquè els nens i nenes gaudeixin al màxim 
de les vacances escolars. Les inscripcions 
estan obertes, a través del web municipal 
www.santandreudellavaneres.cat/estiu 
fins al 6 de juny. Passat aquest termini, 
adreceu-vos a la Regidoria d’Ensenyament 

(plaça de la Vila, 1, 2n pis). Us donem 
tots els detalls de les dues propostes: el 
Casal d’Estiu 2014 i el Casal Esport Mar 
2014, que l’Ajuntament gestiona a través 
de Sereduca. Els preus són variables en 
funció de les franges horàries i de les 
setmanes que es triïn (consulteu-ho al 
web). Us detallem també altres propostes 
d’entitats i clubs esportius de Llavaneres. 

Tota la 
informació 
dels casals 
d’estiu: 
aprofita al 
màxim les 
vacances 
escolars
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La Regidoria d’Ensenyament impulsa una 
proposta innovadora per fer costat als 
més petits en els moments més difícils de 
la vida. La separació dels pares, la mort 
de l’avi, el fer-se gran... són algunes de 
les temàtiques de la selecció de contes 
que integren La maleta pedagògica. Es 
tracta d’un servei de préstec de contes 
que podran sol·licitar els centres 
d’ensenyaments del poble, tant les 
escoles bressol com les escola d’infantil 
i primària. Són un total de 19 contes, 
curosament escollits, per a nens i nenes 
d’entre 0 i 12 anys. Sóc un drac o Blanca la 
petita cangur són alguns dels títols de la 
col·lecció. El dossier informatiu elaborat 
per la Regidoria d’Ensenyament facilitarà 
molt la tria a les escoles, ja que els contes 
es classifiquen per edat i per temàtica, i a 
més s’hi resumeix la història.

L’Escola Labandària de Llavaneres ha 
estat guardonada en la 36a edició dels 
Premis Baldiri Reixac, que atorga la 
Generalitat de Catalunya. El departament 
d’Ensenyament ha valorat el seu treball 
Biblioteca: L’encís de la paraula, que és un 

dels 12 treballs premiats en la categoria 
d’Escola. Els guardons es van lliurar el 
28 de maig al Palau de Pedralbes. A la 
secció A peu de carrer (pàg 15) reproduïm 
la valoració que ens ha fet arribar la 
directora del centre, Montse Zarza.

Llavaneres disposarà, finalment, de 
quatre línies de P3: dues a l’Escola Serena 
Vall –atenent la demanda en l’etapa de 
les preinscripcions-, una a l’Escola Sant 
Andreu i una a l’Escola Labandària. 
Un any més, la reducció de la natalitat 
ha condemnat el municipi a perdre la 
cinquena línia de què s’havia gaudit anys 
enrere. De fet, fins a l’últim moment ha 
perillat aconseguir-ne la quarta.  

Fer-se grans...

Un Baldiri Reixac per al Labandària

Quatre línies de P3

Informació d’interès

Del 10 al 13 de juny
Matriculacions a les escoles 
bressol municipals
Del 17 al 20 juny 
Festes de final de curs a les escoles 
d’infantil i primària

10

A més de preparar els concerts de 
cloenda, a l’Escola Municipal de Música 
es treballa ja en el nou curs escolar 
2014-2015 i ja hi ha en marxa les 
matriculacions. Els alumnes del centre 
que vulguin continuar el curs vinent 
s’han matriculat a finals de maig i del 3 
al 6 de juny s’inscriurà als alumnes nous. 
A més d’una desena d’instruments, 
l’Escola imparteix, entre d’altres, 
música en Família, sensibilització 3, 4, 5 
i 6 anys, corals Infantils i d’adults, grups 
de guitarres, conjunt de veus i pianos...

Paral·lelament, alumnes i mestres viuen 
amb intensitat el final de curs: trobades 
de música, concerts, audicions, proves de 
música i d’instruments… A més, també 
hi ha en marxa els tallers de música en 
família, de batucada i d’exploració de la 
veu, entre d’altres. En aquests moments, 
treballen per al concert de final de curs 
que oferiran el 21 de juny, a les 12 
del migdia, als jardins de Can Caralt. 
www.escolamusicallavaneres.com.

Música per créixer

L’Escola Municipal de 

Música de Llavaneres 

està vivint un intens 

final de curs



11

Llavaneresinfo

Actualitat

Les persones interessades en participar-hi poden fer la sol·licitud a:

Regidoria de Benestar Social 
Ca l’Alfaro, passeig de la Mare de Déu de Montserrat, 27 
Telèfon 93 702 36 44

Són dues activitats adreçades a la gent 
gran, a persones que vulguin exercitar la 
seva memòria i prevenir el deteriorament 
cognitiu que comporta l’edat i altres 
factors externs. Es treballa en grups de 
deu a dotze persones i cadascun té un 
ritme i un programa d’activitats diferents.

L’objectiu és exercitar i estimular la 
memòria, a través d’exercicis que 
fomenten la imaginació, la creativitat i 
el treball de grup. Així mateix, es millora 
l’autoestima de les persones. L’activitat 
és conduïda per un professional de 
l’equip de Serveis Socials municipals.

El Taller d’entrenament 
de la memòria i el Taller Obert

Llavaneresinfo

Si el tens,

Xipar

Cuidar

Registrar

Responsabilitzar-se

Porta’l sempre lligat

Posa-li la placa
identificadora

No el portis a zones
d’esbarjo infantil

Recull les seves 
defecacions

I quan el portis 

a passejar recorda:

Què cal fer?

La Regidoria de Sanitat acaba de fer 
pública la campanya Estima’l amb 
l’objectiu de conscienciar els propietaris 
de gossos i gats i facilitar-los tota la 
informació sobre què cal fer i com cal 
actuar per tenir cura de les mascotes. 
La campanya es va donar a conèixer 
coincidint amb la Festa de Bellesa Canina, 
que es va celebrar al maig al parc de Ca 
l’Alfaro, i ara es farà arribar a les escoles 
i als centres veterinaris del poble. Emili 
Minguell, regidor de Sanitat, explica que 
cada vegada hi ha més animals domèstics 
i que els propietaris han de complir la 

n o r m a t i v a .
La campanya 
també vol 
incidir en donar 
a conèixer les races dels gossos 
considerats potencialment perillosos 
i difondre que els propietaris han de 
disposar d’una llicència administrativa 
per a la seva tinença i conducció. 
A més dels cartells, la Regidoria de 
Sanitat ha encarregat unes xapes 
identificatives i unes bosses per recollir 
excrements que properament es podran 
recollir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

La Regidoria de 

Sanitat fa campanya 

a favor d’una tinença 

responsable d’animals 

de companyia
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El llavanerenc Joan Giralt Cano va 
proclamar-se, juntament amb la selecció 
catalana, campió d’Espanya de natació 
adaptada per Comunitats Autònomes, 
a finals de març a Madrid. Giralt va ser 
un dels esportistes més destacats de la 
competició i va aconseguir batre el rècord 
d’Espanya en 50m i 100m esquena. Joan 
Giralt és un jove de 20 anys que, des 
dels 14, es dedica professionalment a la 
natació adaptada. 

La patinadora Anna Rabassa s’acaba de 
proclamar subcampiona de Catalunya 
en categoria cadet. El Campionat de 
Catalunya Cadet 2014 de patinatge 
artístic es va celebrar el 10 i 11 de 
maig, a Banyoles. El Club de Patinatge 
Artístic de Llavaneres informa que 
Rabassa participarà en el XXII Campionat 
d’Espanya Cadet que es celebrarà els dies 
27 i 28 de juny a Parets del Vallès.

La llavanerenca Clàudia Luna Bonachera 
es va proclamar campiona d’Espanya 
júnior de Duatló, en un campionat 
disputat a Avilés a l’abril. Luna té 17 
anys, és alumna de l’Institut Llavaneres 
i aquest ha estat el seu primer títol de 
campiona d’Espanya. Esportista des de 
petita, és membre de l’equip de triatló del 
CN Mataró. La propera gran cita de Luna 
serà el campionat del món de duatló, que 
es disputarà a Pontevedra.

El Balís ha estat designat port esportiu organitzador del 
Campionat d’Europa de la classe J-80, que se celebrarà del 
28 de juny al 4 de juliol. El CN El Balís fa mesos que treballa 
perquè aquest esdeveniment, amb una important projecció 
internacional, sigui un èxit. El campionat comptarà amb la 
participació d’entre 90 i 120 embarcacions i d’esportistes d’alt 
nivell mundial, provinents d’Espanya, França, Itàlia, Polònia, 
Alemanya, Holanda, Gran Bretanya, Dinamarca, Noruega i Suïssa.

La Regidoria d’Esports farà les 
inscripcions per als Cursets de Natació 
2014 el proper dilluns 9 de juny, de 9,30 
a 12,30 hores, a la sala d’actes de la 
Biblioteca municipal (carrer Clòsens, 
65). Els cursets s’impartiran de l’1 al 31 
de juliol i de l’1 al 29 d’agost a la piscina 
municipal. S’adrecen a nens i nenes 
nascuts a partir de l’any 2010 i les places 
són limitades. Els inscrits es distribuiran 
en dos grups: iniciació i perfeccionament, 
segons les edats i el nivell.

HORARIS
Iniciació
Matins, de 12 a 13 hores
Tardes, de 16 a 17 hores

Perfeccionament
Matins, d’11 a 12 hores
Tardes, de 17 a 18 hores

Preus 
55,50 euros al mes, per una hora de 
curset diària, de dilluns a divendres.

Nous rècords 

estatals de Joan Giralt 

La patinadora Anna 

Rabassa, subcampiona 

de Catalunya cadet 2014 

Clàudia Luna,  

campiona d’Espanya 

júnior de duatló

Campionat d’Europa de Vela, aquest estiu al Balís

El 9 de juny, inscripció 
als cursets de natació

A la Biblioteca municipal, de 9,30 a 12,30 hores
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Les entitats
La secció de teatre d’El Casal de Llavaneres 
té en marxa, des de primers de maig, la 
17a Mostra de Teatre Dani Tapias, que per 
segon any es programa per a la primavera 
amb l’objectiu d’atreure més públic. De 
moment, ja han pujat a l’escenari les 
dues primeres propostes: Boarding pass, 
una comèdia a càrrec d’Eskakejats Teatre 
d’Arenys de Munt, i Tres contes infantils, 
a càrrec de la companyia Pa amb oli 
Teatre, de Mataró. La següent proposta 

s’oferirà diumenge 15 de juny (18 hores): 
Passió d’estiu, amb el Centre Parroquial 
d’Argentona. El plat fort de la Mostra de 
Teatre Dani Tàpias 2014 serà l’estrena de 
No és tan fàcil, a càrrec de la companyia 
Inestable d’El Casal. Una obra de Paco 
Mir que és sinònim de 100% humor 
i que parodiarà el món de la parella. 
Es representarà, en el marc de la Festa 
Major de la Minerva, el cap de setmana del 
12 i el 13 de juliol, al parc de Ca l’Alfaro.

El Club de Cultura d’El Casal de Llavaneres 
va organitzar, els quatre primers 
divendres de maig, un cicle d’audiovisuals 
dedicats a la Guerra Civil a Catalunya dels 
anys 1936 a 1939. El cicle s’ha inclòs en el 
programa del Tricentenari a Llavaneres. 
Paral·lelament, la Secció Sènior d’El 
Casal ha preparat, com a activitats 
complementàries, tres sortides culturals. 
La primera es va fer al 22 de maig al nord 
de la Jonquera per resseguir la Ruta de 
l’Exili. Properament se’n farà una segona 
al Centre Cultural el Born, a Barcelona, 
per acostar-se als fets del 1714, i una 
altra, a les Terres de l’Ebre, per fer-hi 
un seguiment de la Batalla de l’Ebre.

El Casal de Llavaneres convida a la 
presentació del llibre Hortalisses i flors 
remeieres, de Fra Valentí Serra de 
Manresa. L’acte es farà divendres 6 de 
juny a dos quarts de nou del vespre, a El 
Casal, i inclourà una part pràctica. És el 
tercer llibre que publica Fra Valentí Serra 
sobre el receptari caputxí. En aquesta 
ocasió, presenta les peculiars virtuts 
remeieres de les herbes santes i ofereix 
una tria de receptes i de remeis, junt amb 
una curiosa selecció d’antigues tradicions 
agràries practicades a les hortes i jardins 
conventuals.

El Club Handbol de Llavaneres 
organitzarà del 29 de juny al 4 de juliol 
un campus d’handbol platja. La proposta, 
que es portarà a terme a la platja de 
Sant Vicenç de Montalt, al costat del Port 

Balís, s’adreça a esportistes individuals 
i a equips. Com a cloenda, el 5 de juliol 
es disputarà el Torneig internacional 
Absolut. Més informació i inscripcions: 
www.week.chllavaneres.cat.

L’Associació de Veterans de Futbol Sala 
de Llavaneres organitza el I Torneig 
de Futbol Sala 24-32 hores, els dies 
4, 5, i 6 de juliol, al pavelló municipal. 
El preu és de 150 euros per equip. 
Per a inscripcions, cal contactar amb 

Sandra Mena  Moliner a través del 
Facebook, abans  del  dimecres 25 de 
juny. D’altra banda, G-Sport organitza 
un Torneig de Futbol 7 del 14 al 20 
de juliol, al camp de futbol municipal. 
Inscripcions a la Regidoria d’Esport.

17 anys de la Mostra Dani Tàpias 

Per no repetir 
errors passats 

Hortalisses i herbes 
remeieres

Campus d’Handbol Platja

Torneig de Futbol Sala i de Futbol 7



14

Llavaneresinfo

1414

Dijous 5 de juny 

10 h, Biblioteca municipal

Sessió formativa: “Com buscar 

feina per internet”

Cal inscripció prèvia al web 

municipal. Organitzat per Regidoria 

de Promoció Econòmica

19.30 h, Casal de Joves

Xerrada: “Els canvis a 

l’adolescència”

Adreçada a pares i mares amb fills/

es d’11 a 18 anys.

Organitzat per Regidories de Sanitat, 

Joventut i Ensenyament, amb el 

suport de la Diputació 

Divendres 6 de juny 

19 h, Biblioteca Municipal

Presentació de llibre

“La nit de Vàlia”, a càrrec de la seva 

autora, Monika Zgustova

Organitzat per Biblioteca Municipal

20:30 h, El Casal de Llavaneres

Presentació del llibre: “Hortalisses 

i flors remeieres” De Fra Valentí 

Serra de Manresa. Organitzat per El 

Casal de Llavaneres

Dissabte 7 de juny 

11 h, Parc de Ca l’Alfaro i pg Mare 

de Déu de Montserrat

3r Saló d’Educació Viària

D’11 a 13.30 hores i de 17 a 20.30 

hores. També diumenge 8 de juny

Organitzat per Regidoria de Mobilitat 

i Transports

Diumenge 8 de juny 

10 h  a 14.00 h, Sala polivalent 

de Ca l’Alfaro. Campanya de donació 

de sang. Organitzat per Banc de 

Sang i Teixits

Dijous 12 de juny 

21:30 h, El Casal de Llavaneres 

(Sala de lectura) Projecció 

audiovisual: “Under Suspicion” 

Organitzat per Secció de Cultura d’El 

Casal de Llavaneres

Divendres 13 de juny 

19:30 h, Can Caralt

Exposició: “Raúl Capitani: 

gravat i pintura”

Fins al 27 de juliol. Entrada lliure. 

Organitzat per Museu Arxiu 

21:30 h, El Casal de Llavaneres 

Nit d’òpera: “Aida”

Socis gratuït, no socis: 3€
Organitzat per Club de Cultura

Dissabte 14 de juny 

14 h, Casal de la Gent Gran

Botifarrada popular

Organitzat: Casal de la Gent Gran

18 h, El Casal de Llavaneres 

Cinema infantil: “Planeta 51”

Organitzat per Club de Cultura 

21:30 h, El Casal de Llavaneres 

Cinema clàssic: “El fabuloso 

mundo del circo”

Organitzat per Club de Cultura 

Diumenge 15 de juny 

10.30 h, Davant del Camp de Futbol

Copa Derbi Variant 2014 

1a cursa de 3h de resistència

Organitzat per Adventures 

Llavaneres i Federació Catalana 

de Motociclisme

11 h, Parc de Ca l’Alfaro

Descobreix l’Handbol. Jornada 

lúdica i botifarrada popular. 

Organitzat per Club Handbol 

Llavaneres

18 h, Sala polivalent 

d’El Casal de Llavaneres

Teatre: “Passió d’estiu”

A càrrec del Centre Parroquial 

d’Argentona. Organitzat per Secció 

de Teatre d’El Casal de Llavaneres

Divendres 20 de juny 

21:30 h, Parc de Ca l’Alfaro

Gim Llavaneres: 40 anys

Espectacle de ball. Entrada lliure

Organitzat per Gim Llavaneres

Dissabte 21 de juny 

12 h, Jardins de Can Caralt

Concert de final de curs

Entrada lliure

Organitzat per Escola Municipal 

de Música de Llavaneres

Dilluns 23 de juny 

21:30 h, Esplanada de Jaume 

Brutau Arribada de la Flama del 

Canigó. Coca i cava per a tothom

Organitzat per Secció de Tradicions 

i Festes Catalanes amb la 

col·laboració de l’Ajuntament 

21:30 h, Casal de la Gent Gran

Revetlla de Sant Joan

Sopar popular i ball

Organitzat: Casal de la Gent Gran

Dissabte 28 de juny 

19 h, Parc de Sant Pere

Revetlla de Sant Pere 

Divendres 11 de juliol

19 h, Parc de Ca l’Alfaro 

Actuació d’Esperit de Joventut 

  

Dissabte 12 de juliol

9 h, Pavelló municipal

Torneig 24h de bàsquet 3x3

16 h, El Casal de Llavaneres 

Campionat de Botifarra 

22 h, Parc de Ca l’Alfaro 

Teatre: “No és tan fàcil”, a càrrec 

de la Companyia Inestable

 

Diumenge 13 de juliol

10 h, Parc de Ca l’Alfaro 

XXII Trobada de la puntaire

11 h, Piscina municipal

Mulla’t per l’esclerosi múltiple

20.30 h, Parc de Ca l’Alfaro

Teatre: “No és tan fàcil”, a càrrec 

 de la Companyia Inestable

Dilluns 14 de juliol

19 h, Camp de futbol municipal

Torneig de Futbol 7

Dijous 17 de juliol

19 h, Parc de Ca l’Alfaro

Concert de Festa Major, a càrrec 

de l’Escola de Música

22 h, Església parroquial

Concert d’orgue i violí

Divendres 18 de juliol

22 h, Parc de Ca l’Alfaro

Juny / Juliol 2014

(avançament del programa)
FESTA MAJOR LA MINERVA 2014

Festival de les Llums

Dissabte 19 de juliol

12 h, Pati de l’Escola Labandària

Xeringada infantil i festa de l’escuma

18 h, Cercavila de gegants 

20.30 h, Plaça de la Vila 

Presentació de la bèstia de foc 

d’ Els Banyuts  

22 h, Correfoc amb Els Banyuts 

23 h, Parc de Ca l’Alfaro 

Ball amb La Banda del Drac

Diumenge 20 de juliol

9.30 h, Pg. Mare de Déu 

de Montserrat Pedalada popular

10.30   h, Escola Labandària Dia de l’Skate

11.30 h, Església parroquial 

Concelebració solemne de l’Eucaristia 

17.30 h, Plaça de la Vila

Actuació infantil

20.30 h, Platja de Llavaneres 

Cantada d’havaneres i rom cremat  

22.45 h, Platja de Llavaneres 

Castell de focs 

23.30 h, Parc de Ca l’Alfaro 

Ball amb La Privada Orquestra

Dilluns 21 de juliol

11 h, Piscina municipal. 

Inflables 

18.30 h, Parc de Ca l’Alfaro 

Concert de gala 

19 h, Parc de Sant Pere 

Animació infantil 

22.30 h, Parc de Ca l’Alfaro Ball de gala 

Espectacle infantil, sardinada 

popular i ball 

Organitzat: Regidoria de Cultura 

i Festes, amb la col·laboració 

d’El Casal

Divendres 4 de juliol

 22 h, El Casal de Llavaneres (sortida) 

Caminada nocturna

Recorregut senzill amb una sindriada 

popular a la platja

Cal portar beguda i sopar. Els menors 

de 16 anys han d’anar acompanyats.

Organitzat per Regidoria d’Esports i 

Secció Espotiva d’El Casal

Dissabte 5 de juliol 

9 h, Pavelló municipal

Torneig 24 hores Futbol Sala

Fins al 6 de juliol. Organitzat per Associació 

Esportiva Veterans de Llavaneres

21 h,  El Casal de Llavaneres

38è Aplec de la Sardana

Amb les cobles Reus Jove, Jovenívola de 

Sabadell i Principal del Llobregat. 

Organitzat per El Casal de Llavaneres

Divendres 11 de juliol 

22 h, Club Nàutic El Balís: 

sortida i arribada. 

Cursa nocturna: “Moonrunning” 

Organitzat per Cima Dynamic

Dissabte 26 de juliol

21 h, parc de Ca l’Alfaro 

Festival benèfic contra el càncer 

Organitzat per Llavaneres contra 

el Càncer



15

Llavaneresinfo

A peu de carrer
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Gim Llavaneres, 40 anys

El nostre Projecte Biblioteca: “L’Encís de les Paraules” és un dels 
12 guanyadors en la XXXVI edició dels Premis Baldiri Reixac en la 
modalitat d’Escola, on es presenten escoles d’arreu de Catalunya. 
Uns premis que valoren principalment el treball que es fa de la 
llengua i la cultura catalana. Per a nosaltres, per a la nostra escola, 
significa un reconeixement al nostre projecte educatiu consolidat 
al llarg d’aquets 8 anys, i un impuls per a continuar treballant i 
innovant!
Per aconseguir aquest premi hem seguit tot un procés on membres 
del jurat de la Fundació Carulla van valorar de primera mà les 
activitats que formen part del projecte Biblioteca. Un projecte, on van 
destacar, l’ús molt funcional de la llengua. Un projecte on es poden 
veure reflectits altres projectes (audiovisuals, premsa, emocions...) i 
on s’incorporen diferents àrees curriculars.
I que és possible gràcies a la participació de tota la comunitat 
educativa: mestres, alumnes i famílies!

Montse Zarza. Directora de l’Escola Labandària

La història de Gim Llavaneres arrenca l’any 1974 de la mà de la 
noruega Karin Horni i de la Marta Brutau, que van obrir el primer 
estudi de “gimjazz” (Karin Estudio) a l’aleshores garatge de la 
família Casals -antigues tomaqueres de Can Brutau-. En aquell 
moment, era un ball desconegut però va tenir molt d’èxit. La Karin 
va marxar el 1984, però la llavor que ens va deixar amb molta il·lusió 
i esforç ha anat arrelant i creixent. El test se’ns va fer petit, i durant 
3 anys (1994-1997) ens vàrem instal·lar al carrer del Doctor, mentre 
es construïa l’edifici on ara som des de 1997. Des d’aleshores ha 
plogut molt, i durant aquests 40 anys ens hem anat adaptant als 
nous temps, a les noves corrents d’entrenaments, sempre buscant 
l’avantguarda i formant-nos per millorar. Som un gimnàs petit, 
cosa que ens ha permès centrar-nos en les persones, conèixer-
les i saber-ne les necessitats. El 20 de juny volem celebrar aquest 
aniversari amb una gran festa a Ca l’Alfaro: oferirem un espectacle 
fet amb i pels alumnes, pensat per a tots vosaltres. Us hi esperem. 
Moltes gràcies per aquests anys!
Gim Llavaneres 1974-2014 

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... 

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


































                                     



 






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

tel. reserves: 650 710 821

colatte beach

Brokermap Bartrès, S.L.
Andreu Bartrès Llovet
Delegat

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

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

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

Un Baldiri Reixac per a l’Escola Labandària

Envia els teus escrits a 
premsa.sall@santandreudellavaneres.cat
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Entrevistem a...

PERFIL Nascut l’any 1954, ja en fa més 
de 40 que es va instal·lar a Llavaneres. 
Està casat i és pare de dos fills. Soci del 
Club Ciclista Llavaneres des de la seva 
fundació, és regidor de l’Ajuntament de 
Llavaneres des de l’any 2007. Ha ocupat 
les carteres de Medi Ambient, Via Pública 
i Governació i, des del 29 de març de 
2014, és l’alcalde i regidor de Governació, 
Solidaritat i Cooperació. 

Fa tot just dos mesos que es va estrenar en el 
càrrec. Quina valoració en fa?
Molt positiva, sobretot per la tranquil·litat i el 
bon ambient que es respira a l’Ajuntament, 
tant entre els treballadors com entre els 
vilatans.

Què el va fer decidir a encapçalar la moció de 
censura contra Bernat Graupera?
Sobretot la gestió que portava a terme, 
l’econòmica i la de Recursos Humans. També 
la falta de transparència del govern en general 
i la manera d’entendre la política. Un alcalde 
i un govern han d’escoltar la gent per saber 
les seves necessitats, han de posar per davant 
de tot l’ètica i el respecte a les persones i han 
de tenir clar que l’Ajuntament no és casa seva.

Al carrer s’ha entès un govern de concentració 
a un any de les eleccions?
No ho sé, el que està clar és que en aquests 
moments calia que tots treballéssim pel 
poble. Un govern de concentració fa que 

totes les sensibilitats polítiques, el 90% dels 
partits, hi estiguin representats. No sé si al 
carrer s’entendrà però sí puc assegurar que 
és molt positiu. Nosaltres hem de tenir clar 
que som una empresa de serveis adreçada als 
ciutadans. Quants més hi siguem treballant, 
millor servei els donarem.

Un govern d’onze regidors requereix molta 
mà esquerra i molta voluntat de diàleg.
Sí, és cert. Quan ens vam posar d’acord a 
tirar endavant la moció de censura érem 
conscients que era una opció complicada a 
un any de les eleccions, però no vam actuar 
en clau de partit, vam posar per davant els 
interessos del poble. 

Quines prioritats s’han marcat per aquest 
darrer any de mandat?
Una gestió econòmica el més transparent 
i real possible. La prioritat és no endeutar 
més l’Ajuntament i, per tant, no fer res que 
no puguem assumir econòmicament. L’altre 
objectiu és gestionar els recursos humans 
amb el màxim de respecte i diàleg possibles.

En la investidura, va anunciar que el primer 
que faria seria una auditoria econòmica.
Hi estem treballant. Però ja puc avançar que 
la situació no és la de la nevera plena que algú 
va dir; tenim més deutes dels que podríem 
esperar. 

Com a alcalde, quin missatge voldria donar a 
la ciutadania.
De tranquil·litat, de diàleg. Vull dir que 
l’alcaldia sempre està oberta. I, davant de les 
peticions, si es pot dir sí es dirà sí, i sinó, no. 
L’alcalde no hi és per donar ni per treure, sinó 
per gestionar els recursos econòmics el millor 
possible. També tinc clar que l’alcalde no pot 
fer-ho tot. Un bon alcalde ha de saber delegar, 
per això té un equip. 

Creu que s’ha començat a visualitzar el canvi, 
què en destacaria?
El bon ambient que hi ha a la casa i que es 
fa evident només que entres a l’OAC. La gent 
està tranquil·la i això es nota. Hem deixat 
enrere la crispació.

Quin serà el seu cavall de batalla?
Mantenir el poble el més net i segur possible. 
Com que no disposem de diners per fer grans 
obres, ens farem càrrec de tot el que afecti el 
dia a dia: reparar voreres, carrers... 

La seva primera acció va ser la rebaixa de les 
retribucions als càrrecs electes.
Consideràvem que un Ajuntament, amb 
dèficit, no podia tenir tres regidors amb 
dedicació parcial que cobressin tants diners. 
Cobraven més que tot el consistori actual, i 
encara queden diners per pagar factures de 
proveïdors de Llavaneres.

L’oposició va criticar la pujada de les 
assignacions a grups municipals...
L’any 2011, en el ple de constitució, quan jo era 
regidor del govern, es va aprovar la mateixa 
assignació per als grups polítics que ara. A 
mig mandat i davant la crítica de l’oposició 
perquè es reduïa el salari als treballadors, 
van rebaixar la quota dels grups. Però estem 
parlant de 363 euros / any. 

Per a l’anterior equip de govern, el pavelló 
municipal era el repte del final del mandat. 
Com ho veu l’actual govern? 
En el seu moment ens vam oposar al projecte 
del pavelló municipal perquè no disposàvem 
de l’informe de viabilitat econòmica, i no 
podíem permetre hipotecar més el poble. El 
pavelló costaria més de tres milions d’euros, 
i amb les subvencions i els crèdits de què 
disposaríem no hi arribem ni de lluny.

Què faran ara?
Intentarem reactivar les negociacions per 
desencallar la zona esportiva municipal. 
Volem saber la situació real. No podem fer un 
pavelló que ens pugui quedar petit en dos dies. 
I una cosa vull deixar clara: ningú no ens farà 
fora de l’actual pavelló. 

I el condicionament de l’aparcament de 
Jaume Brutau?
S’ha de fer. En el nou pressupost, quedarà 
reflectit. En aquests moments estem estudiant 
la millor solució tècnica 

“Hem deixat enrere la crispació”

Juan Manuel 
Garcia 
Concepción
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres


