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AjLlavaneres

Fes-nos arribar la teva opinió a través de les
xarxes, amb l’etiqueta #FemLlavaneres
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Trobareu la versió digital de la revista a ajllavaneres.cat/revista
Ja reps el butlletí digital? Demana-ho a ajllavaneres.cat/butlleti

Avui, després d’haver sobrepassat els dos anys de mandat, podem
reconèixer amb satisfacció que aquest equip de govern està complint,
en bona mesura, els compromisos adquirits. No obstant, som conscients
que resta moltíssima feina a fer i que Llavaneres disposa de grans actius
-socials, educatius, empresarials, naturals i culturals- que cal potenciar
per tal que la vida de tots els veïns i veïnes millori cada dia més.

editorial

Per tal d’assolir els reptes plantejats, la nostra acció està basada en
diversos eixos d’actuació definits en el Pla d’Actuació Municipal elaborat
a principis de mandat. En aquesta línia, hem estat apostant des del
primer dia perquè Llavaneres sigui una vila per a les persones, és a dir,
que totes les accions tinguin una incidència en el benestar i en la millora
de la qualitat de vida dels veïns i veïnes. De l’altra, també hem establert
com a prioritat apropar la gestió municipal a la ciutadania, fent-la més
transparent i participativa, abandonant els vicis de la vella política per
fer-ne una de més moderna i adaptada als nous temps. Finalment, també
l’entorn, la sostenibilitat, el reforç del teixit empresarial i comercial i
la creació de nous llocs de treball estan ocupant part de la nostra
preocupació diària.
Darrerament hem introduït alguns canvis en l’equip de govern i hem
redistribuït algunes carteres. Aquesta reestructuració l’hem feta amb
el convenciment que podrem donar un nou impuls a la nostra gestió.
L’energia, il·lusió, capacitat de treball i convicció d’aquest govern per
contribuir a la millora de Llavaneres segueix intacta i com el primer
dia. Creiem en aquest poble, en la seva gent i en les oportunitats que és
capaç de generar. I, amb tots vosaltres, compartim el privilegi de seguir
construint el futur de la nostra vila.

Podeu fer-nos arribar els vostres comentaris a comunicacio@ajllavaneres.cat
I etiquetar les vostres fotos i missatges a les xarxes amb #FemLlavaneres
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Tema del mes

El Casal de la Gent Gran recupera la normalitat
El servei de menjador, paralitzat els darrers mesos, es posarà en marxa de forma imminent.

Tot a punt per a la recuperació de la normalitat
al Casal de la Gent Gran. L’Ajuntament,
després que l’empresa adjudicatària del
servei trenqués el contracte el 27 de juliol i
rebutgés tots els intents del consistori per
redreçar la situació, va obrir al setembre
un procés de licitació perquè una nova
empresa es faci càrrec del servei com més
aviat millor. El procés per reobrir el bar i el
servei de menjador es troba en la seva fase
final, així que pròximament ambdós serveis

tornaran a estar en funcionament.
Tanmateix, l’Ajuntament s’ha compromès –i
així ho va fer saber la regidora de Benestar
Social, Gemma Martín, en la darrera xerrada
informativa-, a ampliar l’oferta de tallers i
activitats dirigits a la gent gran, satisfent
així una altra de les demandes dels usuaris
i usuàries del Casal. Aquest mes d’octubre
ja s’han reprès els primers tallers i activitats
del curs.
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

ha obert també una licitació per contractar
un dinamitzador social del Casal de la
Gent Gran, una persona que substituirà
l’actual figura del conserge –que s’ha
jubilat- per una altra d’un perfil més tècnic.
Finalment, el consistori també ha anunciat
que convocarà una reunió mensual a les
instal·lacions d’aquest equipament per
fer un seguiment de totes les actuacions i
per recollir inquietuds i suggeriments dels
usuaris.

Estudi pioner sobre la felicitat de la gent gran
El projecte, impulsat per la UPC i l’Ajuntament, pretén millorar el benestar de les persones grans
mitjançant la creació d’un model de gestió de la felicitat al municipi.
Llavaneres serà el primer municipi del món
que participarà en un estudi sobre la felicitat
de la gent gran. El projecte “Sant Andreu de
Llavaneres, municipi amic de les persones
grans”, s’emmarca en un conveni entre la
Universitat Politènica de Catalunya (UPC)
i l’Ajuntament que ha de culminar amb la
creació d’un model de gestió de la felicitat
al municipi que tindrà l’acreditació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
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L’estudi s’integra en el projecte GerontoHappy, impulsat per l´Observatory of Entrepreneurship and Happiness de l’Escola
Superior d’Edificació de Barcelona. A través de diverses recerques i activitats com
l’anàlisi sociodemogràfica, el diagnòstic
de recursos gerontològics, l’anàlisi de les
activitats recreatives, el desenvolupament
de grups de treball i entrevistes, entre d’altres, s’elaborarà un document de conclusi-

ons que serà la base per al futur model de
gestió de la felicitat de la gent gran de Sant
Andreu de Llavaneres.
“Es tracta d’un projecte pioner que contribuirà a modificar la manera de treballar
amb les persones grans. Aquesta iniciativa
mostra la implicació i preocupació del govern
municipal en la cura i benestar dels veïns
i veïnes”, destaca la regidora de Benestar
Social, Gemma Martín.

D’on venim?

Un estiueig per a la història
El lleure de la burgesia barcelonina a finals del segle XIX i primer terç del segle XX va transformar
Sant Andreu de Llavaneres amb la implantació de l’art i l’arquitectura modernista

Llavaneres va ser un important nucli d’estiueig de la classe benestant barcelonina, com
també ho van ser altres poblacions properes a
la capital. Mentre l’agricultura perdia terreny a
la vila com a conseqüència, en part, de l’atac
de la fil·loxera, l’arribada dels estiuejants va
comportar la construcció de noves cases,
moltes de les quals es van impregnar de l’estil
modernista o noucentista propis de l’època.

Tot aquest patrimoni, vestigi d’un període daurat, va convertir Llavaneres en una destinació
turística i residencial ideal donada la seva situació privilegiada de mar i muntanya i les seves
connexions amb Barcelona.
A més, a banda de competir en opulència amb
la construcció de fastuoses cases d’estiueig,
els visitants de l’època participaven activament
en els actes festius i culturals del municipi.

Què n’opines? Digues-ho a les xarxes #FemLlavaneres
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L’ÀGORA

Pressupost Participatiu 2018
Sant Andreu de Llavaneres ja ha decidit quins projectes s’executaran
al llarg de l’any vinent en el marc del segon Pressupost Participatiu
a la vila. En una intensa votació, els membres de l’equip de

treball que han participat en el procés van acordar els projectes
guanyadors de l’edició d’enguany d’aquesta pionera iniciativa, tot
tenint en compte criteris tant tècnics com econòmics.

17

24

Nombre de projectes escollits

Propostes finalistes

32

230

Veïns i veïnes integrats a l’equip de treball

Propostes recollides

Les propostes es van distribuir en quatre blocs, seguint les principals
àrees de treball que estableix el PAM 2015-2019: Persones, Entorn,
Economia i Administració. Posteriorment, van passar a votació 92
propostes que tenien una càrrega econòmica limitada a l’exercici
2018 i eren viables tècnicament i de competència municipal, de les
quals només una vintena van esdevenir finalistes en el Pressupost
Participatiu.

El projecte de Pressupost Participatiu 2018 va partir de la crida
inicial aleatòria a 400 persones del municipi, de les quals 32 veïns i
veïnes van acceptar la invitació a participar-hi. L’Ajuntament agraeix
als integrants de l’equip de treball la seva motivació i esforç per fer
d’aquest procés un gran èxit i per implicar-se activament en el debat
col·lectiu durant les reunions periòdiques que s’han organitzat els
darrers mesos.
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L’ÀGORA

Projectes escollits
b Programa de suport psicològic per a joves

18.000€

b Pla d’ajut a persones amb discapacitats

10.000€

b Eliminació de barreres arquitectòniques

10.000€

b Campanya de conscienciació i seguiment de punts
negres del poble

10.000€

b Potenciació d’activitats culturals: cinema a la
fresca i música al carrer

7.000€

b Marquesines a parades de bus que no en tinguin

7.000€

b Pla d’ajut a la gent gran

6.000€

b Decoració dels passos per sota de l’N-II

5.600€

b Procés participatiu entre el jovent per definir nova
oferta de lleure

5.000€

b Estudi/centre de formació ocupacional per a
persones amb discapacitat

5.000€

b Senyalització de rutes BTT i senderisme

4.500€

b Il·luminació del pàrquing de l’estació

3.000€

b Instal·lació de baranes a la sortida del Casal de la
Gent Gran

2.500€

b Programa de prevenció de drogues a ESO de
l’Institut Llavaneres

2.500€

b Revitalització del polígon industrial

1.500€

b Cicle de conferències mensuals amb caràcter
formatiu-orientador per a joves

1.400€

b Campanya d’esterilització de gats

1.000€

Noèlia Oliver
És una proposta molt interessant,
ho vaig afrontar amb il·lusió. A
més, la tècnica encarregada de
dinamitzar-ho va fer una tasca
molt professional. Com a crítica
constructiva, crec que cal fer
una feina més acurada en la
quantificació i delimitació dels
projectes.

Paul Larripa
Desconeixia la iniciativa, em
va sorprendre positivament. És
una bona manera d’involucrar
ciutadania en els afers públics.
Les sessions de treball van ser
dinàmiques i vam fer molt de
brainstorming. El següent pas
és intentar implicar encara més
col·lectiu jove.

Joana Rodriguez
El projecte em sembla genial, tot
i que cal polir certs aspectes. Els
participants hauríem de tenir els
criteris més clars. El fet d’haver
format part de l’equip de treball
em fa estar més interessada en
l’acció del govern municipal i les
actuacions que es duen a terme.

Jaume Llobregat
El Pressupost Participatiu va ser
important per detectar problemes
d’àmbit comunitari i conèixer les
inquietuds d’altres veïns i veïnes.
Realment és una iniciativa en
què la gent aporta bones idees
i demostra tenir ganes de voler
millorar el poble.
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L’ENTREVISTA: MÓN EMPRESARIAL

Miquel Lloveras
Fundador de Cultivos Lloveras S.L.
A mig camí del retir, Miquel Lloveras afronta el relleu
generacional amb optimisme i il·lusió. Parla amb orgull
de la seva família i de la seva gestió empresarial, que ha
permès convertir la companyia llavanerenca en un referent
del sector. Cultivos Lloveras, en constant modernització,
produeix bàsicament plantes ornamentals, culinàries i
hortalisses en test, en una superfície de cinc hectàrees.

“Estic satisfet per la feina ben feta”
S’acosta la fi d’una etapa en l’àmbit professional. Com s’arriba
fins aquí?
Vaig començar molt jove: els meus avis i els meus pares ja es
dedicaven a la tradició agrícola. Aleshores combinava la feina amb
els estudis de peritatge mercantil. Els coneixements en l’àmbit de
l’agricultura ja els havia heretat del negoci familiar, vaig créixer en
aquest món. El que més necessitava era formar-me en el sector
econòmic i empresarial. En acabar els estudis, vaig sortir de
l’empresa familiar per començar de nou un altre repte empresarial
amb una activitat diferent dins del sector de la planta ornamental.
Què destacaria de la seva trajectòria?
El caire empresarial que li he donat a Cultivos Lloveras en termes de
professionalització, mecanització, modernització i innovació. Vaig
començar gairebé de zero, alguns dels hivernacles els vaig haver
de muntar jo, així que l’evolució ha sigut molt important. Sempre
m’ha agradat trencar esquemes dins el sector. Estic satisfet per la
feina ben feta i perquè, amb l’ajuda de la meva família, hem marcat
diferències. A més, també estic orgullós de la gestió que se n’ha
fet des d’un punt de vista econòmic i responsable. Evidentment,
ho vam passar malament durant el període de crisi, però vam ser
previsors i vam ser capaços de fer front a les dificultats. A més,
no hem aturat les nostres inversions, m’agrada fer front a les
adversitats i superar-les.

Què s’hi pot trobar a Cultivos Lloveras?
Els nostres productes principals són Cyclamen i Poinsettia, però
produïm també un gran nombre d’altres plantes ornamentals,
culinàries i hortalisses en test. La primavera és el moment
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més important, tot i que intentem desestacionalitzar-ho cada
vegada més. Comercialitzem els nostres productes a través de
CORMA (cooperativa comercial de productors) i el nostre mercat
està centrat, majoritàriament, en Catalunya, Espanya i França,
que representen un percentatge important del nostre volum de
negoci. A més, tenim clients importants com els Parcs i jardins de
l’Ajuntament de Barcelona. Podríem afirmar que som una empresa
familiar amb un abast internacional, ja que la gent especialitzada
coneix el prestigi de Cultivos Lloveras.
Quina és la situació del sector a Llavaneres?
La climatologia de Llavaneres afavoreix el nostre negoci. Avui dia,
les tècniques existents permeten deslocalitzar la producció, però
anys enrere no era així. El teixit empresarial de la zona va passar
per una etapa de selecció natural. Després de la crisi, van quedar
les empreses solvents i amb un determinat prestigi, aquelles
que realment estaven arrelades i es van saber potenciar als anys
vuitanta. D’altres no van saber fer front a la competència o al relleu
generacional. De totes maneres, el sector continua sent important
al territori i dóna feina a un nombre important de gent.
I quin futur els espera?
Mentre actuem d’una manera eficient, funcionarem. S’ha de
seguir trobant l’equilibri entre qualitat, servei i preu. En aquests
moments, tenim molt bona relació entre totes les empreses: el
sector està unit. M’atreviria a dir que no som competència, som
complementaris i cadascú afronta el seu mercat. Valoro molt el
treball realitzat per altres companyies de diferents activitats:
producció d’hortalisses i verdures per al consum, planters
d’hortalisses, I+D i producció de llavors, i també en el nostre sector
de planta ornamental.
I ara, a seguir treballant!
En aquests moments, la meva continuïtat està assegurada, ja
que he obtingut una jubilació parcial i segueixo en actiu treballant
a temps reduït i acompanyat d’un gran equip que gestiona,
conjuntament amb mi, la direcció de Cultivos Lloveras. D’aquesta
manera, es garanteix el compliment de l’estratègia global i de
projecció de futur que treballem conjuntament amb la Cooperativa
Corma SCCL.

El REPORTATGE

Magnífica Festa Major de la Minerva
Més d’una trentena d’activitats per a totes les edats omplen de vida i de gresca els carrers i places de la vila.
Durant quatre dies intensos, la Festa
Major de La Minerva va tornar a fer bullir
Llavaneres amb activitats i propostes per
a totes les edats i tots els gustos. La festa
grossa del municipi va servir, un cop més,
perquè llavanerencs i llavanerenques, així
com visitants d’arreu del territori català,
gaudissin del poble i de la gresca en la
seva màxima expressió. Amb més d’una
trentena d’activitats programades, tots,
grans i petits, i joves i no tan joves, van tenir

l’oportunitat de ser-ne partícips. A més,
la combinació entre nous formats amb
activitats tradicionals i de cultura popular va
tornar a fer de la Festa Major de la Minerva
una oportunitat única per sentir el batec i
el dinamisme de la vila. L’Ajuntament, a
més, posa en valor la implicació de totes
aquelles persones, entitats, associacions i
comerços que van fer possible la celebració
d’una Festa Major de La Minerva per al
record.

Emma Agustí
Comissió de Festes
“Va ser una Festa Major molt ben
programada, amb moltíssima gent,
tant d’aquí com de pobles veïns. Des
de la Comissió de Festes es pren part
d’una manera molt directa i el balanç
que fem és molt positiu”

David Bravo
Banyuts de Llavaneres
“Estem contents perquè cada any hi
ha més públic i la gent hi participa
més. Això és degut al canvi de format
que vam fer fa cinc anys, pel desè
aniversari de la colla, que va ser quan
vam començar a portar bèsties de foc i
a centrar més l’espectacle a la plaça”.

Marc Tornes
Veterans Futbol
“Les tres nits estaven molt ben
repartides, van ser molt participatives,
amb diferents grups de gent: el
divendres per als joves, el dissabte una
barreja de tot, i el diumenge per a la gent
gran. L’experiència va ser fantàstica i
vam fer molta cohesió grupal”.

Óscar López
Comissió Jove

Xavier Noms
regidor de Cultura

“La Festa Major de la
Minerva va esdevenir,
un cop més, una gran
oportunitat per viure a fons el poble de
Llavaneres, per conviure i per compartir;
vam sortir al carrer per gaudir de
dies de gresca i retrobar-nos amb els
nostres i vam tornar a demostrar que

som un poble viu i dinàmic com pocs. La
transversalitat, riquesa i varietat de la
programació i l’èxit de convocatòria és
una clara demostració de la bona salut
de què gaudeixen les entitats del poble
i del compromís de tot el teixit social
amb el desenvolupament cívic, cultural
i lúdic de Llavaneres.”

“A mi m’agrada moltíssim l’ambient.
Hi ha molt bon rotllo, la gent s’ho
passa molt bé i sempre hi ha força
gent. L’únic aspecte mig negatiu és
que el terra és de sorra i l’endemà tots
hem de llençar les nostres sabatilles.
Però no canviaria res!”.

9

El REPORTATGE

Què n’opines? Digues-ho a les xarxes #FemLlavaneres
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LA foto

Criatures llavanerenques

Els Banyuts de Llavaneres, la colla de diables d’El Casal de Llavaneres, no deixa de sorprendre durant les seves actuacions.
Sempre ben acompanyada del grup de percussió Batubanyuts, l’entitat llavanerenca va organitzar un gran correfoc de
Festa Major i, una vegada més, ens va acostar un espectacle de música i foc que compta amb molt bona acceptació al
municipi i la comarca.
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

Reestructuració del cartipàs municipal
Alcalde i regidor de
Governació, Integració,
Solidaritat i Cooperació i
Relacions Institucionals

Després que la regidora de Subministraments i Mediació, Mireia Neira, presentés la seva
renúncia al càrrec per motius professionals en el ple ordinari del passat mes de setembre,
l’entrada en l’equip de govern muncipal de Juan Antonio Casado dibuixa una estructura política
caracteritzada per una redistribució dels diferents serveis i funcions.

Albert Sala

Joan Rubal

Gemma Martín

Jordi Roldós

Teresa Vidal

Cap de Serveis Generals
/ 1r Tinent d’alcalde i
regidor d’Economia,
Transparència,
Participació Ciutadana i
Servei Municipal d’Aigües

Cap de Serveis Territorials
/ 2n Tinent d’alcalde
i regidor de Noves
Tecnologies i Mobilitat

Cap de Serveis a les
Persones / 3a Tinent
d’alcalde i regidora de
Benestar Social i Salut
pública

4t Tinent d’alcalde i
regidor de Medi Ambient,
Serveis Municipals
i Manteniment, i
Habitatge

Regidora de Promoció
Econòmica, Empresa,
Comerç, Turisme i
Consum

Anna Sosa

Xavier Noms

Josep Ruiz

Regidora de
Comunicació i Protocol, i
Educació

Regidor de Cultura i
Festes, i Joventut

5è Tinent d’alcalde i
regidor d’Urbanisme i
Obres Públiques

Emili Minguell
Regidor de Governació i
Mediació

Juan Antonio
Casado
Regidor d’Esports i
Recursos Humans

Llavaneres potencia el teixit associatiu local

La Regidoria de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament té entre els seus objectius
prioritaris reforçar el teixit associatiu del
poble amb noves eines de primer nivell
encaminades a fomentar l’associacionisme
entre els veïns i veïnes, dinamitzar la
comunitat i donar suport i difondre la seva
tasca i les seves activitats. En aquesta línia,
el nou portal d’entitats suposa un pas més
en la clara voluntat d’empoderar les nostres
associacions i de formar els seus membres
per garantir el seu present i el seu futur.

Sessions de formació per a les entitats
L’Ajuntament va organitzar diversos tallers
12

dirigits a les entitats locals inscrites al Registre
Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes
(RMAEC). La formació, que va comptar amb
una destacada participació, tenia com a objectiu
ajudar les associacions a obrir la seva pròpia
pàgina web al nou portal d’entitats municipal,
actualitzar les seves dades al RMAEC, obtenir
l’IdCat mòbil i fer una instància electrònica.

moviment associatiu El consistori informa
que ja treballa en l’impuls de noves jornades
que ajudin a complementar la formació de
les associacions del municipi.

www.entitatsllavaneres.cat

“Llavaneres compta amb un
teixit associatiu viu, dinàmic i
plural que és el veritable motor del dia a dia del
poble; és molt important que les nostres entitats
comptin cada cop amb més recursos que els
permetin créixer a nivell intern i de portes enfora.”

El nou portal d’entitats ha esdevingut una
eina important per donar a conèixer la
realitat associativa de Llavaneres i per oferir
a les entitats locals informació actualitzada
sobre notícies i recursos adreçats al

Albert Sala
regidor de
Participació Ciutadana

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Reducció important del consum i els costos de l’enllumenat viari

El municipi ha reduït, de gener a agost
de 2017 en comparació amb els mateixos
mesos de 2016, un 47% el consum elèctric
de l’enllumenat viari i un 52% els costos
d’aquesta infraestructura. Gràcies a la
substitució de 2.000 punts de llum per
tecnologia LED, l’Ajuntament aconseguirà
un estalvi de 80.000 euros l’any.
Amb aquesta acció, Llavaneres contribueix

a una reducció d’emissió de gasos d’efecte
hivernacle, en compliment dels objectius
marcats pel Pacte d’Alcaldes per l’Energia
Sostenible (PAES). A més, la utilització de la
tecnologia LED comporta la reducció dels
treballs de manteniment i l’encesa immediata,
generant així millores en la reproducció
cromàtica, en la uniformitat de la il·luminació i
en la nul·la contaminació lumínica de l’entorn.

“Treballem intensament per
fer de Llavaneres un municipi
exemplar en la lluita contra
el canvi climàtic i en l’adopció de noves
tecnologies més sostenibles i respectuoses
amb el medi ambient”

Avenços en termes de
transparència i govern obert

Sant Andreu de Llavaneres
estrena nova marca municipal

Més de 2.400 persones
visiten el Museu Arxiu

L’agenda institucional de l’alcalde de Sant
Andreu de Llavaneres, Joan Mora, pot ser
consultada als espais de ‘Transparència’ i
‘L’alcalde’ del web municipal. A l’agenda
es poden consultar dades referents a
l’organització interna, els projectes en
marxa, les assistències de representació
als actes públics o el temps dedicat a
atendre la ciutadania. D’aquesta manera,
el consistori dóna compliment a la Llei
19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern del
Parlament de Catalunya. Amb aquesta
nova passa, l’equip de govern municipal
continua avançant en el camí cap a
un ajuntament cada dia més obert,
transparent, proper al ciutadà i exemplar.

La nova imatge es pot veure tant en les
comunicacions oficials i publicacions
de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres com en vehicles, vestimenta
i altres elements vinculats amb la gestió
municipal. L’eslògan ‘Compartim privilegi’
posa en valor la sort dels llavanerencs i
llavanerenques de viure en el municipi i
apel·la directament al ciutadà demanant-li
que gaudeixi dels avantatges d’aquest poble
i els comparteixi amb l’exterior. A més, la
nova marca també està pensada en clau
estratègica en l’àmbit turístic. En relació
a la tria cromàtica, per al disseny es van
escollir els tons blaus i verds d’acord amb
les característiques de l’entorn del poble:
el mar i la muntanya.

Durant l’any 2016 les instal·lacions del
Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres, que compten amb un espai d’exposició permanent i un altre dedicat a mostres temporals, van rebre 2.434 visitants.
Les vuit exposicions temporals organitzades durant el 2016 són les propostes
que més van cridar l’atenció. A banda
dels més de 2.000 visitants esmentats,
el Museu Arxiu també va comptar durant
el 2016 amb una afluència important de
públic escolar. Una xifra que cal sumar
als 300 llavanerencs i llavanerenques que
van participar en activitats complementàries. D’aquesta manera, el Museu Arxiu
es consolida com un dels actius culturals
més destacats de Llavaneres.

JOSEP RUÍZ

Regidor d’Urbanisme
i Obres Públiques
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Es consoliden al municipi noves iniciatives juvenils solidàries

L’Ajuntament fa un balanç molt satisfactori
de la segona edició del projecte de voluntariat
Interconnectats, que posa en contacte
alumnes de batxillerat amb gent gran, i del

programa de voluntariat Kedem, que té com
a objectiu apropar els joves al voluntariat i
posar-los en contacte amb la realitat de les
persones grans que viuen en una residència.

Des del consistori es treballa per donar
continuïtat a ambdues iniciatives i s’agraeix
als joves participants la seva implicació en
els projectes.

El nou pavelló serà referent en
eficiència energètica

Tasques de millora a l’OAC i
en el carrer Cardenal Vives

Sant Andreu de Llavaneres,
una vila cardioprotegida

A partir de l’any vinent està previst que
comencin les obres de construcció del nou
poliesportiu al sector de “Els Ametllers”.
El projecte ha estat concebut com una obra
que no només ha de dotar d’instal·lacions
esportives de qualitat al poble, sinó que,
a més ha de ser un referent en eficiència
i sostenibilitat energètica. A partir de la
col·laboració amb l’Institut de Recerca en
Energia de Catalunya, el projecte incorpora
mesures per reduir al màxim les emissions
de CO2, estratègies d’ecodisseny per afavorir
la captació passiva d’energia o la utilització
d’energia renovable com la biomassa
o l’energia solar tèrmica. El regidor
d’Urbanisme i Obres Públiques, Josep
Ruiz, explica que s’ha previst una instal·lació
de panells i sistemes d’acumulació solar
i la construcció d’un sostre que afavorirà
l’entrada de llum natural a la pista.

L’Oficina d’Atenció Ciutadana llueix des
del juliol una nova imatge. La Regidoria
d’Urbanisme i Obres Públiques ha
completat la reforma de l’espai eliminant
els panells divisoris de vidres, renovant
el mobiliari i transformant la zona en
una sala diàfana més espaiosa, moderna
i accessible. Mentrestant, també s’han
completat els treballs d’adequació al
carrer Cardenal Vives amb la instal·lació
de jardineres per evitar l’estacionament
indegut en doble filera, afavorint així que els
veïns i veïnes de la zona puguin accedir amb
facilitat al bloc de pisos i al local comercial.
Al mateix temps, el consistori ha reordenat
l’estacionament i ha traslladat la zona
d’aparcament a la banda oposada. Aquestes
accions permeten avançar en la millora de
la senyalització del poble i endreçar espais
de la via pública.

L’Ajuntament ha instal·lat dos desfibril·
ladors externs automàtics (DEA), un d’ells
situat en un vehicle de la Policia Local i
l’altre al Casal de la Gent Gran, amb l’objectiu que qualsevol veí o veïna en pugui
fer ús ràpidament en cas d’emergència
davant d’una aturada cardíaca. Aquests
nous equips se sumen als tres que ja hi ha
desplegats a diversos punts del municipi. A
més, el consistori té previst adquirir-ne un
altre de nou durant els propers mesos per
oferir una millor protecció de la salut dels
llavanerencs i llavanerenques, doblant així
en poc temps els espais cardioprotegits
de Llavaneres. Els nous desfibril·ladors,
a més, són lleugers i senzills d’utilitzar,
de forma que la majoria de persones poden realitzar les maniobres de reanimació necessàries davant d’un cas d’aturada
cardíaca.
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En marxa el nou Servei de Mediació Ciutadana

El servei es va posar en funcionament a
finals del passat mes de juny i forma part
del Programa de Mediació Ciutadana de
la Diputació de Barcelona, entitat que
aporta recursos econòmics i tècnics per
desenvolupar aquest servei als municipis.
A més, recentment s’han ampliat les
funcions amb la incorporació d’un servei

d’assessorament i consulta en línia. Es tracta
d’un instrument d’orientació prèvia que es pot
emprar en casos de conflicte vinculats amb
la convivència en les comunitats de veïns,
la interpretació i qüestions no previstes en
els contractes entre particulars, les últimes
voluntats de familiars (testamentàries) o bé en
conflictes de ciutadans amb entitats privades

com, per exemple, bancs o comerços. Aquest
nou servei és totalment gratuït i permet
exposar una situació a un professional,
concretament un advocat col·legiat, per tal
que es pugui valorar si el cas ha de ser objecte
de posterior mediació per part del servei. Les
consultes es poden fer arribar a través del
correu electrònic: orientacio@ajllavaneres.cat.

Subvenció pels aiguats de
l’octubre de 2016

Ca l’Alfaro, nova seu de
l’OAC de la Policia Local

Noves càmeres de
videovigilància al municipi

Llavaneres ha rebut un ajut econòmic
de 59.870,80€ per part de la Diputació de
Barcelona per tal de cobrir les despeses
ocasionades pels aiguats del mes d’octubre
de 2016, que van causar importants danys
en infraestructures, equipaments i serveis
municipals. El volum elevat i la intensitat
de les precipitacions va generar danys
importants de tipus material i econòmic
a diversos municipis del territori, obligant
els ajuntaments a fer front a una situació
excepcional.

Els serveis de la Policia Local disposen d’un
nou punt de servei a Ca l’Alfaro. El consistori
ha decidit impulsar la creació d’una Oficina
d’Atenció a la Ciutadania per situar els
agents en un espai més cèntric i accessible
per als veïns i veïnes, tot donant resposta
a una necessitat que s’arrossegava des de
feia temps i proporcionant al cos tots els
instruments necessaris perquè els agents
puguin continuar desenvolupant amb èxit
la seva imprescindible tasca al servei del
ciutadà.

L’Ajuntament instal·larà dues càmeres a
l’Avinguda Catalunya, una de seguretat
ciutadana i una altra de trànsit. Aquesta última
tindrà com a finalitat dissuadir els conductors
que realitzen parades i estacionaments a la
parada d’autobús. A més, també està prevista
la instal·lació d’una càmera itinerant que
s’anirà col·locant en diferents punts d’interès
per prevenir robatoris i actes incívics. D’altra
banda, aviat es posarà en funcionament la
càmera del carrer Clòsens que limitarà
l’accés a vehicles autoritzats.
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La cultura, gran protagonista

Llavaneres es bolca en la
defensa del medi ambient
Prop d’un centenar de persones van
participar el 14 de maig en la jornada
‘Let’s clean up, Europe’. Els participants
van recollir més de 1.550 quilos de brossa,
evidenciant així que Llavaneres és una vila
compromesa en la lluita per preservar
l’entorn natural. Mentrestant, durant el mes
de juny, l’Ajuntament va proposar un seguit
d’activitats per celebrar el Dia Mundial
del Medi Ambient. Durant la jornada, els
veïns i veïnes es van aplegar a Ca l’Alfaro
per reflexionar al voltant dels propis hàbits
quotidians en matèria de gestió de les
deixalles i despesa energètica.

La vila ha estat seu al llarg dels darrers mesos d’importants i destacades cites culturals
que han comptat amb una nodrida participació de veïns i veïnes, visitants i entitatslocals.

‘Can Caralt, obert per vacances’
El popular cicle de música va acollir
durant el mes d’agost les actuacions
musicals gratuïtes de Cèlia Pallí,
Sommeliers, Ginger & The Grumpy
Groove i Trio Barril.

Festival Poesia i + 2017
Llavaneres va acollir durant el mes de
juliol dues actuacions de la 12a edició
d’aquest certamen: la de Neus Borrell i
Nuvola Vandini i la de Víctor Obiols.

II Concert del Solstici
El pla de l’Ermita de Sant Sebastià va ser
l’escenari de l’actuació de Ravi Ram i de
les interpretacions de Gonzalo Paniagua
i Fer Tejero.

Festa del Pèsol
Prop de 3.000 persones van participar
enguany d’aquesta festivitat durant la
qual es van repartir més de 200 quilos de
pèsols. La pesolada popular va comptar
amb la participació de totes les hortes
certificades amb la marca Pèsol de
Llavaneres. I per primera vegada, es va
triar la princesa del pèsol (Alexia Alvarez
Gonzalez-Conde) i el príncep verd (Hugo
de Port Balís).

La recollida selectiva de matèria
orgànica, una cosa de tots!
La Regidoria de Medi Ambient impulsarà
una campanya per reforçar la recollida
selectiva de la matèria orgànica. El projecte
té com a objectiu acostar a la ciutadania
informació bàsica sobre el reciclatge
d’aquests residus, així com els principals
consells i recomanacions per fer de la vila
una població sostenible i respectuosa amb
el medi ambient.

25 anys de la Trobada de
Puntaires a la vila
En el marc de la Festa Major de la Minerva
2017, la Regidoria de Cultura i Festes
va organitzar una nova i exitosa edició
d’aquesta icònica jornada celebrada al parc
de Ca l’Alfaro. Els puntaires participants van
poder demostrar un cop mes la seva tècnica
en aquest art tèxtil.
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Bona acollida del Fòrum d’Educació

L’Escola Serena Vall de Llavaneres va acollir
el passat 13 de maig el 1r Fòrum d’Educació
a Sant Andreu de Llavaneres, un instrument
estratègic de participació que té com a
objectiu concretar accions i establir línies
de treball comunes amb la ciutadania per
elaborar un projecte educatiu que fomenti
la cohesió social i la integració.
En una jornada organitzada per la Regidoria
d’Educació de l’Ajuntament i els integrants
del Grup Impulsor del Projecte Educatiu

ANNA SOSA
Regidora d’educacció

de Vila (PEV), i que va comptar també amb
el suport de la Diputació de Barcelona,
el 1r Fòrum d’Educació va consistir en la
presentació del Mapa de Visions i el Mapa
de Recursos elaborat per la consultora
Fundació Ferrer i Guàrdia; en activitats de
dinàmica grupal per afavorir la presa de
decisions col·lectives; i en la proposta, debat,
reflexió, posada en comú i votació sobre tots
aquells aspectes i propostes que s’engloben
dins dels tres grans eixos de treball que
formen aquest Pla Educatiu.

JOAN MORA
ALCALDE

L’alumnat de l’Institut
Llavaneres valora les
jornades de participació
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres,
a través de la Regidoria de Participació
Ciutadana i amb el suport d’Alcaldia, va
organitzar durant els mesos d’abril i maig
tres jornades informatives i d’intercanvi
d’experiències adreçades als nois i noies
de 2n d’ESO del centre llavanerenc, que van
poder assolir nous conceptes i coneixements
relacionats amb l’administració local.
L’alta participació de l’alumnat, que va
exposar els seus dubtes i preguntes als
polítics i la treballadora municipal, va afavorir
l’aprenentatge i el debat col·lectiu en una
jornada participativa i inclusiva.

“Creiem fermament en
la necessitat de construir
plegats, amb la col·laboració
de veïns, veïnes, entitats i la de tots els
agents educatius del poble, un Sant Andreu
de Llavaneres més just i cohesionat”

“Aquest fòrum educatiu ha de
representar l’esperonament
per desenvolupar més i millors
polítiques de participació ciutadana i fer un salt
qualitatiu important pel que fa a transparència
i qualitat democràtica”

Un curtmetratge per crear
consciència social

Ignasi Capdevila, guardonat al
Premi Terenci Thos i Codina

1a Trobada pedagògica a les
Llars d’Infants públiques

L’alumnat de Visual i Plàstica 2016/17 de
l’Institut Llavaneres, dins del Projecte
Reacciona, va dur a terme un curtmetratge
amb el suport de l’Ajuntament, la Diputació
de Barcelona, el Consorci d’Educació
de Barcelona i la Fundació SGAE. Els
participants van escriure, dirigir, rodar,
interpretar i muntar el vídeo, que és una
comanda d’Enginyeria Sense Fronteres
per a les seves tasques de sensibilització.

La sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Mataró va acollir a mitjans
del mes de maig l’entrega del Premi Terenci
Thos i Codina de batxillerat corresponent
al curs 2015-2016, un certamen en què
l’Ignasi Capdevila Sánchez, alumne de 2n de
Batxillerat de l’IES Llavaneres, va aconseguir
un accèssit pel seu Treball de Recerca
‘Adolescència perduda. Testimonis de la
lleva del biberó a Sant Andreu de Llavaneres’.

La jornada, celebrada el 20 de maig, va
servir perquè el personal docent de la Llar
d’Infants Minerva i la Llar d’Infants Pública
Sant Nicolau iniciessin un procés comú de
reflexió entorn de la tasca educativa que es
realitza a Llavaneres. Aquesta trobada va
esdevenir el tret de sortida a una dinàmica
de treball impulsada per la Regidoria
d’Educació amb l’objectiu d’enfortir la
funció socioeducativa dels centres infantils.

A més, els resultats de l’enquesta de valoració
realitzada de manera anònima i voluntària a
l’alumnat de l’Institut Llavaneres constaten
l’èxit de les jornades de participació.
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ESPORTS

Una Festa de l’Esport plena de diversió
El Pavelló d’Esports va acollir el 3 de juny
la ‘Festa de l’Esport’, un esdeveniment
que posava punt final a la temporada
esportiva 2016/2017 amb el lliurament
de premis als esportistes més exitosos
i el reconeixement a totes les entitats i

associacions esportives. La festivitat,
a més, va suposar el colofó final d’una
jornada lúdica plena d’activitats on els
clubs, escoles i empreses del municipi i
voltants van explicar a la ciutadania els
seus diferents projectes.

Esport i solidaritat tornen a
donar-se la mà

Nous èxits d’Alba Hidalgo i
Anna Rabassa

El Femení Maresme
Coelmin, campió d’Espanya

El municipi ha acollit al llarg dels darrers
mesos la cinquena edició de la cursa
solidària de muntanya Dolmen Trail Race
-organitzada pel Centre Excursionista
Trencalossos en benefici de la Fundació
MONA- i l’edició 2017 de la Prevent
Moonrunning –que de la mà de la Fundació
Prevent té com a principal objectiu promoure
la pràctica de l’activitat física per a tothom i
transmetre que esport i solidaritat mantenen
un fort vincle-. Ambdues proves han estat
tot un èxit de participació i consoliden Sant
Andreu de Llavaneres com a destinació
esportiva de referència al territori.

Després de proclamar-se campiona de
Catalunya de Bike Trial, la llavanerenca
Alba Hidalgo es va penjar la medalla d’or
a la categoria Èlit Fèmines del Campionat
d’Espanya de Bike Trial celebrat el 24 de
juny a Alcalá de Guadaíra. Mentrestant, la
patinadora de Sant Andreu de Llavaneres
Anna Rabassa es va penjar la medalla de
bronze en el XXV Campionat d’Espanya
juvenil de patinatge artístic celebrat el
passat mes de juliol a Banyoles, sumant
així un nou èxit en un 2017 magnífic, ja que
enguany també s’ha proclamat campiona
de Barcelona i subcampiona de Catalunya.

El club llavanerenc va fer història després de
proclamar-se campió d’Espanya en categoria
infantil. En una intensa final disputada a
Marín davant un altre equip català, l’Snatt’s
F. Sant Adrià, el conjunt dirigit per Albert
Illa va acabar imposant-se en el derbi per
80-81 després de dues pròrrogues molt
emocionants. Les llavanerenques, al final, en
van sortir victorioses gràcies al seu treball,
esforç i perseverança, unes qualitats que
els han valgut enguany per aixecar amb tot
mereixement aquest preuat títol i evidenciar
la bona salut de què gaudeix l’esport al nostre
municipi.
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Foment de l’ocupació juvenil

Entra en funcionament un
nou espai de coworking

Les Regidories de Joventut i de Medi
Ambient han posat en marxa conjuntament
la ‘Brigada Jove’, un nou projecte de foment
de l’ocupació juvenil emmarcat en un Pla
d’Ocupació Local, que se suma a la resta
d’accions que des de l’Ajuntament es vénen
realitzant per tal de proveir el col·lectiu
jove del municipi d’eines i recursos que els
permetin accedir al mercat laboral amb
majors garanties d’èxit.

com ara adequació del mobiliari urbà,
pintat de diferents punts del municipi,
condicionament de tanques trencades,
neteja de reixes i embornals, millora
d’escocells i de parterres i neteja i
condicionament de la zona d’esbarjo de
gossos, entre d’altres. D’aquesta manera,
els joves han fet una aportació valuosa,
reconeguda i de molta utilitat per a Sant
Andreu de Llavaneres.

Amb l’objectiu de consolidar, impulsar i
desenvolupar tots els sectors econòmics
que poden ajudar a crear riquesa i llocs
de treball, i alhora generar il·lusió i
reforçar el teixit empresarial local, la
Regidoria de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament va posar en marxa el passat
mes de juliol un espai de coworking a les
dependències de Ca l’Alfaro.

Els joves participants efectuen tasques
de manteniment a l’espai públic

La ‘Brigada Jove’ permet als participants
viure en primera persona la responsabilitat
i les obligacions pròpies de l’entorn laboral
i, així, familiaritzar-se amb un context
professional i adquirir hàbits de treball que
els resultaran útils de cara al futur.

El programa consisteix en la creació
d’un equip, format per quatre joves i un
coordinador, que efectua tasques de
manteniment a l’espai públic de la vila,

Xavier Noms

Jordi Roldós

regidor de Joventut

regidor de Medi Ambient

“Cal felicitar els joves
participants en el
programa per la seva actitud, interès i
esforç que estan fent des del primer dia
i pels bons resultats, que ja són notoris
a la via pública”.

“És un projecte que
neix amb la vocació
d’esdevenir una finestra d’accés al
món laboral per a joves que es troben
en situació de desocupació i que tenen
dificultats per trobar feina”

El “Coworking Llavaneres” proposa tres
modalitats d’ús: lloguer de despatxos
per a allotjament empresarial; lloguer de
taules de treball en espais compartits; i
lloguer esporàdic de l’espai d’innovació,
racó del cafè i sala polivalent.
Totes aquelles persones que hi estiguin
interessades poden presentar instàncies,
concretant l’espai que es demana i a
partir de quina data, per mitjà d’un
formulari online o presencialment a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Si abans
de fer la sol·licitud es vol visitar l’espai,
cal demanar dia i hora per correu
electrònic a travès de l’adreça promocio@
ajllavaneres.cat

Línies de subvenció per a l’autoocupació i la contractació de persones aturades
L’Ajuntament aprova les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions públiques per a contribuir a la consolidació del teixit
empresarial, associatiu i comercial del municipi. Amb aquesta finalitat, s’han establert tres línies de subvenció:
BContractació de persones aturades per part d’empreses locals inscrites al directori municipal.
BContractació de persones aturades per part d’entitats locals inscrites al Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes (RMAEC).
BAutoocupació de persones aturades interessades a impulsar una activitat empresarial.
En tots tres casos, les persones aturades han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), amb una antiguitat mínima de tres mesos i apuntades també a la Borsa de Treball Municipal (Xaloc).
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El “Sí” s’imposa en el Referèndum
Un total de 4.283 veïns i veïnes (el 61% del cens electoral) van exercir al municipi el seu dret a vot.

El “sí” va ser, clarament, l’opció més
votada a Sant Andreu de Llavaneres en el
Referèndum d’autodeterminació convocat
pel Govern de la Generalitat de Catalunya
i que va tenir lloc el passat diumenge 1
d’octubre. El 92,62% del total de votants
es va mostrar partidari de que Catalunya
esdevingui un estat independent en forma
de República. El “no”, per la seva part, va
ser l’opció escollida per 229 persones,
mentre que es van comptabilitzar també
84 vots en blanc i 42 de nuls.
Pel que fa a participació, un total de 4.283
llavanerencs i llavanerenques –el 61% del
cens- van participar i van emetre el seu
vot, una xifra força superior a la mitjana
de tot Catalunya, en què es va registrar la
participació d’un 43,03%.
Joan Mora, alcalde de Sant Andreu de
Llavaneres, va valorar molt positivament
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la participació ciutadana i va assegurar
que “és un goig veure com la ciutadania
es mobilitza i respon quan és cridada a
les urnes per decidir sobre el seu futur”.
En aquesta línia, Mora va agrair també
la tasca dels voluntaris i persones que
es van mobilitzar les nits anteriors als
col·legis electorals. L’alcalde va destacar
“la demostració de civisme, respecte i
compromís amb la democràcia i les urnes”
que van manifestar durant tota la jornada
electoral els veïns, veïnes i entitats.
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres,
finalment, va condemnar enèrgicament
la violenta repressió i la greu vulneració
dels drets civils i les llibertats patides
pels catalans i catalanes durant l’exercici
del seu dret a vot durant el Referèndum
d’autodeterminació.

SI

3.928 vots

NO

229 vots

En blanc
84 vots

Nuls

42 vots

Participació
61%

L’altaveu

El més vist a les xarxes socials

La cara

La creu

Consells
J Aneu amb compte amb els continguts que descarregueu

J Utilitzeu la previsualització dels programes que descarregueu.

J Utilitzeu contrasenyes segures i diferents per a cada servei.

J Desconnecteu o tapeu la càmera web mentre no en feu ús.

J Demaneu permís per publicar fotografies dels vostres amics.

J Cancel·leu les descàrregues que sospiteu que són il·legals

Què n’opines? Digues-ho a les xarxes #FemLlavaneres
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Tribuna POLÍTICA

Un dia llarg, un dia
d’orgull com a poble

De vegades, vivim experiències extraordinàries que recordarem tota la vida i que
ens fan sentir orgullosos individualment i
col·lectiva. L’1 d’octubre va ser un dia de 48
hores, a Llavaneres i arreu de Catalunya;
una jornada plena d’expectatives, d’incertesa, però també de determinació. Un dia
d’angoixa i d’esperança; de neguit i d’il·
lusió.
Veient el que succeïa a moltes seus electorals es podia palpar un esclat col·lectiu de
reivindicació de la democràcia; una mostra
de cohesió social i de clam d’un poble que
volia decidir el seu futur.
El seny, sovint menyspreat per qui no en té,
va imperar entre aquells que volien votar; i

aquesta resolució va disparar la fúria dels
policies enviats per l’Estat, que van colpejar, agredir a gent armada amb una papereta. Tot un símbol de llibertat.
Veure la gent plorar, emocionada, exposant-se a la violència repressiva per defensar urnes i vots no té preu i ha de ser
una lliçó de valor i de valors per a tothom.
Negar, des del poder, la llibertat a un poble
és el millor camí per a perdre el respecte
d’aquest poble.
La democràcia que ve, però, haurà de ser
respectuosa amb totes les voluntats i anhels de la ciutadania, amb totes. I caldrà
corregir actituds presents fins ara i que no
aporten valors a la convivència.

L’hora de la veritat

ERC inicia el nou
curs polític afrontant
els principals reptes
del mandat
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Coincidint amb el tret de sortida dels cursos
escolars iniciem un nou curs polític. Els propers mesos vindran marcats per l’inici de la
construcció del nou pavelló municipal i per la
rebaixa d’impostos durant l’any 2018, sense
que això afecti la continuïtat de les iniciatives
desenvolupades pel govern durant els darrers
mesos.
La greu situació econòmica en què es trobava
l’Ajuntament va fer que el govern tingués dificultats per executar aquests projectes durant
els dos primers anys del mandat. L’inici de les
obres de construcció del pavelló serà una rea-

litat a principis del 2018. Paral·lelament, en el
terreny fiscal i gràcies a la millora en la gestió
dels recursos municipals, el govern rebaixarà
l’IBI urbà a tots els ciutadans de Llavaneres.
Aquestes principals propostes s’executaran
sense malmetre la important feina de desenvolupament de les polítiques socials, culturals
i de dinamisme econòmic que s’han anat concretant fins al moment.
Iniciem aquesta nova etapa amb la intenció de
seguir comptant amb la vostra participació.
Entre tots aconseguirem fer un Llavaneres
molt millor.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Legalidad y Compromiso

Nuestro trabajo
propositivo y constructivo
es para un “Llavaneres de
tots i per tots”.

La actualidad política viene marcada por
la convocatoria o no de un referéndum
para el 1-O. Cs Llavaneres se presentó a
las EEMM de Mayo’15, entre otros con el
PLAN LIBERTAS. La libertad es la facultad
y derecho de las personas para elegir de
manera responsable su propia forma de
actuar dentro de una sociedad. Es el estado o condición de la persona que es libre,
que no está sometida a la voluntad de otro,
ni está constreñida por una obligación, deber o disciplina. Por ello, propusimos una
clara despolitización de las instituciones y

un estricto cumplimiento de la legalidad y
marco legislativo vigente que garantizan
nuestros derechos.
Cs Llavaneres votó en contra del “Pacte
Nacional pel Referéndum” y de la adhesión
de nuestro municipio a la ”Associació de
Municipis per la Independència”. Seguiremos trabajando para cumplir nuestro
compromiso con aquellas personas que
nos ofrecieron su confianza, garantizando
la igualdad de derechos para todos.  

Sobre l’1-O: Gràcies Llavaneres
Després de tot el que està succeint a
Catalunya en les darreres setmanes, es fa
difícil escriure un article que pot quedar
desfasat al cap d’un parell de dies. Com que
ens concedeixen molt poc espai, voldríem
comentar els fets de l’1-O.

Breu anàlisi del
referèndum a Sant
Andreu de Llavaneres

Cal dir que a Llavaneres vam tenir sort.
Sort perquè vam poder gaudir dels espais
habituals, de les urnes, de les paperetes.
Sort perquè no vam tenir la desagradable
visita dels cuirassats que utilitzen la porra
com a únic argument de diàleg. Sort perquè
–com és habitual- la jornada va transcórrer

Governar és marcar prioritats, i per al
nostre grup municipal la gent gran del
nostre poble és una prioritat, ja que a ells
els devem el que som, treballant incansablement fins a arribar a la seva merescuda jubilació, sempre ajudant a la família
en els moments més difícils i havent-ho
donat tot pels altres. Per aquests motius,
els devem molt, i és de justícia ara tractar-los com es mereixen, amb respecte i
humilitat.

Amb la gent gran de
Llavaneres

Tenim un magnífic Casal de la Gent Gran,
però si aquest Casal no disposa dels serveis necessaris per al desenvolupament
de les diferents activitats i tallers que es
feien MAL ANEM; si fa tres mesos aproximadament que hi ha males olors i no

de forma modèlicament pacífica.
Però la gran sort, la millor sort, va ser la
resposta de la gent. Aquell dia, una gran
massa de ciutadans es va proposar que els
espais electorals no només necessitaven
els vots sinó que calia protegir-los contra
qualsevol embat repressiu. No sabem quin
qualificatiu utilitzar, però era impressionant
veure gent de totes les edats preparats per
aturar el cop. I jovent, sobretot el jovent que
no ha conegut la dictadura.
A Llavaneres quelcom està canviant.

es posa solució d’una forma urgent MAL
ANEM; i si, a més, durant tot el mes
d’agost no hi ha servei de bar i menjador
MAL ANEM.
Totes aquestes qüestions s’haurien d’haver solucionat immediatament si per a
l’actual govern municipal la Gent Gran de
Llavaneres fos una prioritat.
Lamentem i sentim moltíssim aquesta situació, estem i estarem duent a terme les
pertinents accions per poder solucionar
d’una manera urgent aquests problemes.
PER A NOSALTRES, EL BENESTAR DE
LA GENT GRAN ÉS UNA PRIORITAT. S’HO
MEREIXEN!
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24 hores amb...

Diego Estévez
És el coordinador a Sant Andreu de Llavaneres de
l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas,
que és qui gestiona el servei de neteja viària i recollida
d’escombraries al poble. La seva tasca principal
és la de gestionar el servei municipal de neteja en
coordinació amb la regidoria de Medi Ambient, Serveis
Municipals i Manteniment de l’Ajuntament. Abans de
ser-ne el cap, durant molts anys també va ser operari
de recollida d’escombraries a Llavaneres.

El Diego arriba al seu lloc de feina molt aviat.
Cap a les set del matí ja comença a organitzar
la jornada i recull tota la informació que ha rebut, tant del dia
anterior com de la nit. Els camions de recollida d’escombraries
amb prou feines fa dues hores que han acabat el seu torn, però a
aquesta hora del matí ja hi ha un altre torn que comença la seva
activitat. El Diego coordina un equip de 10 persones, on estan
inclosos, al marge dels camions que fan el servei de recollida
d’escombraries, l’equip de neteja viària (escombriaires, màquina
escombradora), el servei de recollida selectiva i el camió de
recollida per a petits i grans comerços.
Una de les particularitats de la feina del
Diego és la coordinació i la comunicació
permanent amb l’Ajuntament. “Cap a les 8 parlo amb el tècnic,
amb el qual tinc comunicació diària. Ell m’informa si hi ha alguna
cosa especial que s’hagi de coordinar amb el servei, i jo també
l’informo de les dades que he recollit del dia abans”. Prèviament
a la trucada rutinària amb el tècnic de l’Ajuntament, el Diego ha
recopilat en un full de càlcul totes aquestes dades. A part d’això,
també informa l’Ajuntament de tot el que s’ha de fer durant el dia
en els torns de matí i tarda.
Un cop a la setmana el Diego reuneix tot el
seu equip. Indica a cadascun dels operaris
quines són les seves tasques i quins recorreguts hauran de fer.
“La meva feina no tan sols es limita a coordinar sinó també a
garantir que tot això s’estigui efectuant i que es compleixi”. Al matí
coordina, d’una banda, l’equip de neteja viària. De l’altra, el servei
de desbordaments, el servei de recollida d’escombraries que es
troben fora del contenidor. Una feina que reconeix que seria evitable
amb una mica més de civisme: “Sabem que és la nostra feina, però
a vegades ens desmoralitza bastant que hi hagi gent que no sigui
conscient que s’han d’introduir totes les coses al seu lloc”.
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Aquest matí s’ha produït un canvi en el
recorregut habitual dels operaris perquè
l’Ajuntament està duent a terme tasques de desbrossament en
una zona on havien de treballar. El Diego planifica un recorregut
alternatiu fins que aquests es retirin.
El dia continua amb més recollida de dades
que caldrà coordinar amb els operaris que
treballen en el torn de tarda. Tanmateix, dedica força temps a
optimitzar i millorar els processos que, al cap i a la fi, milloren
el servei dia a dia. “Al final el que el ciutadà necessita, i més en
un servei com aquest, són respostes. Si s’ha de resoldre una
incidència, per exemple perquè a un contenidor li passa una cosa,
o s’ha de recollir allò altre... Tot passa per mi, aquest és el meu
dia a dia”.
Es produeix una situació força habitual en el
dia a dia del Diego. Una persona ha deixat un
moble de grans dimensions al carrer, en una zona que no està
habilitada. Tampoc ho ha fet en el dia marcat per a la recollida
de grans voluminosos. Ràpidament el Diego es posa en contacte
amb l’Ajuntament per coordinar l’actuació i, si cal, enviar un camió
a recollir-lo. “Les rutes estan planificades i estipulades però a
vegades sorgeixen imprevistos com aquest. En aquests casos
s’intenta resoldre la situació com més aviat, millor”, afegeix.
Com a gestor d’un equip humà, el Diego també
ha de procurar que els seus treballadors
estiguin motivats: “Això és un servei viu, i és important que,
perquè l’operari estigui actiu i faci una bona feina, no s’instal·li en
la monotonia”. El servei disposa també de dos camions que fan les
tasques de recollida d’escombraries a la nit. El primer comença
a les 21 hores i acaba a les 4 de la matinada i el segon comença a
les 22 hores i finalitza la seva tasca a les 5.

