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AjLlavaneres

Fes-nos arribar la teva opinió a través de
les xarxes, amb l’etiqueta #FemLlavaneres
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El progrés de Llavaneres, de la mà de la gent
Sembla que fos ahir que iniciàvem el mandat i ens posàvem a treballar per transformar Llavaneres en una vila més social, educadora,
amb més oportunitats i benestar per totes i tots. Han passat gairebé
quatre anys, en els quals hem treballat per acomplir el compromís
d’oferir cada cop més i millors serveis a la ciutadania a la vegada
que sanejàvem els comptes municipals i reduíem el deute desbocat
que vam heretar. I podem dir, modestament, que ho hem aconseguit.

editorial

Un dels punts clau del mandat ha estat la visió social de les polítiques que hem implementat. Llavaneres és una vila oberta, segura i
amb cohesió social, pilars que hem assegurat amb la nostra acció
de govern. Ens sentim especialment orgullosos de l’atenció que hem
ofert als joves migrants que viatgen sols i que han arribat a Llavaneres, els quals estan feliços i agraïts de l’acollida que els hem ofert.
I també estem molt satisfets de fer realitat un projecte sorgit dels
pressupostos participatius, com és l’estudi previ per aconseguir un
centre ocupacional per a persones amb discapacitat a la vila. I estem
segurs que també eren necessaris els habitatges d’inclusió social que
hem habilitat, per primera vegada a la vila, els darrers mesos.
En aquest línia, escoltar la gent ha estat un altre dels compromisos
que hem assolit. Hem creat el Consell d’Infants per tal que els més
petits ens aportin la seva visió de Llavaneres i ens facin propostes per
fer la vila més adequada a les seves necessitats. I hem estat especialment al costat de les persones grans, de fet, properament presentarem els resultats del pioner estudi sobre la felicitat de la gent gran de
Llavaneres realitzat en col·laboració amb la Universitat Politècnica
de Catalunya.
Tot just arranquem un 2019 carregat de reptes, tant pel municipi
com pel país. Serà un any de moltes proclames i promeses, on haurem de destriar bé el gra de la palla. A Llavaneres hem demostrat
amb fets que el nostre compromís és ferm. Tenim clar que el progrés
només pot anar de la mà de la gent.
Nani Mora
Alcalde

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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BALANÇ DE MANDAT

A principis de mandat aquest govern va presentar un Pla d’Acció Municipal en el qual es comprometia
a treballar per a les persones en convivència amb l’entorn, a apropar l’administració al ciutadà, a fer
de Llavaneres un poble més viu i dinàmic, entre d’altres compromisos. Avui, després de tres anys i mig
d’estar al capdavant de l’Ajuntament podem dir que hem posat les bases per assolir aquests objectius i hem
realitzat un alt percentatge de les actuacions marcades inicialment.
En aquesta secció especial de la revista, anomenada balanç de mandat, plasmem sobre el paper un recull
d’alguns dels reptes que l’equip de govern ha assolit en només tres anys i mig.

Els objectius transversals que es van plantejar al PAM a l’inici de mandat, al 2015, i que han
regit el treball del dia a dia eren els següents:
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Persones

Entorn

La situació econòmica dels darrers
anys ha creat una societat amb
moltes desigualtats. Per aquest
motiu volem treballar amb especial
atenció les polítiques socials i
de benestar amb l’objectiu de
cohesionar tots els col·lectius
socials i les persones més
vulnerables.

Un poble per a les persones demana
una reorganització de l’espai:
repensar els barris,
descongestionar el centre i dotar-lo
de serveis.

Economia

Administració

Consolidar, impulsar i desenvolupar
tots els sectors econòmics que
poden ajudar a crear riquesa i
llocs de treball, i a generar il·lusió i
reforçar el teixit empresarial local.

Administrar el diner públic des de
la responsabilitat i la transparència.
Passem de la cultura de la despesa a
la cultura del cost.

BALANÇ DE MANDAT

Teresa Vidal
Promoció Econòmica, Empresa,
Comerç i Turisme

Noves
tecnologies

Reptes assolits

Reptes assolits

J Creació del primer espai i servei de coworking del
municipi

J Retransmissió en directe dels Plens municipals

J Posada en marxa de l’Oficina de Turisme de Sant
Andreu de Llavaneres
J Organització de la 1a Jornada Empresarial
J Consolidació del Servei d’Ocupació
J Foment del turisme sostenible a partir de la integració
al segell Biosphere

JImplantació de connexió Wi-Fi gratuïta i segura a
l’espai públic (carrer Montserrat)
J Habilitació de les vídeo-actes per consultar els
continguts dels Plens de forma digital
J Treballar transversalment amb totes les àrees
municipals
J Reduir despeses municipals i millorar la sostenibilitat
a partir de la implantació de noves tecnologies

Jordi Roldós
Medi Ambient i
Serveis Municipals

Obra
Pública

Reptes assolits

Reptes assolits

J Millora del sistema de neteja viària incorporant
maquinària nova i més personal

J Inici del projecte de millora de les voreres a
l’Ametllareda

J Millora molt clara de la qualitat de la fracció orgànica
(s’ha passat d’un 20 a un 5% d’impropis) arran de les
campanyes endegades des de l’Ajuntament

J Habilitació de passos per eliminar barreres
arquitectòniques i adaptació de les voreres amb guals

J Primer municipi de Catalunya en tenir una franja
perimetral contra incendis al nucli urbà
J Obtenció del reconeixement Vila Florida (amb tres
flors) en els darrers tres anys
J Reforma de zones verdes (exemples: Turó de la
Glorieta, Parc de Can Matas, carrer Llevant)

J Instal·lació d’enllumenat LED a les escoles Serena Vall
i Jaume Llull
J Pavimentació de carrers diversos (exemples: camí del
Balís, Barri Grup Betlem, Av. Can Amat)
J Arranjament del tram de la riera entre el carrer Sant
Pere i la carretera N-II

Habitatge i Mobilitat
Reptes assolits
J Habilitació dels primers pisos d’inclusió social al
municipi
J Activació de l’àrea d’Habitatge
J Implantació dels camins escolars
J Senyalització d’itineraris saludables
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BALANÇ DE MANDAT

Albert Sala
Economia

Servei Municipal d’Aigües

Reptes assolits

Reptes assolits

J Sortida del Pla d’Estabilitat Econòmica

J Congelació de les tarifes durant tot el mandat

J Reducció del nivell d’endeutament fins al…

J Realització d’inversions per a modernitzar la xarxa i
les instal·lacions

J Rebaixa de l’IBI: actualment l’impost es situa en xifres
per sota de l’inici de mandat
J Obtenció de finançament de la Generalitat i la
Diputació de Barcelona per a la construcció del
pavelló municipal

Participació Ciutadana i
Transparència

Recursos Humans

Reptes assolits

J Negociació i signatura d’un nou conveni laboral. El
nou acord permetrà millorar la conciliació familiar
dels treballadors, i una flexibilitat horària que alhora
garanteix cobrir amb major mesura les franges
horàries dels serveis municipals

J Implantació del Portal de Transparència
J Celebració de les tres primeres edicions dels
Pressupostos Participatius

Reptes assolits

J Aprovació d’un codi ètic de conducta dirigit a electes
J Disseny i posada en marxa del Reglament de
Participació Ciutadana
J Execució del procés participatiu per definir els usos
del Labandària

Anna Sosa
Educació

Comunicació

Reptes assolits

Reptes assolits

J Disseny i desenvolupament del Pla Educatiu de Vila

J Creació i implantació de la nova marca municipal:
Llavaneres, Compartim privilegi

J Creació del primer Consell d’Infants del municipi
J Consolidació del servei de transport escolar gratuït
J Organització de les dues primers edicions del Fòrum
de l’Educació
J Municipalització de l’Escola Municipal de Música i
implicació en actes del poble
J Nou impuls dels Consells Escolars Municipals
J Millora de la coordinació Ajuntament-escoles a través
de l’edició Catàleg de Serveis Educatius
J Consolidació del servei d’atenció psicològica a través
dels recursos sorgits dels Pressupostos Participatius
J Adhesió al projecte d’educació a temps complet
Educació360
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J Creació i posada en funcionament del nou espai web
municipal ajllavaneres.cat
J Impuls de l’activitat informativa a través dels perfils
socials de l’Ajuntament
J Remodelació de la imatge i consolidació de l’edició de
la revista d’informació municipal
J Impuls d’una nova política comunicativa més
propera, directa i amb la imatge com a element
protagonista

BALANÇ DE MANDAT

Xavier Noms
Cultura

Esport

Reptes assolits

Reptes assolits

J Renovació i nou impuls de les festes majors
(exemples: Barraques, Llavatraka, tobogan gegant)

J Recuperació de l’activitat del Consell Municipal
d’Esports (coordinació Ajuntament-entitats)

J Increment de les activitats lúdico-culturals (exemple:
Concert del Solstici)

J Organització i suport de noves activitats esportives
(exemples: Ironkids, Triwoman, Moonrunning, hípica
adaptada, etc.)

J Impuls de la Comissió de Festes

Joventut

J Instauració dels Premis de l’Esport per reconèixer el
treball i resultats dels esportistes locals

Reptes assolits
J Rellançament del Casal de Joves ampliant el públic a
qui van dirigides les activitats, organitzant actuacions
en espais de lleure juvenil i oferint noves accions
d’oci tant interiors com exteriors (porteries, voleiplatja, etc.)
J Impuls de festes juvenils com la recuperació de la Nit
jove o l’organització de les Barraques
J Dotació de major recursos humans per a millorar el
servei (dinamitzador juvenil, tècnic d’ocupació, tècnic
de Joventut)

Gemma Martín
Benestar Social

Salut pública

Reptes assolits

Reptes assolits

J Desplegament dels projectes Kedem i Interconnectats
(espais de trobada entre joves i gent)

J Augment del control sanitari del poble creant el lloc
de treball de tècnica de Salut Pública (inspecció dels
establiments alimentaris, control de legionel·la i
plagues, etc)

J Primer poble del món en realitzar un estudi sobre la
felicitat de la gent gran
J Increment de la plantilla i organització de més
activitats per dinamitzar el casal d’avis
J Increment de les ajudes a col·lectius vulnerables
(pobresa energètica, tractament psicològic, etc.)
J Augment pressupostari per al Servei d’Atenció a
Domicili i Teleassistència

J Esterilització de gats per controlar les colònies i
posada en marxa del minisite Adopta’m
(ajllavaneres.cat/adoptam)
J Millora de l’accessibilitat a la platja canviant la
ubicació de les dutxes i habilitant una passarel·la
J Estalvi econòmic en la gestió dels animals
abandonats a través d’un nou conveni amb el Centre
d’Acollida d’Animals Domèstics)
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BALANÇ DE MANDAT

Entrevista a l’alcalde

Nani Mora

Resten pocs mesos per finalitzar el mandat. Quina primera
valoració en fa?
La valoració és bona, estem entregats al municipi, tot i que hi ha
dies que la feina s’acumula i no dones cap a tot. Estem a punt
d’arribar als quatre anys de mandat i tot ha passat molt ràpid...
però una de les coses més importants que hem fet tots plegats,
tots els grups polítics, ha estat tranquil·litzar el fet de fer política a
Llavaneres. Hem tingut diferències a l’hora d’actuar o pensar, però
sempre ho hem expressat amb respecte.
Van presentar un Pla d’Acció Municipal al 2015. L’han complert?
Tenim un document que va passar per ple on s’hi detallaven els
compromisos a complir, i crec que hem complert la major part
dels objectius. Els tres primers anys de mandat, amb els socis de
govern, es va encaminar el compliment del PAM i, en aquest últim,
hem acabat projectes engegats i se n’han iniciat d’altres, com per
exemple emetre els plens municipals per ràdio i internet.
El trencament amb Acord ha estat un obstacle per seguir amb els
compromisos del mandat? Quins canvis ha suposat?
No ha suposat cap obstacle per seguir endavant i finalitzar els
projectes que teníem pendents. El principal canvi ha estat el fet
d’assumir més responsabilitats per part dels regidors d’ERC ja
que hem agafat més regidories, però la bona feina dels tècnics i
regidors ha fet que els projectes tiressin endavant sense dificultats.
Què passarà amb el pavelló després de la rescissió del contracte
amb l’empresa que estava executant les obres?
Doncs ara haurem de tornar a fer el concurs, amb la modificació
del projecte i tot el que comporta, això vol dir que no es podran
finalitzar les obres en aquest 2019.
Els motius de la rescissió quins són?
Malauradament hi ha un trencament amb l’empresa que va
guanyar el concurs per fer les obres del pavelló. ROGASA va
guanyar fent una baixa econòmica del 7% del total del cost de
l’obra, també fent una reducció dels terminis de construcció de 10
a 8 mesos, i presentant unes millores no comptabilitzades en el
projecte com la col·locació de parquet, cistelles, porteries, etc,. Tot
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això li va donar uns punts que van fer que guanyés els concurs. Als
pocs mesos d’iniciar l’obra ja varen demanar una revisió de preus
i de projecte, i jo vaig preguntar en una de les reunions si els seus
tècnics abans de presentar-se havien revisat el projecte per poder
fer una baixa econòmica com la que varen fer.
Crec que no podem jugar amb els diners públics, demanar ara
766.000 euros més a l’Ajuntament per continuar l’obra -com ha fet
ROGASA- i 6 mesos més per acabar els treballs, fa que no puguem
seguir treballant amb aquest contracte.
Wifi obert gratuït, impuls de la cultura i dels recursos turístics,
sanejament de les finances, un pla educatiu de vila, molta
participació ciutadana, pisos d’inclusió social, etc. El seu govern
ha realitzat diverses actuacions. Què hagués volgut fer i no ha
pogut?
S’ha treballat molt i hem fet molts projectes, però sempre queden
coses per fer, per exemple, una de les coses importants que hem
de resoldre és el tema de l’habitatge a Llavaneres, tenim poca
oferta amb un lloguer econòmic.
Què voldria que recordés la gent de la vila quan pensés amb
l’acció de govern del seu primer mandat com alcalde de Sant
Andreu de Llavaneres?
Que hem treballat per millorar el nostre poble; que aproximar
la política a la ciutadania és possible; que hem treballat sempre
mirant els ulls de la gent; que no hem deixat a cap sector de
la població sense escoltar i hem buscat sempre les millors
solucions. I que... vaig agafar el compromís de servir el poble i
m’hi he entregat.
Quin és el futur del municipi? Quins reptes hauria de perseguir
segons vostè?
Com he dit abans, el tema de l’habitatge serà important per al
futur de Llavaneres, però també consolidar el teixit associatiu i
això passarà, entre d’altres coses, per disposar d’un espai com a
centre i espai cultural i d’esbarjo, com esperem que sigui el futur
Espai Labandària.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Llavaneres habilita, per primera vegada, dos habitatges d’inclusió social

El passat dimarts 27 de novembre es van
inaugurar 2 pisos d’inclusió social, la
rehabilitació dels quals no ha suposat cap
cost econòmic per l’Ajuntament ja que
la Regidoria d’Habitatge ha obtingut una

subvenció de la Diputació de Barcelona per
a les obres de reforma i un ajut de l’Obra
Social La Caixa per al mobiliari de les dues
vivendes. Ara, el proper pas, consisteix en
l’entrada de les dues famílies -seleccionades

per l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntamentals habitatges. A l’acte d’inauguració, hi van
assistir l’alcalde Nani Mora; Jordi Roldós,
regidor d’Habitatge; Oriol Albero, director
de CaixaBank Llavaneres; Núria Montolio,
directora de l’Àrea de Negoci Maresme
Centre Mataró i Daniel Caballero, director de
Banca Institucional Barcelona. L’alcalde Nani
Mora ha destacat «la incombustible feina els
darrers dos anys de la Regidoria d’Habitatge,
nova des d’aquest mandat, per fer possible
aquesta iniciativa. Els pisos estan destinats
a famílies i gent amb una situació econòmica
vulnerable però amb un mínim de recursos,
ja que els beneficiaris paguen les factures
de llum, aigua i altres despeses. Durant els
treballs per habilitar els dos pisos i destinarlos a inclusió social, el consistori va tramitar
permisos amb la Generalitat de Catalunya i
el mateix Ple municipal també va procedir
a l’aprovació del Reglament d’Establiment
del Servei. En aquest moment, la Regidoria
d’Habitatge ja està treballant en el projecte
d’un tercer habitatge d’inclusió social.

La Junta de Seguretat es
reuneix per millorar la
coordinació entre cossos

El Govern donarà suport
a les reivindicacions de
millora de la N-II i la C-32

Acaba el termini perquè els
estrangers s’inscriguin al
cens de les eleccions

La sala de plens de l’Ajuntament va acollir la
reunió de la Junta Local de Seguretat, òrgan
que té per missió la presa de decisions en
base a la informació i el coneixement que
aporten els diferents cossos en relació
a les seves funcions i responsabilitats.
L’objectiu de la reunió va ser establir espais
de debat per a la presa de decisions sobre
les necessitats i prioritats de prevenció i
seguretat a la vila. Un dels aspectes clau
que els cossos policials van convenir és la
importància de la bona comunicació tant
entre cossos policials com entre ciutadania
i institucions. El caporal de la Policia
Local, Jaume Cortés, va explicar que «la
col·laboració ciutadana és clau per tal que
la nostra feina sigui més efectiva».

Les demandes històriques de millores a la
N-II i l’autopista C-32 tindran el recolzament
de la Generalitat. Aquest és el compromís
acordat entre l’alcalde de Llavaneres,
Nani Mora, i el delegat del Govern a
Barcelona, Juli Fernández, després de la
reunió mantinguda durant la visita que ha
realitzat el representant de la Generalitat
a la vila. L’alcalde ha sol·licitat al Govern
que faci costat en dues reivindicacions molt
importants. En primer lloc, l’adequació de
la carretera N-II al seu pas pel nucli urbà,
que actualment és insuficient i resulta un
perill pels veïns i veïnes de la zona marítima.
I en segon lloc, la demanda de construcció
d’una entrada i sortida de l’autopista C-32
en direcció Girona.

Els veïns i veïnes de Sant Andreu de Llavaneres de nacionalitat estrangera que vulguin participar en les eleccions municipals
i europees del 26 de maig de 2019 havien
de sol·licitar estar donades d’alta al cens
electoral. A tal efecte, haurien d’haver presentat una sol·licitud formal d’inscripció en
aquest registre abans del 30 de gener de
2019. Aquesta sol·licitud es podia realitzar presencialment a l’Ajuntament. Podien
sol·licitar aquesta inscripció les persones
estrangeres majors de 18 anys, que estiguin
empadronades a la vila i resideixin a Espanya
des de fa cinc anys. Podien demanar-ho
els ciutadans amb nacionalitat de la Unió
Europea i també els que tenen signat amb
Espanya un acord de reciprocitat.
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Els passos inferiors de la N-II ja llueixen els dissenys dels artistes

Les regidories de Promoció Econòmica i
Participació Ciutadana van posar en marxa
el “Posa-hi Color”, projecte guanyador del
Pressupost Participatiu 2018, per decorar
tres passos inferiors de la carretera N-II, i es

va obrir la convocatòria a pintors, decoradors,
grafiters i artistes locals i comarcals de
diferents modalitats i estils. Els dissenys
guanyadors han estat triats per votació popular,
en la que hi han participat 163 persones. Els

artistes han pintat amb les seves creacions
dos dels passos ja que un va quedar desert
perquè el jurat professional que va valorar
les propostes va determinar que el disseny
guanyador tècnicament no era viable.

Cent anys de la història
de Llavaneres en imatges
recollides en un llibre

El grup Nexart s’endú
la victòria al concurs de
percussió Llavatraka

L’artista Anna Guerra
guanya el 4t Concurs de
Pintura i Escultura

Saps com era la vila de Llavaneres a finals
del s.XIX? Vols descobrir com ha crescut i
com han canviat els indrets que coneixes?
S’ha presentat el llibre de fotografies
antigues “Sant Andreu de Llavaneres.
Història gràfica 1880-1980”, editat per
l’ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
i realitzat per Joan Devesa i Lluís Albertí.
El llibre està format per unes quatre
centes pàgines amb més de set-centes
fotografies que procedeixen de l’arxiu
d’en Quim Bertran, de l’arxiu municipal i
també d’altres arxius i particulars. Està
estructurat en diversos capítols formats
per vistes generals; les diverses festes al
llarg de l’any; les activitats econòmiques
antigues; les activitats culturals; etc.

Un any més Llavaneres s’ha omplert de
ritme i coreografies al so dels timbals
gràcies al concurs de percussió Llavatraka,
que enguany ha celebrat la quarta edició.
Durant la Festa Major de Sant Andreu, els
grups participants han fet una recorregut
pels carrers de la vila i han acabat a la
carpa instal·lada a parc de Ca l’Alfaro,
on s’ha conegut el veredicte. Finalment
el grup guanyador ha estat Nexart, de
Barcelona. Dels 700 euros de premi,
la banda ha decidit donar 400 euros a
l’Associació de Lluita contra el Càncer de
Llavaneres, fet que els honora i que ha
estat molt ben rebut per part de l’entitat.
El concurs Llavatraka es consolida any rere
any i esdevé una oportunitat pels grups.

El primer premi del 4t Concurs de Pintura
i Escultura, que organitza bianualment el
Museu-Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres
i dotat amb 1.500 euros, va ser per Anna
Guerra, de Sant Cugat, amb una pintura de
tècnica mixta titulada “Somiem”. El segon
premi va ser per a Josep Millas, d’Igualada,
amb una pintura a l’oli titulada “La carta que
mai s’envia”. El jurat va concedir dos tercers
premis ex aequo per a Anna de Jaime, de
Mataró, amb una pintura de tècnica mixta
titulada “Impressió Nº 1” i per a Mònica
Vilert, també de Mataró, amb una pintura
de tècnica mixta “Sense títol”. Els quatre
premiats faran una exposició col·lectiva el
2019 i la guanyadora una exposició individual el 2020.

10

HISENDA

Pressupostos amb accent social i reducció del deute
Els comptes del 2019 preveuen partides importants en assistència social i urbanisme

LES XIFRES DELS
PRESSUPOSTOS 2019

640.000
El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres va aprovar a finals d’any
un pressupost municipal consolidat per
al 2019 de 13.565.851,01 euros, dels
quals 312.340,04 euros es destinaran a
inversions. El pressupost va ser aprovat
amb els vots a favor dels regidors de
l´equip de govern (ERC) i del grup
municipal del PP, i el vot contrari dels
regidors de CiU, Acord i C’s.
Els comptes contemplen una partida per
a polítiques d’atenció a les persones de
640.000 euros, els quals es destinaran a
assistència social primària, foment de
l’ocupació i ajudes a les famílies pels
menjadors escolars, entre d´altres.
Pel que fa a l’urbanisme, es destinaran
418.000 euros al manteniment de vials,
a l´arranjament de voreres, la neteja i
conservació de rieres i a la renovació del
clavegueram, que en concret multiplica
per cinc el pressupost.
Un aspecte important dels comptes és
la reducció del deute. Si l’any 2015 es
destinaven 900.000 euros a l´amortització
d’aquest concepte, pel proper exercici hi
ha pressupostada la quantitat de 182.000
euros. A més el comptes inclouen les
ordenances fiscals per al 2019, que
preveuen una rebaixa de l’Impost de
Béns Immobles (IBI) del 3,7% i que
l’estacionament a la zona blava sigui

gratuït per a les persones que paguin
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
(IVTM) a Sant Andreu de Llavaneres.
Per un altre costat, s’ha previst un augment
de les subvencions a les entitats del
municipi de 30.000 euros, una inversió
de 21.802,35 euros per actuacions a la
biblioteca i una altre de 23.467,07 euros
per la reparació del rellotge de Can Caralt.
Ambdues despeses venen finançades
per dues subvencions atorgades per
la Diputació de Barcelona. Finalment,
s´ha comptabilitzat 14.893,62 euros, per
l´enderroc de la residència La Trobada,
que per raons de seguretat realitzarà
l´Ajuntament i repercutirà als propietaris
de la finca.

ALBERT SALA
REGIDOR
DHISENDA
“Es el pressupost més complert del
mandat, inclou i preveu totes les
eventualitats que puguin venir, com
la pujada de sou als funcionaris que
s’aprovi als Pressupostos Generals”.

destinats a polítiques
d’atenció a les persones

x5
es multiplica el pressupost
per l’arranjament del
clavegueram

182.000

és la quantitat destinada
a amortitzar el deute. Fa
quatre anys es destinaven
més de 900.000 euros.

3,7 %
es redueix l’Impost de Béns
Immobles (IBI)
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ÀLBUM DE FOTOS

Els Reis Mags porten la il·lusió a Llavaneres

Llavaneres va tornar a sortir al carrer, dissabte 5 de gener, per rebre Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Com sempre,
els voluntaris de la Cavalcada de Reis del poble van fer una excel·lent feina perquè la visita de Melcior, Gaspar i Baltasar
a la nostra vila fos un èxit. Els reis Mags es van passejar dalt de les seves carrosses pels carrers del centre del poble i, al
final del recorregut, van saludar els assistents des del balcó de la casa consistorial.
12

ÀLBUM DE FOTOS

Què n’opines? Digues-ho a les xarxes #FemLlavaneres
13

ENTREVISTA

Jordi Mitjà
El llavanerenc Jordi Mitjà és infermer a l’Àrea de Salut
Mental de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Recentment ha estat galardonat a València amb el
segon Premi al Millor Professional 2.0, del “II Premio
IVI Comunicación Salud 2.0”. És tècnic superior en
Documentació Sanitària, tècnic superior en Imatge per
al Diagnòstic, Grau en Infermeria, Màster en Infermeria
Escolar, Màster en Salut Digital, Màster en Salut Mental
i Màster en Gestió i Direcció en Infermeria. I és l’autor
i editor d’un dels blogs d’infermeria més seguits en
l’àmbit estatal: www.enfermeriablog.com

Sempre vas tenir clar dedicar-te a la infermeria?
He tingut molt a prop la medicina i la salut, ja que el meu avi era
pediatra i sempre em visitava ell. Recordo que de ben petit jugava
a la seva consulta a metges i infermers i m’agradava moltíssim. En
un moment determinat i al tenir contacte amb el món sanitari, em
vaig adonar que volia ser infermer. Era el meu somni.
I després de 4 anys vas aconseguir el teu somni...
Van ser 4 anys molt intensos amb molt d’aprenentatge. A més
a més, ho compaginava els caps de setmana treballant com
a cambrer al restaurant Vil-la Minerva de la nostra població.
Tinc molt bon record d’aquella època. El treballar servint als
comensals, em va ajudar adquirir habilitats comunicatives que he
aplicat a la meva professió.
Per què crees la plataforma digital www.enfermeriablog.com?
M’apassionen els pacients, però una de les altres grans passions
que tinc són les noves tecnologies. Internet i les xarxes socials
són una eina informativa molt potent, però al mateix temps, hi ha
una producció desendreçada de continguts molt diversos. Vaig
voler crear un espai on els infermers i els pacients poguessin
trobar informació de salut fiable i segura. Els temps en que els
professionals sanitaris estaven només a les consultes o al quiròfan
d’un hospital han passat a la història. La presència digital està a
l’ordre del dia i aquestes eines resulten vitals per aconseguir estar
més a prop dels professionals sanitaris i dels pacients.
Explica’ns quina tasca desenvolupes comunicant salut.
Una part molt important del meu temps a les xarxes socials la
dedico a transmetre informació de salut amb evidència científica
pels pacients. També faig una tasca molt intensa per lluitar contra
els “bulos” de salut a la xarxa.
Quina resposta reps d’altres professionals i dels pacients?
El feedback que rebo és molt positiu. Precisament són aquests
comentaris els que em fan veure que la meva feina de divulgació

arriba. Aquest fet, és el que a títol personal i professional em fa
sentir més orgullós. Penso que com a infermer, també tinc la
obligació de cuidar a l’entorn digital.
T’han atorgat aquest premi per l’excel·lència en la divulgació de
la medicina i la salut en l’àmbit digital. T’ho esperaves?
Sincerament, no. Rebre aquest reconeixement suposa, a més
a més d’un honor, una gran responsabilitat per seguir oferint
informació. Aquest premi m’ha donat més motivació i ganes per
seguir treballant amb la mateixa il·lusió i passió cada dia.
En quina situació es troba la vostra professió?
El nostre col·lectiu, com molts d’altres, també em patit
les retallades. S’han baixat salaris, s’han tancat plantes
d’hospitalització, s’han ofert poques places per les especialitats...
Però tot i així, la professionalitat i les cures de les infermeres han
mantingut la mateixa qualitat. A Europa, les infermeres de l’Estat
Espanyol es consideren les més preparades.
Els infermers sou els qui teniu tracte directe amb els pacients.
Som el primer contacte amb el pacient quan vas a un CAP o un
hospital. Per això tenim un valor que cal reconèixer. L’essència
de la nostra professió és el de cuidar. Els pacients també han
evolucionat, i aquí apareixen de nou les xarxes. És cert, cada
vegada vénen més informats a les consultes, ja que Internet s’ha
convertit en una biblioteca de salut oberta les 24 hores.
Quines recomanacions ens pot fer per quan busquem informació
sobre salut a internet?
Cal aprendre a gestionar els continguts de salut a la xarxa.
Diferenciar els que valen i els que no. No tota la informació de
salut a Internet és fiable. És fonamental comprovar que sempre
hi hagi l’autor i la data de la publicació. Que s’indiquin les fonts
(evidència científica), la publicitat ha d’estar ben diferenciada, no
ha d’oferir o prometre resultats espectaculars i verificar si hi ha
algun certificat de qualitat a la web.

RETALLS D’ACTUALITAT

Estudi per crear un centre ocupacional

Llavaneres disposa d’una
xarxa Wi-Fi gratuïta i de
qualitat

L’Ajuntament posa fil a l’agulla per fer
realitat una altra de les propostes que
van ser més votades en la passada edició
del Pressupost Participatiu. En aquest cas
és la creació d´un servei municipal per
facilitar llocs de feina, assessorament i
recursos ocupacionals a persones amb
discapacitat intel·lectual. Per dur-ho
a terme el consistori ha encarregat a
l’empresa consultora Alter Civites que
elabori un estudi previ de necessitat i
viabilitat d’aquest servei. Els professionals
d´aquesta empresa realitzaran entrevistes
i dinàmiques participatives per tal
d’elaborar una diagnosi de la situació
actual i, amb dades socioeconòmiques

emetran una conclusió avalant o
desaconsellant la creació del servei.

Rescindit el contracte
amb l’empresa licitadora
del nou pavelló

La marca “Producte de
Llavaneres”, protagonista a
La Roca Village

Les àudio-vídeo actes dels
Plens arriben a Llavaneres
aquest gener

L’Ajuntament ha rescindit el contracte
amb ROGASA, l’empresa encarregada de
les obres de construcció del nou pavelló,
atès les seves demandes de revisió
de preus a l’alça com també d’un nou
calendari de treball per a la realització de
les obres. A més, des del mes d’octubre
l’empresa va deixar de realitzar els
treballs tot i no saber si es trencaria el
contracte. En aquest moment, el govern
municipal està analitzant tècnicament i
jurídica la situació i, en els propers dies,
l’Ajuntament explicarà com es procedirà
a partir d’ara per tal de finalitzar el
projecte.

La qualitat dels productes de Llavaneres
a gunayar un nou aparador i projecció
internacional. El centre comercial La
Roca Village va obrir una botiga temporal
per aquesta passada campanya de Nadal
conjuntament amb la botiga Gourmet
iniciativa de La Vanguardia. Amb el nom de
Taste of Christmas, aquest establiment a oferir
la millor selecció de vins, caves i destil·lats
al costat de productes d’alta gastronomia
de les marques més reconegudes a nivell
local, nacional i internacional. I entre
aquests productes hi havia el pèsol i la coca
de Llavaneres. La botiga Taste of Christmas
va estar oberta fins passat Reis.

L’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres ha estrenat, a partir d’aquest
gener, una eina de vídeo-gravació que
permetrà la publicació i el visionat de
les sessions municipals dels òrgans
col·legiats com és el cas dels Plens
municipals. Es tracta d’un sistema
format per tres càmeres (una fixa i dues
robotitzades), que permetran emetre en
directe i a través d’internet les sessions.
Les àudio-vídeo actes són gravacions
digitals firmades electrònicament, i
l’eina permet gestionar la publicació de
les sessions municipals i les actes en
format digital i amb plena validesa legal.

GEMMA MARTÍN
REGIDORA DE
BENESTAR SOCIAL
«Les persones amb diversitat funcional necessiten poder desenvolupar-se
i tenir dret a una vida autònoma. Els
serveis de dia i ocupacionals en el mateix municipi són un recurs bàsic, i per
aquest motiu iniciem aquest estudi»

L’Ajuntament de Llavaneres, a través de la
Regidoria de Noves Tecnologies, posa en
marxa el projecte “WIFI Oberta”, amb l’objectiu que tots els ciutadans del municipi
disposin de connexió a internet en espais
públics de la vila, gratuïta, de qualitat i
d’alta velocitat. La connexió està pensada
per utilitzar exclusivament en aquests espais, i no substituirà el servei particular. En
una primera fase, es disposarà del servei
d’Internet Wi-Fi en la zona de Ca l’Alfaro i a
la plaça U d’Octubre (Avinguda Montserrat
i Glorieta, i la zona del mercat). En aquest
perímetre de cobertura, els usuaris hauran
de connectar-se a la xarxa que porta el
nom de “WIFI Llavaneres”. Immediatament
després d’acceptar les condicions de navegació, els internautes podran accedir
a un servei de Wi-Fi gratuït. La iniciativa
forma part del projecte europeu «WIFI4EU», impulsat per la Comissió Europea,
i que té la finalitat d’oferir als ciutadans
un accés a Internet de qualitat en espais
públics com parcs, places, edificis oficials,
biblioteques, centres de salut i museus
de tota Europa.
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RETALLS D’ACTUALITAT

Pressupost Participatiu 2019

Solidaritat i diversió amb
La Marató de TV3
La festa de Llavaneres amb La Marató de
TV3 al parc de Ca l’Alfaro va tornar a ser
un èxit malgrat que la pluja va deslluir una
mica la jornada cap al final. Va ser una festa
molt participativa on centenars de persones
van gaudir dels tallers, jocs, el concert de
l’Escola Municipal de Música Llavaneres i
les actuacions de ball de Gim Llavaneres
i Escenika Academia. En la festa es van
recollir 825,81 euros, que sumats a la resta
d’actes celebrats a la vila i a les guardioles
repartides per diversos comerços, resulten
un total de 2.144,52 euros que aniran
destinats a la investigació del càncer.

Els 9 projectes més votats de la nova edició
del Pressupost Participatiu han estat: la
instal·lació de càmeres de videovigilància;
l’eliminació de barreres arquitectòniques;
l’asfalt del tram de sorra de l’actual carril
bici; la millora de l’enllumenat entre
Sant Pere i les Lloses; la il·luminació del
pàrquing de l’estació; les millores al pati
de l’escola Jaume Llull; la il·luminació
de parades de bus; la cadira amfíbia a la
platja i la instal·lació de papereres. En total,
100.000 euros repartits per a projectes
de diferents àrees: 4 d’urbanisme, 3 de
mobilitat, 1 de seguretat ciutadana i 1 de
salut. En un recompte inicial, van faltar
4.570 euros, però durant l’acte de cloenda,

i per unanimitat, es va decidir retallar del
darrer projecte classificat (la instal·lació
de càmeres de vigilància). Aquesta és la
tercera edició del Pressupost Participatiu,
amb la qual l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres ha renovat el seu compromís amb
la participació ciutadana i la transparència en
la gestió. A través d’un sorteig es van escollir
400 veïns i veïnes, que han tingut l’oportunitat
de decidir on s’han de destinar 100.000 euros
de la partida d’inversions. El regidor de
Participació Ciutadana, Albert Sala, celebra
la bona participació i implicació dels veïns i
veïnes que han format part del Pressupost
Participatiu de 2019. “Ara toca treballar per
materialitzar les propostes més votades”.

Assessorament sobre
cooperatives i economia social?
Amb la voluntat d’oferir als veïns de majors
oportunitats laborals i donar suport a
emprenedors i entitats locals, la Regidoria
de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç,
Turisme i Consum posa a disposició de qui
vulgui el Punt d’informació i assessorament
en economia social i cooperativisme. El
servei ofereix suport tècnic i jurídic en la
constitució d’empreses d’economia social.

Nou concurs públic per les
guinguetes de la platja
Amb l’objectiu que no es repeteixi un estiu
sense guinguetes a la platja, l’ajuntament
ha enllestit un nou concurs públic. El passat
estiu el concurs va quedar desert després
que es detectés un intent de frau per part de
les empreses que es van presentar.
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ESPECIAL ACOLLIDA

Llavaneres, vila acollidora i inclusiva
L’Ajuntament treballa de la mà amb la Generalitat, el Consell Comarcal i entitats municipals per
oferir recursos d’atenció i formació als joves que han emigrat sols del Marroc i no tenen familiars
La Casa de la Vila ha acollit reunions entre
administracions públiques i associacions
per tal de traçar un pla d’acció coordinat
per oferir atenció i recursos als menors no
acompanyats que han arribat al municipi. Les
trobades estan formades per representants
de l’ajuntament, del Consell Comarcal del
Maresme, de la Generalitat de Catalunya
i també per les associacions locals Gris i
de les Llums. L’objectiu d’aquesta taula de
treball política i tècnica és concretar les

línies de treball a desenvolupar i coordinar
l’atenció integral i el programa de formació,
inserció laboral i integració que rebran els joves
migrants sense referents familiars durant la
seva estada temporal o permanent al municipi.
Aquesta taula de coordinació té un caràcter
permanent i es convoca periòdicament per
abordar l’assoliment dels reptes i treballs
plantejats i poder coordinar, amb la força i
recursos de les diferents administracions, la
integració dels joves a la comunitat.

NANI MORA
ALCALDE
«Com a societat d’acollida que som,
treballarem perquè aquests joves
s’integrin de forma adequada a la
nostra vila i s’hi desenvolupin amb
normalitat, com faria qualsevol jove
llavanerenc».
Qui són els anomenats MENA?
Els coneguts tècnicament com MENA son
aquells nens i nenes i adolescents, menors de 18
anys, d’origen estranger, que es troben separats
dels seus pares i que tampoc estan sota la cura
de cap adult. Aquesta circumstància –ser
menors i no estar acompanyats d’una persona
adulta– situa als MENA automàticament en
una situació de risc. A Catalunya el fenomen
dels MENA està majoritàriament associat a
nens i adolescents procedents dels països
del Magreb i, fonamentalment, de Marroc i
Algèria. Entre els motius que porten a menors
sortir sols dels seus països d’origen hi trobem
la pobresa, situacions de desestructuració
familiar i desprotecció institucional, manca
d’oportunitats, la guerra o la violència,
catàstrofes naturals, persecució i situacions
de violació generalitzada dels drets humans.

Joves molt implicats i agraïts
A Llavaneres tenim 17 joves de 14 a
18 anys que han emigrat sols. 16 són
marroquins i un noi és algerià. Tots
van travessar l’Estret de Gibraltar
amb pastera i van agafar un autobús
que els va portar cap a Barcelona.
Després d’un viatge tan dur i complicat
emocionalment, han trobat a Llavaneres
una oportunitat per desenvolupar-se i
poder realitzar els seus somnis, que
tenien frustrats en els seus països
d’origen. Els nois es troben acollits a

la vila i la directora del centre, Teresa
Navarro, explica que estan molt contents
i implicats amb totes les activitats que
s’organitzen. 3 dels joves són menors
de 16 anys i van a l’institut, i els altres
reben formació i a altres espais. Van
fins al Casal Jove per fer un curs de
català i també participen en sessions
esportives d’handbol, futbol i atletisme.
També han participat en sortides al mar
organitzades al Port Balís i el passat 16
de desembre van participar activament
de les activitats organitzades per La
Marató de TV3.

Tan els joves com les persones
responsables del centre estan molt
agraïdes per la bona acollida que
Llavaneres els ha donat. Els veïns i
veïnes i les associacions del municipi
s’han ofert a donar un cop de mà en el
que calgui. Actualment s’està treballant
per tal que els joves puguin obtenir el NIE
(Número d’Identificació d’Estrangers),
document administratiu amb el qual ja
podran treballar legalment a Espanya.
L’Ajuntament s’ha compromés a, un cop
el tinguin, oferir-los pràctiques laborals
a la brigada municipal.
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EDUCACIÓ

Apunta’t al servei de transport
escolar de Llavaneres!
Un autobús porta a l’escola als infants i joves i, un cop acaba l’horari lectiu. els apropa a casa

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
posa a disposició de totes les famílies
un autobús que apropa als infants i
adolescents a l’escola, i per la tarda els
facilita la tornada a casa. El servei de
transport escolar no és obligatori, és una
aposta més que l’Ajuntament realitza any
rere any per l’educació de qualitat i per la
igualtat d’oportunitats de tots els infants
i adolescents. D’aquesta manera tots els
alumnes poden accedir al seu centre escolar

amb transport públic i es millora la mobilitat
de la nostra vila.
Com sol·licitar-ho?
És molt fàcil! Només cal que us adreceu a
la Regidoria d’Educació, a la Casa de la Vila:
•
•
•

plaça de la Vila, 1
Tel: 937 023 600
educacio@ajllavaneres.cat

ANNA SOSA
REGIDORA
D’EDUCACIÓ
«Aquest servei fomenta l’autonomia
dels nenes i nenes i en facilita la
mobilitat. És un servei que aposta
per la igualtat d’oportunitats».

Neix el nou Consell d’Infants de Sant Andreu de Llavaneres
El passat 21 de novembre es va celebrar
la sessió de constitució del Consell
d’Infants de Sant Andreu de Llavaneres.
El Consell està integrat per 18 consellers
i conselleres de les escoles Jaume
Llull i Serena Vall, i durant la sessió
també van presentar una sèrie de
propostes a tractar amb el consistori.
Aquestes propostes seran estudiades i
treballades pels tècnics de les diferents
àrees de l’Ajuntament, per tal d’obtenir
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una resposta en la trobada de Comissió
de Treball, convocada pel pròxim 17
de desembre. Durant la jornada de
constitució, el Consell es va informar
sobre les jornades plenàries i sobre
el treball en Comissions (constitució,
membres i dates). Finalment, es va tancar
la sessió amb un torn obert de paraules,
on van sorgir qüestions de temàtiques de
treball per part dels alumnes de les dues
escoles.

PRODUCTE SINGULAR

Llavaneres es prepara per la 20a Festa del Pèsol
L’Ajuntament ja treballa conjuntament amb productors, restauradors i comerciants del municipi
per escalfar els fogons per aquest esdeveniment gastronòmic, un dels més esperats de l’any

La Regidoria de Promoció Econòmica,
Empresa, Comerç i Turisme de l’Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres ha començat
a treballar en l’organització de la 20a Festa
i la Mostra Gastronòmica del Pèsol Garrofal
de Llavaneres. Seguint el seu caràcter
participatiu, i per tal de recollir les opinions
i suggeriments i definir les activitats
d’aquesta vintena edició, s’ha reunit amb
productors, restauradors i comerciants del
municipi per tractar diversos temes, com
la previsió de la collita del Pèsol d’aquest
any, assignar el restaurant per a elaborar la

recepta del pèsol, proposar el preu de venda
del quilo d’aquest llegum durant els dies de
la Festa i, a més, presentar la valoració de
la 19a edició de la Festa.
L’any passat la Festa del Pèsol de Sant Andreu
de Llavaneres va tornar a ser un èxit rotund,
amb un nombre de visitants que s’aproxima
a les 3.000 persones. Es van repartir més de
200 kg de pèsol garrofal. La fira de dissabte
i diumenge va comptar amb la presència de
29 empreses: 17 d’alimentació; 8 empreses
de complements i artesania i 4 entitats del
municipi..

TERESA VIDAL
REGIDORA DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
«Aquest esdeveniment creix en cada
edició que passa, és un formidable
aparador per promocionar el turisme
i la gastronomia de Llavaneres i per
impulsar l’economia i el comerç del
municipi».

Les característiques d’aquest producte singular i nostrat

Únic
El pèsol garrofal de Llavaneres està
distingit amb una marca de garantia
de qualitat, que només obtenen
les hortes del terme municipal de
Sant Andreu de Llavaneres. El seu
principal tret diferenciador és la seva
gran dolçor.

Sa i nutritiu
És un aliment que conté
principalment hidrats de carboni
complexes. Aporta una quantitat
important de proteïnes i cal destacar
el seu contingut en fibra, que millora
el restrenyiment, disminueix el risc
de càncer d’origen gastrointestinal i
afavoreix la sacietat.

Històric
Les primeres notícies precises sobre
el pèsol a Llavaneres daten del s. XVII.
Francisco Zamora testimonia, en el
llibre Diario de los viajes y hechos
en Cataluña, la presència de pèsols
primerencs a la rodalia de Mataró,
que es destinen a la comercialització a
Barcelona des de la meitat de l’hivern.
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MEDI AMBIENT

S’inicia la neteja forestal a la finca de La Llarga

La finca municipal de la Llarga, situada
al costat del camí del Balís, és l’objecte
d’una important tasca de neteja forestal
que s’allargarà diverses setmanes. En
aquest espai municipal hi ha una densitat
d’arbres molt gran, a on la plaga de
l’insecte Tomicus ha afectat a molts pins
i que, per una qüestió de sanitat vegetal i
de prevenció d’incendis forestals, s’havia

d’actuar de manera rigorosa. El regidor de
Medi Ambient, Jordi Roldós, ha explicat
que «aquesta actuació és important per
per complir amb les mesures de prevenció
d’incendis que estableix la normativa
vigent i que obliga a retirar els arbres
secs i mort i a reduir la densitat d´arbres
i de sotabosc, reduint d´aquesta manera
el risc d’incendi forestal ». Les actuacions

es duen a terme gràcies a un conveni
de col·laboració amb l’Associació de
Propietaris Forestals del MontnegreCorredor i mentre durin les tasques
(previstes en unes quatre setmanes), el
camí del Balís entre la carretera de Sant
Vicenç i el camí de la Masia pot presentar
talls puntals i intermitents al trànsit de
vehicles.

Els llavanerencs separen millor la matèria orgànica
Gràcies a la col·laboració dels veïns i
veïnes Llavaneres pot presumir d’haver
incrementat la qualitat de la recollida
selectiva i el reciclatge de la seva
població. En concret, les dades dels
impropis de la FORM (fracció orgànica
dels residus), relatius al 2018, demostren
que les impureses de les escombraries

JORDI ROLDÓS
REGIDOR DE
MEDI AMBIENT
“Llavaneres camina cap a un
futur més sostenible gràcies a la
consciència i el civisme dels seus
habitants. Podrem destinar aquests
diners estalviats en altres projectes
en benefici de la ciutadania”
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orgàniques recollides a través dels
contenidors soterrats s’han reduït a un
5%. Aquestes xifres es tradueixen en una
aportació que beneficia el medi ambient,
el civisme i també l’economia del municipi.
de Catalunya i l’Agència de Residus. Els
impropis són aquells components no
orgànics dels residus i, per tant, aquells

que afecten la puresa i l’eficiència del
tractament. És a dir, com menys quantitat
d’impropis hi ha, més qualitat hi ha en la
fracció orgànica. A més, un menor índex
d’impropis es tradueix a un preu més
barat per part de la planta de tractament.
En altres paraules, la reducció suposarà
un estalvi econòmic.

L’ALTAVEU

El més vist a les xarxes socials

La cara

La creu

Consells
Aneu amb compte amb els continguts que descarregueu.

Utilitzeu la previsualització dels programes que descarregueu.

Utilitzeu contrasenyes segures i diferents per a cada servei.

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

Demaneu permís per publicar fotografies dels vostres amics.

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

Transparència,
sostenibilitat i
estalvi
A Esquerra Republicana apostem per la
total transparència, la sostenibilitat i l’estalvi. D’aquesta manera, des de la Regidoria de Noves Tecnologies i, de manera
transversal amb la Regidoria de Transparència i amb Intervenció, s’ha treballat per
la implementació de les àudio-vídeo actes,
que permet la publicació i la consulta de
les sessions municipals dels òrgans col·
legiats, com és el cas del Ple municipal, en
un entorn visual i flexible, amb un disseny

Esquerra Llavaneres

@ercllavaneres

Governar per a
fer què?
Governar un poble exigeix plantejar els
reptes de futur i, alhora, gestionar el dia
a dia. I cal atendre totes dues tasques.
A mig-llarg termini, definir necessitats:
instal·lacions i equipaments per a evitar
que el futur ens atropelli: què farem per
disposar d’un parc d’habitatge dotacional
on gent gran sense propietat o recursos
pugui viure dignament, amb serveis compartits; cal pensar com i on s’ha d’ampliar el CAP (al centre o a Sant Pere); quin
model comercial es vol: un que atengui les
acord per Llavaneres
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adaptat a qualsevol dispositiu mòbil i en
directe. Les àudio-vídeo actes són gravacions digitals firmades electrònicament pels
interventors i alcaldes, que adquireixen
valor jurídic, com qualsevol acte o registre
oficial. Les gravacions de les intervencions
dels regidors i les aprovacions i votacions
que es fan durant els plens passen a ser
documents oficials que quedaran arxivats i
es podran consultar per fer gestions administratives. Durant el ple, cada vegada que
un membre de la corporació activa el seu
micròfon per intervenir, unes càmeres monitoritzades l’enfoquen directament i inicien la gravació, aquest funcionament implica evidentment que cada regidor té un lloc

@erc_llavaneres

demandes ciutadanes o un per defensar
interessos de grup...
Alhora que mirem al futur, cal atendre el
present. No es pot somriu orgullós per un
premi de Vila Florida mentre no netegen
bé carrers o àrees de contenidors; o mentre un matalàs o un moble queda 2 dies
en una cantonada sense recollir tot i haver
trucat al servei municipal. Però somriuen i
diuen que tot va bé.
En aspectes socials, queden encara punts
bàsics per atendre. Un govern sensible
ha de treballar per a que el preu dels llibres o del material escolar, o el cost d’una
sortida de colònies o la quota de l’escola bressol no marginin famílies o infants
separant entre qui té o no diners. No en

@acordllavaneres

i un micròfon assignat. Entre els principals
beneficis de les àudio-vídeo actes trobem
la gestió de la publicació de les sessions
municipals i de les actes en format digital
i amb plena validesa legal, això suposa un
estalvi de temps, d’eines i papers analògics
mentre que permet controlar els fluxos de
treball per signar i publicar les actes o els
fitxers que formen part de les actes. També volem agrair a l’Associació Catalana de
Municips la seva col·laboració per fer realitat aquest projecte. D’aquesta manera,
des d’ERC fem un pas endavant per la total
transparència i perquè la ciutadania tingui
encara més a l’abast tota la informació de
la feina que es realitza al consistori.

@acordllavaneres

aquests temes bàsics. O si diem que som
poble d’acollida que no sigui sols per sortir a la foto, qüestionem què fa realment
l’Ajuntament...
Quan comencin les promeses electorals,
demanem fets i responsabilitats pel que
no s’ha fet; que no valgui amb l’eslògan o
la foto. Sentit crític i valorar realitats, fets.
Mireu i valoreu.
Es parla de “construir república”. La “res
publica”(la cosa pública) és el que és de
tots. Per què no aspirar a “construir poble”? un poble de tots, on no es deixi ningú
enrere; un Llavaneres que posi la gent en
el centre de la política i, sobretot, on als
governants els preocupi assolir el futur i
no només assolir el poder.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Què passa amb el
pavelló?
Suposem que la majoria de ciutadans
i ciutadanes s’hauran adonat que les
obres del poliesportiu fa un temps que
estan aturades.
La gran obra amb la que el govern tancava la legislatura, amb inauguració
inclosa just abans de les properes eleccions municipals, se n’ha anat en orris.
I quines són les causes de l’esmentat
enrenou?
En primer lloc, una empresa adjudicatària que guanya el concurs amb preus i

terminis massa agosarats, i que no pot
complir. En segon lloc, un projecte que,
segons la pròpia empresa, presenta deficiències estructurals.
I ara ens fem algunes preguntes: Com és
que les deficiències no es van detectar
en el moment de calcular el pressupost
de l’obra, i en canvi es detecten ara que
l’obra ja està començada? Com és que
un projecte d’un pavelló que pretén ser
emblemàtic per la seva originalitat, que
passa i és supervisat per diferents administracions, té deficiències prou importants com per haver d’aturar l’obra?
Diuen els entesos que a l’obra pública
tot això és normal. Potser és normal
per ells. Però nosaltres no tenim perquè

compartir-ho. Alguna cosa o algunes
coses no es deuen fer prou bé a l’obra
pública perquè això passi i a sobre sigui
considerat com normal.
I ara com queda? Doncs que tot està tant
embolicat que l’ajuntament està intentant trencar el contracte amb l’empresa.
Esperem que això no tingui repercussions econòmiques negatives.
Les repercussions que ja és segur que hi
hauran, és que s’haurà de refer el projecte i s’haurà de fer una nova licitació.
Però encara hi ha més. L’empresa actual
pot tornar a presentar-se i pot tornar a
guanyar el concurs!
Amb una mica de sort, d’aquí un parell
d’anys tindrem pavelló.

opcions, de totes elles vam decidir, pensant en el bé del conjunt de la població de
Llavaneres, ser com sempre constructius
pel que en aquest Ple vam votar a favor
dels pressupostos ja que això significa una
baixada d’impostos i incrementar algunes
subvencions, a més d’aconseguir que els
llavanerencs no paguin per aparcar a la
nostra població i incrementar les ajudes
a les famílies més necessitades i també
donar estabilitat a la població Sant Andreu
de Llavaneres, totes aquestes mesures
estaven en el nostre programa electoral i
creiem sincerament que signifiquen una
millora per a la nostra població. Vam ser
l’únic grup municipal que va donar suport
als pressupostos 2019, negociant prèvia-

ment aquest conjunt de mesures, el nostre màxim respecte als grups que no van
donar suport doncs estem convençuts
que tindran les seves raons. Fa pocs dies
se’ns va acostar un veí de Llavaneres i ens
va dir “penseu que amb aquestes accions
li esteu fent la campanya electoral al Govern” la nostra resposta és molt clara: el
que més i únic que ens importa és el millor
per Llavaneres i això està per sobre d’interessos partidistes, polítics i electorals.
Creiem que aquests pressupostos per als
Llavanerenses han estat un bon inici d’any.
Per la qual cosa vam aprofitar l’ocasió per
desitjar un feliç 2019 a tots els que pensen
com nosaltres així com als que discrepen
de nosaltres.

las cosas, y planteando propuestas, todas
ellas de gran valor, por qué son maneras de
entender cómo debe funcionar nuestro municipio. Los intereses, a veces pueden ser de
carácter particular, otras veces, posibles soluciones que ayudan o benefician a colectivos
determinados. Y ahí está un punto importante que queremos destacar. Una de nuestras
propuestas en las elecciones de 2015 fue nuestro programa “PREGUNTA Cs CONTESTA”.
Esta propuesta es un plan diseñado para que
el votante pueda solicitar información y obtener respuesta durante toda la legislatura.
Entendemos que la relación Representante
- Representado debe ser fluida, sobre todo
en función de los intereses del segundo. A
menudo, diferentes personas pueden pensar y tener opiniones semejantes sobre un

mismo planteamiento, y a veces diferentes
personas de ámbitos distintos, puedan llegar
a compartir proyectos. En este momento, es
cuando se hace necesario el asociacionismo,
una forma de compartir proyectos y objetivos, respetando la individualidad de cada miembro. Y esta manera de entender el compartir estos proyectos y objetivos, es de gran
utilidad, tanto para el Representante, como
para el Representado. Para el primero, por
qué entre otras razones, ofrece eficacia y eficiencia, en la toma de contacto y decisiones.
Para el segundo, por qué con una interlocución directa, puede ofrecer soluciones a todo
un colectivo al que representa. Animamos a
todos a buscar proyectos conjuntos, y que el
esfuerzo de unos puedan suponer soluciones para gran número de asociados.

CiU Llavaneres

Pressupostos
Municipals 2019
Benvolguts llavanerencs, el Ple dels Pressupostos Municipals és el més important
de l’any ja que es planifica tot el que es va
a dur a terme durant aquest any. La veritat
és que la situació política a l’Ajuntament
era diferent a la d’altres anys, ja que l’actual Govern no tenia majoria absoluta a causa de la ruptura d’ERC i ACORD. Aquesta
nova situació política comporta més responsabilitat al nostre Grup Municipal ja
que en certa manera la nostra postura en
el Ple és decisiva, ens plantegem diferents

Representantes y
representados
Desde el principio de legislatura nos hemos
dedicado a trabajar, proponer y colaborar en
la medida que nos ha sido posible, a mejorar
nuestro municipio, apoyando aquellas iniciativas que hemos considerado positivas para
Llavaneres, y poniendo siempre por delante
las necesidades, beneficios y convivencia de
nuestra población. Los ciudadanos valorarán
nuestro trabajo y dedicación, y queremos
hacer referencia a nuestra condición de servidor público. Cada vez han sido más las personas que se nos han acercado, planteando
sus inquietudes, visiones de cómo deben ser
Cs Sant Andreu de Llavaneres

@Cs_Llavaneres
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24 hores amb...

Joan Ramon Sala
És el cap de l’obrador de la reconeguda Pastisseria Sala,
i soci de l’empresa familiar. Arribant a la trentena, en
Joan Ramon és tot creativitat i passió per la seva feina,
a la vegada que té un ull sempre posat a les xarxes
socials per trobar noves idees i formes de connectar
amb els clients. Tot i que és una figura polivalent dins
de l’obrador, la seva passió són els pastissos i elaborar
la tradicional coca de Llavaneres.

La maquinària de la pastisseria Sala ja es troba
a ple rendiment. En Joan ha entrat fa un quart
d’hora a l’obrador i repassa la llista de prioritats que la nit anterior
li van deixar les dependentes quan van abaixar la persiana. Abans
que obri l’establiment s’ha d’elaborar el pa, les magdalenes, les
pastes... per tal que els clients s’ho trobin acabat de fer. A més, avui
és divendres i cal planificar bé perquè s’ha d’elaborar el producte
estrella, la coca de Llavaneres, ja que és al cap de setmana quan més
se’n venen. Sense cap moment de pausa, els forns i la fermentadora
treballen per produir tot el pa i la bolleria, mentre en Joan i els
seus companys preparen artesanalment tot el que es vendrà a
la pastisseria. Cap a les 07.30h supervisa que s’hagin assolit les
quantitats de producte necessàries pel dia, i s’acaba de fornejar tot.
Obre la pastisseria Sala i entren els primers
clients. És el moment en que el Joan para una
estona i aprofita per esmorzar. Tot i així para de treballar amb
les mans però no pas el cap, perquè aprofita aquesta estona per
planificar-se la resta del matí. S’elabora un croquis on, per hores,
decideix quins productes fer per satisfer la demanda del cap de
setmana. Tot té el seu temps, i el Joan ho té tot el cap. Per exemple,
la pasta de full necessita 45 minuts a l’amassadora i després una
estona de repòs abans de treballar-la. També ha de tenir en compte
els encàrrecs de pastissos, que s’han de fer el mateix dia i abans
que arribi el client a endur-se’l. Aquest moment del dia també és
important perquè el Joan repassa l’Instagram, penja fotografies de
les elaboracions i mira què publiquen altres pastisseries.
Seguint la planificació, en Joan ha posat a
treballar les dues batedores especials amb les
clares i els rovells d’ou amb sucre, mentre ell amb un bol hi barreja
farina i maizena. Un cop preparat i ben muntat fa la barreja amb
delicadesa d’on en sortiran desenes de melindros. S’ensucra i cap
al forn. El pas següent és anar cap al potent congelador que hi ha a
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l’obrador on fa uns dies hi va guardar el pa de pessic. De fet en són
dos, un de normal i un de xocolata. És un dels moments preferits
del Joan perquè el que més li agrada és elaborar pastissos. El pa
de pessic és la base del pastís, es remulla amb almíbar artesanal
i es comencen a muntar. Un dels encàrrecs és una “Sara”. Amb la
màniga pastissera hi posa crema de mantega i ho tapa amb una altra
capa de pa de pessic amb almíbar. Tot ben recobert amb la crema,
aleshores s’hi enganxa l’ametlla ben cuita prèviament. S’ensucra i
llestos. Tot aquest procés requereix temps, el Joan sempre recorda
que això no és un “fast food” i que com més deteniment i rigurositat
hi posa, més bo surt el pastís.
En Joan apropa un carro metàl·lic a la taula
de treball. El carro té 24 guies on s’hi disposen
safates, que s’ompliran amb coques de Llavaneres. Se’n han de
preparar moltes perquè només el diumenge se’n vendran una
seixantena. N’elaboren de quart de quilo, de mig quilo i de quilo.
En Joan estira bé la massa , la talla i va cap a la nevera on té la crema
ben guardada. Hi passa la batedora perquè quedi ben cremosa i
amb una màniga omple de crema la superfície de la massa. Hi posa
una tapa de massa i ho humiteja per tancar la coca. Omple el carro
sencer i cap al congelador, on l’endemà les acabarà i les fornejaran
per tal que els clients les puguin comprar acabades de fer.
Abans d’acabar la jornada laboral toca un altre
moment de planificació. En Joan repassa que
s’hagi elaborat tota la previsió i que hi hagi els ingredients necessaris
per muntar els pastissos del cap de setmana. Cap a les 12.30h
l’obrador s’atura, i toca realitzar una de les tasques fonamentals:
la neteja. En Joan recorda que l’ordre i la neteja són bàsiques en
una feina on s’embruta tant. Abans de marxar consulta amb la seva
mare i la seva tieta si tot està en ordre o si hi ha hagut un encàrrec
de darrera hora. Si tot està bé, es treu la roba de treball i cap a casa.
I l’endemà a les 05h tornarà a sonar el despertador.

