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editorial

Amb embranzida cap al 2008
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Us recordem que amb
motiu de les festes de
Nadal, aquest número té
vigència per als mesos de
desembre i gener. El
següent el rebreu a les
vostres llars a primers de
febrer.

Bones festes i
bon any 2008!
Tota la informació
municipal, al dia, la
trobaràs a:

Som a punt d’acomiadar el 2007. A finals de desembre tornarem a celebrar
les festes de Nadal i l’inici de l’any nou. Malgrat la nostàlgia o la febre consumista que en ocasions s’associa a aquestes dates, us encoratjo a viure-les
plenament, acompanyats dels vostres éssers estimats. El Nadal és una època
de l’any especialment assenyalada per recordar els qui no tenen sostre o estan sols. Per això és tan important la tasca que fa a Llavaneres el Patronat de
la Vellesa. A més de les activitats que organitza durant l’any, aquests dies recordarà especialment els majors de 75 anys. Com cada Nadal, membres del
Patronat els visitaran a les seves llars per recordar-los que estan al seu costat
i, com a alcalde, jo mateix tindré l’honor d’acompanyar-los. La fotografia
de família que il·lustra l’editorial d’aquest número de la revista municipal,
és un reconeixement a la tasca que porta a terme el Patronat, amb Antonio
Borràs i Josep Sala al capdavant.
Aquestes dates són també un bon moment per fer balanç dels primers mesos com a govern municipal al capdavant de l’Ajuntament. El 6 de gener es
complirà el primer mig any des de la constitució del nou consistori i, personalment, en faig una valoració positiva, tot i que la feina a fer encara és
molta. El nou govern ha buscat l’equilibri entre la necessitat de posar ordre
a l’herència rebuda per part de l’anterior govern –malgrat les dificultats que
hem trobat en temes urbanístics i en matèria d’hisenda municipal– i la
intenció d’impulsar els nostres programes electorals. Hem començat a canviar la manera de governar. Ens hem aproximat a les persones i a la resta de
grups polítics. Hem potenciat la participació ciutadana. Les reunions a la
Casa Gran amb veïns, entitats, comerciants i representants d’altres institucions, s’han multiplicat per part de totes les àrees de treball. Estem donant
prioritat a les necessitats dels col·lectius amb més mancances. Tot plegat
ens dóna forces per començar el nou any!
		
A la contraportada de la revista reproduïm la il·lustració de la postal de
Nadal de l’Ajuntament de Llavaneres d’enguany, com a obsequi per a tots
vosaltres en el començament de l’any nou. Es tracta d’un bonic dibuix cedit
per la delegació local de la Fundació Rokpa. He escollit aquesta il·lustració
perquè reflecteix que entre tots junts podem arribar molt amunt i aconseguir els propòsits fixats, en aquest cas l’estel de Nadal. És una prova que tots
podem aportar el nostre humil gra de sorra per fer un món millor. Com a
alcalde de Llavaneres, desitjo que tingueu un bon Nadal i una bona entrada
d’any.
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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mobilitat i transport benestar social

El bus urbà, de franc, per a la gent gran
El nou carnet de viatge, adreçat als majors de 65 anys i a les persones discapacitades, es
podrà tramitar a partir de mitjans de desembre a Ca l’Alfaro
Els majors de 65 anys empadronats al
municipi podran gaudir de la gratuïtat de
l’autobús urbà C-22 a partir d’aquest mes
de desembre. L’Ajuntament ja té a punt el
nou títol de viatge gratuït per a jubilats i
pensionistes, així com per a persones en
situació legal de discapacitat. Es tracta de
la targeta blanca, que facilitarà molt la
mobilitat d’aquests veïns per l’interior del
municipi. La iniciativa era un compromís
del govern municipal que es va aprovar en
el ple de setembre i que ara ja pren cos.
Fins aquest moment, aquests col·lectius
ja gaudien d’un descompte del 50% en el
cost del viatge. D’aquest bitllet reduït, del
qual també es beneficien els estudiants,
n’estan gaudint actualment un 18% dels
usuaris de la línia.
La tramitació del nou carnet serà ben senzilla. Els veïns que hi estiguin interessats
hauran d’adreçar-se, a partir de mitjans
de desembre, als Serveis Socials, situats a
l’edifici de Ca l’Alfaro. Només caldrà que
portin el DNI i una fotografia de carnet
recent. En el cas de les persones discapacitades, també hauran d’aportar el certificat
corresponent. Amb el carnet que rebran,
podran recollir un abonament a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC) que permetrà
dur un control de l’ús d’aquest títol.
Amb aquesta mesura, les persones grans
que necessiten moure’s però que ja no
condueixen i els discapacitats amb més
dependència, tindran totes les facilitats per
desplaçar-se pel municipi. La iniciativa ha
estat molt ben rebuda per part dels col·
lectius afectats i s’afegirà a altres accions
per millorar el servei del bus urbà. Entre
les previsions, cal destacar la propera renovació del vehicle, que tindrà més capacitat.
Un projecte global
El regidor de Mobilitat i Transport, Joan
Rubal, destaca que aquesta mesura forma
part de tota una filosofia per incentivar els
ciutadans per tal que molts dels viatges que
actualment es fan amb transport privat, es
facin amb transport públic o amb altres
mitjans “més sostenibles”, com la bicicleta
o anar a peu. Rubal avança que, en la mateixa línia, es vol impulsar un estudi per
crear àrees de vianants connectades que
enllacin a peu les zones d’interès: el CAP,
les escoles, l’Ajuntament... “No fem res

L’enquesta
Què li sembla la posada en marxa de la targeta blanca?
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És una iniciativa
molt bona. Tot el
que es faci per a
la gent gran, està
molt bé. Estem
encantats. Això sí,
s’ha de fer ben fet i
controlar que siguin
els jubilats els
que realment se’n
beneficiïn.

Em sembla molt
bé. Jo no faig servir
gaire l’autobús,
però hi ha persones
que sí necessiten
agafar-lo cada dia,
i és tot un detall
que els majors de
65 anys tinguem
aquest avantatge.

Està molt bé. Tant
la meva dona com
jo ens la farem. Ens
agradar caminar tot
baixant fins al mar
i després podrem
tornar a pujar amb
autobús de franc.
Serà perfecte!

Quan sóc al poble
agafo l’autobús cada
dia. L’únic problema
és que per l’avinguda
de Can Amat no
passa tan sovint com
pel centre. I també
demanaria que
l’autobús baixés la
plataforma d’accés
que ens facilita pujar
i baixar del vehicle.

amb illes de vianants, hem de tenir itineraris segurs i còmodes perquè els nostres
fills vagin caminant a l’escola. Això farà
que hi hagi menys cotxes a les entrades
i sortides dels centres i, per tant, menys
saturació de trànsit i menys contaminació”, argumenta el regidor. D’altra banda,
l’Ajuntament de Llavaneres farà pròximament una petició formal al Servei Català

de Trànsit perquè elabori un Pla Local de
Seguretat Viària. I, continuant amb l’objectiu de millorar la mobilitat, en aquest cas
en vehicle, el govern ha sol·licitat a la Diputació una modificació de la rotonda de
Sant Pere per sortir cap a Girona amb més
facilitat, per tal d’evitar el gir a l’esquerra
davant de l’església.
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promoció econòmica comerç

L’Alimentabo s’estrena amb bon peu

Es va fer durant tot dissabte 10 de novembre al passeig de la Mare de Déu de Montserrat i
la valoració dels expositors és positiva
El passat 10 de novembre, al passeig
de la Mare de Déu de Montserrat, va
tenir lloc l’Alimentabo, la fira de la tardor i el bolet, impulsada per la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme, amb el suport de la Unió de
Botiguers i Serveis (UBS). La fira va
complir amb les expectatives esperades: durant tot el dia, els visitants van
conèixer l’oferta de tretze botigues i
van poder adquirir els seus productes
de temporada.
L’afluència de públic va ser constant
i els expositors, en la seva majoria, es
van mostrar satisfets d’haver-hi participat. El passeig es va convertir en un
aparador de part de l’oferta comercial
de Llavaneres, sobretot del sector de
l’alimentació i, en concret, del bolet,
però també d’altres productes comercials: roba, decoració, flors i plantes i
també fotografia. La fita de l’Alimentabo és convertir-se en properes edicions en una mostra multisectorial que
pugui representar el sector comercial i
també empresarial de Llavaneres.
A més dels tretze comerços -tots de
Llavaneres, a excepció d’un d’especialitzat en bolets de Berga-, hi van tenir
parada la UBS i l’Ajuntament. Entre
d’altres propostes, els visitants van
poder degustar alguns productes i veure una demostració de revelat digital
a l’instant. D’altra banda, la Unió de
Botiguers va fer carnets als clients del
comerç local, una proposta que permetrà que els veïns es beneficiïn dels descomptes i de les campanyes promocionals de les botigues de la vila.
Durant la jornada hi va haver activitats
per als infants: tallers de pintura i de
maquillatge i, ja al vespre, els nens i
les nenes van gaudir d’un espectacle
de màgia i malabars.
La iniciativa, que s’ha estrenat aquest
2007, s’emmarca en la 9a Promoció de
Productes Típics, que durant el mes de
novembre ha exhibit les excel·lències
gastronòmiques de Llavaneres. Els
detalls i les fotografies de l’exposició i
venda de productes típics, els recollirem en la propera edició de la revista.

A dalt, una de les parades de l’Alimentabo, a sota, intercanviant plaques de cava.
Intercanvi de plaques de cava
La primera experiència conjunta de
la trobada d’intercanvi de plaques de
cava entre Llavaneres i Caldes, augura que la iniciativa tindrà continuïtat.
La trobada va ser diumenge 21 d’octubre i va reunir uns vint-i-cinc col·
leccionistes. Durant tot el matí, per les
parades instal·lades al carrer de Munt
de Llavaneres, hi van passar un centenar de persones. La propera cita serà
el 9 de desembre a Caldes. A més de
visitar les parades, els assistents van
poder gaudir d’un tast popular de cava,

ofert per cinc establiments de la vila
–Cooperativa Agrícola de Llavaneres,
Xarcuteria Mercè, Pastisseria Alsina,
D’gust i Nostrum–. La trobada, la van
organitzar les Regidories de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme dels
Ajuntaments de Llavaneres i Caldes,
amb el suport de les entitats següents:
Arrels Cultura, de Caldes, i el Casal de
la Gent Gran i la Unió de Botiguers
i Serveis de Llavaneres. Al final de la
jornada, la satisfacció era la nota predominant entre els col·leccionistes
per l’elevat nombre de plaques de cava
que havien pogut intercanviar.
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entrevista
Bernat Graupera i Fàbregas. Alcalde de Llavaneres

“Ens hem trobat mal resolts temes molt importants
que estem afrontant amb valentia”

Quin és el seu repte principal com a nou
alcalde de Llavaneres?
Aconseguir que Llavaneres sigui
un poble que garanteixi la qualitat
de vida. Vull impulsar un nou estil
de fer política per gaudir d’un municipi més transparent, sostenible i
participatiu i també d’un poble més
net, tranquil i segur.
Vol impulsar la transparència en la gestió municipal. Com es concretarà?
Per començar, amb l’elaboració de
dues auditories que ja van endavant: una d’econòmica i una altra
d’urbanística. La primera ens ha de
dir quin és l’estat real de l’economia
municipal. Cal destacar que tots els
partits han reconegut l’evidència
del dèficit tan important que pateix
l’Ajuntament. La urbanística, haurà
d’aclarir quins són els compromisos
que té l’Ajuntament amb promotors
i constructors arran dels nombrosos
convenis signats els darrers quatre
anys.
La petició de retorn del pla urbanístic
municipal va ser una de les primeres
decisions del govern. Quins canvis s’hi
volen introduir?
Volem un pla urbanístic amb el
màxim consens polític i social possible. El pla general és el futur de
Llavaneres perquè planifica com
serà el municipi. El canvi principal
ha de ser reduir l’impacte del gran
creixement de població que es preveia en l’anterior pla, ja que en dotze
anys s’hagués pogut esgotar tot el
territori de Llavaneres. Volem dotar el poble de més equipaments i
zones verdes, i millorar-ne la circulació viària. Elaborarem el nou pla
general (POUM) i esperem tenir-lo
aprovat abans de dos anys, si pot ser
per unanimitat.
Quina valoració fa dels primers mesos
de govern?
Molt positiva. Hem heretat molta
feina, però estic molt orgullós dels
regidors del govern perquè estan
treballant de valent, malgrat que no

va haver-hi traspàs d’informació de
l’anterior govern. Ens hem trobat
mal resolts temes molt importants
que estem afrontant amb valentia
i per als quals busquem solucions.
Però encara hi ha molt a fer. Una
de les decisions ha estat incorporar
a temps complert la regidora d’Urbanisme per atendre aquest volum
de treball. A nivell de govern estem
molt cohesionats i això ens permet
afrontar els reptes amb molt d’optimisme. També vull destacar que el
personal de l’Ajuntament dóna suport al nou govern. Estan treballant
més que mai i tenen il·lusió en els
projectes que estem tirant endavant.
Quins són els projectes prioritaris que
té el govern damunt la taula?
Volem tirar endavant la construcció
de nous i importants equipaments:
un centre de dia per a la gent gran,
una escola nova, una altra llar d’infants, una sala polivalent o un teatre,
una prefectura de la Policia Local i
una delegació del cos a Sant Pere.
També són prioritaris el cobriment
i l’arranjament d’una part de la riera, la millora del servei d’autobús
municipal, l’ampliació del cementiri, la creació de més aparcament, la
millora de la recepció de la televisió
i un canvi en la gestió de 50 anys a la
nova zona esportiva. També impulsarem l’activitat econòmica del municipi, construirem habitatges de
lloguer per a joves... Tenim sobre la
taula tots aquests projectes i voldria
que, d’aquí a l’any 2011, s’anessin
fent realitat.
Per què no és prioritari construir el Museu d’Art Contemporani de Lluís Bassat?
La idea és molt bona, però l’Ajuntament de Llavaneres hauria de cedir
un solar públic -que es podria destinar a un equipament més necessari
per al poble, més si tenim en compte
que ja disposem del Museu-Arxiu-,
fer l’edifici i contractar el personal.
Ara per ara, l’Ajuntament no està en
situació financera ni patrimonial de

Nascut a Llavaneres ara fa 37 anys.
Està casat. Llicenciat en Dret, ha
treballat en un bufet d’advocats, com
a funcionari de la Generalitat i com a
jutge. Va accedir a la política municipal
l’any 1999 i des d’aleshores ha estat
regidor de CiU. A les eleccions
municipals de 2007 es va presentar per
primer cop com a candidat de la
formació i aquesta força va esdevenir
la més votada i va obtenir cinc regidors.

fer aquesta operació perquè s’han de
resoldre de manera prioritària altres
necessitats del poble. Malgrat tot, fa
uns dies vaig entrevistar-me amb
Lluís Bassat per oferir-li la nostra
col·laboració. També li ho he manifestat a Joan Antoni Baron, l’alcalde
de Mataró, la ciutat on podria acabar
instal·lant-se el Museu.
Quina és la decisió que, com a alcalde,
més el satisfà?
Que les persones grans del poble puguin gaudir ben aviat de la gratuïtat
de l’autobús municipal. També em
satisfà que centenars de persones
volen parlar amb l’alcalde perquè
se’ls escolti i es puguin resoldre les
seves demandes. Això fa que encara
siguem un poble.
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cultura

El Museu-Arxiu reviu el Llavaneres dels anys 50
De la mà del fotògraf Rafael Calopa, que ha fet una important donació al poble
Escenes quotidianes, inauguracions
oficials, festes i tradicions... Durant el
mes de novembre, el Museu-Arxiu de
Llavaneres va convidar tots els vilatans
a un interessant viatge en el temps
de la mà del fotògraf Rafael Calopa.
Aquesta exposició va ser possible gràcies a la donació que el Museu va rebre
fa uns anys, d’una part del fons fotogràfic de Calopa: 788 negatius i 34 positius en paper, amb instantànies del
Llavaneres dels anys 50. La temàtica és
diversa, però hi destaquen fotografies
d’obres de torres, de treballadors als
camps de clavells, de casaments, etc.
Tenen especial rellevància els reportatges de la construcció del monument al
cardenal Vives, inaugurat el 1950; del
50è aniversari de la coral Nova Germanor el 1955; de la benedicció dels
terrenys del Grup Betlem; dels balls
de gitanes; de la festa dels quintos; de
l’aplec de Sant Pere i de vistes panoràmiques de Llavaneres.
L’exposició es va inaugurar el 31 d’octubre i va comptar amb l’assistència
de Calopa, emocionat pel resultat de
la feina portada a terme, conjuntament amb el Museu. La presentació

va anar a càrrec del director del centre,
Lluís Albertí, i del regidor de Cultura,
Josep Molins, que va agrair la donació
de Calopa i la tasca de recuperació de
la memòria històrica que porta a terme el Museu-Arxiu. El fons de Calopa
s’afegeix de manera destacada al fons
fotogràfic del municipi. Durant el mes
de novembre, la visita a l’exposició ha
estat tota una descoberta per part de
molts veïns del poble, que hi han vist
retratats amics i familiars i han recordat com era Llavaneres fa mig segle.

universal, amb la qual va realitzar els
primers reportatges: els treballadors
als camps de clavells. A continuació
van venir els encàrrecs: casaments,
bateigs, actes oficials, etc. La fotografia
no donava prou per viure, però era un
complement del sou. A l’espardenyeria
Montserrat del carrer de Munt, s’exposaven les seves fotos i s’hi podien fer
els encàrrecs. Actualment, Rafael Calopa té 78 anys i encara continua fent
fotografies a nivell particular a Arenys
de Mar, la seva vila.

Rafael Calopa es
va iniciar en la fotografia de la mà
del seu pare, que
treballava
d’aparellador a can Morera i feia fotos de
les obres. Va venir
a Llavaneres als 17
anys
(1946/47),
a treballar d’aprenent a l’obrador de
can Sala. Va comprar la seva primera màquina, una
VITTO B de pas Rafael Calopa en la inauguració de la mostra.

patrimoni

En marxa unes obres de rehabilitació del temple
parroquial de Sant Andreu
La parròquia de Sant Andreu té en
marxa unes importants obres de reforma de l’església que consisteixen principalment en la reparació de la coberta
i de les façanes laterals. Però arran de
l’inici de les obres, segons explica el
rector Segimon Garcia Ramiro, s’han
detectat altres deficiències. Una de les
més greus, a la capella del Santíssim
Sagrament. “Estava en un estat ruïnós
per un problema d’humitats molt greu
que patim a tot el temple i s’ha hagut
de fer una reparació global”, explica el
mossèn. També volen posar fi a la brutícia de sostres i teulades causada per
l’acumulació d’excrements de coloms.
A més de fer una neteja a fons, es taparan els punts per on entren actualment
aquestes aus, per protegir l’edifici. Un
altre aspecte de la reforma serà la renovació dels marcs dels vitralls, que estan

molt malmesos. També caldrà afrontar comptes que té oberts a “la Caixa” i
la reparació d’una esquerda situada da- Caixa Laietana. A finals d’octubre, per
munt del rosetó principal. “Tot plegat recollir fons, es va organitzar un conha encarit l’obra: teníem una previsió cert al temple parroquial. La iniciativa
inicial de 380.000 euros, però pensem es vol repetir de cara a la primavera,
que arribarem als 470.000”, comenta. amb un actuació de gospel.
Per finançar-la,
a més del suport
de l’Ajuntament,
que ha aprovat no
cobrar la taxa de
llicència de construcció que hi
correspondria, de
17.294,14 euros,
la parròquia està
recollint aportacions voluntàries.
Els donatius es
poden fer arribar
a la rectoria o als Una de les façanes laterals del temple.
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medi ambient

Triem millor els envasos

La Regidoria de Medi Ambient demana més cura a l’hora de separar els envasos, i
agraeix la col·laboració dels veïns que ja ho fan correctament

La fracció d’envasos és una de les més
importants del total de les escombraries que generem. La major part dels
productes que comprem estan envasats.
Els envasos són reciclables; les llaunes
d’alumini tenen una segona vida com
a bicicletes; les ampolles d’aigua com a
ampolles de lleixiu i aquestes com a testos per a plantes o mobiliari urbà. Sempre que reciclem, ja siguin envasos,
paper, vidre o matèria orgànica, aconseguim estalviar energia i aigua, béns
bàsics i imprescindibles per viure.
La Regidoria de Medi Ambient fa un
recordatori del tipus de materials que
s’inclouen dins d’aquesta fracció i que
s’ha de dipositar al contenidor corresponent, ja que, darrerament, s’hi ha detectat un increment d’impropis, cosa que
comporta penalitzacions econòmiques.
En tot cas, agraeix la col·laboració dels
ciutadans i dels comerciants del poble
que han fet possible que, en el que portem de 2007, s’hagin reciclat més de
250 tones d’envasos.

Campanyes en marxa
La Regidoria de Medi Ambient editarà
a principi del 2008 una guia de compostatge i, al llarg dels mesos de febrer
o març, organitzarà un curs per a compostadors casolans. Aquestes dues accions es faran de manera paral·lela a
la campanya pedagògica per millorar

·Sí

Garrafes i ampolles d’aigua
Receptacles de sabons
Bosses de plàstic
Brics de llet
Brics de sucs naturals i
d’altres begudes
Llaunes d’aliments en
conserva
Llaunes de refrescos

la qualitat de la matèria orgànica que
es recull i que, durant aquest hivern,
tindrà diferents actuacions. Entre els
mesos de desembre i gener es farà una
consulta telefònica, i el mes de març es
col·locaran punts d’informació al carrer. La campanya es completarà amb
una festa del reciclatge al carrer, que es
preveu celebrar cap a la primavera.

Tapes d’acer
Tapes d’alumini
Esprais de productes no
tòxics
Paper d’alumini
I tots aquells envasos amb el
símbol del punt verd
(que no siguin ni de vidre
ni de cartró)

·No

Envasos de productes tòxics
(pintures, medicaments...)
Restes de menjar
Joguines de plàstic
Pots de pintura
Peluixs
Vidre
Paper

Primers casos del morrut de les palmeres La campanya de
poda, fins al febrer

Una de les palmeres afectades pel morrut.
A mitjan novembre, es van detectar a
Llavaneres els dos primers casos de la
plaga del morrut de les palmeres que
afecta la comarca del Maresme des de la
tardor de l’any passat. En ambdues ocasions, els veïns afectats van posar-se en
contacte amb els Serveis Tècnics Municipals, que després d’una primera inspecció van sol·licitar la visita d’experts
en la matèria. De l’eradicació de la plaga,
se’n fa càrrec el departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la
Generalitat, a través de l’empresa Forestal Catalana. La conseqüència d’aquesta
plaga és que quan una palmera resulta

infectada, s’ha de talar. Els símptomes
de l’escarabat són evidents. Les fulles
centrals de la corona de l’arbre s’assequen i s’esgrogueeixen, fet que provoca la mort de l’exemplar. Com que el
morrut de les palmeres es desplaça fàcilment, la Regidoria de Medi Ambient
es tornarà a adreçar per carta als veïns
d’aquesta zona per explicar-los que se
n’han detectat dos casos i que és molt
important que els propietaris de palmeres les revisin. Si s’observés algun
símptoma de la plaga, cal avisar ràpidament els Serveis Tècnics Municipals al
telèfon 93 702 36 25.

La campanya de poda municipal a
Llavaneres va començar a principis de
novembre, i fins al febrer es tractaran
els centenars d’arbres de fulla caduca
que hi ha a les places i als carrers del
poble, la majoria dels quals són plàtans,
acàcies, moreres i til·lers. En cada cas,
tal com destaca el tècnic de Medi Ambient, Héctor Andino, es farà el tractament que tant l’espècie com l’espai on
es troba requereixin. En general, es tracta d’una actuació de poda no agressiva,
que prepara l’arbre per resistir en bones
condicions durant tot l’any. La campanya de poda va a càrrec de la Brigada
Municipal, sota la supervisió tècnica de
la Regidoria de Medi Ambient. Els plàtans de la plaça de la Vila i els plàtans i
les moreres del passeig de la Mare de
Déu de Montserrat, van ser podats per
Jardineria Sala.
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breus
Benvinguda als nous veïns
L’Ajuntament de Llavaneres ha estrenat
un nou programa per tal de donar la benvinguda als nous veïns que s’empadronen a la població i, també, als nounats.
El passat dissabte 10 de novembre, l’alcalde, Bernat Graupera, va fer la primera
recepció al consistori. A partir d’ara i de
manera periòdica, les persones que s’empadronin a Llavaneres i els pares dels nadons acabats de néixer, rebran a casa seva
una invitació per a una recepció amb l’alcalde a l’Ajuntament. L’objectiu és que
els nouvinguts coneguin una mica més
el poble i el seu consistori. Els assistents
reben una bossa amb informació diversa
del municipi i un petit obsequi. A la primera trobada hi van assistir una vintena
de nous veïns. L’alcalde va fer una pinzellada dels trets característics de la vila
i els va convidar a implicar-se en la vida
municipal, sobretot a través de les entitats i amb la participació en les activitats
que s’hi organitzen.

llavaneresinforma

l’estat físic, així com el bon ús dels medicaments. En total, es van programar quatre conferències, que es van fer al Casal
de la Gent Gran. Aquest cicle de xerrades
ha comptat amb el suport de la Diputació
de Barcelona, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona i la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat (CUS).

Ajut a les famílies
L’Ajuntament de Llavaneres ha sol·licitat
formar part d’un programa pilot que impulsa la Generalitat per donar suport a
les famílies amb fills menors de 3 anys.
El programa es diu Minuts menuts i vol
compaginar la vida laboral i la familiar.
Si la petició tira endavant, Llavaneres formarà part dels 40 nous municipis que,
a partir del gener de 2008, s’afegiran a
la prova pilot que ja funciona a 11 poblacions. Es tractaria d’oferir un espai municipal i personal que atengués els nadons,
de manera puntual i en horari extraescolar, en cas de necessitat dels pares. La
proposta es va aprovar per unanimitat en
el ple municipal del 31 d’octubre.

Suport a Mataró
Conèixer la SIDA
A finals d’octubre, la Regidoria de Sanitat va convidar la població a fer una visita a la Biblioteca Municipal per tal de
poder contemplar l’exposició, Què pinta
la Sida? Una mostra que, a través del
còmic, va voler sensibilitzar els joves
respecte d’aquesta malaltia. L’exposició,
a càrrec de la Diputació de Barcelona,
s’adreça a un públic jove i adolescent, i té
com a finalitat promoure actituds positives respecte de les persones que pateixen
aquesta malaltia. El lema de l’exposició,
precisament, és: “El més perillós de la
SIDA és no saber-ne res”.

La salut dels més grans
L’Ajuntament de Llavaneres va organitzar, durant el mes de novembre, un cicle
de xerrades dedicades a la promoció de
la salut de la gent gran. L’objectiu de les
Regidories de Sanitat i Benestar Social ha
estat difondre entre aquest col·lectiu recomanacions per millorar l’alimentació i

El ple de l’Ajuntament de Llavaneres va
aprovar per unanimitat, el 31 d’octubre,
una moció de suport a Mataró perquè la
Generalitat hi ubiqui la seu dels serveis
territorials d’Educació a l’àrea del Maresme i del Vallès Oriental. També hi opta
Granollers, i la Generalitat és qui té la
decisió. La futura oficina serà la primera
que descentralitza el Departament a la
demarcació de Barcelona.

Agraïment al dispositiu
d’emergències
L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera,
va fer un agraïment públic, en el ple del
31 d’octubre, als agents i tècnics que van
col·laborar per retornar el poble a la normalitat després dels aiguats de primers
d’octubre. L’alcalde va destacar l’ajut ràpid i eficaç que van oferir als veïns.

Actuació al Casal de
la Gent Gran
Arran de les fortes pluges del passat 8
d’octubre, al Casal de la Gent Gran hi
va haver filtracions d’aigua que van fer
malbé una part del parquet de la sala polivalent. Segons va informar la regidora
Sandra Carreras, els Serveis Tècnics Municipals van detectar el problema i ja hi
han posat solució.

Assessorament a la
Gent Gran
La Regidoria de Benestar Social reprèn
el servei d’assessorament jurídic gratuït
adreçat a la gent gran. La novetat és que
aquest servei s’ha encarregat a un advocat del poble, ja jubilat. Per demanar
hora de visita, cal adreçar-se als Serveis
Socials situats a ca l’Alfaro. Les visites es
fan dimarts a la tarda.

En marxa les obres de
Sant Pere
Des de mitjans de novembre, la Regidoria d’Urbanisme i Obres Públiques té en
marxa les obres d’ampliació i pavimentació de les voreres del carrer de Sant Pere.
L’actuació, que durarà dos mesos aproximadament, farà més accessible el carrer.

Portal d’entitats
Amb l’objectiu de donar suport a les entitats, la Regidoria de Participació Ciutadana està treballant per crear un portal a
internet amb espais per a totes les associacions de la vila que estiguin donades
d’alta en el registre d’entitats. El nou lloc
estaria connectat amb el web municipal
santandreudellavaneres.cat. La previsió
és tirar endavant el projecte a través d’un
conveni amb la Diputació, que finançarà
l’actuació. Un cop en marxa el portal, es
farà una sessió formativa perquè les entitats creïn les seves pàgines.

Teatre per difondre hàbits
saludables
Amb una proposta teatral ben atractiva,
la Regidoria de Sanitat va fer pedagogia
entre els alumnes de 1r i 2n de primària de les escoles Sant Andreu i Serena
Vall de Llavaneres. Es va oferir l’actuació
dels guinyols de Pere Flaix, amb l’obra
Tele Salut, dedicada a promoure hàbits
saludables en relació a l’alimentació, la
higiene quotidiana, la televisió i els jocs
en general. Les representacions teatrals
van estar obertes a les famílies.
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benestar social

Els tres ratolinets

Per un món sense violència

Fa tres anys, un ratolí va anar per
la ciutat i va comprar un formatge de cabra i un altre ratolí, un de
vaca.

Els alumnes de 4t de primària de les escoles Serena
Vall i Sant Andreu han participat en el concurs de
dibuix i narració de les Jornades per a la No Violència, organitzades per l’Ajuntament de Llavaneres. El
consistori vol agrair el gran esforç de col·laboració
dels mestres dels dos centres, gràcies als quals la iniciativa ha pogut tirar endavant. Tot seguit reproduïm
els quatre treballs guanyadors:

Arancha Jover.
4t B. CEIP Sant
Andreu. “Un
món sense
violència”

Cristina Alsina.
4t B.
CEIP Serena Vall.
“Comptar
fins a 10”

Es van fer amics però un dia es
van començar a barallar.
- Que el teu és de vaca i no és de
cabra, que no.
- Doncs el tastaré.
- No, perquè diràs que és de vaca.
- I si el tastes tu, diràs que és de
cabra.
Els dos van anar per tota la ciutat
buscant un ratolí i van trobar a un
però a aquest ratolí no li agradava
el formatge. I van exclamar:
- Però si a tots els ratolins els agrada el formatge!
- Però a mi no m’agrada.

A vosaltres us sembla bé? A mi
gens. No em va agradar. De vegades sembla que a la gent els agrada
fer mal.
Però això no passa només a la televisió, també passa a la meva escola,
a la meva escola es barallen molts
nens, i a mi tampoc m’agrada.
El dimecres a mi també em van
pegar i em van donar una patada, i
jo no havia fet res a ningú i tampoc
entenc per què em van fer mal.
Estava molt rabiosa en aquell moment. Jo també volia fer mal, però
una amiga meva em va dir que no
ho fes i que li expliqués a la professora. Això vaig fer.
Oi que a ningú li agrada que li facin mal?

Van trobar un altre ratolí i li van
dir:

Quan et fan mal i algú et pega o
et dona una patada, et sents dolorit
per dintre i per fora.

- Que t’agrada el formatge? Si el
pots tastar, ens hauràs de dir si és
de vaca o de cabra.

El dolor de fora de vegades se’n
va aviat i et queda una marca: un
blau, un vermell...

Les coses no se solucionen barallant-se, sinó parlant!

El dolor de dintre el recordes més
temps, i et fa sentir trist i rabiós
alhora.

Francesc Itchart. 4t B.
CEIP Sant Andreu

Notícies de cada DIA!

Però si tu també fas mal, et continues sentint trist i rabiós.

L’altre dia vaig veure a les notícies
un noi i una noia en un tren.

Però això a mi m’agradaria que
en aquest món no hi hagués VIOLÈNCIA.

El noi va insultar la noia, li va pegar
i li va donar una patada a la cara.

Clara Ruscalleda. 4t B de
primària. CEIP Serena Vall

Més horts municipals per a la gent gran
L’Ajuntament de Llavaneres signarà un
conveni amb el Casal de la Gent Gran
per ampliar i regular l’experiència dels
horts municipals. El projecte es va posar
en marxa fa cinc anys amb el tros que
conrea l’Antonio Izquierdo a Can Bacardí, en un espai de zona verda municipal.
El projecte s’ampliarà ara amb un segon
hort a la zona d’El Veïnat, que satisfarà
la demanda que ha formulat un altre veí
del poble, l’Antonio Martínez. A través
d’aquest conveni també s’oferirà un servei de suport tècnic per part de la Regidoria de Medi Ambient.
L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera,
destaca que aquest programa fa possible
que la gent gran pugui exercir una activitat tan sana com portar un hort. A més,
permet portar a terme una important tasca pedagògica, ja que són molts els escolars del poble que cada any visiten l’hort
de Can Bacardí per veure els conreus i fer
una classe pràctica sobre agricultura. El

regidor de Benestar Social, Nani Mora,
destaca també la vessant social d’aquest
projecte. Actualment els Serveis Socials
municipals (amb el suport de Creu Roja),
ja tenen en marxa el programa dels cistells de la compra, a través del qual es
reparteixen productes de primera necessitat a les famílies que ho sol·liciten i en
els quals s’inclouen els
productes d’aquests
horts. Bona part de
la collita és per a qui
conrea la terra, però
una altra part atendrà
les demandes socials.
A l’hort de Can Bacardí, l’Antonio Izquierdo
fa cinc anys que conrea la terra amb tota
mena de productes de
l’horta mediterrània.
Ara hi acaba de sembrar la llavor del pèsol

garrofal perquè estigui a punt per Sant
Josep. Diu l’Antonio que, amb 86 anys,
treballa cada dia la terra, de sol a sol.
L’Ajuntament li ha construït una caseta
perquè hi pugui guardar les seves coses
o refugiar-se en cas de mal temps, i també es fa càrrec de l’aigua necessària per a
regar l’hort.

L’alcalde i el regidor Nani Mora a l’hort de l’Antonio Izquierdo.
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joventut

Èxit de participació en la
consulta popular per
muntar la “Nit Jove”
La tria dels conjunts musicals de la
Nit Jove de la Festa Major de Sant
Andreu es va fer durant els mesos
d’octubre i novembre mitjançant una
consulta popular impulsada per la
Regidoria de Participació Ciutadana
i la Regidoria de Joventut. L’última
paraula, la van tenir els participants
a la segona volta de la consulta. La segona enquesta, feta
a través del web municipal santandreudellavaneres.cat, va
rebre 2.990 respostes. De les cinc propostes, la guanyadora
va ser la de Víctor Estévez i la seva banda, que va sumar
un 57,42% dels vots. En segona posició es van situar Els
Svaters. La primera enquesta, plantejada per internet i en
format paper, havia estat retornada per 563 persones. Un
cop tancat el procés de votació, el regidor de Joventut, Nani
Mora, va reunir-se amb una quinzena de joves per valorar
les votacions i aprofundir en el procés de participació. A
més de Víctor Estévez i la seva banda, per a la Nit Jove del 30
de novembre, i d’acord amb els joves, també es van contractar com a teloners els grups locals 30 Days i Enetric.

mobilitat

Es redueix la
velocitat a
l’avinguda de
Sant Andreu
La campanya de control de la velocitat
a l’avinguda de Sant Andreu, impulsada per les regidories de Governació
i de Mobilitat i Transport, ha consistit en la posada en marxa d’un radar
mòbil, i els resultats han estat molt
positius. L’actuació va començar amb
una primera fase informativa -amb la
col·locació de cartells al llarg de l’avinguda- i, tot seguit, es van fer controls
amb un radar mòbil durant tres setmanes. En total es van controlar uns
4.000 vehicles i la mitjana de velocitat
registrada va ser d’uns 65 km/h. Precisament, un dels objectius era reduir la
velocitat en aquesta via per sota dels 70
km/h. A partir d’ara les campanyes de
control de velocitat continuaran, però
ja tindran caràcter sancionador. L’objectiu és contribuir a fer de l’avinguda
de Sant Andreu una via cada cop més
urbana, on la velocitat màxima permesa és de 50 km/h.

Una passejada terrorífica

Unes 250 persones van poder gaudir, el passat 26 d’octubre, de les sorpreses de la 4a Nit de Por. La pluja va impedir que els darrers cinquanta inscrits, poguessin completar
aquest itinerari terrorífic pel mig del bosc. Fins aleshores,
els assistents van anar sortint per fer la passejada, d’uns
25 minuts de durada, cap al Molí de Can Cabot, a través
de la boscúria i en plena nit. Per als que esperaven el seu
torn, es van projectar dues pel·lícules: Dos Hermanas i Hostel, alhora que també es realitzaven tallers de maquillatge i
manualitats. La cita va aplegar tant gent jove, com famílies
senceres. És una activitat ideada i muntada per Acció Juvenil, amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut.

esports

La 22a Marxa Popular aplega 270 participants

Unes 270 persones, entre corredors i
marxadors, van prendre part diume
n-ge 18 de novembre en la 22a Marxa
Popular de Llavaneres, que organitza
la secció esportiva d’El Casal, amb el
suport de la Regidoria d’Esports, i que
cada any anuncia la proximitat de la
Festa Major de Sant Andreu. Els més
matiners van ser els marxadors, que
van sortir a les 8 del matí. A les 9, ho

van fer els corredors. Els participants
van haver de completar un recorregut
de 14’8 quilòmetres, que aquest any ha
presentat novetats pel que fa al tram
de muntanya, que és el més extens.
De tornada a El Casal, cap a les 11 del
matí, es van lliurar els trofeus als guanyadors de les diferents categories i al
millor classificat en muntanya i, novetats d’aquet anys, els premis al corredor més jove, de només 7 anys, i al més
gran, de 83. El guanyador de la Marxa,
Alfred Redrado, de categoria sènior
masculí, va completar el recorregut en
només 55 minuts, cinc menys que el
segon classificat. Tots els participants
van rebre una bossa amb obsequis i un
diploma, i se’ls va convidar a esmorzar.
La Regidoria d’Esports agraeix l’esforç
de l’organització i els felicita per l’èxit
de la convocatòria.

Sortida a Bilbao per anar a veure l’Euskadi-Catalunya
La Regidoria d’Esports organitza una
sortida de cap de setmana a Bilbao per
assistir al partit de futbol amistós que el
proper 29 de desembre enfrontarà les
seleccions basca i catalana. Les inscripcions es faran del 3 al 19 de desembre,

a Ca l’Alfaro (els matins d’11.00 a 13.30
hores).
El preu (per concretar) inclourà autocar,
pensió i entrada a San Mamés. La sortida es farà en funció de les inscripcions.
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serveis municipals

24 hores al servei del municipi La fitxa

La Policia Local de Llavaneres es consolida com a cos de proximitat
A més de tenir cura del trànsit i de la seguretat ciutadana, la màxima prioritat de la Policia
Local de Llavaneres és atendre el ciutadà durant
les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. És
l’únic servei municipal que no dorm mai i que,
per aquest motiu, assumeix tasques ben diverses. La Policia Local està integrada per 25 agents,
entre els quals hi ha tres caporals i l’inspector, i
es preveu la incorporació d’un caporal nou durant el 2008.
Els agents porten a terme una important tasca
de formació viària, sobretot entre els més petits,
de qui també tenen cura en les entrades i sortides dels centres escolars. Exerceixen funcions de
policia administrativa i judicial i fan respectar la
normativa municipal. Vigilen els espais públics
i auxilien els vilatans en cas d’accidents o de
qualsevol mena de conflictes. També tramiten la
retirada de vehicles abandonats de la via pública

i són un punt més d’informació municipal.
Un dels reptes de futur de la Regidoria de Governació és la creació d’un edifici que aglutini
tots els serveis de seguretat locals. El nou equipament concentraria en un mateix espai la Policia,
la brigada, l’ADF, que també dóna servei a Sant
Vicenç i a Caldes, i un futur servei d’ambulància
per als tres pobles. A més, en la línia de mancomunar serveis entre les tres viles, les tres Policies
Locals han establert un protocol de coordinació i
cooperació.
Paral·lelament, la Policia Local està treballant
perquè els seus serveis obtinguin el certificat de
qualitat UNE-EN ISO 9001-2000. Es tracta de
garantir un servei encara més eficient. El repte és
obtenir el Certificat la primavera de 2008 i convertir-se en la primera Policia Local de Catalunya
que l’aconsegueix.

Adreça:
Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
Telèfon:
937 926 969
607 922 222

Correu electrònic:
policia@llavaneres.es
L’equip:
21 agents
1 auxiliar administratiu
3 caporals:
Jaume Cortés,
Josep Garcia i
Dimas Graupera
Inspector en cap:
Lluís Silva
Regidor de Governació:
Juan Manuel Garcia

Tota la plantilla de la policia local, amb l’alcalde i el regidor de Governació.

participació ciutadana
Un conte per fer pensar
Tres paraplègics passejaven amb
les seves cadires de rodes tot parlant de les dificultats que trobaven a la seva vida diària: barreres
arquitectòniques, poc civisme
de la gent del poble respecte de
l’ocupació de les voreres, passos
de vianants impracticables, botigues amb un accés impossible,
excrements de gossos al carrer
que s’enganxen a les rodes de les
cadires i, després, a les mans...
De sobte, van topar amb un mur
infranquejable per a ells. Es van
mirar i van dir: “L’escalarem!”
Es van proposar aconseguir-ho i,
amb molt d’esforç, el primer va
fer el cim del mur. A l’altra banda, va trobar un lloc on podrien
gaudir d’una vida molt més agradable. Tot estava adaptat i això el
va fer sentir cofoi. Hi havia gent
respectuosa amb el benestar dels
seus veïns (voreres, passos de
vianants, aparcaments especí-

fics per a minusvàlids...) Sense
pensar-s’ho, es va deixar caure a
l’altra banda del mur. Volia viure
allà. Aleshores, va fer el cim el
segon paraplègic i quan va veure
el que hi havia, també s’hi va
deixar caure. Llavors va arribar
el tercer. La primera intenció va
ser deixar-se caure per la rampa
i arribar a l’altra banda del mur
però, pensant-t’ho bé, va preferir
tornar per explicar a la gent del
poble el que havia vist. “Jo vull
viure en un poble com aquest”,
es repetia.
Francisco Gutiérrez
Epíleg: Tots arribarem a ser persones
grans. Ningú no pot estar segur que
mai no patirà un accident que el
deixarà en una cadira de rodes. Per
tot plegat, fem un poble més amable i
que integri tothom.

JNC a Llavaneres!
El passat dijous 8 de novembre,

a les 10 de la nit, es va realitzar
la presentació de la Joventut Nacionalista de Catalunya a Llavaneres.
L’acte va tenir lloc a la sala de
plens de l’ajuntament de Llavaneres, on van assistir un bon
nombre de militants de la JNC
i de Convergència Democràtica
de Catalunya. Els encarregats de
presentar l’acte van ser l’alcalde
de la vila, Bernat Graupera, el
president de la JNC, Marc Pifarré
i la cap de la JNC de Llavaneres,
Anna Tresserras.
La JNC és una organització juvenil, nacionalista, independentista i catalana, que forma part de
Convergència Democràtica de
Catalunya.
Des de la JNC de Llavaneres
volem animar tots els joves que
pensin com nosaltres a sumarse a aquest projecte nou. Si vo-

leu posar-vos en contacte amb
l’organització, ho podeu fer a través del nostre correu electrònic:
jncllavaneres@hotmail.com.
Moltes gràcies.
JNC de Llavaneres

A peu de
carrer
Escriu-nos a:
premsa.sall@
llavaneres.es
Aquestes són les cartes
que han arribat aquest
mes a la nostra adreça
electrònica.

Gràcies per la vostra
col·laboració.
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Bon nadal,
bones
festes i
bons temps
per a
Llavaneres

Des de CONVERGÈNCIA i UNIÓ de Llavaneres
volem felicitar el Nadal i desitjar que tothom passi
unes bones de festes de cap d’any.
Portem pocs mesos en aquest nou govern i podem
dir que ja s’han aconseguit alguns compromisos
del nostre programa electoral: la gent gran i els
pensionistes de Llavaneres no pagaran per utilitzar l’autobús municipal; tenim un web modern,
dinàmic i interactiu, a més del domini .cat; hem
regulat el carrer de Munt per fer-lo més segur i
ordenat; hi ha molts veïns que paguen una taxa
d’escombraries més justa i estem millorant la
neteja, la seguretat i els sorolls dels carrers; volem aconseguir un poble tranquil, net i segur; el
POUM ja ha tornat a Llavaneres; estem fent auditories; estem més a prop de les persones, dels
joves i de les entitats del poble.
Els nous projectes que volem per Llavaneres del
període 2008-2011 són: un centre de dia per als

Esquerra
amb els
joves i les
entitats

Volem aprofitar aquest espai per agrair l’alta participació del jovent de Llavaneres en la tria del
grup musical per a la Nit Jove de la Festa Major.
Des d’Esquerra sempre hem dit que la joventut
és i ha de ser una prioritat perquè és el futur, però
també el present, de Llavaneres. Sense els joves
no es pot construir un model de poble. Esquerra
seguirà escoltant les iniciatives que vinguin de la
mà dels joves i tornarà a engegar l’emblemàtic
projecte de l’Alcalde Jove, que va ser pioner en
l’àmbit de la participació juvenil i que obtingué
el reconeixement de nombroses institucions del
país.
També volem expressar que una de les nostres
prioritats en l’actual mandat serà atendre les entitats. Avui dia, un poble no té sentit sense una
xarxa d’entitats culturals, esportives, ecologistes,
econòmiques, etc, que són l’autèntic teixit sobre
el qual es fonamenten els valors de la societat.

Participació
al web:
Ara sí

L’Ajuntament està canviant. Aquest canvi és bo si
funciona de forma més transparent i oberta al poble.
En el programa de Gent per aquesta nova legislatura, un dels eixos principals era fomentar la participació ciutadana. Ara, amb el nou web de l’Ajuntament,
que va entrar en funcionament el passat mes de setembre, aquesta participació és possible.
En els darrers mesos, la nova responsable de Comunicació de l’Ajuntament i les tècniques de Promoció
Econòmica han dotat de contingut (ampliant el que
ja hi havia) un web pensat i orientat per millorar la
informació que ofereix el consistori. És un web amb
voluntat de fomentar la participació i que pretén
també facilitar els tràmits als administrats. El nou
disseny gràfic el fa més dinàmic i agradable i se n’ha
millorat igualment la navegació.
Cal destacar, entre d’altres, l’apartat referent a les
ordenances i als reglaments -en les seves versions
definitives- que ha emès l’Ajuntament de Sant An-

avis; una escola bressol i un nou col·legi; una prefectura de policia i una oficina de policia al barri
de can Sanç i Sant Pere, així com un CAP al mateix barri; el cobriment i l’arranjament de part de
la riera i la ubicació de ponts per als vianants; la
construcció de rotondes noves i la millora de la
que hi ha a l’avinguda de Sant Andreu; la reducció
del peatge de l’autopista i la construcció de l’accés
a Girona; l’ampliació del cementiri; el trasllat de
l’antena de Telefónica del centre del poble i la millora de la recepció de la televisió; la construcció
d’habitatges de lloguer per a joves; la recuperació
de la concessió per 50 anys de la zona esportiva...
Volem aconseguir més participació ciutadana i
ATENDRE i ESCOLTAR LES PERSONES.
Encara ens queda molt per fer; tenim ganes de treballar per al poble i volem comptar amb l’ajuda i el
suport de tothom.
Bon Nadal i Bones Festes a tots i totes !

Entre tots hem de buscar aquelles fórmules que
en possibilitin el desenvolupament i la realització d’activitats ja que d’aquest fet depèn, en bona
part, el futur de tot Llavaneres. I això només es
pot fer escoltant les iniciatives, inquietuds o propostes que ens arribin.
Des d’ERC volem canviar no solament el contingut d’algunes polítiques, sinó també la manera
de fer política municipal, i per aquest motiu dirigim la Regidoria de Participació Ciutadana. Des
d’ERC prenem el ferm compromís de fer poble
entre tots, i les entitats i els joves, n’han de ser
motors, la qual cosa els agraïm.
Des d’Esquerra us desitgem una bona entrada
d’any, i com sempre, us recordem el nostre correu electrònic llavaneres@esquerra.org on ens
podeu feu arribar els vostres suggeriments, propostes i crítiques.

dreu de Llavaneres, així com la informació detallada
sobre els tràmits o gestions amb l’Ajuntament.
Pel que fa als continguts, seria bo ampliar la informació sobre el municipi, millorar el plànol i publicar, si és possible, les actes dels plens municipals.
Els resultats de les quatre primeres enquestes indiquen que la participació en els temes referents
als joves és bastant més nombrosa que la participació en aspectes polítics o la valoració del propi web.
Per una altra banda, aquells que ens hem subscrit a
les notícies (a www.santandreudellavaneres.cat/document.php?id=164) rebem puntualment els avisos
de novetats al correu electrònic.
Animem els responsables del web per tal que continuïn aquesta millora. Per aconseguir-la, caldrà també que tots hi participem.
Participa: www.gentdellavaneres.cat
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En política no
s’hi val tot:
La veritat
sobre els 25
habitatges
socials del
carrer de Sant
Antoni

Bon Nadal
a tothom

L’actual govern hauria de tenir més sensibilitat amb
la gent jove del municipi. El projecte de construcció
d’habitatges del carrer de Sant Antoni va ser aprovat definitivament per l’anterior govern el 12 de gener de 2007, cosa que s’ha negat per part de l’actual
govern municipal.
La pitjor de les mentides és la mitja veritat. NO
ÉS CERT QUE PARTEIXEN DE ZERO, JA QUE
AQUESTS PROCESSOS ADMINISTRATIUS
SÓN LLARGS I NO ES PODEN SOLUCIONAR
EN UN MES.
Ens preguntem: ¿Com és que al dossier que es va entregar als 25 adjudicataris del carrer de Sant Antoni
hi falten fulls dels informes de la Direcció General
d’Urbanisme i també el primer document, i el més
important, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT
I ELS PROPIETARIS DELS TERRENYS (aprovat,
per cert, per tots els grups polítics del consistori)?

Des del PSC de Llavaneres volem desitjar
un Bon Nadal i un any 2008 millor per a
tothom.
Als representants dels partits polítics del
govern; als representants dels partits a
l’oposició; a les persones grans que en aquestes festes recuperen la companyia dels seus,
encara que, en ocasions, de forma provisional; als infants que invoquen la il·lusió per
fer examen de consciència, als pares i mares
per a què aprofitin el Nadal i l’oportunitat
que aquest els brinda; als fills per recordarlos que un dia aquestes dates van significar
molt més que llums, festes i regals; als pobres, perquè en aquests dies tot el món regala i, potser, seran menys pobres; als rics, per
recordar-los que encara que sembli mentida,

Per què no
va endavant
el projecte
d’habitatges
de protecció
oficial ja
sortejats?

Alguns de vosaltres ja sabeu que, el passat
mes d’octubre, l’Ajuntament va reunir totes
les persones que, mitjançant un sorteig, havien obtingut un habitatge.
En aquesta reunió es va informar que aquests
pisos no existien. Entre l’anterior equip de
govern de l’Ajuntament i els constructors hi
havia signat un conveni, anomenat Can Sançfàbrica Mora, per fer 173 pisos en aquestes
zones, a canvi de cedir dues finques del carrer de Sant Antoni per a habitatges protegits.
Però aquest projecte ja s’ha presentat dues
vegades al Departament d’Urbanisme de la
Generalitat i no ha estat aprovat, i es proposa
una reducció del nombre de pisos fins a 130.
Qui és realment el responsable que aquest

La veritat és que en un tema d’aquestes característiques, el que no es pot fer, de cap de les maneres, és
crear alarmisme social, ja que una setmana abans
de la reunió amb els adjudicataris, n’hi va haver una
altra al Departament d’Urbanisme, en la qual es va
arribar a un acord entre l’Ajuntament, els propietaris del sòl i la Generalitat, que no afectava el carrer
de Sant Antoni i que consisteix a augmentar els
metres totals de l’operació destinada a l’habitatge
protegit de la zona de Can Sans.
Volem agrair la predisposició que, en tot moment,
mostren tant els propietaris com el Departament
d’Urbanisme, que garanteix portar a terme el projecte dels 25 habitatges socials del carrer de Sant
Antoni.
Mentre l’actual govern es dedica a crear crispació,
nosaltres continuarem treballant, d’una manera
constructiva, en benefici de tots els llavanerencs.

no tot es compra amb diners; als malalts, per
recordar-los l’immens poder de l’“ara” i la relativitat del dolor quan aquest és compartit;
als partits polítics d’àmbit supramunicipal,
perquè les seves paraules no evoquin la demagògia i els fets no siguin una excepció.
I, especialment, a tot Llavaneres, perquè
els llums que guarniran els seus carrers
il·luminin els que hem apostat per representar-lo i encertem a veure el camí correcte
que culmini les aspiracions de tots. No coneixem la màgia dels Reis Mags, però estem
segurs de la màgia dels pobles i de la seva
gent.
Bon Nadal a tots.

projecte no tiri endavant, si és en benefici dels
habitants del poble? La situació és la següent:
Els promotors no volen perdre el que havien
pactat amb l’anterior govern del PP+PSC:
173-130 = 43 pisos de 90m2 menys.
L’Ajuntament no acceptarà un projecte que el
Departament d’Urbanisme no aprovarà.
Nosaltres creiem que són els promotors els
que tenen l’última paraula per desencallar la
situació i acceptar els 130 habitatges com la
millor solució. SOS LLAVANERES vetllarà
perquè no guanyi l’especulació urbanística,
sigui del color polític que sigui.
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Un Nadal
ben intens
Les festes de Nadal
arriben a la nostra vila
carregades de propostes.
Estrenarem el mes de
desembre amb una visita
a la Fira de Santa Llúcia
que, dels dies 5 al 9,
podrem visitar al passeig
de la Mare de Déu de
Montserrat. Durant els
dies centrals de Nadal, la
Regidoria de Promoció
Econòmica també oferirà
la visita del Pare Nöel
per la zona comercial del
poble i algunes activitats
d’animació al carrer. La
proposta estrella, adreçada al públic infantil i
juvenil, tornarà a ser el
festival Joks, que es farà
del 27 de desembre al 5
de gener al pavelló municipal i que organitza la
Regidoria de Joventut. Hi
haurà inflables, ludoteca,
llits elàstics, escalèxtric,
futbolins, videojocs,
animació... Altres cites
imprescindibles que no
faltaran aquestes dates
són la visita dels Patges
d’Orient, en primer lloc, i
de Ses Majestats Melcior,
Gaspar i Baltasar, com a
tancament del període
nadalenc.

Per als
amants dels
animals
Per al mes de gener, el
Museu-Arxiu proposa
una exposició de fotografies que mostren la
pell de diferents animals,
tot aprofundint en els
seus valors naturals,
l’adaptació al medi,
etc. Les fotografies són
obra de Xavier Jubierre,
fotògraf d’El Periódico de
Catalunya, que ha
desenvolupat aquest treball amb animals del Zoo
de Barcelona. L’exposició
ha estat produïda pel Museu de l’Art de la Pell de
Vic, en col·laboració amb
El Periódico de Catalunya
i Fujifilm España.

agenda

desembre 2007 / gener 2008
Dissabte 1 de desembre

Dissabte 15 de desembre

Ràpides d’escacs
Sala de lectura i audiovisuals d’El Casal de
Llavaneres / 10.30 h

L’hora del conte
Sala infantil de la Biblioteca Municipal /
12.00 h

Organitza: Secció Esportiva d’El Casal de
Llavaneres

Amb la rondallaire Sole Palao

Correfoc
Passeig de Jaume Brutau / 21.30 h
Amb Els Banyuts de Llavaneres, els Diables de Premià i
la Colla Basilisc de Mataró

Organitza: Secció de Festes i Tradicions Catalanes d’El Casal de Llavaneres

Ball amb la Salseta del Poble Sec
Envelat de Jaume Brutau/ 23.00 h

Diumenge 2 de desembre
Cercavila de gegants
El Casal de Llavaneres / 11.30 h
Organitza: Secció de Festes i Tradicions Catalanes d’El Casal de Llavaneres

Presentació del llibre “El Cardenal Vives i
l’Església del seu temps”
Temple parroquial / 11.30 h
De fra Valentí Serra de Manresa i Joan Devesa

Organitza: Parròquia de Sant Andreu

IX Desfilada de Moda “Tope Models”
Pavelló municipal / 18.00 h

Organitza: Biblioteca Municipal. Regidoria de
Cultura

Cine-fòrum
Sala d’actes de la Biblioteca Municipal /
18.00 h
‘Ali’ (Michael Mann, EUA, 2001)
El tema següent a debat: “S’ha acabat la lluita pels ideals?”

Organitza: l’Intercanviador de Llavaneres,
amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura

Dissabte 15 de desembre
Mural solidari i exhibició de gimnàstica
Envelat de Jaume Brutau/ 17.30h
A càrrec dels alumnes de Gym Llavaneres i de l’Escola de
dansa Merche Rams. En benefici de la Marató de TV3.

Organitza: Regidoria de Joventut

Diumenge 16 de desembre
Anem de públic a la Marató de TV3
Passeig de Jaume Brutau/ 8:45 h
Sortida als estudis de Sant Joan Despí. Cal inscripció
prèvia a Ca l’Alfaro. Preu: 3€. En benefici de la Marató

Organitza: Regidoria de Joventut

Organitza: La Dona per la Dona

Espectacle infantil
El Casal de Llavaneres / 18.00 h

Dimecres 5 de desembre de 2007

“La lluna, la pruna”, amb Mercè Framis
Preu: 4 €. En benefici de la Marató de TV3

Fira de Nadal
Passeig de la Mare de Déu de Montserrat /
Tot el dia. Fins el 9 de desembre.
Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

Conferència: “L’astronàutica i la seva història, cinquanta anys d’Sputnik”
Sala d’actes de la Biblioteca Municipal /
19.00 h
A càrrec d’Albert Pla

Organitza: Biblioteca Municipal. Regidoria de
Cultura

Dijous 13 de desembre

Conferència: “Feng-Shui”
Sala d’actes de la Biblioteca Municipal /
19.00 h
A càrrec de Carme Navarro

Organitza: Biblioteca Municipal. Regidoria de
Cultura

Organitza: La Xarxa d’Espectacle Infantil i
Juvenil

Concert de Nadal
Envelat de Jaume Brutau / 19.00 h
A càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música. En
benefici de la Marató de TV3

Organitza: Escola Municipal de Música

Dilluns 17 de desembre
Taller “Educació sexual i riscos”
IES Llavaneres/ 9.00 h
Per a alumnes de 4rt d’ESO de l’IES Llavaneres

Organitza: Regidoria de Sanitat i CEPS

Dimecres 19 de desembre
Audició de música
Auditori de l’Escola Municipal de Música
Can Caralt / 19.30 h
A càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música

Organitza: Escola Municipal de Música
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telèfons d’interès

Dissabte 22 de desembre
6è aniversari d’Acció Juvenil
Envelat de Jaume Brutau/ 21.30 h / Fins a les 3.00 h

Sopar popular acompanyat de diverses actuacions musicals. Preu: 3’5 €

Organitza: Acció Juvenil. Hi col·labora la Regidoria de Joventut

Dijous 27 de desembre
JOKS Festival infantil i juvenil
Pavelló municipal / 10.30 h

Activitats de lleure per a infants i joves fins a 16 anys

Horari detallat: Del 27 al 30 de desembre: de 10.30 a 14.00 h i de
16.30 a 20.00 h. El dia 28 s’obrirà també de 23.00 a 1.00 h per
a joves a partir de 14 anys. 31 de desembre: de 10.30 a 14.00 h.
2, 3 i 4 de gener: de 10.30 a 14.00 h i de 16.30 h a 20.00 h: 5
de gener: de 10.30 a 14.00 h
Organitza: Regidoria de Joventut

Diumenge 30 de desembre
Arribada dels Patges Reials
Parc de ca l’Alfaro / 18.00 h
En cas de pluja, l’activitat es traslladarà a l’envelat de Jaume Brutau.

Organitza: Comissió Cavalcada de Reis

Dissabte 5 de gener
Arribada de Ses Majestats d’Orient
Carrers de Llavaneres - Plaça de la Vila / 19.00 h

Ajuntament
Centraleta.................................................937 023 600
Oficina d’Atenció al Ciutadà ...................937 023 603
Servei d’Aigües.........................................937 023 610
Recaptació.................................................937 952 717
Ca l’Alfaro
Centraleta.................................................937 023 644

Cultura i Festes / Esports / Joventut / Educació / Servei psicològic
i logopèdic / Promoció Econòmica, Comerç i Turisme / Benestar
Social / Sanitat / Participació Ciutadana

Equipaments
Biblioteca.................................................937 926 872
Museu-Arxiu de Llavaneres...................937 929 282
Escola de Música.....................................937 929 280
Deixalleria................................................937 928 474
Casal de la Gent Gran..............................937 927 120
El Casal de Llavaneres......937 928 810 / 937 926 911
Emergències
Policia Local.....................937 926 969 / 607 922 222
Bombers de Mataró.................................937 961 080
Llum. Avaries ...........................................900 770 077
Gas Natural. Avaries...............................900 750 750

En cas de pluja, l’activitat es traslladarà a l’envelat de Jaume Brutau

Organitza: Comissió Cavalcada de Reis

Divendres 11 de gener
Exposició de fotografies: “Els vestits de la natura”
Museu-Arxiu de Llavaneres
Organitza: Museu-Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres

Dissabte 12 de gener
L’hora del conte: “El nen del Llac”
Sala infantil de la Biblioteca Municipal / 12.00 h
Amb el grup Dinsdungat Animació

Diumenge 13 de gener
Espectacle infantil
Casal de Llavaneres / 18.00 h

“La Sireneta”, amb la companyia Dreams Teatre. Preu: 4 €

Organitza: La Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil

Dissabte 26 de gener
L’hora del conte
Sala Infantil de la Biblioteca Municipal/12.00 h
Amb el grup L’Espina de la Sardina

Organitza: Biblioteca Municipal

Diumenge 27 de gener
Els 3 Tombs
Passeig de la Mare de Déu de Montserrat / Al matí
Organitza: Germandat Antiga de Sant Antoni Abat

Centres d’educació
Escola bressol municipal Minerva.........937 926 561
Escola bressol mpal. Sant Nicolau.........937 930 212
CEIP Sant Andreu....................................937 926 995
CEIP Serena Vall......................................937 928 186
CEIP Labandària.......................................937 929 310
IES Sant Andreu de Llavaneres.............937 926 994
Salut
CAP.............................................................937 928 707
Sanitat Respon..........................................902 111 444
Creu Roja...................................................704 100 318
Ambulàncies Creu Roja.........................................061
Farmàcies
Farmàcia Burniol (l’Ametllareda)..........937 929 688
Farmàcia Arnau Solà (centre urbà).......937 926 199
Farmàcia Guinart (Can Sanç).................937 952 847
Taxis
Bertran......................................................610 706 706
M. Àngel Cano.........................................609 679 953
Miquel Ferrer...........................................670 408 444

Bon
Nadal i
pròsper
any nou

SANT ANDREU DE
LLAVANERES

Ajuntament de
SANT ANDREU DE
LLAVANERES

