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Més Nadal, més Llavaneres
Comencem el mes de desembre amb els deures fets: tenim aprovat el pressupost per al 2016,
l’eina de treball més important i que ha de guiar l’acció de govern del proper exercici. L’equip
de govern municipal, format per Esquerra Republicana i Acord per Llavaneres, ha reflectit en
aquests comptes el Pla d’Acció Municipal (PAM), un pla que fixa les prioritats per als propers
tres anys i que posa l’accent en la transparència i la participació ciutadana com a eixos de
les polítiques locals.
El Llavaneresinfo que teniu a les mans arriba també amb novetats. Els canvis els podeu
observar ja en aquest número de Nadal i s’acabaran de plasmar en la propera edició, que
sortirà al carrer al febrer. La revista incorpora noves seccions, d’història i de teixit empresarial,
entre d’altres, i s’imposa un nou full de ruta: informar de l’activitat municipal i, a més, ferne protagonistes als veïns. La mirada no s’enfoca només en l’Ajuntament sinó també en el
ciutadà, perquè tots som poble.
Des de la Regidoria de Comunicació apostem per un nou Llavaneresinfo més obert, més
participatiu, que a partir del proper any recuperarà la secció de la Tribuna Política, per donar
veu també a través del paper als grups municipals. La revista tindrà més planes i en canviarà
la distribució. A partir d’ara no es repartirà casa per casa; es podrà recollir al comerç local o
als equipaments municipals. I en potenciarem la versió digital.
Us convidem a participar de les propostes per aquest Nadal 2015 a Llavaneres, que ja tenim a
tocar. Fem, entre tots, junts, més Nadal i més Llavaneres. Bones festes i feliç 2016!
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Fes-nos arribar la teva opinió per les xarxes,
amb l’etiqueta #mesllavaneres
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Ja reps el butlletí electrònic? Demana-ho a ajllavaneres.cat/butlletí

EL TEMA DEL MES

Unanimitat per al 2016
Llavaneres aprova un pressupost “ambiciós” de 12,8 milions d’euros per a l’any que ve
El ple de l’Ajuntament de Llavaneres va
aprovar, dimarts 1 de desembre, per
unanimitat, el pressupost municipal del
2016. Els comptes sumen 12.820.008 euros
i, incloent-hi el paquet d’inversions, pugen
a 15,1 milions. Són uns pressupostos,
en paraules del regidor d’Hisenda i
Transparència, Albert Sala, “trencadors”
que aposten també per continuar reduint
deute. El govern (ERC i Acord) va aconseguir

Punts forts
• Un poble més net.
Reforç de la neteja viària, amb una
injecció de 82.200 euros.
• Millors recursos humans.
Consolidació de la plantilla municipal i
implementació de llocs de treball.
• Dinamització juvenil.
Aportació de 20.000 euros més per al
Casal de Joves.
• Polítiques d’ocupació.
Aposta per la inserció laboral amb una
inversió de 50.000 euros.
• Més inversió que mai.
Al pla d’inversions del 2016 s’hi han
d’afegir els diners del crèdit de l’IDAE
i dels fons del patrimoni del sòl. Serà
l’any de l’inici de les obres del pavelló,
de la reforma de carrers i de la millora
de serveis i instal·lacions municipals.

Reduir el deute
Les ordenances fiscals pujaran l’any que
ve a Llavaneres un 0,7. Els dos impostos
que pugen són l’IBI urbà, en un 2,5%, i la
taxa de clavegueram, en un 3,7%. La resta
de tributs es mantenen. Així es va aprovar
el 27 d’octubre, amb els vots a favor d’ERC
i Acord, al govern, i de PP i Ciutadans, a
l’oposició, i l’abstenció de CiU. L’augment
de la pressió fiscal permetrà continuar
reduint el deute municipal. Hi haurà
bonificacions en la taxa d’ocupació de via
pública per a comerços locals i entitats
sense ànim de lucre, i una reducció del 8%
dels preus de l’Escola Municipal de Música,
excepte en el cas dels adults.

el suport de tots els grups de l’oposició
(PP, Ciutadans i CiU). L’oposició, en bloc, va
destacar la voluntat de diàleg i consens del
regidor d’Hisenda i va qualificar l’aprovació
per unanimitat dels pressupostos com un
“fet històric”.
El
regidor Albert Sala va presentar
públicament el pressupost el passat 1 de
desembre, al vespre, a la sala de plens.

Albert Sala, regidor d’Hisenda:
“Aquest consens representa la nova
manera de treballar del govern d’en
Nani Mora”
“És un pressupost ambiciós que
permetrà engegar projectes nous”

Més personal, més inversions
La plantilla de treballadors per al 2016
passa de 91 a 109 treballadors, amb la
incorporació del personal de l’Escola
Municipal de Música. El pressupost del
2016 també reflecteix la gestió directa de
l’Escola de Música, que suposarà un cost
anual de 180.000 euros.

durant el proper any es reduirà en més de
563 mil euros. D’altra banda, cal assenyalar
l’increment de les retribucions als regidors
de l’oposició de 175 a 300 euros al mes, a
petició dels grups municipals afectats. Una
altra novetat afecta les subvencions a les
entitats, que aniran per concurs.

L’Ajuntament opta per crear una plaça de
sergent per a la Policia Local, que ha de
permetre reforçar el comandament del cos
de seguretat local; i es dota d’una jornada
complerta per a la biblioteca municipal i
d’una tècnica d’ocupació a mitja jornada,
consolidant així dos plans d’ocupació que
actualment hi ha en vigor al consistori. Del
pressupost per al 2016 també destaca molt
especialment l’amortització del deute, que

El pla d’inversions puja, en el nou
pressupost municipal, a 75.800 euros, i s’hi
han de sumar 860 mil euros de fons propis i
les subvencions de la Diputació i del Consell
Català de l’Esport, que es destinaran a la
construcció del nou pavelló. Les inversions
municipals es completaran gràcies al
crèdit de 623 mil euros provinent de l’IDAE,
que servirà per renovar l’enllumenat d’una
vintena de carrers del poble.

Principals inversions

Deute municipal

GRANS INVERSIONS
Pavelló municipal. 900 mil euros de
subvencions/ 800 mil euros del Consell
Català de l’Esport/ 860 mil euros del
Patrimoni Municipal del Sòl
Renovació de l’enllumenat. 623 mil euros
PLA D’INVERSIÓ
Reparació de voreres. 50 mil euros
Espais reservats per a gossos. 10 mil euros
Equipament informàtic. 16 mil euros
Ràdio Llavaneres. 13 mil euros
Mobiliari per al Casal de la Gent Gran.
3 mil euros
Reparació sistema solar camp de futbol.
3 mil euros
Càmeres de videovigilància. 16 mil euros
Dipòsits d’aigua: 25 mil euros

A 31/12/2016
1.677.597 euros
A 31/12/2015
2.240.833 euros

Despeses per àrees
DESPESES GENERALS

20%

SERVEI MUNICIPAL D’AIGÜES

SEGURETAT
CIUTADANA

9%

SERVEIS A LES PERSONES

19%

16%

SERVEIS TERRITORIALS
MEDIAMBIENT NETEJA VIÀRIA

16%

20%
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L’ÀGORA

Un poble, a peu
Línies estratègiques i reptes de la Regidoria de Mobilitat perquè el vianant recuperi protagonisme
Volem un poble on el cotxe continuï tenint
prioritat, com als anys 70? O bé apostem
per un poble on poder anar a peu, en bici o
en patinet? Aquest és el punt de partida de
la Regidoria de Mobilitat per dissenyar el
poble que volem... I com ha de ser aquest
poble? Una vila amb espais que convidin
a sortir i a viure, a relacionar-nos, “un

poble més amable per a les persones”, en
paraules del regidor Joan Rubal. “Als anys
70 van aparèixer els primers carrers de
vianants i alguns van pensar que era una
idea de bojos...”, explica Rubal, i afegeix:
“Penseu per un moment amb un carrer
de Munt amb voreres de 80 cm i cotxes
passant a tothora.”

Oferta i demanda d’aparcament
La Regidoria de Mobilitat vol elaborar un
estudi per esbrinar qui aparca tota la nit el
seu vehicle al carrer, qui ho fa durant tota
la setmana o qui va al centre a comprar
i marxa. Ha de ser el punt de partida per
repensar les demandes d’aparcament.
Properament, habilitarà nova senyalització
per informar de les places d’estacionament
disponibles al centre.

Aparcament de Jaume Brutau
De manera provisional, s’obrirà la
part baixa de l’esplanada de Jaume
Brutau per a aparcament en resposta
a les peticions dels comerciants.
Serà temporal, fins que comencin les
obres de transformació de la zona.
L’objectiu és que aquest espai guanyat
per a les persones no es perdi i es doti
d’activitats: taules de pìcnic, esports...

Canvi de sentit
El balanç del canvi de sentit davant
del Casal de la Gent Gran és positiu.
Aquest canvi facilita ara l’accés a peu
o en bici cap a l’Escola Serena Vall. Hi
ha una alternativa per als vehicles:
la carretera, que suposa un augment
de temps mínim. En tot cas, aquest i
altres espais hauran de continuar sent
objecte d’estudi.

Un gran bulevard
Un dels grans reptes és aconseguir un
pas sense obstacles al centre del poble,
des de Jaume Brutau fins a la Riera, amb
un paviment únic, que convidi a passejarhi i que ofereixi activitats. Oferir espais
de qualitat perquè la gent hi vagi per
quedar-s’hi, no de pas, més enllà del
carrer de Munt. I també connectar el
centre amb els principals llocs d’interès.

Camí escolar
Afrontar l’estudi del camí escolar a
Llavaneres és una altra prioritat. Els
moments de l’entrada i sortida dels
nens i nenes a l’escola acumulen
molta gent amb poc temps: són
usuaris vulnerables. Aquests camins
s’han de poder fer a peu, en bici o
patinet, tot incrementant les mesures
de seguretat.

Pla de Seguretat Local
A Llavaneres es manté un baix índex de
sinistralitat pel que fa als accidents de
trànsit, que es concentren principalment a
l’N-II. Un proper objectiu és la introducció
de millores per reduir la velocitat a
l’entrada al poble per la carretera de Mata;
una via on l’Ajuntament no hi pot actuar
directament perquè és competència de la
Diputació de Barcelona.

Joan Rubal, regidor de Mobilitat:
“Hem de fer un canvi d’hàbits:
el cotxe no pot servir per
arribar a tot arreu”
“Les distàncies pel centre del
poble són molt assumibles per
fer a peu o en bici”
“L’excusa del ‘sempre s’ha fet així’
és una frontera mental i s’ha
de superar per fer un poble més
amable per a les persones”
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D’ON VENIM

Tothom implicat
Als anys 60 a Llavaneres va néixer la tradició del pessebre vivent

Maria Teresa Solà.
Àngel a l’escena
de l’adoració
Actualment té 55 anys
i regenta una botiga de
llenceria al carrer de Munt. De nena, va
participar en els pessebres vivents del
poble i un any va fer el paper d’àngel.
Com recorda aquella experiència?
Molt bonica. Jo hi havia participat altres
anys fent de pastoreta, però aquell any
va ser un honor que em demanessin
fer d’àngel. Ens ho anàvem tornant.
Recordo que l’escena era dins l’església
en aquella ocasió i que jo, com a àngel,
havia de sortir des de dalt el retaule.
Devia quedar ben bonic vist des de baix.
Sent enyorança?
Sí, era molt entranyable. Tothom hi
col·laborava. Aleshores ens coneixíem
tots. Llavaneres era un poble molt petit.
Érem com una gran família. Recordo
que el mossèn era molt actiu i deixava
que el jovent col·laborés en tot.
Li agradaria que es pogués recuperar
algun dia?
Sí, però seria molt diferent. Els temps
han canviat molt. Ara la religió ja no té
tant de protagonisme en la societat i,
a més, hi ha molta oferta cultural. En
aquella època no teníem tantes coses i
el que es feia es vivia molt intensament.

Les escenes recorrien diferents punts del
centre de la vila; els protagonistes eren els
infants. Era tot el poble que s’hi abocava.
Les primeres imatges que conserva el
Museu de Llavaneres del pessebre vivent
daten del 1967: són del Fons Josep Mora.

s’acostava cap a la plaça de la Vila i, just
al costat de la farmàcia, trucaven a la
porta d’un casalot. Can Punsola, que per
fora està exactament igual, tot i que avui
deshabitada. A la posada no els volíen
acollir i havien de continuar camí...

Aleshores Llavaneres tenia uns 2.500
habitants, faltaven pocs anys per a la
primera expansió urbanística de primers
dels 70 i més de dues dècades per al
creixement definitiu de la població, ja
als anys 90, que ens ha portat fins als
més de deu mil residents actuals. Era un
poble eminentment agrícola i amb vocació
tèxtil –hi funcionaven unes tres o quatre
empreses-. Tenia una única escola pública,
el Baeza Alegria, a les instal·lacions que
fins el curs passat ocupava el Labandària,
i des de feia dos cursos s’impartien estudis
de batxillerat als baixos de l’Ajuntament:
l’origen de l’actual institut, que ja té 50 anys.

On la imatge canvia radicalment de
la fotografia actual és a l’escena de
l’anunciació. On ara hi ha el passeig de
la Mare de Déu de Montserrat, urbanitzat
i amb jocs infantils, abans hi havia una
riera de sorra, típica del Maresme. Allà
hi trobàvem l’anunciació. Un foc de camp
al mig d’una rotllana de pastorets, entre
els quals, com a la resta d’escenes, es
descobreixen carones ben conegudes per
la gent del poble de tota la vida. Nens i
nenes que ara s’acosten als 60 anys ja...

La primera escena del pessebre vivent
sortia de les escales de l’església. Sant
Josep i Maria sortien a buscar posada.
Més enllà de l’estètica dels assistents i
del blanc i negre de les fotos, l’espai s’ha
conservat com fins ara, idèntic. La parella

L’última escena era la del naixement i
l’adoració. Hi col·locaven un cove i la gent
hi posava menjar, que després es repartia
entre les famílies més necessitades
del poble. Els primers anys la barraca
s’ubicava al garatge de can Roca, al grup
Betlem; després es traslladaria a una
barraca de la riera, més avall d’on ara hi
ha el Casal de la Gent Gran...

Un gran pessebrista català
Fins al 17 de gener, el Museu de Llavaneres
convida a visitar Bartomeu Marcé; l’epíleg romàntic
del pessebrisme a Catalunya. Una mostra amb què
es manté la tradició biennal de donar a conèixer
l’art del pessebrisme a Catalunya. I és que els
pessebres, avui en dia, més enllà de la tradició
religiosa, són un element cohesionador per a les
famílies, un motiu de trobada entre pares i fills.

Jordi Montlló, comissari:
“No era un home corrent, va
viure com un artista medieval”
L’exposició és fruit d’un llarg treball de recerca, dedicat a aquest escultor barceloní (18751964), que va estudiar a la Llotja de Belles Arts i va viure i morir gairebé en l’anonimat.
Llavaneres vol fer la seva aportació per situar l’artista en el lloc que es mereix. “No és
casualitat que sigui a Llavaneres”, va dir el comissari de l’exposició, Jordi Montlló, en la
presentació de la mostra, que s’ha fet realitat gràcies a la tasca del llavanerenc Ferran
Manau, col·laborador del Museu, de Margarita Batlle i del Museu Etnològic de Barcelona.
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TEIXIT EMPRESARIAL

“Als emprenedors
se’ls ha de cuidar molt”
Té 33 anys i acaba de ser mare de la Nai. Llavanerenca de tota la vida i filla de la pastisseria
Ca l’Alsina, és mestra d’Educació Infantil i va treballar com a educadora d’escoles bressol.
Després va decidir acompanyar les famílies molt abans de l’arribada dels seus fills a la
llar d’infants. Així va néixer l’Espai Mima’m. Casada amb en Dani, que col·labora també
en el projecte, s’autodefineix com una dona emprenedora, tranquil·la i creativa.

Què és Mima’m?
És un projecte holístic que va néixer fa
cinc anys per acompanyar les famílies
des de l’embaràs fins als dos o tres anys.
Un temps després, vam crear el Petit
Mima’m i ara també tenim propostes per
a nens fins a 8 anys.
Criança natural, què vol dir?
És aquest que acompanya l’infant sense
presses, respectant ritmes i necessitats
pròpies, més respectuosa.
Com s’aconsegueix educar seguint el
ritme del nen o la nena?
Apostem per una escolta activa i per una
presència adulta que no sigui directiva.
Hem d’observar els nens, potenciar les
seves capacitats, que aprenguin a través
del joc.
Mima’m vol ser una alternativa a les llars
d’infants. No li agraden?
Les escoles bressol de Llavaneres tenen
un projecte pedagògic molt interessant
i respectuós. El problema és que amb
una ràtio tan elevada no es pot oferir un
acompanyament individualitzat.
Els nostres fills són els nostres grans
mestres...
Els nens vénen a ensenyar-nos i ens fan
de mirall. L’acompanyament emocional
és clau. Totes les emocions són vàlides:
els ajudem a canalitzar-les des de
l’atenció i els límits, que també n’hi ha.
De propostes n’hi ha moltes. Quines
tenen més èxit?
El Petit Mima’m és el que més funciona.
També les activitats de cap de setmana
i de tardes: ioga per a embarassades,
ioga per a bebès i mares... A més, fem
acompanyament en part, postpart,
lactància... Ara tenim en projecte una
proposta de centre holístic de salut:
pediatre, osteòpata, ginecòloga...
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Llavaneres no queda petit per aquest
projecte tan especialitzat?
La seu sempre ha estat a Llavaneres. Tot i
que hem tingut moltes invitacions d’anar
fora, hem apostat molt pel poble. Tenim
famílies de Mallorca, Lleida, Terres de
l’Ebre, València, que ens demanen que
obrim allà delegacions.No ho descartem.
El projecte aviat complirà cinc anys. Com
ho heu fet per arribar fins aquí?
Perseverant. Les famílies que ens
fan costat, perquè aposten per una
maternitat molt conscient, han sigut el
nostre motor i la nostra motivació. No ha
estat fàcil, però el canvi de local ara fa un
any ha estat decisiu.

Núria Alsina

Fundadora d’Espai Mima’m
Què reclamaries com a emprenedora a
les administracions?
Ajudes. Els autònoms no en tenim de cap
mena. Cap facilitat per contractar. Als
emprenedors se’ls ha de cuidar molt.
La teva maternitat posarà a prova la
teoria acumulada aquests anys...
I tant, ja ho he comprovat durant
l’embaràs. Cada part i cada nen és
un món. Mares perfectes no n’hi ha,
però si es fa des del respecte i l’amor
incondicional pot ser fantàstic.

EL RACÓ DELS INFANTS

El millor regal

El joc és una activitat lliure que apareix
de manera natural en els infants. És a
través del joc que descobreixen les
seves possibilitats, aprenen a conèixer
el món que els envolta i a interpretar
la realitat... Què podem oferir-los per
satisfer aquesta necessitat? Gran
part de les joguines comercials no
reuneixen les característiques de
riquesa sensorial necessàries per
permetre als infants desenvolupar
la seva necessitat de jugar. Sovint
només caldria buscar dins de casa
objectes que els criden l’atenció del
dia a dia. També ens podem plantejar
construir les pròpies joguines a partir
de materials i objectes reciclats. No
és necessari comprar espectaculars
joguines quan sabem que després els
infants es posen a jugar amb la capsa
que el conté. És per això que volem
oferir-vos alguns suggeriments per
construir les pròpies joguines. Estarem

desenvolupant la seva creativitat i li
farem el millor dels regals: passar més
temps plegats. Animeu-vos a mirar
la infància amb uns altres ulls lluny
de les exigències de la vida adulta...
Comencem amb tot un clàssic: el Joc
del Telèfon! Feu servir llaunes, pots
buits de iogurt, flam o similars; només
cal que els ajudeu a fer un forat a la
base i hi passeu un cordill que uneixi
els dos terminals. Expliqueu-los que el
fil sempre ha d’estar tibant i no pot
tocar amb cap altre objecte perquè el so
viatgi bé... I amb els cartrons del paper
higiènic o de cuina, potser podreu fer
un avionet per fer volar la imaginació...

Gemma Jarque i David Castillo,
directors de les Escoles Bressol Municipals

LES ENTITATS

Units contra el càncer

Marató de TV3

Llavaneres contra el Càncer va lliurar, a primers de novembre, 25.000 euros a tres
hospitals catalans: Sant Joan de Déu, ICO Girona i Germans Trias i Pujol. Aquests diners
corresponen a la recaptació obtinguda per l’entitat durant el 2015 i suposen un increment
respecte l’any passat. Aquest increment es deu a una activitat que s’organitza cada dos
anys: la venda de plantes solidària gràcies a la col·laboració de Planteles Lloveras, que
es va fer al juny i que va ajudar a recaptar sis mil euros. La recaptació anual s’obté de
totes les activitats que l’entitat organitza durant l’any i en la qual destaca el festival de
finals de juliol al parc de Ca l’Alfaro, que és un dels actes més multitudinaris del cicle
festiu local, o la caminada contra el càncer de mama, que en aquesta vuitena edició,
celebrada el 18 d’octubre, va reunir 370 participants.

Llavaneres amb la Marató fa una crida a la
col·laboració ciutadana. La jornada solidària
se celebra el 13 de desembre i Llavaneres
s’hi afegirà amb una gran festa al parc de Ca
l’Alfaro: hi haurà tómbola solidària, amb les
joguines recollides les darreres setmanes, i
Flashmob per la Marató amb Gim Llavaneres,
un clàssic de la diada. A més, per la festa
major, es va fer una escudellada popular a
benefici de la Marató.

El gran recapte

Comerç, amunt

Càritas prepara el Nadal

Llavaneres ha repetit l’èxit de la jornada
solidària d’El gran recapte, que es va
celebrar els dies 27 i 28 de novembre. La
iniciativa, que organitza la Fundació Banc
dels Aliments, va tornar a comptar amb
la col·laboració del supermercat Condis
del carrer de Munt i d’un gran nombre
de voluntaris locals. L’objectiu: recaptar
aliments de primera necessitat per ajudar
les famílies que més ho necessiten.

Els comerciants del carrer de Munt
continuen amb les accions de dinamització.
A més de celebrar totes les cites festives
importants –la darrera ha estat el
Castaween-, van col·laborar amb la Fira
de Tardor amb l’organització d’un taller
infantil per preparar el tió i amb l’escudella
solidària del passat 28 de novembre. Ara
ja preparen la campanya de Nadal, que
arriba amb moltes novetats.

Càritas parroquial demana col·laboració
per a la campanya Apadrina un nen o nena,
que té com a objectiu que els fills d’una
trentena de llars del poble tinguin un regal
per Nadal. Són nens d’entre 0 i 14 anys, de
famílies amb pocs recursos econòmics.
Els regals es lliuraran en una festa,
dissabte 19 de desembre. A més, fins al
dia 22 es pot col·laborar en la campanya
nadalenca de recollida d’aliments.

7

EL REPORTATGE

Mig segle d’excel·lència
L’Institut Llavaneres commemora cinquanta anys com a centre de referència al Maresme
Mercè Colomer, Carmel Comeron, Lluís Mora i Eduard Castaño.
Resseguint la trajectòria d’aquests quatre noms podríem escriure
la història d’aquests cinquanta anys de l’Institut Llavaneres.
Quatre professors que han dirigit el centre i que han ajudat
decisivament a convertir-lo i mantenir-lo com un centre educatiu
de referència al Maresme.
L’inici del centre l’hem d’anar a cercar l’any 1965, als baixos de
l’Ajuntament. Neix com un col·legi lliure adaptat (CLA). Un centre
pioner a la comarca del Maresme. Aquests centres no tenien
capacitat per examinar –els alumnes havien d’anar a fer-ho a
Mataró els primers anys- però l’administració els reconeixia.
El següent pas va ser aconseguir que els professors de Mataró
vinguessin a Llavaneres. Carmel Comeron, que va ser-ne director
del curs 89-90 al curs 99-2000, recorda com el seu pare, que era
professor al Satorras, ho havia fet. Aquella fita es va aconseguir
gràcies a la iniciativa d’un grup de famílies que no volien que els
fills haguessin de marxar a estudiar a Mataró.
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Fins al 79 no va ser institut. Aleshores i fins al 89, es va convertir en
col·legi municipal amb estudis secundaris ja plenament homologats.
I l’any 89, l’Ajuntament va cedir el centre a la Generalitat. Primer va
ser una extensió de l’institut d’Arenys de Mar, i poc després es va
convertir en el centre que coneixem avui en dia.
Les aules de l’institut han estat testimoni de l’evolució dels sistemes
educatius: dels sis cursos de batxillerat, al BUP i posteriorment el
COU i l’arribada de la Logse. Els primers anys els alumnes eren,
majoritàriament, del poble, però amb l’homologació dels estudis
que s’hi impartien, hi van començar a arribar alumnes de fora
de Llavaneres: Arenys, Canet, Premià, Mataró. Comeron explica
que aquesta bona fama que ha acompanyat des d’aleshores el
centre es deu, en bona part, a l’aposta d’aquells primers anys
per una pedagogia moderna, en què ja es parlava de conceptes
com ara interdisciplinaris o coordinacions entre departaments.
“Hi vam aconseguir atreure l’interès d’un seguit de pares i mares
preocupats per la línia pedagògica del centre.”
Què n’opines? Digues-ho a les xarxes #mesllavaneres

EL REPORTATGE

Exalumna de l’Institut Llavaneres, té 18 anys i
ha estat guardonada en els XVII Premis i Beques
de Bioètica de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.
La jove va elaborar el treball Eugenèsia actual:
cal intervenir per millorar la genètica humana? el
curs passat, quan estudiava 2n de Batxillerat a
Llavaneres. Competia en un apartat sobre treballs
d’investigació sobre bioètica en el Batxillerat.
Genètica humana sona a ciència ficció. Què hi
expliques? El tema m’interessa moltíssim des
de sempre, sobretot les implicacions ètiques. La
ciència avança molt però, on és el límit? Podrem
reconduir la nostra pròpia evolució o ho hem de
deixar a l’atzar...? Això és la bioètica: una barreja
de filosofia, ètica, cultura, dret... El tema és molt
embrionari, però ja es poden controlar algunes
malalties congènites, per exemple. Però és clar és
legítim arribar a triar a la carta el nostre fill? A
les conclusions, aposto que puguem incidir per
evitar malalties però no per caprici.
Què hi va valorar més el jurat? Jo crec que
van valorar molt el fet que fos un treball molt
documentat i amb una part final de conclusions
molt àmplia. Vaig consultar molts articles i vaig
contrastar molt la informació, per poder treure
les meves pròpies conclusions. És un treball molt
extens i complert.

Actualment, el centre, que té rècord d’alumnes –prop de 600- i que
compta amb una cinquantena de professors, continua mantenint
molt bons resultats acadèmics i figurant en la llista d’instituts
més premiats. Dirigit des d’aquest curs 2015-2016 per Enrique
Chicote, que té a l’equip directiu Carmel Comeron (cap d’estudis),
Eva Vilà (coordinadora pedagògica) i Josep Calvet (secretari),
des del 2005 ocupa un edifici de nova construcció al passeig del
Perelló, que va permetre jubilar l’antic centre, on ja no s’hi cabia,
annex al pavelló municipal.

Un curs per celebrar-ho

Els actes de celebració van arrencar el 2 d’octubre amb la
presentació del calendari d’actes del cinquantè aniversari. Un
acte en què hi va tenir una presència destacada Alumni, l’entitat
d’exalumnes que s’acaba de crear al voltant d’aquesta efemèride.
Integrada per una vuitantena de socis, va néixer a proposta dels
professors Andreu Majó i Joan Peix, i el president n’és Marc
Calviño. A més, professors i alumnes han participat en l’obra de
teatre El Florido Pensil, que la companyia Inestable d’El Casal
de Llavaneres va presentar per la Festa Major de Sant Andreu; i
ara preparen el Festival de Nadal, que tindrà com a fil conductor
el cinquantenari. La celebració es completarà, segons avança
Eva Vilà, amb un cicle de conferències, a partir de desembre,
a la Biblioteca, en què es repassarà la història de l’institut i de
l’ensenyament dels darrers cinquanta anys. El calendari es tancarà
al juny amb una festa.

Devia ser un honor guanyar aquest premi... Un
gran honor! No m’ho esperava. La cerimònia va
ser impressionant; van impartir una xerrada
sobre la bona mort que em va impactar molt.
Ara què estudies? Estic estudiant arquitectura:
no hi té res a veure, però el tema m’interessava.
L’ajut del professor Andreu Majó va ser
determinant, oi? Sí, i tant, i vull agrair-l’hi
públicament. Em va ajudar moltíssim i em va
animar a presentar el treball als premis de la
Fundació. El meu agraïment és infinit! Com li vaig
escriure: no sé quan li dec però li dec moltíssim.

Marta Galisteo.

Alumna premiada
per la Fundació Grífols
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623 mil € per a l’enllumenat
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres rebrà
un crèdit a 10 anys per un import de 623.000 euros
de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de
l’Energia (IDAE). Amb dos anys de carència i interès
zero, aquests diners s’invertiran íntegrament
en la substitució de l’enllumenat públic per tal
d’aconseguir un 62% d’estalvi en el consum.

Bon inici del taller
de pares i mares

El crèdit compta amb suport dels fons europeus Feder
El projecte inclou la substitució d’un miler de punts de llum. Les bombetes de vapor
de mercuri, que més consumeixen, es canviaran per leds. També s’adequaran quadres
i línies elèctriques de diferents zones del poble. “Només per començar amb l’estalvi
energètic que aconseguirem podrem pagar les dues primeres quotes del crèdit”, explica
el regidor d’Urbanisme, Josep Ruiz. El projecte, que han redactat els serveis tècnics
municipals, tindrà afectació en un total de 28 carrers del municipi. La previsió és que les
feines es puguin executar durant el segon semestre del 2016.

Educar sense cridar
Aquest era el reclam del taller que la Regidoria d’Educació va oferir el 7 de novembre i
que va ser tot un èxit. Impartit per la sociòloga Alba Castellví, va reunir una trentena de
pares i mares de fills i filles d’entre dos i catorze anys. Elaborar llistes de feines, reforçar
les actituds positives o buscar junts solucions als problemes van ser alguns dels consells
que va fer arribar l’experta.

Les trobades les coordina Joan de Moya,
coach i assessor, i se celebren el tercer
dijous de cada mes al Casal de Joves.
S’adrecen a pares i mares amb fills d’entre
12 i 18 anys, i són gratuïtes.
Per assistir-hi, cal inscriure´s a través del
web municipal. Cada mes es tracten temes
d´interès per a les famílies: ansietat,
bulímia i anorèxia, bulling, relacions
abusives entre joves i autoestima. El curs
es tancarà al maig amb una sessió de
cloenda.
El coordinador del taller, acompanyat d’una
mare, va participar a finals de novembre al
programa El trencadís, de 8TV, per explicar
la filosofia del projecte.

Transport públic

Mocions aprovades

Neteja municipal

La Regidoria de Transports informa que
a partir de l’1 de gener de 2016 caldrà
presentar el carnet d’estudiant per
comprar amb descompte el bitllet del bus
urbà. Recorda que no es podrà pujar al bus
sense carnet. D’altra banda, assenyala que
els menors de 12 anys poden beneficiarse de la targeta T-12 que emet l’Autoritat
Metropolitana del Transport (ATM) i que
ofereix un ús il·limitat del transport públic.

El ple municipal de l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres del mes d’octubre
va aprovar tres mocions presentades
pel grup municipal del Partit Popular,
a l’oposició, relatives a la reparació de
voreres, la concessió d’espais d’opinió a
la revista municipal –que s’introduiran a
partir del mes de febrer- i l’elaboració d’un
estudi tècnic per a la reducció de velocitat
dels vehicles a la via pública.

El ple municipal va aprovar, per unanimitat,
el 27 d’octubre, un nou plec de clàusules
per a la neteja dels edificis municipals. És
un concurs de quatre anys prorrogable a
sis amb un import global d’1.346.000 euros.
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
deixa d’apostar per mancomunar el servei
amb Sant Vicenç perquè s’ha considerat
que aquella fórmula no suposava cap
avantatge afegit.
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Menys delinqüència,
més vigilància

Un pavelló pioner en eficiència energètica
El nou pavelló de Llavaneres, que s’ha de construir al costat del
camp de futbol municipal, serà pioner quant al consum d’energia
El projecte bàsic del pavelló es va aprovar per unanimitat en el
ple del 27 d’octubre. És el pas previ a la licitació de les obres.

L’activitat delictiva s’ha reduït en els darrers
mesos en un 12% a Llavaneres. Aquesta
és una de les dades que va transcendir
de la darrera Junta Local de Seguretat,
celebrada a mitjan novembre. També s’hi
va informar de la posada en marxa de
patrulles mixtes, integrades per agents de
la Policia Local i de Mossos d’Esquadra,
que cobreixen diferents horaris i llocs
estratègics policials. Presidida per l’alcalde
de Llavaneres, Joan Mora, la Junta va
comptar amb l’assistència de la delegada
del govern a Barcelona, Núria Colomer,
i de representants dels Mossos, Policia
Local i Guàrdia Civil.

Joan Mora, alcalde de Llavaneres:
“És molt important que els veïns
truquin a la policia si observen
qualsevol situació o persona
sospitosa. Tot i que pugui ser
una falsa alarma, és preferible
trucar a la Policia.”

El primer pas serà incidir en el disseny,
l’orientació i els materials de construcció

de l’equipament. Un segon repte serà
aconseguir la integració arquitectònica
dels sistemes solars i fotovoltaics, així com
optar per sistemes d’alta eficiència i per
la introducció de la biomassa. El resultat
ha de ser un pavelló “emblemàtic i pilot”
que s’avançarà dos anys a la normativa
en matèria d’eficiència energètica (nZEB)
que les administracions han de complir a
partir del 2018 en edificis nous. En aquests
moments, l´Ajuntament ja ha aprovat el
projecte bàsic de l´equipament. El següent
pas ha de ser la redacció del projecte
executiu i la licitació de les obres.

Consells municipals

Multes a propietaris de gossos

El Consell Assessor de Medi Ambient es
va estrenar el 19 d’octubre i el d’Esports
funciona des de mitjans de novembre. Els
consells neixen amb la voluntat de crear
un espai de debat sobre les qüestions que
interessen al municipi, que permeti escoltar
diferents opinions al respecte. Properament
es crearan els consells de Ràdio i Televisió i
de Cavalcada de Reis, així com una Comissió
Local de Treball i Empresa.

Fruit d’una campanya de vigilància especial,
aquesta tardor, l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres ha imposat les primeres sancions
a propietaris de gossos per no portar els
animals amb corretja o no recollir les
defecacions de la via pública. Les sancions
mínimes per incomplir la normativa en
matèria de tinença responsable de gossos
són de 100 euros i les multes poden arribar
als 400 euros.

Un pavelló que consumeixi poca energia
i que autogeneri la que necessita amb
energies renovables. L’equip de govern
municipal aposta perquè el projecte
executiu del futur pavelló municipal
incorpori aquesta recomanació, tal com
recull l’estudi que el Consell Català de
l’Esport i l’Institut de Recerca de l’Energia
de Catalunya han elaborat a petició del
consistori, i que es va presentar a mitjan
novembre.

estima’l

11

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Tant per fer aquest
Nadal

Un catàleg de Nadal 100% llavanerenc
La Regidoria de Promoció Econòmica,
Empresa, Comerç i Turisme està repartint
aquests dies, casa per casa, un catàleg
de productes de Nadal que aglutina tota
l’oferta comercial de Llavaneres. L’objectiu
és doble: que el comerç i els serveis locals
mostrin les seves ofertes i que la població
gaudeixi de promocions i descomptes. A
través de fotografies amb gent del poble,
es repassen els productes i serveis de més

de cinquanta establiments locals. Hi ha
un munt de seccions: gastronomia, moda,
esports... Primer hi trobem una relació
de productes i preus, i al final un seguit
d’anuncis amb promocions. La Regidoria
de Promoció Econòmica vol que els veïns
del poble tingui en compte l’oferta local a
l’hora d’anar a comprar els productes amb
què guarnir la taula, la casa o fer la carta
als Reis Mags.

El Nadal arriba a
Llavaneres carregat de
propostes. La cantada
de nadales a la
plaça de la Vila i els
concerts a càrrec de
les escoles del poble
i a càrrec de l’Escola
de Música obriran el
programa
d’actes.
També tindrem fira
de Nadal, el cap de
setmana del 19 i 20 de
desembre, a la plaça de la Vila. I no
hi faltarà, com ja és tradició, la cita amb el
Parc de Nadal al pavelló municipal, del 27
al 31 de gener, la trobada amb els patges
reials al parc de Ca l’Alfaro i la visita dels
reis de l’Orient, la nit més màgica de l’any...

Llavaneres diu no a la violència masclista
Llavaneres va commemorar el 25 de
novembre el Dia Internacional contra la
violència vers les dones amb l’objectiu
de reclamar una societat amb igualtat
d’oportunitats per a homes i dones.
Un centenar d’alumnes de 3r d’ESO de

l’Institut, veïns, alcalde, regidors i tècnics
de l’Ajuntament van aplegar-se a la
plaça de la Vila per dir no a la violència
masclista. Després de llegir el manifest,
els joves van escriure missatges contraris
a la discriminació.

Nova direcció a l’Escola de Música
Xelista professional, a més de la
direcció de l’escola, Amaia Ruano
s’encarrega de les classes de
música en família i de sensibilització
musical de 0 a 4 anys, L’Escola
Municipal de Música de Llavaneres
compta amb 14 professors i 137
alumnes. Hi ha places disponibles
a sensibilització musical de 3, 4, 5
i 6 anys, a música en família i a les
corals infantils i juvenils.
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Esperit de Joventut
busca director
La Regidoria de Benestar Social cerca un
professional, en dansa i expressió corporal,
per dirigir el grup artístic de play back
Esperit de Joventut del Casal de la Gent
Gran de Llavaneres. Les persones que hi
estiguin interessades cal que s’adrecin a
Ca l’Alfaro, al passeig de la Mare de Déu de
Montserrat, o bé truquin al telèfon 93 702 36
44, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

EL BOOK - FIRA I FESTA SANT ANDREU 2015
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ESPORTS

Daniel Baena i Clàudia

Alba Hidalgo, campiona

Luna guanyen la 30a

de la Copa Catalana de

Marxa de Sant Andreu

Trial 2015

281 atletes van participar, el 22 de
novembre, en la 30a Marxa de Sant Andreu.
Daniel Baena (0:53:21), i Clàudia Luna
(1:02:19), van proclamar-se campions
de la marxa. Hi va haver trofeus per als
millors locals, Marcos Toro (0:55:40) i
Clàudia Luna. Josep Sánchez, de 80 anys,
va ser el participant més gran; i Jaume
López, de 7 anys, el més jove. La Marxa
l’organitza cada any la secció esportiva
d’El Casal de Llavaneres.

La llavanerenca Alba Hidalgo es va
proclamar, el 25 d’octubre, a Terrassa,
campiona de la Copa Catalana de Trial
2015, en categoria elit femenina. Hidalgo
va aconseguir el títol després d’un
excel·lent campionat. A aquest èxit s’hi ha
d’afegir el segon lloc en el campionat del
món de BikeTrial 2015, celebrat a Òdena
al juliol. La jove llavanerenca va completar
tres recorreguts llargs i d’una complexitat
molt elevada.

Èxit d’Aina Lafuente

La patinadora tanca la temporada amb un
cinquè lloc en el Campionat d’Espanya Aleví
2015 (Valladolid, 23 i 24 d’octubre). Va formar
part de la Federació Catalana, gràcies a
la plata aconseguida en el Campionat de
Catalunya, celebrat a Alcover a finals de
setembre.

Entrenaments

Nous reptes per

Pep Anglès jugador

del Club Mestral

a Swim Emotions

professional de golf

La secció de Corredors 3 Viles, que
s’acaba de crear dins del Club Esportiu
Mestral, ha triat Llavaneres per als
entrenaments dels mesos de novembre
i de desembre. La sortida es fa des
del camp de futbol municipal a les
19 hores. Els propers entraments es
faran els dies 10, 15 i 17 de desembre.
Qui s’hi vulgui inscriure s’ha d’adreçar
a
l’entitat a través del correu
infomestralesportiu15@gmail.com.

L’empresa de Jonathan Gómez va
presentar al novembre, a El Casal de
Llavaneres, els seus nous reptes de
natació en aigües obertes. Al gener, es
proposen creuar l’Estret de Bonifacio,
entre Sardenya i Còrsega, i fer un clínic de
natació, i tenen propostes fins al juliol. El
nedador llavanerenc va aconseguir el 12
d’octubre, el darrer repte que s’havia fixat:
nedar més de vint quilòmetres a mar obert
davant de la costa de Llavaneres.

El llavanerenc Pep Anglès Ros és
jugador de golf professional. S’hi va
estrenar amb una important victòria a
l’Open International du Haut-Poitou dels
Alps Tour. És un dels talents de l’actual
panorama del golf català i espanyol.
Nascut a Llavaneres l’any 93, va començar
a practicar aquest esport als 10 anys, al
pitch and putt del Handicap 1. Als 18 anys,
la família va aconseguir una beca perquè
el fill anés a estudiar a Estats Units.
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AGENDA

desembre ‘15 / gener ‘16

Dissabte 12 de desembre
11 h/ Jardins Passi
Visita guiada a la planta de
desnitrificació de Llavaneres
A càrrec dels tècnics del projecte.
Horari de les visites: 11:00, 11:45 i
12:30 hores. Cal inscripció prèvia,
al web municipal.
Dissabte 12 de desembre
12 h, Biblioteca Municipal
L’hora del conte “Llibres amb
biblioteques a dins”, a càrrec de
la rondallaire Assumpta Mercader
Diumenge 13 de desembre
10 h, Parc de Ca l’Alfaro
Llavaneres amb la Marató de TV3
Activitats solidàries per recaptar
fons per a la Marató.
Dijous 17 de desembre
20 h/ El Casal de Llavaneres
Presentació del llibre: “Frases
d’or per reflexionar”, de Miquel
Lázaro
Dissabte 19 de desembre
12 h, Biblioteca Municipal
Presentació del llibre “Joc de
llunes”,a càrrec de la seva autora:
Emilia Illamola.

Diumenge 20 de desembre
11 h, El Casal de Llavaneres
Inauguració de l’exposició de
fotos “Natura i muntanya 2015”
Dissabte 16 de gener
12 h, Biblioteca Municipal
Lectura poètica, a càrrec de
l’autora local Susanna Gil.
Diumenge 17 de gener
10 h, pla de l’ermita
10è Aplec de Sant Sebastià
Dijous 21 de gener
19 h, Biblioteca Municipal
Conferència: “La història de
l’institut explicada pels quatre
darrers directors”
Dissabte 23 de gener
12 h, Biblioteca Municipal
L’hora del conte “Història d’un
jardí”, a càrrec de la rondallaire
Eva Gonzàlez.

NADAL 2015
Diumenge 13 de desembre
8 h, El Casal de Llavaneres
Portada del pessebre al Cim
del Montalt.

Dimarts 15 de desembre
11:15 h, Plaça de la Vila
Nadales a la plaça de la Vila
Tradicional concert de nadales
a càrrec dels alumnes de 2n de
primària de les escoles Serena
Vall i Jaume Llull.
Dissabte 19 de desembre
11 h, Plaça de la Vila
Fira de Nadal 2015
Manualitats, productes artesans,
gastronomia, tradició i molt més
Dissabte 19, d’11 a 20 hores, i
diumenge 20, d’11h a 15h
12 h, Biblioteca Municipal
Taller de postals de Nadal,
a càrrec d’Imma Dorda
12 h, El Casal de Llavaneres
Inauguració del pessebre
Consulteu horaris de visita
Dimarts 22 de desembre
11 h, Pavelló municipal
Concert de Nadal de l’Escola
Jaume Llull
A càrrec de tot l’alumnat
18 h, El Casal de Llavaneres
Concert de Nadal de l’Escola

Municipal de Música
A càrrec d’alumnes de l’escola
Diumenge 27 de desembre
16:30 h, Pavelló municipal
Parc de Nadal 2015
Dies 27, 29 i 30, matí i tarda
Dies 28 i 31, tarda
Preus:
Migdia: 3 €
Tot el dia: 5 €
Abonament per a tot el parc: 16 €
Dilluns 28 de desembre
18 h, Parc de Ca l’Alfaro
Arribada dels Patges Reials
Vine a lliurar la carta per a Ses
Majestats d’Orient.
Diumenge 3 de gener
18:30 h, El Casal de Llavaneres
Concert de música nadalenca
a càrrec del grup de gralles i
tabals de la colla gegantera, amb
refrigeri al final de l’acte.
Dimarts 5 de gener
18:30 h, Carrers de Llavaneres
Cavalcada de Ses Majestats
els Reis d’Orient
Pels carrers de Llavaneres i la
plaça de la Vila.

ALIMENTACIÓ NATURAL BIOLÒGICA
SUPLEMENTACIÓ NATURAL
HIGIENE PERSONAL I DOMÉSTICA
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

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

REFORÇ ESCOLAR
Primària/ESO/Batxillerat
CLASSES D’IDIOMES
Nens i adults
MENJADOR EXTERN
Primària, ESO i Batxillerat

ACCÉS A CICLES FORMATIUS
Grups reduïts

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

Es troben tots sempre a les set del matí per
començar la jornada. Des de fa un parell d’anys,
tenen la seu a l’edifici municipal del polígon, el comparteixen amb
la Policia. “És millor però està més lluny de tot arreu…”, pensa
l’Andreu Plans. Fa 37 anys que és a la brigada i ara condueix el
tractor. La primera feina el porta fins a Onze Pins; hi ha d’arreglar
un camí. El manteniment d’espais verds i la neteja suposen el gruix
de la feina de la brigada. En José Torres en fa 17 que hi treballa.
Com tots els divendres faran repàs dels parcs. Can Castillo, Can
Bacardí, Can Matas, la Llorita… En Lluís Samón en fa 30 que viu a
Llavaneres i que treballa a la brigada. “El poble ha canviat molt.
Amb la maquinària actual s’avança més ràpid, però també hi ha
més parcs per netejar”, pensa i marxa cap a Ca l’Alfaro.

En Francis fa la pausa de l’esmorzar als Jardins
Passi. Hi serà tot el matí. Té 63 anys i és nascut
a Filipines. En Vicente Arnau i en Rafael Prats també estan
assignats a jardineria. A en Vicente el que més li agrada és fer
anar la desbrossadora: després l’espai llueix molt més. En Rafael
és nou: està cobrint la baixa d’en Guillem Muñoz. Ve des de
Cornellà. “M’agrada el poble; els espais oberts.” En Segimon és
el que més volta. Avui recollirà les saques dels jardins que els
companys li deixen. Porta el camió i també la grua. “És més dur,
sobretot quan el propietari del cotxe que he de retirar m’increpa.
Com si fos culpa meva...” A en Segimon li agrada explicar que va
néixer en una casa de pagès, a Dosrius. Després de l’aparellador,
és el treballador més antic de l’Ajuntament.

A mig matí, a l’Andreu li toca arreglar l’aparcament
del carrer Clòsens, a Can Morera: “La feina no
sempre queda igual, per més que sempre t’hi esforcis.” En Lluís
està ara al centre; ja ha passat per Can Rivière. Ha de canviar la
bossa d’escombraries de les papereres, recollir la brossa tirada a
terra, les fulles i les defecacions canines.” És una de les tasques
més desagradables”, diu en Juan Ramos, sotscap de la brigada.
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La brigada municipal
Té 50 anys i és la mà dreta d’en José Luís Zapico, el cap. El seu
recorregut avui el fa voltar per mig poble. Es creua amb en Santi
Estapé, que avui està netejant escocells dels arbres: abans al
grup Betlem i ara a l’avinguda Pau Casals.

En Paco comença a notar que és una feina dura per
a la seva edat. “Jo em voldria jubilar en un parell
d’anys”, explica. A la seva vida ha fet de tot: pescador, paleta,
pagès… Ara s’encarrega de la neteja al centre. “Quina ràbia que
la gent tiri les escombraries a les papereres: per a això hi ha els
contenidors”, es queixa. A en José una de les coses que més el
molesten és que algú el trobi pel carrer a les set de la tarda i li tiri
en cara alguna actuació o es queixi d’alguna cosa. “No hi ha dret.”
En Ramos té una reunió a l’Ajuntament per preparar el dispositiu
de la fira de tardor i de la festa major de Sant Andreu. Aprofitarà
la visita per parlar amb el tècnic de Medi Ambient de la poda, que
comença dilluns.

Els operaris tornen a la seu de la brigada. Cal
posar-hi ordre, que s’acaba la setmana. A la
tarda es trobaran pel poble, la majoria viu a Llavaneres. Mentre un
prepara la bici per sortir a fer la ruta, l’altre haurà d’anar a buscar
els nets a l’escola. Molts ja són avis: hi ha un sol treballador de la
brigada menor de 50 anys. En Paco s’acostarà fins a Vilassar de
Dalt, a veure la mare, que ja és molt gran.
La setmana que ve tornarà de vacances en Zapico, el cap de la
brigada i en Juan l’haurà de posar al dia. S’acomiaden fins dilluns
i tanquen la porta. Al fons, en un suro, hi tenen penjades les fotos
de dos companys desapareguts recentment, en Lluís Alsina i en
Cristóbal. Han estat dos cops molt forts. El primer perquè va
marxar massa jove. El segon, perquè no va trigar ni un any a morir
després de jubilar-se. Hi ha aflicció en les seves mirades, quan
els retroben, allà, retratats. Però els fan pensar que la vida s’ha de
viure, que són quatre dies.

