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Teniu a les mans el darrer número de la revista LlavaneresInfo d’aquest mandat 2011-2015. El  

2015 és any electoral als Ajuntaments. Els veïns i veïnes tenen una cita el proper 24 de maig a 

les urnes per triar el consistori que haurà de dirigir l’acció municipal dels propers quatre anys. 

Amb motiu de la convocatòria electoral, l’Ajuntament no editarà la revista corresponent als 

mesos d’abril i maig. La previsió és que el LlavaneresInfo torni a totes les llars a primers d’estiu 

amb tota la informació del 24M a Llavaneres i de la composició del nou equip de govern, entre 

moltes altres qüestions. 

Aquest 2015 serà un any de canvis en molts aspectes. A més de la política municipal, a 

Llavaneres s’està vivint amb molta intensitat, molta feina i esperit de consens, la fusió de 

dues de les escoles públiques d’infantil i primària, el Sant Andreu i el Labandària. Al setembre, 

s’haurà d’estrenar ja la nova escola, fruit de tot aquest treball de coordinació i de planificació. 

Des del consistori, volem encoratjar tots els membres de la comunitat educativa afectada 

perquè el procés sigui modèlic i el resultat, exemplar. 

Aquest final de mandat té altres novetats destacades com la convocatòria d’una important 

oferta pública de treball, que suposarà la contractació de tot un seguit de persones 

que actualment no tenen feina per ocupar llocs de treball en tots els àmbits de la gestió 

municipal. Com sempre, per no perdre’n detall, caldrà estar ben atents al web municipal 

www.ajllavaneres.cat i també a Ràdio Llavaneres. 

Podeu fer-nos arribar els vostres escrits per a la secció A peu de carrer a

premsa.sall@santandreudellavaneres.cat. Gràcies per la vostra col·laboració!
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Els usuaris rebran la factura 

a casa, que passarà 

a emetre’s cada dos mesos

L’Ajuntament de Llavaneres ha adjudicat 
a l’empresa Obres i Paviments Brossa SL 
una campanya d’asfaltat de carrers. Les 
obres es finançaran amb una subvenció 
concedida per la Diputació de Barcelona. 
L’ajut és de 171.536,48 euros, dels quals 
el govern municipal ha decidit destinar 
121.075,53 euros als carrers, dins l’apartat 
d’inversions sostenibles. El regidor 
d’Urbanisme, Josep Ruiz, explica que 
s’han prioritzat les artèries principals que 
estiguin en mal estat. 
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Campanya per 
asfaltar carrers

La Regidoria d’Urbanisme està 
enllestint la primera part de les obres 
de condicionament de l’aparcament de 
Jaume Brutau, que ha inclòs la construcció 
d’una rocalla al camí de Can Cabot de 
Munt. Tot seguit, es pavimentarà la part 
superior perquè hi estacionin els vehicles. 
El següent pas serà la retirada d’una 
desena de palmeres del passeig de Jaume 
Brutau. La brigada les ha condicionat per 
replantar-les a altres punts del poble: cinc 
a la zona enjardinada de davant del Capità 

General i les altres cinc a la Riera, davant 
del parc de Sant Pere. Paral·lelament, 
es remodelarà completament el vial de 
davant del CAP, per ubicar-hi la segona 
zona d’aparcament. Es retiraran la 
vorera i els escorcells dels arbres i es 
col·locarà un bordó per separar la zona 
d’estacionament asfaltada de la zona 
verda central. L’última actuació prevista 
serà la col·locació de la guingueta de 
la Policia Local, que actualment està a 
l’entrada del port Balís.

L’Ajuntament de Llavaneres modernitzarà 
el servei d’aigües municipal. El consistori 
acaba de signar un contracte amb 
l’empresa FCC Aqualia, que permetrà 
fer un canvi radical en el programa de 
facturació i gestió d’abonats del servei 
d’aigües. L’import total del contracte és de 
29.360,20 euros i el termini és de 3 anys 
prorrogables. FCC Aqualia va ser l’empresa 
que va obtenir millor puntuació en el 
concurs públic convocat pel consistori.

Amb la posada en funcionament del nou 
sistema, els usuaris rebran, per primer 
cop, la factura per carta. Cal dir que més 
endavant es donarà l’opció de rebre-
la per correu electrònic. L’Ajuntament 
substituirà els comptadors municipals 
per uns d’electrònics, que permetran 

fer una lectura del consum d’aigua de 
manera telemàtica. Aquests comptadors 
permetran controlar fuites i actuar-hi més 
ràpidament. Els abonats també podran 
fer-se’n instal·lar un a casa, una mesura 
que pot beneficiar els grans consumidors 

per portar-ne un control detallat. Aquestes 
són algunes de les millores que s’hi 
incorporaran, tal com avança el regidor 
del Servei Municipal d’Aigües, Albert 
Sala. A més, les factures passaran a fer-
se cada dos mesos, en comptes de cada 

tres com fins ara. Els abonats passaran 
de pagar quatre rebuts a l’any, a pagar-ne 
sis, i per tant, els pagaments seran més 
fraccionats. D’altra banda, s’estudiarà 
la possibilitat que els rebuts es girin els 
mesos parells en un sector del poble i els 
senars, en l’altre.

Aquests són els carrers on s’actuarà:

Passeig del Poble Espanyol / Avinguda 
de Can Sanç / Travessera de Sant Pere/
Església de Sant Pere / Passatge de les 
Alzines / Travessia d’en Dorda-Carrer 
Església/ Av Can Amat-Alexandre 
Vergès / Avinguda Turó d’en Llull / 
Carrers Alzina / dels Til·lers / dels 
Cedres / Mare de Déu del Pilar / 
Contrabandistes / Empordà / Garrotxa 
/ de la Selva / de l’Avall / del Castell / 
Fornaca/ Travessia Minerva/ Passatge 
de les Mimoses / Baixada de la Torre 
Gran / Camí de Can Caralt / Camí Cabot 
de Munt

Endavant amb les obres de Jaume Brutau 

Modernització del servei d’aigües 
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Nou control d’accés 
als carrers Clòsens 
i del Doctor 
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L’antiga pilona s’ha substituït per una càmera de 

lectura de matrícules i, excepte de 7 a 11 hores, 

només hi podran accedir els vehicles autoritzats

La Regidoria de Mobilitat i Transports 
de Llavaneres ha optat per canviar el 
sistema de control de trànsit als carrers 
Clòsens i del Doctor. El consistori ha 
eliminat l’antiga pilona i ha fet instal·lat 
a la cruïlla amb la plaça de la Vila una 
càmera de lectura de matrícules per evitar 
que hi accedeixin vehicles que no estiguin 
autoritzats. L’objectiu és garantir que els 
vianants hi tinguin prioritat. L’accés cap al 
carrer Clòsens i del Doctor estarà obert 
de les 7 a les 11 del matí els 365 dies de 
l’any; durant la resta del dia només hi 
podran passar els vehicles que tinguin la 
corresponent autorització municipal. La 
resta seran automàticament sancionats. 

Durant el mes de febrer, estarà obert el 
termini de sol·licitud de vehicle autoritzat. 
S’hi podran donar d’alta els veïns i els 
comerços o serveis d’aquests dos carrers. 
I caldrà que ho facin tots els vehicles, 
tant turismes, com motocicletes i també 
camions o furgonetes.

La regidora de Mobilitat i Transports, Mireia 
Neira, ha explicat que mantenir l’antiga 
pilona era insostenible per les contínues 
avaries a causa de la pluja i d’alguns 
comportaments incívics. La càmera que 
s’ha instal·lat llegirà la matrícula dels 
vehicles i en cas que no estiguin autoritzats 
enviarà la corresponent sanció. La pilona 
del carrer de Munt continuarà funcionant 
com fins ara. L’objectiu d’aquesta actuació, 
segons Neira, és garantir que l’accés 
viari a aquests carrers del centre estigui 
restringit als veïns i als comerços i serveis 
que hi estan ubicats.

La Regidoria de Mobilitat i Transport ha 
sol·licitat una nova parada compartida amb 
Sant Vicenç de Montalt davant del centre 
esportiu. En el moment de tancar aquesta 
revista, s’estava pendent de rebre el 
vistiplau de Trànsit, ja que la parada estarà 
situada a l’N-II. La regidora Mireia Neira 
explica que amb aquesta parada s’ampliarà 
la freqüència de pas del bus. A més, un 
dels serveis farà circumval·lació de manera 
continuada, sense parades a l’origen i al 
final del trajecte.

La Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de 
Llavaneres està renovant els semàfors del 
poble. Els llums actuals s’estan substituint 
per leds. Aquesta actuació suposarà, entre 
altres avantatges, un important estalvi 
energètic i a més garantirà un millor 
funcionament dels semàfors.

El departament de Via Pública valora molt 
positivament la posada en funcionament del 
formulari digital per fer arribar incidències 
al consistori sobre desperfectes al carrer. 
Des del juliol de 2013, quan es va obrir 
el formulari s’han recollit un centenar de 
sol·licituds. La major part del centenar de 
queixes recollides des que es va activar el 
servei, a través del web municipal, tenen a 
veure amb problemes en la senyalització o 
en el mobiliari urbà o avaries a l’enllumenat. 
En tots els casos, les consultes obtenen 
resposta i, excepte que es tracti de 
competències d’altres administracions, 
resulten satisfactòriament resoltes.  

El bus, fins al 
complex esportiu 
de Sant Vicenç

Semàfors més 
eficients

100% de respostes

Sol·licitud de 
vehicle autoritzat
Per obtenir l’autorització, caldrà 
emplenar una sol·licitud que trobareu 
al web municipal i portar-la a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament durant el mes de febrer. 
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I tu, et mous pel reciclatge?

Campanya 

de comunicació 

per incentivar el 

reciclatge de residus

Les Regidories de Medi Ambient i de 
Comunicació, amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, posaran en marxa aquest mes 
de febrer una campanya de comunicació 
per incentivar el reciclatge. Sota el lema 
Llavaneres es mou pel reciclatge, es distribuiran 
cartells i fulls informatius amb un únic 
objectiu: sumar veïns a favor de la separació 
de residus. Entre d’altres missatges, es vol 
explicar els avantatges mediambientals de 
no portar les escombraries que generem a 
incinerar, que és el que passa amb el rebuig, 
així com reiterar que si no reciclem, la factura 
pujarà i haurem de pagar més pel servei. 

La Regidoria de Serveis Municipals ha fet 
una intervenció a l’àrea de contenidors 
de la plaça dels Geganters per evitar 
els desbordaments que es detectaven 
al contenidor soterrat de rebuig. Es 
tracta d’una zona molt transitada i molt 
utilitzada i s’ha decidit col·locar un 
contenidor en superfície per al vidre i 
destinar-hi dos per al rebuig. També s’han 
girat les bústies de l’àrea de contenidors 
de l’avinguda de la Cornisa, per afavorir 
l’acció d’abocar-hi les bosses. En aquest 
punt, no es descarta col·locar al darrere 
una tanca que ajudi a evitar que s’hi 
aboquin residus fora dels contenidors.  

La Regidoria de Medi Ambient està 
preparant la campanya d’estiu i ja treballa 
per executar els treballs de protecció contra 
incendis forestals: l’obertura d’una franja 
a la Cornisa i el manteniment de la franja 
de Supermaresme i de la Roca de la Nao. 
L’actuació l’han de pagar els propietaris de 
les finques però les quotes es podran rebaixar 
gràcies a la subvenció que ha aconseguit 
l’Ajuntament de la Generalitat. Enguany 
s’ha sol·licitat també ajut per actuar al 
Mirador i a Onze Pins però ha estat denegat. 
L’Ajuntament s’està adreçant per escrit als 
veïns per notificar-los els costos. Un cop es 
reuneixin els diners, s’encarregarà l’actuació, 
que busca reduir la densitat de l’arbrat i el 
sotabosc a les franges perimetrals de les 
urbanitzacions.

El govern municipal està decidit a rebaixar 
el nombre de pisos buits que hi ha al poble. 
En una acció conjunta entre les regidories 
d’Urbanisme, Habitatge i Serveis Socials, es 
posaran en marxa un seguit de mesures. El 
primer pas serà obrir una negociació amb 
els grans propietaris de pisos, les entitats 
bancàries, perquè posin aquests pisos 
al mercat, per a lloguer o venda, a preus 
assequibles. “Engegarem una campanya per 
recuperar els habitatges buits en possessió 
dels bancs, amb possibles sancions, com 
ja s’ha fet en altres llocs,  que poden arribar 
als 100.000 euros per casos d’infraccions ha 
destacat el titular d’Urbanisme, Josep Ruiz.

Evitar els 
desbordaments

Protecció 
contra incendis

Campanya contra 
els pisos buits

Quan reciclem:

Afavorim el Medi Ambient

Ens preocupem per la nostra salut 
i per la dels altres

Evitem desbordaments als
contenidors i millorem la imatge
del poble

Contribuïm a rebaixar el cost 
de la taxa d’escombraries

A la campanya es descriuen dos 
perfils, els de la gent que recicla i 
els dels veïns que no ho fan però 
que encara hi són a temps. 

I tu, de quin ets?



6

Llavaneresinfo

Actualitat

L’Ajuntament de Llavaneres rebrà 
187.855,87 euros de la Diputació de 
Barcelona, destinats a crear nous llocs de 
treball. L’ajut s’inclou en un pla de foment 
de l’ocupació local a la demarcació de 
Barcelona, que està dotat amb 60 M d’€.

Les contractacions s’han decidit en base 
a les necessitats de nous llocs de treball, 
que han estat valorats a nivell del govern 
municipal, tot seguint les recomanacions 
dels diferents departaments; i es 
cobriran a través d’una selecció entre 
persones que es trobin a l’atur. Alguns 
dels perfils són: conserges, pintors, 
paletes, fusters, lampistes, vigilants 
controladors i auxiliars administratius.
Les persones que se’n beneficiaran han 

d’estar inscrites al Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) i, en alguns casos, 
seran persones amb un informe previ 
dels serveis socials municipals. En cap 
cas, podran estar cotitzant en cap dels 
règims de la Seguretat Social, com ara 
els autònoms. La durada de la seva 
contractació serà d’un mínim de sis mesos.

El regidor de Promoció Econòmica, Joan 
Mora, ha explicat que la convocatòria es 
farà arribar a totes les persones que reben 
ajuts dels serveis socials i ha aclarit que 
s’informarà dels possibles casos en què es 
rebutgi una oferta laboral.  Per la seva banda 
l’alcalde, Juan Manuel García, ha destacat 
la importància i el compromís del govern 
municipal amb la creació d’ocupació.

Doble objectiu

El programa impulsat per la Diputació 
consta de dues línies de suport: el 
foment de l’ocupació, que té per 
objecte contribuir a la contractació 
i/o nomenament de personal 
aturat o desocupat mitjançant 
el finançament dels plans locals 
d’ocupació, i el suport a la reactivació 
econòmica, destinat al finançament 
d’obres de manteniment, reparació 
i conservació d’infraestructures i 
edificis, entre d’altres.  

Injecció econòmica 
per crear ocupació

La Regidoria de Promoció Econòmica, 
Empresa, Comerç i Turisme destinarà 
aquest 2015 dues parades del mercat 
municipal a la promoció de productes 
locals i comarcals, de temporada. Els 
comerços locals hauran de sol·licitar 
amb antelació el fet de participar-hi i 
s’organitzaran activitats complementàries 
per dinamitzar-ho. Així, al febrer serà 
temps de calçots i al març, de pèsols... 
L’objectiu de la regidoria és doble: fer 
participar en el mercat el comerç local i 
també especialitzar-lo.

La Regidoria de Promoció Econòmica, 
Empresa, Comerç i Turisme comença a 
preparar ja la propera edició de la Festa 
del Pèsol de Llavaneres, que se celebrarà 
els dies 17, 18 i 19 d’abril, el cap de 
setmana anterior a Sant Jordi. Una de 
les novetats de la propera edició de la 
fira és la creació d’un espai gastronòmic 

del pèsol garrofal al parc de Ca l’Alfaro, 
diferenciat de la resta de l’activitat firal. 
Pel que fa a la Mostra gastronòmica als 
restaurants, es farà del 3 a 30 d’abril. El 
preu del quilo de pèsol garrofal serà el 
mateix que l’any 2014, 8 euros/quilo. Fins 
al moment, la producció de pèsol va bé i 
es preveu una bona collita per al 2015.

Calendari:

Febrer: Calçots / Quotidià 
alimentari, hortes, menjar cuinat

Març: Pèsol de Llavaneres / 
Hortes certificades

Abril: Maduixa del Maresme/ 
Quotidià alimentari, hortes, 
menjar cuinat

Maig: Flor i Planta / Conreus, 
flor i planta

Juny: Coca de Llavaneres / 
Pastisseries certificades

El mercat 
dinamitzarà els 
productes locals 
i de temporada

La Festa del Pèsol 2015 
se celebrarà del 17 al 19 d’abril 

El consistori contractarà persones a l’atur amb 

una subvenció de 187 mil euros de la Diputació
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domiciliària
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La partida pressupostària per al 2015 s’amplia en més d’un 20%

L’Ajuntament s’ha adherit al servei d’acollida 
itinerant que ofereix el Consell Comarcal del 
Maresme. Les persones que s’empadronin 
al municipi tenen a l’abast un servei 
d’informació i d’atenció personalitzada 
sobre qualsevol tema que necessitin, amb 
l’objectiu d’ajudar-les a integrar-se a la vila. 
El servei inclou tant sessions informatives 
individuals com cursets per a grups. Quan 
algú es dóna d’alta al padró, un tècnic s’hi 
posa en contacte.

El serveis escolars, culturals, esportius, 

de salut o els transports són alguns 
dels possibles temes sobre els quals 
s’assessora habitualment als nouvinguts, 
però també s’ofereix informació sobre la 
llei d’estrangeria o el món laboral. Pel que 
fa a les sessions de formació per a grups, 
són cursos de coneixement de l’entorn de 
20 hores de durada i permeten obtenir un 
certificat d’assistència. El Consell Comarcal 
elaborarà una guia d’acollida amb tota 
la informació d’interès per a persones 
nouvingudes a Llavaneres, que es podrà 
consultar a través del web municipal.

El Museu de Llavaneres convida a 
visitar fins al 15 de febrer l’exposició 
de gravats i pintures de Concha Ibáñez. 
Nascuda a Canet de Mar el 1926, 
Ibáñez és una enamorada del paisatge: 
l’observa i el sent i a les seves teles hi 
plasma una visió sempre apassionada, 
de comunió amb el món.

El Museu de Llavaneres té ja a punt el 
calendari per als propers mesos. Del 20 de 
febrer i fins al 22 de març, per acomiadar 

l’hivern,  mostrarà l’obra 
escultòrica de Joan Artigas 
(Vilassar de Dalt, 1960). 
La primavera arribarà a la 
sala d’exposicions de Can 
Caralt amb una mostra ben 

esperada, dedicada a l’artista llavanerenc 
i col·laborador del Museu Arxiu, Tomàs 
Safont-Tria. Una ocasió ben especial per 
conèixer i aprofundir en les seva pintures 
i en la seva manera d’entendre l’art. Hi 
haurà temps fins al 10 de maig. Del 15 
al 24 de maig, el Museu acollirà una 
exposició de fotografies dels alumnes de 
l’Institut Llavaneres, una bona iniciativa 
que, ben segur, ajudarà els nois i noies 
del poble a descobrir l’important patrimoni 
que recull l’equipament. A partir del 29 de 
maig i fins al 28 de juny, Can Caralt donarà 
l’oportunitat de descobrir un altre talent 
maresmenc: al pintor argentoní Josep 
Serra. I ja per estrenar de ple l’estiu, Can 
Caralt inaugurarà el 3 de juliol l’exposició 
col·lectiva dels guanyadors del 2n Concurs 
de Pintura i Escultura 2014: Marta Bassa, 
Toni Martí i Carme Fageda.

La Regidoria de Benestar Social de 
Llavaneres disposa de més recursos 
per al 2015 per invertir en el Servei 
d’Atenció al Domicili (SAD). La partida 
s’ha ampliat dels 55.000 euros del 2014, 
als 72.022 euros per aquest any, xifra que 
representa un increment del 23,6%. 

L’objectiu, tal com destaca la regidora 
Gemma Martín, és “donar més cobertura als 
usuaris ja que la demanda augmenta any rere 
any”. En total, per a aquest 2015, els serveis 
socials municipals disposaran de fins a 3.500 
hores per a SAD social, de fins a 2.900 hores 
per als casos del servei de dependència.

“Tot i les dificultats econòmiques, 
aportem més ajut a les persones. 
Hi ha hagut retallades en la llei de 
dependència i en l’atorgament de graus 
de dependència, i des del consistori 
volem fer un esforç suplementari”, ha 
declarat la regidora.

Llavaneres s’adhereix 
al servei comarcal d’acollida

Una vida de 
passió per l’art  

Importants cites 
al Museu 
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A tocar de l’institut, en un enclau privilegiat amb vistes al mar i al poble, emergeix 
Can Caralt. L’antic palauet dels comtes de Caralt és avui un equipament municipal. 
La rehabilitació de l’edifici va permetre recuperar un espai estratègic i la tria de les 
activitats que hi acull no podria haver estat més encertada. Can Caralt és la seu del 
Museu Arxiu de Llavaneres i de l’Escola Municipal de Música de Llavaneres. Art en 
estat pur. El Museu fa reviure la història, la pintura i l’escultura entre aquells murs 
centenaris. La gent de l’Escola de Música hi posa el ritme.

L’activitat a l’Escola és frenètica. Alumnes, de totes les edats, amunt i avall amb 
els seus instruments. Alguns que comencen, petits que descobreixen les notes 
musicals, gent que hi ha consagrat la vida, tots compartint una passió...  L’escola 
compta amb 170 alumnes matriculats i hi treballen dotze professors, amb un equip 
directiu encapçalat per José Antonio Cabo, amb Cristina Masferrer de cap d’estudis 
i Maria Juan de secretària acadèmica. 

Piano, guitarra clàssica i moderna, flauta travessera, clarinet, saxofon, percussió, 
cant, violí, viola i violoncel són les especialitats que ofereix el centre que, com a 
novetats, impulsa unes sessions de música en família, disposa ja d’un segon combo 
i ofereix llenguatge musical avançat.

Bones vibracions
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Un dels puntals del centre és la coral d’adults Minerva. Fa uns dies va actuar a 
l’ermita de Sant Sebastià, amb motiu de l’Aplec. Actualment, en formen part 30 
alumnes; ha crescut molt aquests darrers anys i s’ha integrat plenament en la vida 
cultural del poble: actuen també per la festa major...

Més enllà de les classes, a l’Escola l’activitat és molt àmplia i variada. Organitzen el 
Toca Fusta: unes colònies per a alumnes de corda que compta amb la participació de 
més de 10 escoles; també munten els Moments Musicals, una trobada d’escoles del 
Maresme on els alumnes més avançats fan un petit tour de concerts per les diferents 
escoles participants. A més, participen en cites intercomarcals, com el cicle Música 
per a tots, una trobada de cors i instrumentistes adults, i la Trobada de guitarres.

A més, al llarg del calendari festiu, els alumnes de l’Escola de Música sempre hi 
són presents: amb els Concerts de Nadal, el de Primavera per a alumnes petits, i el 
Concert de final de curs, així com amb audicions d’alumnes a l’auditori de l’escola i 
amb diferents col·laboracions amb entitats del poble. 

L’Escola Municipal de Música 
marca el ritme de Can Caralt
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Esports

Les Regidories de Sanitat i d’Esports, 
amb el suport de la Generalitat, a través 
del Pla d’Activitat Física Esport i Salut 
(PAFES), ha editat uns díptics informatius 
amb tres recorreguts per fer a peu pel 
municipi i amb consells sobre com fer-los 
de manera correcta i progressiva. Aquest 
pla té per objectiu facilitar la incorporació 
de l’activitat física en la vida quotidiana i 
alhora potenciar un estil de vida actiu. Amb 
el lema Activa’t caminant, s’han dissenyat 
tres rutes urbanes de diversa intensitat 
amb distàncies que van des dels 1.500 m  
fins als 2.750 m. 

El Club Nàutic El Balís va homenatjar al 
gener, en l’acte anual de presentació dels 
equips de regata i distinció d’esportistes, 
46 dels seus regatistes en reconeixement 
als grans resultats obtinguts. El Club 
va distingir els 85 millors resultats de 
l’any 2014, un any molt prolífic entre les 
flotes del club llavanerenc entre el quals 
podem trobar 15 podis en Campionats 
de Catalunya, 25 classificacions entre 
el top 5 en Campionats d’Espanya i 
molts bons resultats internacionals. En 
destaquen especialment els quatre podis 
en campionats d’Europa i en mundials: 
el bronze dels Van der Ploeg (pare i fill) a 
l’Europeu de J80 i el dels germans Charles 
a l’europeu juvenil de 470,  el Subcampionat 
d’Europa i el campionat del món juvenil de 
Fórmula Kite de Florian Trittel i la distinció 
a Alfredo Bernad Campió d’Europa de FX-
One; Tania Bonilla i Marc Chapon van rebre 
la distinció pel 4t lloc al mundial de 29er i 
l’Albert Gelpí pel bronze al campionat del 
món d’Optimist per equips.

Aquestes són les rutes:

Ruta modernista 1,50 km
Inici: Ajuntament
Final: Ca l’Alfaro Clòsens/ Rieral d’en 
Dorda / Joaquim Matas/ Sant Antoni/ 
de Munt/ Montserrat

Ruta del pg de la Riera 2 km
Inici: Casal de la Gent Gran 
Final: Parc de Sant Pere Pg de la Riera

Ruta dels barris de mar 2,75 km
Inici i final: parc de Can Passi
Travessia de Sant Pere/ Pg marítim/ 
Camí de Can Pi/ Pla de Sant Pere

Tres rutes 
per activar-se!

El Balís distingeix 
85 mèrits esportius

Inici de lliga 
espectacular  

El Llava Rocks, 
el 19 d’abril

Copa d’Andalusia 
de Golf

Un campionat 
per tancar l’any

Premis de l’Esport 
al març

10

El Masculí Maresme 3V ha firmat un inici de 
lliga espectacular. L’equip Infantil va tancar 
l’any com a campió del Torneig de Parets, 
després d’una final vibrant contra l’històric 
Sant Josep de Badalona. Els jugadors 
van oferir també una destacadíssima 
actuació al torneig nadalenc que organitza 
Safa Claror. Per la seva banda, el mini va 
aconseguir la segona posició, el passat 4 
de gener, en el prestigiós Torneig Molinet, 
el més antic de tot l’estat i que aquest any 
disputava la seva 52 edició. A més, es van 
proclamar subcampions del Topbskt de 
Sabadell al desembre.

El Casal de Llavaneres organitza aquesta 
primavera la 13a edició de la Marxa BTT 
Llava Rocks. Serà el dia 19 d’abril, a partir 
de les 9 del matí. La cursa, que l’any 
passat va reunir 138 participants, és un 
clàssic del calendari esportiu d’El Casal. 
Les inscripcions anticipades es podran 
fer fins a mitjans de mes, per internet o 
presencialment. Els participants podran 
triar entre dos circuits, de dificultat mitjana  
i de dificultat alta, per camins i corriols de 
muntanya.

El jugador de golf llavanerenc Pep Anglès 
Ros va endur-se cap a casa el trofeu de 
la Copa Andalusia Masculina, disputat 
del 8 a l’11 de gener al Reial Club de Golf 
Guadalmina. El campionat va inaugurar el 
calendari de competicions del 2015 amb 
un altíssim nivell de joc i una jornada final 
molt emocionant. De fet, el llavanerenc 
va aconseguir el torneig amb un únic cop 
d’avantatge respecte del segon classificat, 
el gadità Mario Galiano.

Les jugadores de l’equip mini A del Femení 
Maresme Bàsquet han protagonitzat 
també un excel·lent inici de temporada. 
L’equip es va imposar en la final del 
torneig de Nadal que organitza el Club 
Bàsquet Granollers. Les noies d’Albert 
Illa, Georgina Martín i Ari Sala van assolir 
la primera posició del torneig i van poder 
revalidar el títol conquerit l’any passat 
com a Boet-Femení Maresme.

La Regidoria d’Esports vol reconèixer els 
mèrits dels esportistes més destacats de la 
vila i per aquest motiu els convocarà a un 
acte públic. La previsió és que els Premis 
de l’Esport 2015 se celebrin el 27 de març, a 
les 20 h, a la sala polivalent d’El Casal.  
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Unes 150 persones es van aplegar, el 18 
de gener, en l’ Aplec de Sant Sebastià, que 
enguany ha celebrat la novena edició. Una 
trobada en què no hi va faltar la missa, 
amb acompanyament musical d’orgue, la 
coca i el vi dolç, així com l’actuació de la 
coral de l’Escola de Música de Llavaneres. 
L’ermita de Sant Sebastià està situada a 
prop de l’església antiga de Llavaneres i va 
ser erigida en agraïment popular per haver 
salvat el poble de la pesta.

Satisfacció total a Llavaneres per la 
recaptació aconseguida al desembre per 
a la Marató de TV3. La posada en marxa 
de la Comissió de Festes del poble, 
impulsada per la Regidoria de Cultura, 
no podria haver començat amb més bon 
peu. La festa, que es va celebrar al parc 
de Ca l’Alfaro, va ser tot un èxit. Gràcies 
a les aportacions dels assistents s’hi 
van recollir 1.554,50 euros per contribuir 
a finançar la investigació contra les 
malalties del cor. Hi va haver tota mena 
d’activitats: flashmob, caminada, bàsquet, 
escacs, tallers, concurs de llançament 
de pinyols d’oliva... Per participar-hi 

en cadascuna d’elles s’havia de pagar 
un euro. També es col·laborava amb 
la compra d’esmorzar i de ponsèties, 
entre d’altres. A més, la festa va tenir 
una novetat ben esperada a Llavaneres: 
l’estrena dels Batubanyuts, el grup de 
batucada dels diables d’El Casal. El total 
dels diners recaptats inclou els 92 euros 
que va donar l’entitat Soy de la manada i 
150 euros de la Xarxa d’Espectacles, que 
tradicionalment ha col·laborat amb la 
Marató al nostre poble. La Comissió de 
Festes vol agrair el suport de totes les 
persones que han fet possible aquesta 
gran jornada solidària a Llavaneres.

Arrelats a l’ermita

Llavaneresinfo

Les entitats

Les entitats
Estrena solidària
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Entrevistem a...

1. Positiva, perquè hem pogut gestionar i treballar moltes coses 
que estaven encallades. La resposta dels vilatans ha estat molt 
satisfactòria. Hem agilitzat molts tràmits encallats, ens hem apropat 
al ciutadà i hem apostat per una gestió més àgil i activa, però queda 
molta feina per fer: hem tingut poc temps.  

2. Continuarem treballant pels ciutadans de Llavaneres, ells 
són l’Ajuntament. I treballarem per tots els col·lectius, tots són 
importants i no hi ha d’haver diferències. Nosaltres ens devem a tots 
els vilatans. Qualsevol petició ha de ser escoltada i, si és possible, 
resolta. Hem de construir un Llavaneres en positiu, cobrir les 
mancances que patim. 

3. Una de les prioritats de la Regidoria de Mobilitat i Transport, és 
millorar el servei del bus urbà, posar-ho més fàcil per a les persones 
que el necessiten. El meu repte en transports és que el bus arribi al 
club esportiu de Sant Vicenç, ja que hi ha molts llavanerencs que 
s’hi han de desplaçar. Voldria convertir el bus urbà en un servei de 
circumval·lació, que enllaci tot el municipi durant tot el dia, sense 
pauses, i que coincideixi al màxim amb els horaris del tren. Ha de 
ser un bus que cobreixi totes les necessitats: escolars, connexió 
entre barris, d’accés al tren... 
En Mobilitat, hem de continuar endavant amb el Pla de Mobilitat de 
Sant Andreu de Llavaneres, que estava encallat. S’hi haurà d’anar 
treballant per fases perquè hi ha pendent molta feina d’actualització. 
Una de les prioritats en aquest sentit és la millora de l’accessibilitat 
per a les persones amb mobilitat reduïda. També hi ha pendent 
estudiar de manera global l’ampliació del carril bici.

4. Els punts febles del poble els tinc claríssims: els mals hàbits de la 
població. Continuem actuant com fa 20 anys, quan no hi havia ni tants 
vehicles ni tantes normatives a complir. Tot evoluciona i ens hem 
d’adaptar a les normes que, en molts casos, són supramunicipals. 
En canvi, com a punt fort de la gent de Llavaneres destacaria que 
els vilatans s’adapten bé als canvis. Costen, a vegades per falta 
d’informació, però els acabem acceptant. 

1. Positiva. Els onze regidors de govern treballem pel poble, junts i en 
la mateixa línia. Hi ha un bon ambient que m’ha ajudat a adaptar-me 
a aquest nou càrrec i a aprendre com gestionar-lo. Quan vaig entrar 
en política ho vaig fer per ajudar els llavanerencs i fer el millor per a 
Llavaneres, cosa que creia que no s’estava fent.

2. Per a mi un dels grans reptes és la transparència i que la política 
es vagi acostant a la gent, ja que penso que la població desconfia 
dels polítics per tot el que s’està vivint actualment. Les decisions 
que pren un polític són molt importants per a la població i aquestes 
decisions s’han de prendre escoltant als ciutadans i tenint en compte 
molts altres factors, amb una visió global. La relació amb la gent ha 
de ser més estreta, que poble i Ajuntament siguin un. M’agradaria 
tenir per a Llavaneres moltes més infraestructures, però en el 
moment en què ens trobem ens veiem obligats a ser responsables i 
ajustar-nos als pressupostos, que possiblement no puguin acaparar 
tot els reptes de totes les regidories. Però paral·lelament, aquest 
fet m’ocasiona un altre repte, que és prioritzar el que necessita 
Llavaneres amb els diners que tenim.

3. Els objectius per a Benestar Social i Igualtat, són continuar amb 
els projectes iniciats (treball amb l’Institut, casal d’avis, SAD...) 
per ajudar la gent que ho necessiti. Hem impulsat un servei per 
atendre la gent nouvinguda, hem augmentat el pressupost per a 
serveis socials per al 2015 i aprovarem un protocol per a situacions 
d’emergència; igualment continuarem lluitant per la igualtat i en 
contra de la violència. Penso que en aquests moments de crisi, 
l’Ajuntament ha de donar suport als ciutadans que ho necessitin i 
aquest és el meu objectiu principal.

4. Com he dit, Llavaneres té una manca d’infraestructures i 
equipaments, com podria ser un poliesportiu, una piscina en 
condicions, un teatre nou, pisos tutelats o habitatges de lloguer 
social. Com a punts forts, destaco la bona gent, la situació del 
municipi (amb platja i una excel·lent muntanya), els productes típics 
i la gran quantitat d’entitats que fan una feina excepcional.

Mireia Neira. PSC Gemma Martín. ERC

Tres regidors més del govern municipal valoren la seva experiència com a membres de l’equip de govern. Són Mireia 
Neira (PSC), titular de Mobilitat i Transports; Gemma Martín (ERC), regidora de Benestar Social i Igualtat, i Salvador 
Ramon (no adscrit), responsable de Serveis Municipals i Noves Tecnologies. 

“Ens devem a tots els vilatans” “Per a mi és prioritari acostar 

la política a la gent”

Regidors de govern (i II)
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1. El mandat de quatre anys, iniciat l’any 2011 i que aviat finalitzarà, 
ha estat molt complicat a l’Ajuntament de Llavaneres. Una moció 
de censura i un canvi de govern han estat necessaris per millorar. 
He format part dels dos governs municipals d’aquest mandat, ara 
com a regidor no adscrit a cap partit polític, i cal remarcar que 
aquest nou govern municipal sap treballar en equip i els resultats 
han estat notoris. Un cop sanejada l’economia municipal, ara sí toca 
tirar endavant el projecte del Pavelló Esportiu, i toca millorar la zona 
d’aparcament de davant del centre d’atenció primaria (CAP)...  Molts 
d’aquests esforços fets pel nou govern, donaran els seus fruits a 
mig termini. 

2. Ara l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres paga al dia, estem 
millorant les infraestructures de telecomunicacions i també estem 
fent un nou Data Center. A part de fer seguiment de les tasques 
habituals, ara toca deixar ben encarrilades totes les iniciatives que 
hem posat en marxa durant aquests darrers mesos. Estem treballant 
pel municipi i això ens obliga fins a l’últim moment.   

3. D’una banda, continuar millorant el servei de jardineria, recollida 
de residus i la neteja viària. D’altra banda, deixar l’Ajuntament amb 
totes les eines ofimàtiques actualitzades, amb bones infraestructures 
de telecomunicacions i programari modern. Hem de preparar-nos 
per a les aplicacions Smart Cities.

4. Els llavanerencs ens sentim orgullosos del nostre poble, com no 
podria ser d’una altra manera. Segons el meu parer, ofereix tot el 
que es desitja per viure-hi amb bon nivell de qualitat. Molts són els 
que han optat per venir-hi a viure des d’altres indrets... Per alguna 
cosa serà.  Com a punt negatiu i segons la meva opinió, és que he 
detectat un cert desencís per part de molts llavanerencs que troben 
dificultats per poder aportar de manera altruista  seva col·laboració 
i esforç al servei del municipi. Hi ha estructures enquistades, hi són 
els de tota la vida: desgastats i cansats. Això no afavoreix la cohesió ni 
la renovació amb noves idees i il·lusions. Tots els llavanerencs podem 
aportar molt al nostre municipi. Tenir un poble millor és cosa de tots!

Salvador Ramon. 

Regidor no adscrit

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

“Tenir un poble millor és cosa de tots!”

Regidors de govern (i II)

Un pessebre monumental

Condemna a l’atemptat de París

Recuperant tradicions 

El Casal de Llavaneres va tornar a mostrar el seu monumental 
pessebre, gràcies al treball de Marià Parera, José Antonio Casado, 
Josep Amat i Joan Devesa. Fet amb materials clàssics com el suro, 
la molsa, la sorra i un riuet d’aigua natural, el pessebre era central i 
potser el més gran de les últimes edicions.

L’Ajuntament de Llavaneres es va afegir el 8 de gener, amb un minut 
de silenci, a les 12 del migdia a la plaça de la Vila, a les mostres de 
rebuig i condemna per l’atemptat de París, en què dotze persones 
van ser assassinades a la seu del setmanari Charlie Hebdo. La 
condemna va ser unànime: el món va reaccionar amb horror a 
l’atemptat, que s’interpreta com un atac a la llibertat d’expressió.

Després d’alguns anys sense fer-ne, aquest any la parròquia de Sant 
Andreu de Llavaneres va recuperar aquesta tradició. El muntatge del 
pessebre ha estat possible gràcies a la feina de Lluís Arenas, Marc 
Font i Josep Radó. 
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Dimarts, 3 de febrer 
18.15h, El Casal
Conferència: “Tècnica 
Metamòrfica”   
A càrrec de Mònica Martínez
Organitzat per Som Essència

Dimarts 10 de febrer 
18 h, Casal de Joves
Cercle de dones
A càrrec de Vanessa Barros, 
psicòloga. Fins a les 20 hores
Preu: 12 euros (descomptes per 
a socis de Som Essència i per a 
joves menors de 30 anys)
Organitzat per Som Essència

Diumenge 15 de febrer 
10 h, Sala polivalent de Ca 
l’Alfaro. Campanya de donació 
de sang. Fins a les 14 hores
Organitzat per Banc de Sang i 
Teixits. Departament de Salut. 
14 h, El Casal de Llavaneres
Escudella de recapta
Menú: escudella de recapta, 
beguda, postres i un bol de regal.
Preu: 10 euros. Organitzat 
per Secció de Tradicions i 
Festes catalanes d’El Casal de 
Llavaneres
17.30 h, El Casal de 
Llavaneres: sortida i arribada. 
Carnaval: cercavila i ball de disfresses

Cercavila de disfresses pels 
cèntrics carrers de la vila, en 
companyia dels Gegants de 
Llavaneres i els seus grallers, 
amb la participació de la colla 
de batuques Els Batubanyuts. 
Tot seguit, ball popular a la sala 
polivalent d’El Casal.
Organitzat per la Comissió de 
Festes i El Casal de Llavaneres, 
amb el suport de la Regidoria de 
Cultura

Divendres 20 de febrer 
19.30 h, Museu-Arxiu de
Llavaneres. Can Caralt
Joan Artigas, escultura
Exposició d’escultures de Joan 
Artigas (Vilassar de Dalt, 1960).
Fins al 22 de març de 2015
Organitzat per Museu Arxiu de 
Sant Andreu de Llavaneres
20 h, plaça de la Vila (sortida)
Sortida al teatre: “Sister Act”

Diumenge 1 de març 
14 h, El Casal de Llavaneres
Calçotada popular 
Menú: Calçots, carn a la brasa, 
postres i cafè. 
Preu: 18 euros. Organitzat per 
Secció de Tradicions i Festes 
catalanes 
d’El Casal de Llavaneres

Divendres 13 de març 
19 h, Sala d’actes de la 
Biblioteca Municipal 
Presentació de la novel·la: 
“El sodomita y la inquisición”
De la llavanerenca Rocío 
Rodríguez, que també presenta 
l’assaig “Sodomia e Inquisición: 
el miedo al castigo”
Organitzat per Biblioteca 
municipal

Divendres 27 de març 
19.30 h, Museu-Arxiu de 
Llavaneres. Can Caralt
Tomàs Safont-Tria, pintura
Exposició de pintura d’aquest 
artista llavanerenc.
Fins al 10 de maig de 2015
Organitzat per Museu Arxiu de 
Sant Andreu de Llavaneres
20 h, Sala polivalent 
d’El Casal de Llavaneres
Premis de l’Esport. Acte de 
reconeixement als esportistes 
llavanerencs. Organitzat per 
Regidoria d’Esports
21 h, Sala de Lectura d’El Casal
Acte commemoratiu del 70è 
Aniversari de la mort d’Anna 
Frank. Projecció del documental 
“El pare d’Anna Frank” subtitulat 
en castellà. Org. per Secció de 
Cultura d’El Casal de Llavaneres

Febrer- Març 2015

L’Ajuntament de Llavaneres estrenarà aviat 
una app per fer difusió de la informació 
d’interès local. Llavaneresambtu vol connectar 
amb els veïns i veïnes que s’informen i 
es comuniquen, a través dels dispositius 
mòbils: telèfons intel·ligents i tauletes tàctils. 
L’aplicació es podrà descarregar gratuïtament, 
tant per Android com a per a Apple iOS, i 
generarà avisos amb les novetats. Donarà un 
accés fàcil i directe als continguts informatius, 

l’agenda d’activitats, els equipaments, la 
guia d’empreses i comerços, els anuncis... 
A més, Llavaneresambtu permetrà notificar 
incidències de la via pública a través de 
fotografies i geolocalització. El procediment 
serà ràpid i senzill i dotarà d’un nou canal 
directe de comunicació amb l’Ajuntament per 
solucionar problemes amb l’enllumenat, la 
neteja o el mobiliari urbà... L’aplicació aprofita 
tots els continguts del web municipal.

Calendari de recollida
Febrer: 2 / 16
Març: 2 / 16 / 30
Abril: 13 / 27
Maig: 11 / 25
Juny: 8 / 22

Llavaneres al teu mòbil
Recollida selectiva 

de mobles vells
Trucar al telèfon 902 102 084 

de dilluns a divendres

(laborables) de 7:30 a 14 h.

Diumenge 19 d’abril 
9 h, El Casal de Llavaneres
13a Marxa BTT Llava Rocks
Organitzat per Secció Esportiva 
d’El Casal de Llavaneres

Dijous 23 d’abril 
21 h, El Casal de Llavaneres 
(1a planta)
Obertura del futur Arxiu Històric 
del Teatre Local. Un nou espai que 
acollirà el recull de 160 anys de 
tradició teatral a Llavaneres.

Diumenge 10 de maig
9 h, Passeig de Jaume Brutau
3a Dolmen Trail Race Cursa de 
Muntanya. Organitzat per Caranord

Divendres 15 de maig 
19.30 h, Museu-Arxiu de 
Llavaneres. Can Caralt
Exposició de fotografies dels 
alumnes del curs de fotografia de 
l’Institut Llavaneres.
Fins al 24 de maig de 2015
Organitzat per Museu Arxiu de Sant 
Andreu de Llavaneres

Divendres 29 de maig 
19.30 h, Museu-Arxiu de 
Llavaneres. Can Caralt
Josep Serra, pintura
Exposició de pintura de l’artista 
argentoní Josep Serra.
Fins al 28 de juny de 2015
Organitzat per Museu Arxiu de Sant 
Andreu de Llavaneres

Avançament 

Abril / Maig ‘15
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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

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

Menú diario de Lunes a Viernes
Sábados mediodía menú especial

Viernes noche y víspera de festivos cenas a la carta

La llavanerenca Rocío Rodríguez acaba de 
publicar dos treballs que són fruit d’anys 
d’investigació: un assaig i una novel·la, i els 
presentarà el 13 de març (19 h) a la Biblioteca 
de Llavaneres. L’assaig, Sodomía e inquisición, 
està basat en la tesi doctoral d’Antropologia 

Social de l’autora, sobre l’Espanya dels segles XVI i XVII. S’hi 
recullen fins a 638 casos reals. A la novel·la, El sodomita y la 
inquisición, s’explica la història d’un jove que fuig de casa 
després d’una primera experiència homosexual. Rodríguez és 
actualment la tresorera del Casal de la Gent Gran de Llavaneres.

La Regidoria de Sanitat ha programat un curs sobre seguretat 
alimentària (manipulador d’aliments) per al proper 2 de març. 
La formació és oberta a tothom i s’impartirà a través del Consell 
Comarcal del Maresme. El curset es farà a la Biblioteca municipal 
(carrer Clòsens, 65) en horari de matí, de 9 a 14.30 hores. El preu és de 
25 euros. Inscripcions fins al 20 de febrer a través del web municipal.

Ajllavaneres.cat. Aquest és el nou domini amb què l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres es presenta a la xarxa: tant 
pel que fa al web com als correus electrònics. Un canvi amb 
un objectiu clar: apostar pel .cat però amb una fórmula més 
curta que la que es disposava fins ara. El nom ja es feia servir 
per als perfils del Facebook i del Twitter de l’Ajuntament. La 
previsió de la regidoria de Tecnologies i Telecomunicacions 
és acabar desterrant santandreudellavaneres.cat, que és el 
que es va impulsar a l’inici de l’estrena del .cat, i que resulta 
excessivament llarg, i també deixar en desús el llavaneres.es, 
que havia continuat funcionant, sobretot a nivell dels correus.

L’Ajuntament de Llavaneres informa 
cada mes de la convocatòria 
dels plens municipals i publica les 
actes de les sessions a través del 
web www.ajllavaneres.cat

Informació dels plens municipals:

Anys d’investigació

Curs sobre 
seguretat alimentària

Nou domini a internet

Llavaneresinfo

Actualitat

Llavaneresinfo

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

www.ajllavaneres.cat

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

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

El tema del mes
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El “book”de Nadal


