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El curs escolar ha començat a Llavaneres amb canvis. A nivell pedagògic, la notícia ha 

estat l’estrena de l’Escola Jaume Llull, que fusiona dos antics centres, el Sant Andreu i el 

Labandària, a causa del descens de la natalitat al municipi. Era una fusió anunciada que 

la comunitat educativa de les dues escoles ha sabut afrontar amb decisió, apostant des del 

principi per mantenir la qualitat educativa. 

Molt més inesperada ha estat la notícia del trencament amb l’empresa que fins ara havia 

gestionat l’Escola Municipal de Música, que arribava a mitjans de juliol i que el nou equip de 

govern ha hagut de resoldre a contrarellotge, per tal de tractar de mantenir el servei per al curs 

2015-2016. Tot i que amb retard, l’Ajuntament va posar en marxa el curs el 28 de setembre, 

tot oferint un 60% de l’oferta lectiva. Algunes especialitats començaran properament: cal 

completar l’equip de professors amb una segona convocatòria pública que resolgui les 

contractacions que han quedat vacants. 

La tardor comença a Llavaneres amb una bona notícia: la signatura amb el Consell Català de 

l’Esport per tal de garantir la subvenció de 800.000 euros per al pavelló. El següent pas serà 

l’obertura d’un concurs públic que permeti encarregar la primera fase de les obres. Construir 

el nou pavelló és una de les prioritats del mandat.

I s’acosta ja la Festa Major de Sant Andreu que arribarà amb més propostes per als joves i 

també els clàssics d’aquesta celebració en honor al patró.

Us recordem que teniu a la vostra disposició l’espai d’A peu de carrer. Ens podeu fer arribar els 

vostres escrits a llava.comunicacio@ajllavaneres.cat.

Bona tardor i bona festa major!
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El curs arrenca 
amb l’estrena 
de l’Escola 
Jaume Llull

1.662 alumnes comencen el curs als centres 

d’ensenyament de Llavaneres

L’obertura de l’Escola Jaume Llull, fruit de 
la fusió del Labandària i del Sant Andreu, 
és la principal novetat del curs 2015-2016 
a Llavaneres. 927 nens i nenes d’entre 3 
i 12 anys han reprès les classes aquest 
setembre, ara ja distribuïts en dos centres: 
el Serena Vall, amb dues línies, i el Jaume 
Llull, amb dues línies més. -i amb grups 
triplicats a 3r, 5è i 6è-. Tot està en marxa 
també a l’institut de Llavaneres, on el 
curs arrenca amb 608 alumnes. Sumant-
hi els 126 nenes i nenes de llars d’infants 
municipals, Llavaneres tindrà un total de 
1.662 alumnes aquest curs 2015-2016.

El nou equip directiu del Jaume Llull, 
encapçalat per Susana Martino, engega 
el curs amb el compromís de mantenir 
el nivell educatiu dels seus alumnes i 
d’aportar al nou projecte pedagògic el bo i 
millor de cadascun dels centres fusionats. 
En total, el centre escolaritza 472 alumnes.

Per la seva banda, Josep Maria Martín 
continua com a director de l’escola Serena 
Vall, que comença el curs amb més 

alumnes, també com a conseqüència de la 
fusió. Al Serena Vall aquest curs tenen 455 
alumnes, 143 a infantil i 312 a primària.

També hi ha canvis al capdavant de l’equip 
directiu de l’Institut Llavaneres. Eduard 
Castaño ha deixat el centre després d’onze 
anys de director i ha passat el relleu a 
Enrique Chicote, que fa anys que treballa 
al centre. A l’institut, aquest curs hi ha 
escolaritzats un total de 608 alumnes, 462 
a ESO i 146 a batxillerat.

Escoles bressol

L’activitat a les dues llars d’infants 
municipals també està en marxa des de 
primers de setembre, amb un total de 
126 alumnes. A l’escola Bressol Municipal 
Minerva, aquest curs hi ha un total de 66 
infants: 5 a l’espai de lactants, 21 d’1 a 2 
anys i 40 de 2 a 3 anys. Pel que fa a l’Escola 
Bressol Municipal Sant Nicolau, aquest 
curs té 60 infants: 3 de 0 a 1 any, 22 d’1 a 2 
anys, i 30 infants de 2 a 3 anys.

L’Ajuntament ha aprofitat l’estiu per 
posar a punt els dos centres de primària. 
La primera tasca va ser el trasllat del 
material de l’Escola Labandària cap a 
les instal·lacions de l’antiga escola Sant 
Andreu. Per part d’Urbanisme i Obres, 
s’han portat a terme tot un seguit de 
tasques de manteniment tant al Serena 
Vall com al Jaume Llull, com ara la 
renovació dels sorrals dels patis. Al Jaume 

Llull, a més, s’ha desdoblat una aula, 
s’ha instal·lat un nou porxo a l’entrada 
principal, s’han pintat dues aules d’infantil 
i s’ha reforçat una paret de pavès de vidre 
amb peces de policarbonat, per millorar-
ne la seguretat. D’altra banda, continuen a 
bon ritme les obres de construcció de dues 
aules noves -aprofitant l’espai del porxo del 
pati de l’escola-, a càrrec del departament 
d’Ensenyament de la Generalitat.

Posada a punt 
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Començar de nou   
El ple de l’Ajuntament de Llavaneres va 
aprovar l’11 d’agost, per unanimitat, en 
una sessió extraordinària, el trencament 
del conveni que mantenia amb l’Associació 
Escola de Música de Llavaneres, l’entitat 
que gestionava fins ara aquest servei 
municipal. El consistori acceptava així 
la petició de l’Associació de deixar de 
gestionar l’escola, perquè no podia fer 
front a les càrregues econòmiques que 
arrossegaven. Un cop trencat el conveni 
amb l’Associació, l’Ajuntament assumeix la 
gestió del centre.

El govern municipal va apostar des del 
primer moment per mantenir el servei 
d’Escola Municipal de Música i va posar 
en marxa, al setembre, un procés de 
selecció de personal, per donar resposta a 
l’escolarització dels 180 alumnes inscrits. 
Durant tot aquest procés també ha estat 
prioritari mantenir informats els usuaris 
i al setembre, l’alcalde, Joan Mora, i la 

regidora d’Ensenyament, Anna Sosa, van 
convocar dues reunions informatives per 
explicar tots els detalls de la represa de 
l’activitat a l’escola i garantir a les famílies 
que el servei es reprendrà. 

Inici del curs 

Les primeres classes es van posar en marxa 
el 28 de setembre. El curs va començar 
amb les classes teòriques, que inclouen 
llenguatges musicals -sensibilització de 
sis anys i cant coral- i part de les classes 
d’instruments, concretament violí, piano, 
saxo,  guitarra i viola.

Hi ha algunes especialitats que, de moment, 
no han pogut començar. Amb el procés de 
selecció convocat per l’Ajuntament no es va 
poder completar l’equip de professors i cal 
fer una segona convocatòria pública per 
cobrir ensenyaments com ara percussió o 
clarinet.

Eduard Castaño, Montse Zarza i Alfons 
Cussó van rebre a primers de setembre 
l’agraïment a la seva tasca durant anys 
com a directors de l’institut de Llavaneres, 
i de les escoles Labandària i Sant Andreu, 
respectivament. Per diferents motius, tots 
tres van deixar els seus càrrecs a final 
de curs per emprendre nous projectes 

laborals. L’Ajuntament els va reconèixer 
la dedicació amb una recepció.  A l’acte 
hi van ser presents el director de l’Escola 
Serena Vall, Josep Maria Martín, i de les 
dues escoles bressol municipals, David 
Castillo i Gemma Jarque, el nou director 
de l’institut, Enrique Chicote, i la directora 
de l’Escola Jaume Llull, Susanna Martino.

Agraïment per la feina feta

L’Ajuntament de 

Llavaneres passa a 

gestionar de manera 

directa l’Escola 

Municipal de Música

La Regidoria de Salut pública té obertes 
les inscripcions per assistir a una xerrada 
sobre seguretat alimentària. L’activitat 
es farà durant el mes de novembre, a 
la Biblioteca. L’objectiu és capacitar als 
professionals del sector per a la correcta 
gestió dels al·lergògens i l’elaboració de 
fitxes per a la identificació dels al·lèrgens 
en el llistat de productes elaborats. 

La temporada de bany a les platges de 
Llavaneres s’ha tancat amb un balanç de 
106 assistències sanitàries. La incidència 
més freqüent van ser per ferides i picades. 
Pel que fa a evacuacions, se’n van fer 
tres. Molta de la feina dels socorristes va 
consistir en la difusió d’informació i de 
recomanacions per a un bany segur, amb 
un total de 3.791 accions. A més, es va 
fer seguiment a 669 banyistes. El servei  
de prevenció, vigilància i socorrisme de 
platges, que l’Ajuntament de Llavaneres té 
assignat a Creu Roja, es va oferir els caps 
de setmana de juny i, diàriament, del 20 
de juny al 30 d’agost. A més, hi va haver 
servei els dies 5, 6 i 11 de setembre. Es 
tanca una temporada de bany bona, en què 
ha predominat la presència de la bandera 
verda a la platja de Llavaneres.

Xerrada sobre 
al·lèrgens 
alimentaris

Estiu de 
bandera verda
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Ruta per impulsar 
els polígons

El projecte per impulsar els polígons del 
Maresme ja té definit el full de ruta i, a més, 
continua aconseguint noves adhesions. 
L’Ajuntament de Llavaneres i la Fagem, 
coordinadors i interlocutors del projecte, 
van convocar al setembre una reunió de 
treball per definir les properes accions. A 
més de les entitats signants -Premià de 
Dalt, Canet, Arenys de Munt, Argentona, 
Cabrera, Vilassar de Dalt i Llavaneres i 
la Fagem-, hi van assistir representants 
del Tecnocampus, i dels ajuntaments de 
Mataró, d’Arenys de Mar i de Sant Pol, 
que juntament amb Dosrius, estan molt 
interessats a sumar-s’hi.

El pla d’acció del PAE (Polígons d’Activitat 
Econòmica) Maresme 2015-2016 inclou, 
entre els primers passos, l’habilitació 
d’un espai de treball intern a la xarxa, 
que serà l’embrió d’un futur portal web; 
la creació d’un mapa d’espais industrials 
del Maresme, amb informació detallada de 
cadascun d’ells; la detecció d’empreses en 
expansió, tasca que es farà en coordinació 
amb la Generalitat de Catalunya, i també la 
presentació del projecte a empreses de la 
comarca a partir d’un protocol d’actuació. 
La finalitat d’aquest projecte és reactivar 
l’ocupació i aconseguir que els inversors 
no marxin de la comarca. 

La regidora de Promoció Econòmica, 
Empresa, Comerç i Turisme, Teresa Vidal, 
s’ha mostrat molt optimista perquè creu 
que “ara és un bon moment per atreure 
noves empreses al Maresme” i perquè el 
camí és fer-ho plegats. Fins ara, el conveni 
per a la reactivació dels polígons del 
Maresme el subscriuen setze entitats. 

Mataró, Arenys de Mar, 

Sant Pol i Dosrius, i el 

Tecnocampus, molt 

interessats en sumar-s’hi

Properes trobades 

La propera reunió es farà el 20 
de novembre, a les 9.30 hores, al 
Tecnocampus. Les trobades se 
celebraran cada dos mesos i seran 
itinerants. A finals de gener, es preveu 
integrar els nous membres, en un 
acte de signatura on es convidarà 
a participar a les empreses de la 
comarca. El projecte continua obert a 
tots els ajuntaments i a les entitats que 
s’hi vulguin afegir.

El Forma’t 2015 va arrencar a Llavaneres 
a mitjans de setembre i s’allargarà fins al 
desembre. Aquesta és ja la tercera edició 
d’un cicle que vol fomentar la formació i 
l’ocupació i que en els dos darrers cursos 
ha estat un èxit. En aquesta ocasió, 
s’oferiran setze sessions dedicades 
a la recerca de feina, l’emprenedoria 
i les noves tecnologies. A Llavaneres 
ja s’han impartit dues sessions i n’hi 
ha nou per endavant, els dies 7, 15 i 28 
d’octubre; 4, 11 i 25 de novembre, i 2, 
3 i 10 de desembre. Les conferències 
s’impartiran a la Biblioteca i al Casal de 
Joves de Llavaneres, són gratuïtes però 
cal inscripció prèvia, al web municipal. 
Sant Vicenç, proposa dues formacions: 
a l’octubre, sobre la marca personal, i al 
novembre, sobre gestió empresarial.

La Regidoria de Promoció Econòmica, 
Empresa, Comerç i Turisme ha portat a 
terme durant el setembre una campanya 
de dinamització comercial coincidint amb 
la tornada a l’escola. En col·laboració amb 
comerciants i serveis locals, es va editar 
un fullet informatiu amb descomptes, amb 
un doble objectiu: que els establiments 
comercials donin a conèixer l’oferta de 
productes i serveis, així com les seves 
promocions de setembre, i que els veïns 
de Llavaneres coneguin tot el que poden 
trobar al poble per preparar l’inici del curs 
escolar. L’oferta ha estat molt variada: 
productes d’alimentació, material escolar, 
informàtica, il·luminació, fotografia, així 
com per vestir i també per practicar 
activitats extraescolars.

La Regidoria de Promoció Econòmica, 
Empresa, Comerç i Turisme té obert 
el termini per demanar participar en 
la Fira de Tardor 2015, els dies 21 i 22 
de novembre, al passeig de la Mare de 
Déu de Montserrat. En el formulari que 
trobareu en el web municipal, cal indicar 
els metres d’ocupació de via pública que es 
necessiten, tant d’ample com de llarg. Pel 
que fa a la carpa, és aconsellable portar-
ne una. El cost per participar en la Fira de 
Tardor 2015 de Llavaneres és de 2 €/m2 
per cada dia de fira.

Molt més Forma’t 

Descomptes per 
a la tornada a 
l’escola!

Obertes les 
sol·licituds per 
participar a la Fira 
de Tardor 
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El ple va ratificar al juliol les dues festes 
locals per al 2016, que seran el 18 de juliol, 
La Minerva 2016, i el 30 de novembre, Sant 
Andreu. En l’apartat de mocions, van tirar 
endavant les tres propostes presentades, 
tot i que amb esmenes. Ciutadans va 
aconseguir suport unànime del ple per 
a l’aprovació d’un pla de voluntariat i 
col·laboració social entre col·lectius, així 
com per impulsar un pla de formació 
d’ofimàtica per a persones a l’atur i altres 
col·lectius. Finalment, CiU va rebre el vot 
favorable dels dos grups municipals del 
govern, ERC i Acord, en la seva moció 
sobre sobirania fiscal.

El primer tinent d’alcalde de Llavaneres, 
Albert Sala, és des d’aquest estiu conseller 
comarcal del Maresme. Sala representarà 
el grup d’Esquerra Republicana (ERC) en 
la Comissió Informativa de Medi Ambient 
i Territori. Sala és un dels nou consellers 
amb què compten els republicans al 
Consell.

El periodista llavanerenc Julià Álvaro Prat 
és el nou secretari autonòmic de Medi 
Ambient i Canvi Climàtic de la Generalitat 
Valenciana. Nascut a Llavaneres l’any 
1962, Álvaro s’incorpora al nou govern 
valencià, presidit per Ximo Puig i format 
per una coalició d’esquerres. Coportaveu 
dels Verds, Julià Álvaro és periodista i 
extreballador de Ràdio Televisió Valenciana.

El ple de de Llavaneres va fer, al juliol, un 
pas més per a la futura posada en marxa 
dels consells municipals de Medi Ambient 
i Sostenibilitat, i d’Esports. Els consells ja 
tenen aprovats reglaments i ara s’han de 

nomenar els seus representants. El ple ja 
n’ha designat els representants polítics. 
La composició dels òrgans es completarà 
amb integrants d’entitats i de persones 
vinculades amb els sectors.

Junts pel Sí, amb un 52,16% dels vots, ha 
estat la força més votada a Llavaneres en 
les eleccions al Parlament de Catalunya 
celebrades diumenge 27 de setembre. 
Per darrere, s’han situat Ciutadans, 
amb el 17,41% dels vots; el PP, amb el 
8,56%, la CUP, amb 6,44%, el PSC, amb 
el 6,42%, i Catalunya Sí que es pot amb 

el 4,35% del suport dels electors. El 
més destacat d’aquest 27S és l’elevada 
participació, que s’ha situat en un 80,2%, 
superant en vuit punts la xifra registrada 
en les anteriors eleccions al Parlament, 
ara fa tres anys. És la participació 
més alta d’unes eleccions catalanes a 
Llavaneres.

El ple de l’Ajuntament de Llavaneres 
va aprovar el 22 de setembre, per 
unanimitat, el conveni amb el Consell 
Català de l’Esport a través del qual el 
municipi rebrà una subvenció de 800.000 
euros. Amb aquest ajut es finançarà 
una part de les obres del nou pavelló 
municipal d’Esports de Llavaneres, que 

s’ha de construir al costat de l’actual 
camp de futbol. El ple va aprovar el 
projecte bàsic del nou pavelló al mes de 
maig. El següent pas serà encarregar 
el projecte executiu i treure la primera 
fase de les obres a concurs, que té un 
cost de 2,2 milions d’euros, i inclou la 
construcció del pavelló i dels exteriors.

El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat té per finalitat recollir 
aportacions i propostes per millorar la protecció del medi ambient. Els objectius del 
Consell són, entre d’altres, contribuir a  estendre la cultura de la sostenibilitat al poble, 
fer propostes i impulsar la col·laboració de les associacions del sector.

El Consell Municipal d’Esports promocionarà l’esport base, el federat i la pràctica 
esportiva de la població, i facilitarà a tots els esportistes locals l’ús de les instal·lacions 
esportives municipals. En podran ser membres representants dels clubs, de les escoles i 
persones vinculades amb l’esport.

Aprovació de festes 
locals i mocions

Albert Sala, nou 
conseller comarcal

El llavanerenc Julià 
Álvaro, secretari de 
Medi Ambient del 
País Valencià

Llavaneres s’assegura 
la subvenció del 
Consell Català de 
l’Esport per al pavelló

Actualitat

Més participació

Junts pel Sí guanya 
a Llavaneres
Ciutadans se situa com a segona força més votada
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L’activitat torna amb força al Casal de Joves de Llavaneres, després de les vacances 
d’estiu. L’equipament continuarà treballant colze a colze amb les entitats locals per oferir 
un programa d’activitats, de formació i de lleure, per als joves del poble. Us fem cinc 
cèntims de les propostes que el Casal de Joves ha preparat per a aquesta tardor. N’hi 
haurà moltes més: estigues al cas!

Us avancem les propostes de formació i de lleure que 

el Casal de Joves té a punt per a aquesta tardor 

Classes de reforç escolar 
Amb l’arribada del mes d’octubre, es 
posa en marxa el programa de reforç 
escolar del Casal de Joves, adreçat 
a alumnes de 1r a 4t d’ESO. Les 
classes, que s’adrecen especialment 
a les famílies amb més necessitats, 
es faran els dimarts i dijous de 17h 
a 19h i són totalment gratuïtes. 
L’únic requeriment és el compromís 
d’assistència, ja que la major part 
dels educadors són voluntaris de 
l’Associació de les Llums. Com ja es 
va fer el curs passat, els joves que s’hi 
apuntin hauran d’assistir a sessions 
quinzenals d’educació emocional. 
L’Associació de les Llums aprofita per 
fer una crida a voluntaris que vulguin 
sumar-se al projecte.

Alumni arrenca amb força 
L’entitat formada recentment 
per antics alumnes de l’Institut 
Llavaneres posa en marxa tot un 
seguit d’activitats per aquest últim 
trimestre d’any en el Casal de Joves. 
Una de les més interessants és el 
taller d’expressió literària, que Marta 
Iniesta impartirà quinzenalment, i que 
és gratuït. Inscripcions obertes!

Castanyada jove, la nit del 31 
El Casal de Joves organitza, el 
proper dissabte 31 d’octubre, amb 
el suport de l’associació Alumni i 
la col·laboració de l’AE l’Esclat, la 
Castanyada Jove. Durant tota la tarda, 
es faran tallers de la Castanyada i de 
Halloween: des de galetes i cupcakes 
decorats, maquillatge de fantasia o 
decoració del Casal. A partir de les 
20,30h, se servirà una botifarrada 
popular -a 3,5€-, amb música a càrrec 
de DJ Strawberry i PD T. Hi haurà 
castanyes per a tothom.

Nou horari! 

El Casal de Joves canvia l’horari 
a partir del proper 27 d’octubre. 
L’equipament obrirà de dimarts a 
dissabte de 16h a 20h.

MASIA DE CAN RIVIÈRE
Passeig de la Mare de Déu de 
Montserrat, 45
casaljove@santandreudellavaneres.cat
Telèfon: 93 702 36 26

Una festa major jove 
Joventut tindrà un paper molt destacat 
aquest any per la Festa Major de 
Sant Andreu, amb dues propostes 
originals. La primera, a càrrec de 
l’entitat Alumni, arribarà divendres 
21 de novembre, a les 22h, a la Sala 
Polivalent d’El Casal de Llavaneres. 
Es tracta de la Nit dels 80, amb Big 
Fish Covers, un grup de versions de 
rock; i Dj Strawberry. L’altra proposta 
és el primer concurs de grups de 
percussió que organitza la secció d’Els 
Banyuts d’El Casal de Llavaneres i els 
Batubanyuts, que tindrà lloc dissabte 
28 de novembre a partir de les 16h. 
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La Regidoria de Benestar Social informa que 
té a punt les activitats del curs 2015-2016 
del Casal de la Gent Gran de Llavaneres. 
L’oferta inclou tota mena de propostes. 
Algunes ja estan en marxa des del 14 de 
setembre i d’altres s’oferiran properament.
Es tornen a oferir el Taller de memòria –hi 
haurà dos grups: els dilluns, de 9.30 a 11 
hores, i els dimarts, de 10 a 11.30 hores i 
el Taller obert, que s‘impartirà els dimarts 
d’11:15 a 13 hores. A més, hi haurà idiomes 
i salut i esport.

Català
Dilluns, d’11:15 a 12:15 hores

Anglès
1r nivell, dijous de 9:30 a 10:30 hores 
2n nivell, dijous de 10:30 a 11:30 hores  

Tai-txí
Dijous, d’11:45 a 13 hores

Gimnàs
Dilluns, d’11:45 a 12:30 hores 
Dimarts, de 17 a 17:45 hores

Ioga
Dijous, de 16 a 17 hores    
Dijous, de 17 a 18 hores

Lectura 
Dimecres, de 15:45 a 17 hores 

Aprendre a viure
Dimecres, de 17 a 19 hores

La Regidoria de Benestar Social i Igualtat 
torna a posar en marxa, el proper 6 
d’octubre, el programa de recepció i 
acollida de la població nouvinguda. Aquest 
pla està adreçat a majors de 18 anys i 
ofereix de manera gratuïta cursos de 
català, castellà i alfabetització. Les classes 
són a càrrec d’una professora titulada i es 
fan a la Biblioteca Municipal. S’impartiran 
els dimarts a la tarda i els dijous al matí. 
Aquest projecte de la Regidoria de Benestar 
Social té com a objectiu integrar aquests 
nous veïns. Les persones interessades 
encara s’hi poden inscriure.

La Regidoria de Benestar Social atorgarà 
aquest curs 2015-2016 un total de 160 
beques de suport escolar. El cost dels ajuts 
serà d’11.975 euros. S’adrecen a alumnes 
de cicles d’escolarització obligatòria, 
d’edats compreses entre els 3 i els 16 anys. 

Les Regidories de Joventut i Ensenyament 
estrenaran, aquesta tardor, un nou 
projecte de suport a les famílies amb 
fills d’entre 12 i 18 anys: l’Escola de 
Pares. Un espai de trobada mensual que 
tindrà com a objectiu tractar les diferents 
problemàtiques que afronten les famílies 
amb fills adolescents. 

La primera sessió està prevista per al 22 
d’octubre. Les trobades es faran el tercer 
dijous de cada mes, a partir de dos quarts 
de vuit del vespre, al Casal de Joves. La 
persona encarregada de moderar les 
sessions serà Joan de Moya, assessor de 
creixement personal i coach.

Tornen les classes 
de formació per a 
adults

Benestar Social 
atorga 160 ajuts 
de suport escolar 

Com cada 25 de novembre, Llavaneres sortirà al carrer per commemorar el Dia Internacional 
Contra la Violència envers les dones. A les 12 del migdia, la plaça de la Vila serà escenari de 
la lectura del manifest, que anirà a càrrec d’alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Llavaneres. 
Per preparar l’acte i per conscienciar els nois i noies, la setmana anterior s’oferiran unes 
xerrades a l’institut de Llavaneres. L’objectiu és treballar la problemàtica de la violència de 
gènere i les relacions de parella.

Llavaneres tornarà a dir prou a la 
violència de gènere

Neix l’Escola 
de Pares

Les activitats
del Casal 
de la Gent Gran
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També és cosa teva!

La Regidoria de Medi Ambient i Serveis 
demana la col·laboració de tothom 
contra l’incivisme. Aquest estiu, el 
volum d’incidències d’escombraries 
i defecacions a la via pública han fet 
necessari impulsar una nova campanya 
de comunicació per conscienciar els veïns 
i veïnes de la necessitat que s’impliquin 
per posar-hi fre. S’han editat uns fulls 
informatius amb imatges de com s’han de 
fer les coses i com no es pot actuar sota 
cap concepte. 

Neteja viària
No llenceu paper ni escombraries als 
espais públics i al carrer

Excrements a la via pública
Sancions de fins a 400 € per als 
propietaris de gossos que no els 
recullin

Contenidors
Separeu els residus per fraccions 
i dipositeu les bosses dins dels 
contenidors

Trastos vells
Truqueu al 902 102 084 per demanar 
hora de recollida o acosteu-vos a la 
deixalleria

Medi natural
No embruteu boscos, platges ni rieres: 
preservem el nostre patrimoni natural

La Regidoria de Medi Ambient té en 
marxa els treballs d’obertura de les 
franges de protecció contra incendis 
a la urbanització la Cornisa. Aquests 
treballs, que afecten unes set hectàrees 
de terreny, es porten a terme un cop 
rebuda la subvenció del departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya. 
D’altra banda, gràcies a una altra 
subvenció, s’està mantenint la franja de 
protecció contra el foc oberta el 2009 a 
la Roca de la Nao i a Supermaresme. 
Abans de finals d’any, a més, es preveu 
obrir una altra franja a Onze Pins, en 
aquest cas a partir d’una subvenció de 
la Diputació de Barcelona. Aquestes 
tasques, que comporten la tala d’alguns 
arbres i la desbrossada d’arbustos, 
busquen crear una zona al voltant de les 
urbanitzacions que dificultin el pas d’un 
possible foc forestal.

És un programa pilot per eliminar els 
nitrats de les aigües subterrànies, 
cofinançat per la Unió Europea, que s’està 
desenvolupant a Llavaneres. Les tasques 
van a càrrec del Centre Tecnològic de 
Manresa i la valoració és molt positiva. 
La prova permet millorar la qualitat 
de l’aigua i fer-la apta per al consum 
humà. La planta de desnitrificació està 
en funcionament des del mes de maig al 
tram final de la Riera, punt on es troben 
diversos pous municipals amb elevades 
concentracions de nitrats.

Obertura de franges 
de protecció contra 
incendis

InSiTrate, un pla 
pioner a Llavaneres

Campanya de conscienciació ciutadana 

per un Llavaneres net i sostenible

I recordeu... 

L’ús continuat de la deixalleria 
pot suposar un 25% 
de descompte en el rebut de 
les escombraries

La Regidoria de Mobilitat ha portat a terme 
un canvi de sentit de la circulació en el 
tram del passeig de la Mare de Déu de 
Montserrat, entre l’avinguda de Catalunya 
i el pas de la riera a l’alçada del Monument 
del Cardenal Vives. L’objectiu, tal com 
explica el regidor Joan Rubal, és reduir 
la velocitat dels vehicles que circulen pel 
passeig, i el volum de trànsit a la cruïlla del 
Casal de la Gent Gran.

Canvi de sentit a 
un tram de Mare de 
Déu de Montserrat
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Fins al 12 d’octubre es pot visitar a 
Can Caralt l’obra de la jove artista 
maresmenca Teresa Pera. El Museu-
Arxiu de Llavaneres va tornar de vacances 
d’estiu amb  Jerarquies Transitòries, que 
ha obert el cicle d’exposicions del curs. 
Nascuda a Vilassar de Mar el 1983, Teresa 
Pera ens mostra el seu art abstracte; olis 
sobre teles de grans dimensions amb què 
l’artista vol expressar el seu sentiment 
vital i reivindicatiu. “Tot és cercle de 
vida, que no és matèria; és moviment, 
és energia, és ànima”. Aquesta és la 
proclamació que l’artista, llicenciada 
en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona, vol fer arribar a qui s’enfronti 
davant de les seves teles. 

La tardor arriba a Can Caralt amb una 
retrospectiva dedicada a l’artista Josep 
Maria Rovira-Brull (1926-2000), autor 
de l’escultura Laia l’arquera, quinze anys 
després de la seva mort. A l’exposició, 
es mostren escultures, pintures i altres 
aspectes no tan coneguts de Rovira-
Brull, com la publicitat, el cartellisme i 
la il·lustració de llibres. I per encarar el 
Nadal, el Museu prepara una mostra de 
figures de pessebre de Bartomeu Marcé  
(1875-1964), que representa l’epíleg 
de l’era romàntica del pessebrisme a 
Catalunya.  A l’exposició podrem veure un 
conjunt de figures de pessebre cedides pel 
Museu Etnològic de Barcelona d’aquest 
reconegut figuraire. 

La Festa Major de Sant Andreu omplirà 
d’activitats la segona quinzena de 
novembre, a Llavaneres. Com és tradició, 
la celebració s’obrirà amb la Fira de Tardor 
que, com a novetat, aquest any, incorpora 
al programa la 2a Festa de la Sembra del 
Pèsol. Serà el cap de setmana del 21 i 
22 de novembre. Els dies centrals de la 
Festa Major de Sant Andreu, dedicada 
al patró de la vila, es viuran del 27 al 
30 de novembre. El regidor de Cultura i 
Joventut, Xavier Noms, avança algunes de 
les novetats: s’organitzarà una festa dels 
anys 80, amb música en directe i DJ, i els 
Banyuts d’El Casal muntaran un concurs 
de percussió, entre d’altres. A més, es 
vol fer un brindis d’inici de la festa major 
i una escudellada popular. No hi faltaran 
els gegants, sardanes i també el teatre 
amb la Inestable d’El Casal, que pujarà 
a escena El florido pensil, sota la direcció 
de Lurdes Saavedra i un elenc format per 
una vintena d’actors i actrius. 

El llavanerenc Miquel Casals va 
presentar, al juliol, el seu primer llibre, 
Abro mi espíritu, en una sala polivalent 
de Ca l’Alfaro plena a vessar. A Abro mi 

espíritu, Miquel Casals hi recull “relats 
i reflexions de caràcter social i religiós, 
amb l’objectiu d’activar el pensament 
i motivar a l’acció”. Casals vol agrair el 
suport de l’Ajuntament i l’assistència 
de totes les persones que el van voler 
acompanyar. Per a Casals, que ja fa vuit 
anys que viu fora de Llavaneres, va ser 
una nit molt emotiva perquè va poder 
retrobar-se amb molts amics de la seva 
vila natal. Durant la vetllada es van 
vendre una vintena llarga d’exemplars 
del llibre i la recaptació servirà per fer 
costat a Càritas en la seva tasca d’ajuda a 
les famílies més necessitades de la vila.

L’ e s c r i p t o r , 
naturòpata i 
paraps icòleg 
l l a va n e re n c , 
Miquel Lázaro, 
acaba de treure 
a la llum el seu 
darrer llibre, 
En el umbral 
del misterio. 
De fet, és una 
segona edició 

ampliada i modificada en què l’autor 
recull una vintena d’informes i unes 
setanta fotografies que relaten fets 
insòlits, experiències que desafien les lleis 
naturals. En paraules de Lázaro, són fets 
que li han succeït a ell mateix en esglésies 
i camps de concentració, entre d’altres. El 
llibre, d’Ediciones Carena, el va presentar 
aquest estiu a El Casal de Llavaneres.

S’acosta Sant 
Andreu, amb 
novetats

Reflexions i retrobaments

Els misteris del 
parapsicòleg 
Miquel Lázaro 

L’art de Teresa Pera dóna pas, a Can Caralt, 

a l’obra de Rovira-Brull, el pare de la “Laia l’arquera”

Joves promeses, 
artistes consagrats
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Esports

Natació per a 
petits i grans

La 2a MoonRunning Llavaneres-Maresme 
va reunir, al juliol, mig miler de participants. 
Francesc de Lanuza i Eva Montero van ser els 
guanyadors en la prova de Trail, Isam Mounir 
i l’atleta local Clàudia Luna es van imposar en 

els 10 quilòmetres i Jesús Valle i Xantal Oller 
van vèncer en la de 5 quilòmetres. La prova 
engloba una vessant esportiva, solidària i de 
territori, i té el suport de l’Ajuntament i de 
Llavaneres Contra el Càncer.

La patinadora llavanerenca Anna Rabassa, 
de 15 anys, es va proclamar campiona 
d’Espanya de patinatge artístic en categoria 
cadet, a finals de juny, a Cassà de la Selva. 
Aquest podi li va donar la plaça per al 
campionat d’Europa, que es va celebrar a 
Itàlia al mes d’agost i en què Anna Rabassa 
va obtenir la sisena posició.

El llavanerenc Albert Artigas va participar 
a l’estiu en el XXI Campionat del Món 
d’Atletisme de Veterans, a Lió (França). El 
veterà va completar la prova en 1h 40min i 
5 segons, i es va classificar en el lloc 31 en 
categoria M60. Amb aquesta marca se situa 
en tercera posició del Club d’Atletisme 
Lluïsos de Mataró, del qual forma part. 

Campiona d’Espanya 
de patinatge artístic

Albert Artigas 
continua competint

Esport d’elit i solidari

El nedador llavanerenc Joan Giralt ha 
anunciat que deixa la natació professional, 
després d’anys d’entrenaments d’alt nivell 
i d’haver assolit importants marques per a 
la natació adaptada. Té el rècord d’Espanya 
en 50 i 100 metres esquena. Entre els seus 
darrers podis, destaca el seu paper en el 
Campionat d’Europa de Natació Adaptada, 
celebrat a Eindhoven (Holanda), l’agost 
de 2014, quan va aconseguir superar 
el rècord d’Espanya en 100 metres 
esquena. D’aquest any, en destaca la seva 
participació en els campionats de Berlín, 
a l’abril, i de Glasgow, a finals de març. 
Joan Giralt és un jove de 22 anys que, des 
dels 14, es dedicava professionalment a 
la natació adaptada. Entre altres èxits, 
ha estat campió d’Espanya absolut en 
diverses modalitats.

Joan Giralt es retira
L’Ajuntament de Llavaneres va felicitar, 
amb una recepció oficial al setembre, 
l’equip Mini Negre del Femení Maresme, 
un club de bàsquet amb seu a Llavaneres 
que aquest any ha signat una temporada 
històrica. Les jugadores van recollir un 
reconeixement per haver estat campiones 
de Catalunya i per la victòria al campionat 
d’àmbit estatal celebrat a Albacete a l’estiu.

Una temporada històrica

130 nens i nenes han participat aquest any 
en els cursets de natació que la Regidoria 
d’Esports organitza durant els mesos de 
juliol i agost a la piscina municipal. La 
Regidoria ha estat recollint l’opinió de les 
famílies a través d’una enquesta en el 
web municipal i, en general, la valoració 
és molt positiva. La novetat d’aquest estiu 
han estat els entrenaments de natació 
en aigües obertes per a adults, a càrrec 
de Jonathan Gómez, de Swim Emotion. 
Amb una cinquantena de participants, la 
iniciativa ha estat un èxit. Els alumnes van 
acabar el curset amb un bateig al mar. 
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Llavaneres contra el Càncer encara la 
tardor amb molt bones perspectives. La 
recaptació obtinguda durant aquest any 
està sent molt bona, perquè s’hi afegiran 
els donatius aconseguits amb la venda 
de plantes, que es fa cada dos anys. La 
presidenta de l’associació, Salomé Royo, 
creu que arribaran als 25.000 euros. 
Abans de tancar la xifra hi ha dues 
activitats per endavant: el campionat 
de pitch and putt, que es farà el 10 i 11 
d’octubre –es trasllada de l’agost- i la 
marxa solidària pel càncer de mama, que 

se celebrarà el 18 d’octubre. A finals de 
juliol, el tradicional festival benèfic de Ca 
l’Alfaro va atreure més gent que mai: tot 
un poble abocat per recaptar fons a favor 
de la investigació mèdica contra aquesta 
malaltia. A més de tots els artistes 
participants, a l’escenari van pujar els 
representants dels tres hospitals que 
aquest any rebran el donatiu del poble de 
Llavaneres, i que són Sant Joan de Déu, 
Germans Trias i Pujol i ICO Girona. La 
previsió és lliurar els xecs a primers de 
novembre.

Deu nois i noies del Casal del Pèsol de 
Llavaneres, acompanyats de tres monitors, 
han gaudit aquest estiu d’uns dies de 
vacances a Sant Miquel de Campmajor.  
L’Ajuntament de Llavaneres subvenciona 
les colònies d’aquests nois i noies, que 
compten també amb un ajut econòmic 

de l’empresa Macxipa. Aquest any, la 
destinació escollida ha estat la casa de 
colònies  El Collell, situada entre la Garrotxa 
i el Pla de l’Estany. El Casal del Pèsol és un 
espai de trobada setmanal adreçat a joves 
amb discapacitats que, junts, aprenen a 
treballar la seva autonomia.

Llavaneres ha estrenat aquest estiu, amb 
èxit, una nova proposta cultural: un cicle 
de música, Can Caralt, obert per vacances, 
que va portar als jardins del Museu quatre 
concerts a càrrec de reconeguts conjunts 
musicals. Tots en divendres a la nit i amb 
entrada lliure. La primera a estrenar el cicle 

va ser Gemma Hume, que va donar pas al 
jazz de New Barcelona Traction. També 
hi han actuat Una, un conjunt de corda i 
veu, i QU4RT PR1MERA en format acústic.  
Ha estat una proposta de la Comissió de 
Festes, i la bona acollida fa pensar en 
futures edicions.

El bon temps va acompanyar i el parc de 
Ca l’Alfaro es va convertir, diumenge 6 
de setembre, un any més en el centre de 
la celebració de l’homenatge a la gent 
gran de Llavaneres. La missa solemne a 
l’església parroquial va donar pas al dinar 
de germanor, amenitzat amb actuacions de 
música i ball. L’Ajuntament de Llavaneres 
vol donar les gràcies a totes les persones 
que l’han fet possible, un any més. La festa 
l’organitza cada any el Patronat Local de la 
Vellesa i són convidats a dinar tots els veïns 
majors de 75 anys.

Llavaneresinfo

De colònies!

Més solidaritat que mai

Bona estrena

Els més grans

Torna el Cau
L’Agrupament Escolta (AE) l’Esclat 
té obertes les inscripcions per al 
curs 2015-2016. Les persones que hi 
estiguin interessades en portar-hi 
els seus fills i filles cal que s’adrecin 
a l’entitat, enviant un correu a 
aellavaneres@gmail.com. L’activitat 
s’adreça a nens i nenes nascuts entre 
els anys 2009 i 1998. 

Les entitats



La Regidoria de Cultura ja té proposta per reprendre 
el cicle de sortides al teatre. L’obra escollida 
és Caiguts del cel, dirigida per Sergi Belbel i 
protagonitzada per Emma Vilarassau, Jordi Bosch, 
Anna Barrachina i Carles Martínez, i la sortida es 
farà el 23 d’octubre. Una comèdia per riure i, alhora, 
una metàfora punyent del sistema capitalista i un 
retrat àcid i divertit de la cobdícia. Les entrades són 
a la venda a Ca l’Alfaro fins al dia 7. El preu és de 30 
euros i inclou bus.
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Dijous, 1 d’octubre 
Can Caralt/ 10 h
Inici del curs 2015-2016 
Fins al 31 de juny de 2016
Organitzat per Associació la Dona 
per la Dona

Dimecres, 7 d’octubre 
Biblioteca Municipal/ 9.30 h
Xerrada: “Guifi.net: la xarxa 
d’internet més solidària i 
econòmica”
A càrrec d’Ivan Bladé, de 
www.gurbtec.com
Fins a les 12.30 h
Gratuït. Cal inscripció prèvia
Organitzat per Regidoria de 
Promoció Econòmica, Empresa, 
Comerç i Turisme

Divendres, 9 d’octubre 
Biblioteca Municipal/ 19.30 h
Xerrada per a adults 
“Vols descobrir per què no pots 
deixar de menjar sucre?”, a 
càrrec de l’educadora nutricional 
Griselda Marfà. Organitzat per 
Biblioteca Municipal

Dissabte, 10 d’octubre 
Escola de Golf HCP1/ 9 h
Campionat de Pitch and Putt 
“Lluita contra el càncer”
Inscripcions al caddie-master de 
HCP1: 93 791 30 01
Fins diumenge 11 d’octubre
Organitzat per Llavaneres Contra 
el Càncer i Escola de Golf HCP1

Diumenge, 11 d’octubre 
Ca l’Alfaro/ 10 h
Campanya de donació de sang 
Fins a les 14.00 h
Organitzat per Banc de Sang i 
Teixits. Departament de Salut. 
Generalitat de Catalunya

El Casal de Llavaneres
10 h matí
XIX Fira del Llibre Vell
Tots els llibres a 1 euro
Fins dilluns 12 d’octubre
Organitzat per Secció de Cultura 
d’El Casal de Llavaneres

Dijous, 15 d’octubre 
Biblioteca Municipal/ 17 h
Xerrada: “T’has vist en una 
entrevista de feina? Idees per tenir 
èxit”. A càrrec d’Anna Masvidal, 
tècnica d’Ocupació 
Fins a les 19.30 h
Gratuït. Cal inscripció prèvia
Organitzat per Regidoria de 
Promoció Econòmica, Empresa, 
Comerç i Turisme

Divendres 16 d’octubre 
Can Caralt/ 19.30 h
Exposició: Rovira-Brull 
(1926-2000)
Retrospectiva, 15 anys després
Fins al 22 de novembre. Gratuït
Organitzat per Museu Arxiu de 
Sant Andreu de Llavaneres

Diumenge, 18 d’octubre 
Plaça de la Vila/ 8.30h
8a Marxa Popular contra el 
Càncer de Mama. Passejada pel 
Montalt. A la sortida, esmorzar i 
beguda per a tots els participants. 
A l’arribada, classe de zumba i 
pica pica. Plaça de la Vila: sortida 
i arribada
Organitzat per Llavaneres contra 
el Càncer. Hi col·labora: Secció 
Esportiva d’El Casal de Llavaneres 
Preu: 8 € anticipada/ 10 € el 
mateix dia

Divendres, 23 d’octubre 
Plaça de la Vila/ 19 h

Sortida al teatre: “Caiguts del cel”. 
Al Teatre Condal de Barcelona. 
Preu: 30€ (inclou bus i entrada al 
teatre). Organitzat per Regidoria 
de Cultura i Festes

Dissabte, 24 d’octubre 
Biblioteca Municipal/ 12 h
L’hora del conte“Els sons robats”, 
conte escrit per l’escriptora Mercè 
Ubach; a càrrec de la rondallaire 
Eva Gonzàlez. Organitzat per 
Biblioteca Municipal

Dimecres, 28 d’octubre 
Biblioteca Municipal/ 9.30h
Xerrada: “Recerca de feina 2.0: les 
oportunitats estan a la xarxa”
A càrrec de Míriam Cerdan, de 
www.kdemarketing.es
Fins a les 12.30 h
Gratuït. Cal inscripció prèvia
Organitzat per Regidoria de 
Promoció Econòmica, Empresa, 
Comerç i Turisme

Dissabte, 31 d’octubre 
16 h matí, Passeig de Jaume 
Brutau
2a Inndòmit. Duatló de muntanya
Organitzat per Besttrail

Dimecres, 4 de novembre 
Casal de Joves/ 17 h
Xerrada: “T’ajudem a trobar feina 
aquest Nadal”. A càrrec d’Anna 
Masvidal, tècnica d’Ocupació 
Fins a les 19.00 h. Gratuït. 
Cal inscripció prèvia
Organitzat per Regidoria de 
Promoció Econòmica, Empresa, 
Comerç i Turisme

Dimecres, 11 de novembre 
Biblioteca Municipal/ 9.30 h
Xerrada: “Crea la teva pàgina 

web, tant si ets empresa com 
particular”. A càrrec de Míriam 
Cerdan, www.kdemarketing.es
Fins a les 12.30 h
Gratuït. Cal inscripció prèvia
Organitzat per Regidoria de 
Promoció Econòmica, Empresa, 
Comerç i Turisme

Dissabte, 21 de novembre
Pg de la Mare de Déu de 
Montserrat/  11 h
Fira de la Tardor
Dissabte: d’11 a 14 i de 17 a 20 h
Diumenge, al matí
Organitzat per Regidoria de 
Promoció Econòmica, Empresa, 
Comerç i Turisme

Del 27 al 30 de novembre
Festa Major de Sant Andreu
Tota la informació, al web 
municipal www.ajllavaneres.cat

Dimecres, 25 de novembre 
Biblioteca Municipal/ 9.30h
Xerrada: “Tot allò que has de 
saber per vendre en línia”
A càrrec de Georgina Dalmau, 
directora de màrqueting i 
fundadora de Milimetricmkt.com
Fins a les 12.30 hores
Gratuït. Cal inscripció prèvia
Organitzat per Regidoria de 
Promoció Econòmica, Empresa, 
Comerç i Turisme

Divendres, 27 de novembre 
Can Caralt/ 19.30 h
Exposició de figures de pessebre 
de Bartomeu Marcé. L’epíleg de 
l’era romàntica del pessebrisme 
a Catalunya. Fins al 17 de gener 
de 2016. Gratuït. Organitzat per 
Museu Arxiu de Sant Andreu de 
Llavaneres

Abril / Maig 2014Octubre / novembre 2015
Agenda

El Casal de Llavaneres posa en marxa el programa de tallers i cursets 2015-2016. A més de 
les propostes més tradicionals, com ara balls de saló, taller d’art per a nens i nenes o ioga, es 
tornen a oferir les sessions de reiki i de tai-txí, les classes de guitarra, el teatre musical per a 
nens i joves i els balls de moda de l’Índia.  Més informació, trucant al 937 928 810.

L’Associació la Dona per la Dona té també a punt les propostes de formació i lleure per aquest 
curs. L’1 d’octubre, a Can Caralt, es posaran en marxa tots els tallers: idiomes, informàtica, 
pintura a l’oli, patchwork... Com a novetat, s’oferiran classes de decoupage, scrapbooking i 
shabby chic. Més informació, trucant al 937 926 819.

Cursos 2015-2016Es reprèn el cicle de teatre



La Regidoria de Comunicació va estrenar a l’estiu un nou mitjà 
de comunicació en format digital. El nou butlletí electrònic 
LlavaneresInfo agrupa setmanalment les notícies més destacades 
de la setmana i anuncia els actes previstos a l’agenda. Els dos 
butlletins els rebran per correu electrònic totes les persones que 

es subscriguin a aquest nou servei. Per fer-ho, cal accedir al web municipal ajllavaneres.cat i 
clicar damunt del baner de Butlletí Electrònic.
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HUGO CLAUSELL tel. 654 94 98 01
HERMANOS.CLAUSELL@GMAIL.COM

CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS • MANTENIMIENTO DE PISCINA Y JARDÍN 
• LIMPIEZA Y PODA DE PARCELAS Y TERRENOS • INSTALACIONES DE 

CÉSPED ARTIFICIAL • MONTAJE DE RIEGO AUTOMÁTICO • RECOGIDA DE 
BROZA • TALA DE ÁRBOLES • SUMINISTRO MATERIALES JARDÍN

ALIMENTACIÓ NATURAL BIOLÒGICA
SUPLEMENTACIÓ NATURAL

HIGIENE PERSONAL I DOMÉSTICA
COSMÈTICA NATURAL

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

Passeig Joaquim Matas, 11 - Tel: 93 795 20 73 - 619 98 80 42
info@colorsscp.com - www.colorsscp.com

REFORÇ ESCOLAR
Primària/ESO/Batxillerat

CLASSES D’IDIOMES
Nens i adults

MENJADOR EXTERN
Primària, ESO i Batxillerat

ACCÉS A CICLES FORMATIUS
Grups reduïts

Homenatge a Lluís Alsina

Fes-nos arribar els teus escrits, 
a llava.comunicacio@ajllavaneres.cat

“Els teus companys portants del pas de 
devallavament et recordaran sempre.”

Des d’ara, podeu tenir accés 
directe a l’agenda, les notícies 
i informació d’interès municipal 
a través dels dispositius mòbils. 
L’app de l’Ajuntament de 
Llavaneres, que s’ha batejat amb 
el nom de LlavaneresAmbTu, 
també incorpora un apartat 
amb informació turística 
i un formulari per avisar 
d’incidències a la via pública. 
Descarrega’t la versió per a 
Android o per a IOS.

Ja reps el butlletí electrònic?

Descarrega’t l’APP 
de Llavaneres!
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Joan Mora i Buch, Nani, alcalde de Llavaneres

Es lleva d’hora, a les set del matí, i el primer cafè 
el fa a dalt, al poble. El seu calendari no distingeix 

entre dies laborables i festius. Combina les tasques de pagesia a 
l’explotació familiar amb la botiga de fruites i verdures. I, des del 
13 de juny, amb l’alcaldia de Sant Andreu de Llavaneres. 

Com cada dilluns, ha carregat la furgoneta amb gènere per a la 
botiga. Quan hi arriba, ho posa tot a punt i espera que la seva dona 
i la seva filla el rellevin. Avui, abans de pujar a l’Ajuntament, ha 
d’anar a repartir productes de l’hort a un restaurant de Caldetes. 

Avui té una recepció oficial al migdia, a la sala 
de plens: un acte de reconeixement i agraïment 

a tres directors de centres d’ensenyament de Llavaneres que 
marxen després de molts anys de servei a Llavaneres.  A més, 
ha de preparar-se el discurs de l’acte institucional de la Diada 
Nacional de Catalunya i també la reunió de dissabte amb els pares 
de l’escola de música.

Tot i així no es queda tancat al despatx tot el matí. Intenta passar 
pels despatxos i saludar el personal. Per a ell, aconseguir l’alcaldia 
va ser tota una satisfacció com a veí del poble i com a polític. “No 
he canviat, tot i que les hores de feina se m’han multiplicat”, diu 
i destaca que està satisfet de compartir la gestió amb els seus 
socis de govern. Ha sigut un inici de mandat intens, amb molts 
fronts de treball oberts...

Avui no ha tingut temps d’esmorzar, i a dos quarts de tres dina 
en família. Amb la seva dona, la Montse, són pares de l’Anna, de 
25 anys, que treballa a la botiga familiar, i d’en Joan, de 23 anys, 
que estudia INEF. A la tarda, abans de pujar a la botiga passa un 
moment per l’hort a collir i a donar de menjar a les gallines i als 
gossos. A la tarda, acompanyat de la regidora d’Ensenyament, 
s’acosta fins a l’escola de música, per assistir a una reunió 
convocada pels antics treballadors. 

I com tots els dilluns, el dia s’acaba a la cava d’El 
Casal de Llavaneres, a l’assaig dels Barbuts Jazz 

Band, el grup de música on toca el saxo. Encara tindrà temps, 
un cop a casa, mentre sopa, de posar-se al dia mirant el 324 i 
comprovar si ha de fer alguna comanda per a la botiga, per 
l’endemà.

Demà tornarà a ser un dia de molta feina però marxa a dormir 
satisfet per haver pogut resoldre aquelles petites coses que 
preocupen a uns veïns i amb la imatge simpàtica de les tres nenes 
que, desacomplexadament, l’han pujat a veure perquè volien parlar 
amb l’alcalde. Pensa també en la trobada amb els tres exdirectors: 
han estat tres pilars, durant anys, per a l’ensenyament del poble. 
S’ho mereixien. I recorda que ha d’enllestir el discurs de la Diada. 
Haurà de ser un missatge que no ofengui ningú, sense renunciar 
a dir el que sent. Tota una responsabilitat. 

Quan arriba a la casa gran, presideix una reunió 
amb serveis tècnics municipals, Policia Local 

i regidoria de Medi Ambient, per atendre una problemàtica de 
sorolls entre uns veïns i un restaurant. La reunió s’ha allargat 
força però dóna peu a comentar molts altres aspectes. “Ens ha 
servit per marcar dinàmiques de treball perquè la interrelació 
amb els departaments sigui més fluïda”. 

Està sol al despatx i la seva secretària li demana si pot atendre 
tres nenes del poble que el volen saludar. Una visita sorpresa. 
Tenen entre 8 i 9 anys i li pregunten quina feina fa. Cinc minuts, 
fins que la mare d’una d’elles les avisa: havia vingut a l’Ajuntament 
a fer una gestió. Aquestes són aquelles petites coses que fan tan 
gran la feina d’un alcalde, pensa.

MOLT PERSONAL

Nascut l’any 1962 a Llavaneres, de jove va treballar com a 
fotògraf i el 1985 va posar en marxa una empresa familiar 
dedicada al tèxtil a Olot. Va tornar a Llavaneres l’any 98 i 
des d’aleshores s’ha dedicat al món de la pagesia. Militant 
d’ERC des dels anys 80, és regidor a l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres des del 99. Es defineix com una 
persona normal i corrent. Defensa que les coses s’han de 
dir a la cara. Creu que la millor carta de presentació d’un 
polític és la proximitat i el diàleg. Vinculat de tota la vida a 
El Casal, ha col·laborat amb els gegants i amb el teatre. Li 
agrada escoltar la ràdio i, quan pot, qualsevol peça de jazz...

24 hores amb...
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