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Ja ha passat l’estiu. Els nens i nenes han tornat a les aules i a la casa de la vila ja 
tenim a ple funcionament el nou curs polític. El mes de setembre que deixem enrere 
ha estat el preludi del calendari de feina tan atapeït que el nou govern municipal s’ha 
fixat per reactivar i resoldre temes pendents. 

Si el mes passat presentàvem la nova etapa de la revista Llavaneres Informa, ara és el 
torn de donar-vos a conèixer el nou web municipal: www.santandreudellavaneres.cat. 
El web neix amb la ferma voluntat de ser un mitjà de comunicació de referència, per 
estar al dia del que passa a Llavaneres i per facilitar els tràmits que els ciutadans han 
de fer amb l’Ajuntament. 

El retorn a les aules ha estat satisfactori per a professors i alumnes, que en molts 
casos gaudiran de millores en els centres escolars. Personalment, he pogut compro-
var que tenim a les nostres escoles una pedrera de llavanerencs amb moltes ganes 
d’aprendre, interessats pel que passa en el municipi i per la feina que es fa des de 
l’Ajuntament. 

El mes de setembre ha estat molt actiu pel que fa a activitats al carrer: Per la im-
portant celebració dels 25 anys del Museu-Arxiu de Llavaneres, que ens omple de 
satisfacció. Per la reivindicació, també des de la nostra població, d’una Catalunya més 
pròspera amb motiu de la Diada Nacional. Per haver acollit la cloenda de les XXXV 
Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, una experiència magnífica, que 
aposta per la interculturalitat i la fratenitat entre els pobles. Pels actes en solidaritat 
amb els malalts d’Alzheimer, per l’homenatge a la nostra vellesa...

Ara toca posar les bases del que han de ser els propers quatre anys. Volem un Llava-
neres que creixi d’una manera sostenible. I a més de fer campanyes de consciencia-
ció, treballarem per modificar certs aspectes del planejament urbanístic –inclosos en 
el POUM aprovat per l’anterior govern- que ni ens agraden ni ens convenen com a 
comunitat. Més enllà de les polèmiques que puguin estar planant entorn d’aquesta 
matèria cal posar seny: és el nostre principal compromís. 

Complint una promesa electoral, comencem el mandat amb una auditoria econòmi-
ca que haurà de dir com estan en realitat els comptes municipals, per poder enfocar 
una altra manera de fer les coses. Abans de finals d’any també definirem els princi-
pals projectes per als quals demanarem suport supramunicipal, a través dels ajuts 
que atorga la Generalitat. S’obre un període realment intens i us convido a prendre-
hi part.

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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santandreudel lavaneres.cat . 
Aquesta és l’adreça del nou web de 
l’Ajuntament de Llavaneres. Una 
aposta per millorar l’atenció al ciu-
tadà durant els 365 dies de l’any i 
les 24 hores del dia; que facilita 
els tràmits amb l’administració lo-
cal perquè n’incorpora una secció 
molt detallada, i que ofereix infor-
mació actualitzada diàriament. El 
projecte s’ha impulsat des de la 
Regidoria de Promoció Econòmi-
ca, amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, i el nou departa-
ment de Comunicació es fa càrrec 
de l’actualització. El portal llueix 
un disseny molt atractiu i, a la 
capçalera, s’hi van intercalant fo-
tografies del municipi i dels seus 
trets més característics. Està pre-
vist fer-ne una presentació pública 
que anunciarem convenientment.

El nou web és, en primer lloc, un por-
tal informatiu. És l’eina de comunicació 
digital a través de la qual l’Ajuntament 
difondrà l’actualitat local. A més de les 
notícies del dia a dia i de la feina de les 
àrees municipals, hi tenen cabuda infor-
macions d’entitats o de personalitats de la 
població. Per estar al dia, el web ofereix 
un servei de recepció de notes de premsa. 
Només cal que les persones interessades 
omplin un formulari que trobaran en la 
secció de tràmits. En l’apartat d’actualitat 
també s’hi poden trobar, en format pdf, 
les revistes municipals dels mesos ante-
riors. Una de les novetats és que l’agenda 
d’activitats ofereix la possibilitat d’afegir 
actes que després es validen des del con-
sistori. Les entitats i associacions poden 
gaudir d’aquest servei, sempre i quan els 
actes que s’hi anunciïn siguin oberts a to-
thom i gratuïts.

Aquesta voluntat d’interacció es demostra 
també amb la bústia digital a través de la 
qual els ciutadans poden fer arribar els 
seus comentaris, queixes o suggeriments 
a l’Ajuntament i a l’alcalde. El nou web 
també permet posar en marxa tota mena 
de formularis i enquestes, així com àl-

bums de fotos. Una altra novetat és que, 
a mig termini, la informació general rela-
tiva a la vila, i sobretot al turisme, s’hi tro-
barà traduïda a d’altres idiomes: castellà, 
anglès i francès.

Aposta pels tràmits

A més de la informació, un altre punt fort 
del nou web és l’apartat relatiu als serveis, 
tràmits i normativa. S’han dedicat molts 
esforços per oferir una secció prou deta-
llada sobre la tasca que porten a terme les 
regidories i els diferents equipaments de 
Llavaneres. Aquest apartat es complemen-
ta amb una secció molt extensa dedicada 
a explicar els tràmits que els ciutadans po-
den fer: s’informa de com iniciar-los, hi 
ha tot el material i els formularis necessa-
ris per tal de fer les sol·licituds correspo-
nents i s’hi troben les dades de contacte 
de cada departament. A més, en el tauler 
d’anuncis hi haurà tota la informació re-
lacionada amb publicacions d’anuncis ofi-
cials (licitacions, oferta pública de treball, 
aprovacions...) També s’hi penjarà cada 
mes l’ordre del dia dels plens municipals. 
A banda d’aquests dos grans blocs, hi ha 
altres apartats destacats amb informació 
pràctica sobre l’Ajuntament, el municipi, 
les entitats i el turisme. 

El nou Ajuntament on-line
comunicació

S’estrena el nou web municipal www.santandreudellavaneres.cat, 
amb la voluntat d’oferir un mitjà de comunicació eficaç i àgil
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Internet per 
a tothom
Per accedir a internet 
de franc, l’Ajuntament 
posa a l’abast de 
tothom dos punts 
públics: A la 
Biblioteca, 
concretament a la 
sala d’adults, hi ha 
quatre ordinadors per 
a navegar per la xarxa 
a més de dues 
pantalles amb 
programes 
d’ofimàtica 
-consulteu els horaris 
de l’equipament-. 
A Ca l’Alfaro, el Punt 
d’Informació Juvenil 
(PIJ) disposa d’altres 
dos ordinadors 
connectats a internet 
que estan oberts al 
públic dimecres i 
divendres de 17.00 a 
20.00 h.  

Pròximament, a 
través del web 
municipal, els 
llavanerencs podran 
obtenir una adreça de 
correu electrònic amb 
el nom de la població. 
S’oferirà de manera 
gratuïta a través del 
portal lamalla.net. 
És un servei que està 
gestionant la 
Regidoria de 
Participació 
Ciutadana.

Blocs 
informatius
- L’Ajuntament 
- Atenció al ciutadà
- El municipi
- Entitats
- Actualitat
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Retorn a les aules, amb novetats
ensenyament

1.669 alumnes, des de les escoles bressol fins al batxillerat, 
omplen les aules dels centres d’ensenyament de Llavaneres 
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Les dades 
ESCOLA BRESSOL SANT 
NICOLAU
93 alumnes
9 mestres
Novetat: Aules de 
psicomotricitat i de 
música noves, nova 
direcció 

ESCOLA BRESSOL 
MINERVA
112 alumnes
13 mestres 

CEIP Sant Andreu
441 alumnes
34 mestres
2 línies d’infantil i 
primària 
Novetats: Cuina nova, 
renovació de sostres a 
quatre aules i sistema 
informàtic innovador a 
la sala de música

CEIP Serena Vall
438 alumnes
33 mestres
2 línies d’infantil i 
primària
Novetat: Programa de 
reutilització de llibres 
de text

CEIP Labandària
56 alumnes
5 mestres
1 línia d’educació 
infantil (en expansió)
Novetat: Mediateca

IES Llavaneres
ESO: 434 alumnes
Batxillerat: 95
55 professors
Grups: 1r ESO (5), 
2n ESO (4), 3r ESO (4), 
4t ESO (3), 1r BAT (2) i 
2n BAT (2) 

Total d’alumnes: 1.669

* Dades de l’inici de curs

Un total de 1.669 alumnes van començar 
aquest setembre el curs acadèmic 2007-
2008 als sis centres escolars públics de Lla-
vaneres. La xifra inclou tot l’alumnat, des 
dels més petits de les dues escoles bressol 
municipals, la Sant Nicolau i la Minerva, 
fins als més grans que cursen estudis de 
secundària i de batxillerat a l’IES Llava-
neres. El gruix d’alumnes correspon als 
cursos d’educació infantil i primària, re-
partits en tres centres: el Sant Andreu, el 
Serena Vall i el Labandària. L’alcalde i re-
gidor d’Ensenyament, Bernat Graupera, va 
aprofitar el retorn a les aules per saludar 
professors i alumnes de tots els centres i 
comprovar personalment les millores rea-
litzades durant l’estiu. El curs ha començat 
amb total normalitat i amb novetats en 
molts d’aquests centres, una de les quals 
és l’aplicació de la sisena hora lectiva per a 
l’educació primària. 

Quant a inversions, a la llar d’infants Sant 
Nicolau, que és municipal des de mitjans del 
curs passat, els alumnes gaudiran de millo-
res destacades: S’han habilitat dues noves 
sales de psicomotricitat i música i s’han ad-
quirit joguines i material escolar nou. Una 
altra novetat és que a partir d’aquest curs 
es torna a oferir una aula per a nadons de 4 
mesos a 1 any, i que s’imparteix anglès als 
nens i nenes de 2 anys. Encara hi ha places 
disponibles a les escoles bressol.

El CEIP Sant Andreu s’ha dotat d’una cui-
na nova, de manera que els alumnes que 
es queden al menjador escolar gaudeixen 
de plats elaborats al mateix centre. A més, 
s’ha estrenat una aula de música amb sis 
ordinadors multimèdia amb teclat midi. Es 
tracta d’una experiència pilot finançada per 

la Generalitat que permet introduir i modi-
ficar peces musicals a l’ordinador i fer que 
aquest les interpreti. La sala també està do-
tada amb quatre ordinadors més connectats 
a internet, ja sigui per escoltar música o per 
accedir a pàgines especialitzades. L’aposta 
per la música i per les noves tecnologies és 
un tret característic de l’escola, que aquest 
any estrena, gràcies a una inversió muni-
cipal, un sistema sense fils de connexió a 
internet, accessible des de qualsevol punt 
del centre.

Al CEIP Serena Vall també són pioners. En 
aquest cas, han fet estalviar als pares dels 
alumnes una important quantitat de di-
ners amb un programa de reutilització de 
llibres de text. Els alumnes del curs passat 
van deixar els seus llibres a l’escola i aquest 
any els faran servir els seus successors. El 
centre, amb una subvenció de 3.000 euros 
de la Generalitat, s’ha encarregat de folrar-
los, si calia, i de substituir els que estaven 
malmesos. Per identificar-los, aquests lli-
bres llueixen un adhesiu on es pot llegir 
“Cuida’m”. Els únics llibres que ha calgut 
comprar són els d’activitats, ja que els 
alumnes hi escriuen. La iniciativa s’ha po-
gut aplicar a tots els cursos que van de 3r a 
6è de primària –a 1r i 2n el Departament 
ha canviat els llibres de text, aquest any.

Cal destacar també que durant l’estiu 
l’Ajuntament ha portat a terme un intens 
programa de manteniment a tots els cen-
tres, amb adequacions de pintura, fusteria i 
lampisteria, entre d’altres, per deixar a punt 
les aules. Altres millores, com la proposta 
de fer un hort al CEIP Labandària o arre-
glar-hi el pati, són projectes per a aquests 
primers mesos de curs.

Alumnes de l’IES Llavaneres fent classe La nova cuina del CEIP Sant Andreu



L’esmorzar, en carmanyola
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Un dels objectius principals és evi-
tar el paper d’alumini o els plàstics i 
promoure un esmorzar sa, a base de 
fruita i entrepans. Amb aquest ob-
jectiu, la Regidoria de Medi Ambient 
va repartir, coincidint amb l’inici del 
nou curs escolar, 2.000 carmanyoles 
entre els alumnes de primària de les 
escoles de Llavaneres. La iniciativa 
forma part de la campanya de reduc-
ció de residus, en marxa des de fa uns 
mesos, que posa de relleu que gene-
rar menys escombraries és el pas pre-
vi al reciclatge.

Es tracta d’una campanya cent per 
cent pedagògica amb l’objectiu que 
els més petits de la casa donin exem-
ple a les seves famílies, com destaca 
el regidor Joan Rubal. La carmanyo-
la va acompanyada d’un díptic infor-
matiu que, amb una imatge gràfica 
ben original, explica com, utilitzant 
aquest recipient de plàstic, podem re-
duir molts residus.

La campanya de reducció de residus també 
vol reforçar, a partir d’aquesta tardor, la im-
plicació dels comerços locals. S’elaborarà 
un estudi amb les mesures que s’hauran 
d’aplicar a les botigues i es crearà un llistat 
de comerços adherits. La Regidoria recorda 
que els establiments que s’hi sumin podran 
obtenir un 10% de descompte en la factura 
de la recollida de brossa comercial. 

La recollida d’orgànica

Paral·lelament, la Regidoria de Medi Am-
bient té a punt una altra campanya de 
conscienciació ciutadana per millorar la 
qualitat de la matèria orgànica que es re-
cull a Llavaneres. En aquests moments, 
l’Ajuntament està recollint de manera se-
lectiva el 60% de les escombraries que 
es generen a la població, però la qualitat 
de la matèria orgànica és millorable – les 
dades del segon trimestres de 2007, re-
velen que encara hi ha un 12% d’impro-
pis –. Com en el cas de la reducció de resi-
dus, l’Ajuntament compta amb subvencio-
ns supramunicipals, per tirar endavant la 
iniciativa, la qual inclourà tres actuacions: 
el repartiment de bosses comercials com-
postables, la realització de tallers de com-

postatge i una campanya informativa per 
recordar què és la matèria orgànica. 

Durant aquesta tardor, es repartirà entre 
els comerços de la vila, sobretot del sector 
de l’alimentació, bosses compostables de 
doble ús. Les podrem fer servir tant per a 
transportar les nostres compres, com per a 
emmagatzemar la matèria orgànica que es 
recull porta a porta o es duu al contenidor.

Una altra proposta serà un nou curs de 
compostatge, gratuït i obert a tothom. La 
Regidoria de Medi Ambient recorda que les 
persones que obtenen el certificat de com-
postadors casolans – per convertir en adobs 
restes de jardí i restes vegetals de men-
jar –, recuperen el 25% del rebut de la taxa 
de recollida d’escombraries; un avantatge 
fiscal del qual només s’estan beneficiant, 
en aquests moments, una trentena de per-
sones. Per ensenyar a fer compostatge, 
s’organitzarà una sessió matinal.

La campanya informativa es portarà a 
terme durant vuit setmanes, amb punts 
d’informació al carrer, amb tota mena de 
material gràfic de suport i visites porta a 
porta.

La Regidoria de Medi Ambient obre el curs reforçant la campanya 
de reducció de residus i de recollida d’orgànica

medi ambient
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Novetats a 
l’Escola de 
Música 
L’Escola de Música de 
Can Caralt ja està també 
a ple funcionament. Cal 
destacar que aquest 
curs es posarà en marxa 
el nivell mig d’estudis, 
que recentment ha estat 
concedit pel 
Departament d’Educació 
de la Generalitat. 
S’amplia, doncs, l’oferta 
lectiva del centre. Altres 
dues novetats són la 
creació d’un nou grup 
vocal de soul, blues i 
gospel adreçat a gent 
jove, i d’una nova for-
mació de percussió, que 
està oberta a tothom que 
vulgui participar-hi. Per 
inscriure’s, tant als 
cursos nous com a 
aquests conjunts, 
les persones 
interessades s’han 
d’adreçar a l’Escola.

Bonificacions 
a les escoles 
bressol
El govern municipal de 
Llavaneres ha impulsat 
l’aprovació de noves 
bonificacions en les 
ordenances fiscals del 
2008 per incentivar l’ús 
de les escoles bressol 
municipals, Minerva 
i Sant Nicolau. Les 
famílies que hi portin un 
segon fill s’estalviaran 
un 15% de la quota. Del 
mateix descompte 
gaudiran les famílies 
nombroses per només 
un fill escolaritzat. Les 
que hi inscriguin un 
tercer fill tindran un 
estalvi del 20%. 
D’aquesta manera, es 
vol ampliar el suport 
que s’ofereix des de 
l’administració per fer 
compatibles la vida 
laboral i la familiar.

Imatge de la campanya de reducció de residus



El comiat de l’estiu ens ofereix el moment 
de fer balanç de la vigilància i el salvament a 
les nostres platges, servei que l’Ajuntament 
de Llavaneres encarrega cada any a Creu 
Roja. Aquesta ha estat una temporada de 
bany marcada per la tranquil·litat, en què 
s’ha treballat per garantir la seguretat dels 
banyistes i per prevenir accidents.

Pel que fa a dades estadístiques, s’han atès 
175 banyistes per diferents raons, des de 
picades de meduses (82) a traumatismes 
(59). No s’han registrat, però, casos greus. 
Des del servei s’ha insistit molt en la pre-
venció, que és tan important com actuar 
en cas d’accident. S’han comptabilitzat 722 
avisos –des de terra i des del mar– a embar-
cacions i banyistes, ja sigui per usos inco-
rrectes i perillosos de motos d’aigua, per la 
invasió de les zones de bany en el cas de les 
embarcacions, o per l’ocupació que els ba-
nyistes feien de la zona de navegació. Tam-
bé cal destacar el lliurament de 68 braçalets 
a nens i nenes per evitar que es perdessin, 
l’ajut a discapacitats (56 assistències), i el 

servei amb cadires amfíbies per a permetre 
el bany a les persones amb problemes de 
mobilitat (58 casos).

Inversions i campanyes de conscienciació

Aquest estiu, la Regidoria de Sanitat ha fet 
una important inversió en equipaments per 
a les platges: binocles, ràdios i aparells de 
comunicació; kits de primers auxilis; mo-
biliari d’atenció mèdica... A més, s’han fet 
campanyes informatives de promoció de la 
salut, especialment per prevenir afeccions 
i accidents (insolacions, meduses...) Igual-
ment, s’han definit els usos dels diferents 
espais de la platja per tal de distingir les zo-
nes de bany de les de circulació de motos 
d’aigua i barques, així com els espais consi-
derats no aptes per al bany per problemes 
d’accés.

Platges segures
sanitat
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L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupe-
ra, és un dels sis membres de la comis-
sió executiva del Consorci Digital Mata-
ró-Maresme. El consell està presidit per 
l’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, i 
com a vicepresidents trobem els alcaldes 
d’Alella, Andreu Francisco; de Premià de 
Dalt, Joan Baliarda, i de Vilassar de Dalt, 
Llorenç Artigas. També en formen part, 
com a vocals, l’alcalde de Llavaneres, Ber-
nat Graupera, i el president del Con-
sell Comarcal del Maresme (CCM), 
Josep Jo. El gerent és Jordi Marín. 
El nou canal va començar a emetre 
en fase de prova l’11 de setembre 
amb el nom de Maresme Digital 
TV. És la primera televisió local pú-
blica, després de BTV, a emetre en 
TDT. D’altra banda, a proposta de 
Graupera, el Consorci té en marxa 
una iniciativa per resoldre els pro-

blemes de recepció del senyal televisiu a la 
comarca. L’alcalde de Llavaneres va propo-
sar l’elaboració d’una anàlisi, individualit-
zada per a cada municipi, de la cobertura 
de senyal TDT i que es tiressin endavant 
els projectes necessaris per aconseguir el 
màxim de cobertura el 2008. El Consorci 
Digital Mataró-Maresme compta amb la 
participació de 13 ajuntaments del Baix 
Maresme i del Consell Comarcal. 

Bon balanç del servei de 
vigilància i salvament de Creu 
Roja al litoral de Llavaneres
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Llavaneres aposta pel nou canal 
Maresme Digital TV 

Els comptes del 
2006, a estudi
La junta de govern va 
adjudicar el 12 de 
setembre a l’empresa 
Audicat, l’elaboració 
d’una auditoria 
econòmica i financera 
de l’exercici 2006 a 
l’Ajuntament de Sant 
Andreu de 
Llavaneres. 
L’objectiu d’aquest 
estudi, que tindrà un 
cost de 9.000 euros més 
IVA, és analitzar si els 
comptes municipals de 
l’any passat compleixen 
amb els principis 
comptables adequats i, 
en cas que sigui 
necessari, es determi-
naran les correccions 
a seguir. El govern 
municipal 
destaca que amb 
aquesta decisió es 
porta a terme un dels 
compromisos anunciats 
a principis del mandat.

El Balís 
guardarà a 
l’hivern la 
barca de 
salvament 
marítim
El port Balís s’ha 
compromès amb 
l’Ajuntament de 
Llavaneres a destinar 
durant l’hivern una 
zona de les seves 
instal·lacions per a 
guardar, sense cap 
cost, l’embarcació de 
salvament marítim que 
al llarg de la temporada 
de bany fa servir Creu 
Roja a les platges de 
la població. El govern 
municipal destaca que 
l’acord suposarà per 
al consistori un estalvi 
anual de 1.500 euros, 
import que fins ara es 
pagava pel lloguer del 
magatzem on es 

Un moment de la presentació del nou canal de televisió. 

comunicació

Panoràmica de la platja.



La Regidoria de Promo-
ció Econòmica, Comerç i 
Turisme de l’Ajuntament 
de Llavaneres vol impul-
sar el comerç local. El 
consistori s’ha adreçat 
als botiguers per dema-
nar-los que participin 
en l’elaboració conjunta 
d’un pla d’actuació per a 
l’últim trimestre de l’any, 
d’octubre a desembre de 
2007. La iniciativa arren-
ca de la reunió que el 
regidor Josep Molina va 
mantenir amb representants de la Unió de Botiguers i Ser-
veis (UBS). S’està treballant en la possibilitat d’organitzar 
una fira de bolets i una altra d’ornamentació de Nadal, on 
serien convidats a participar tots els comerciants i artesans 
de la vila relacionats amb aquests temes. 

La reunió entre l’Ajuntament i la UBS va servir per desta-
car altres aspectes d’interès. S’està estudiant regalar vals 
d’aparcament de la zona blava als clients del comerç lo-
cal. Un altre tema pendent és l’aplicació d’un protocol de 
circulació prioritària de vianants al carrer de Munt, proto-
col en què treballa actualment l’Ajuntament. A la reunió 
també es va parlar de com es pot millorar el pla de reco-
llida d’escombraries al comerç i la UBS va demanar su-
port a l’Ajuntament per adequar telemàticament la seu de 
l’entitat. 
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La marca turística de “Les 
3 viles” pren embranzida

promoció econòmica

L’objectiu de consolidar la marca de 
qualitat turística de Les 3 viles entre 
Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt 
i Caldes d’Estrac, pren embranzi-
da. Els nous titulars de Turisme 
dels tres municipis, Josep Molina, 
de Llavaneres, Amadeu Clofent, de 

Sant Vicenç, i Àngel Rusiñol, de Caldes, es van reunir el 
passat 20 d’agost per confirmar l’aposta per a aquest pro-
jecte. 

La reunió va servir per establir les línies de treball fins el 
2010. El primer pas serà proveir de continguts el projecte. 
Un cop definits els primers paquets turístics i la identitat 
corporativa, es començarà a treballar en la preparació de ma-
terial per a donar a conèixer la marca. S’ha previst l’edició 
d’un llibre, de fullets i CD informatius i d’una guia gas-
tronòmica. D’altra banda, a mitjans d’octubre s’organitzarà 
una trobada amb empreses locals del sector turístic per tal 
implicar-les en el projecte.

La senyalització de rutes, la comercialització dels paquets 
turístics i la creació de noves propostes amb visites guiades 
pels tres pobles, són algunes de les línies de treball fixa-
des per al 2008. També es posaran les bases per a què du-
rant el 2009 es pugui estrenar un web i s’obrin oficines 
d’informació turística de Les 3 viles. Entre les accions previs-
tes per al 2010, hi ha l’elaboració d’un pla d’actuació per a 
l’excel·lència turística de la marca i la posada en marxa del 
Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Desti-
nació (SICTED).
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Dinamitzar el comerç de 
Llavaneres

Llavaneres va solidaritzar-se amb els malalts d’Alzheimer i els 
seus familiars. Durant el mes de setembre es va poder visitar 
una exposició benèfica de pintura a Ca l’Alfaro i conèixer més 
detalls sobre aquesta malaltia. Els actes, que van consistir en 
l’exposició de quadres i una conferència, van ser organitzats 
per l’Associació de Familiars Malalts d’Alzheimer del Mares-
me, amb el suport de la Regidoria de Benestar Social.

Els beneficis de la venda dels quadres, cedits gratuïtament 

pel pintor mataroní Salvador Pujol, es destinaran a aquesta 
associació. La conferència es va oferir a la sala de plens el pas-
sat 5 de setembre i va tenir una gran assistència. Va ser una 
ponència molt interessant de la metgessa Pilar Sanz Cartage-
na, neuròloga de l’Hospital de Mataró. La doctora va explicar 
què és la malaltia de l’Alzheimer i quins són els signes que 
l’envidencien. Es tracta de la demència senil més freqüent, 
però continua sent una gran desconeguda i és impossible 
prevenir-la i guarir-la. 

Solidaris amb els malalts d’Alzheimer

A l’esquerra, inauguració de l’exposició benèfica. A la dreta, el regidor de Benestar Social, Nani Mora, i l’alcalde de Llavaneres, 
Bernat Graupera, amb la presidenta de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Mataró.

benestar social

Vista del carrer de Munt, el més 
comercial de Llavaneres.
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La temporada d’estiu a la piscina munici-
pal es va acomiadar el passat 1 de setem-
bre amb la festa de cloenda dels cursos de 
natació. Els nens i nenes van gaudir de la 
trobada, on no van faltar competicions de 
natació per edats, jocs a l’aigua i berenar 
per a tothom. A més, es va fer una fotogra-
fia de família per recordar la temporada. 

Durant aquests mesos d’estiu, un cente-
nar d’alumnes han seguit els cursos que 
organitzen la Regidoria d’Esports i Fels & 
Eis. En la majoria de casos, els participants 
han estat nens i nenes d’entre 3 i 14 anys, 
tot i que també hi ha hagut un grup reduït 
d’adults. 

Fins l’estiu que ve!
esports

Els alumnes dels cursets de natació que organitzen la Regidoria d’Esports i 
Fels & Eis, celebren la cloenda de la temporada

Els alumnes i monitors, en la festa de cloenda. 

Neix la Penya 
Perica de Llavaneres 
La Penya Perica de 
Llavaneres es va 
presentar en societat el 
14 de setembre en un 
acte a la sala de plens 
de l’Ajuntament. Com 
a convidat d’honor, la 
penya va comptar amb 
l’assistència del president 
del RCD Espanyol, Daniel 
Sánchez-Llibre, entre 
d’altres directius, i amb 
la presència de l’alcalde i 
de regidors del consistori. 
La Penya Perica és una 
nova entitat del poble que 
ja neix amb un centenar 
de socis. Al capdavant hi 
ha, entre d’altres, Antoni 
Costa Tono, Pilarín Spa 
i Josep Bartrès. Aquesta 
és la primera vegada 
que un grup d’aficionats 
de l’Espanyol decideix 
formar una entitat a 
Llavaneres. La iniciativa 
va sorgir després de la 
final europea de Glasgow, 
que va ser un moment 
àlgid per a l’espanyolisme, 
malgrat la derrota. En 
aquests moments, el RCD 
Espanyol pot presumir de 
tenir una plantilla formada 
en gran part per futbolistes 
dels equips de base.

Gratuïtat de l’autobús 
municipal, per als majors 
de 65 anys
El govern municipal de Llavaneres ha im-
pulsat una millora important per a facilitar 
l’accés a l’autobús municipal a les persones 
majors de 65 anys empadronades al munici-
pi. L’Ajuntament crearà un nou títol de viatge 
gratuït per a persones jubilades i pensionis-
tes. La mesura també beneficiarà el col·lectiu 
de persones en situació legal de discapacitat. 
Es coneix ja com la targeta blanca i facilitarà 
molt la mobilitat d’aquests veïns per l’interior 
del municipi. La iniciativa estava recollida en 
el llistat d’onze compromisos que va elaborar 
el nou equip de govern municipal, format per 
CiU, ERC i Gent de Llavaneres, a l’inici de 
l’actual mandat 2007-201 1. La proposta va re-
bre l’aprovació del ple municipal del passat 19 
de setembre. Aquest servei es gestionarà des 
de la Regidoria de Benestar Social.

Benestar Social vol saber 
quin interès té el servei de 
centre de dia 
La Regidoria de Benestar Social s’ha adreçat 
per escrit a les persones majors de 65 anys 
empadronades al municipi per saber si estan 
interessades en el servei de centre de dia. Es 
creu que hi ha moltes persones que volen gau-
dir d’aquest recurs però que no ho poden fer 
per manca de transport. S’ha enviat també un 
qüestionari i es demana que es retorni om-
plert. Es tracta que les persones grans, els seus 
familiars o els cuidadors, s’adrecin a Serveis 
Socials (a Ca l’Alfaro) per demanar aquest ser-
vei de centre de dia i un mitjà de transport. Se-
gons el resultat de la consulta, Benestar Social 
es plantejarà millorar el desplaçament i crear 
un servei municipal de centre de dia. El regi-
dor de Benestar Social, Nani Mora, destaca que 
és un compomís recollit en el pacte de govern i 
una de les prioritats dels propers quatre anys. 

benestar socialTornen els tallers per 
a la gent gran
La Regidoria de Benestar 
Social organitza, un any 
més, els cursos gratuïts per 
a la gent gran de 
Llavaneres. L’oferta, que 
s’allargarà fins el mes de 
juny, inclou sis propostes. 
Dues van començar al 
setembre: Flors de Bach, 
per als dimarts, i Dibuix, 
per als dimecres. Els altres 
cursos començaran a 
primers d’octubre: 
Autoestima i contes (dos 
grups), dijous i divendres; 
Teatre, dijous; Taller 
d’entrenament de la 
memòria, dilluns i Tertúlia 
Literària, dimarts. Més 
informació i inscripcions: 
de 9.00 a 12.00 h, a la 
Regidoria de Benestar 
Social, a Ca l’Alfaro.



La festa de cloenda de les XXXV Jornades Internacionals 
Folklòriques de Catalunya, que es va fer el 16 de setembre a Lla-
vaneres, va ser tot un èxit. Unes 800 persones van gaudir, a Ca 
l’Alfaro, de més de dues hores d’espectacle de música i dansa 
a càrrec d’uns 250 artistes. Va ser tota una descoberta de l’art i 
de la cultura de sis pobles arribats d’arreu del món -Bielorússia, 
Bulgària, Kamtxatka, Perú, Angola i la Xina-, que van sorpren-
dre amb la posada en escena de les seves danses tradicionals. 
Per part catalana, hi van actuar l’Esbart Ciutat Comtal i el grup 
Bufalondre. Va haver-hi moments espectaculars, sobretot amb 
Angola, i d’altres de molt emotius, com ara quan els músics de 
la companyia Vyaselle de Bielorússia van fer aixecar el públic 
amb la interpretació d’El cant de la senyera. Tot plegat, una gran 
festa de la interculturalitat. A l’acte, hi van assistir l’alcalde Ber-
nat Graupera i regidors de l’Ajuntament; el president d’Adifolk, 
Francesc Melià; un representant del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Jordi Roca, i la còn-
sol honorària de Bulgària a Barcelona, Adela Clemente. La jor-
nada va començar amb una recepció a l’Ajuntament, va conti-

nuar amb una cercavila i, després de l’espectacle, es va oferir un 
sopar de germanor, amb el corresponent intercanvi de regals i 
de lliurament de plaques commemoratives. Ja fa 16 anys que 
Llavaneres col·labora amb aquestes jornades de cultura popu-
lar que organitza l’Adifolk.
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Les diverses delegacions, amb les seves banderes.

El Museu-Arxiu de Llavaneres va obrir el setembre la tem-
porada d’exposicions amb una mostra retrospectiva del seu 
primer quart de segle. L’acte d’inauguració, que va aple-
gar una cinquantena de persones, va servir per posar de 
relleu que l’actual Museu s’ha construït gràcies a l’esforç 
col·lectiu i, especialment, d’uns quants llavanerencs que 
s’hi han dedicat en cos i ànima. Entre aquests noms propis, 
es va destacar el de Joaquim Bertran, que no va poder as-
sistir a l’acte per qüestions de salut. L’alcalde, Bernat Grau-
pera, va demanar un aplaudiment per a Bertran, que ha 
estat “el pare de la criatura”, com va destacar Enric Roma, 
membre del Patronat del Museu. També van merèixer un 
reconeixement especial els dos directors que ha tingut el 
centre: Ferran Manau i, l’actual, Lluís Albertí.

Després de la salutació de l’actual director, Enric Roma va 
destacar l’impressionant arxiu fotogràfic de Llavaneres, 
amb imatges dels últims 50 anys que ha aconseguit aplegar 
Joaquim Bertran, a qui va qualificar d’“anarquista cultural”. 
De Manau, va dir que ha estat un “tossut cultural” que ha 
lluitat amb totes les institucions per aconseguir fer créixer 
el Museu. A tot aquest esforç, s’hi ha de sumar el de “molta 
gent extraordinària” i, sobretot, el de Lluís Albertí, a qui 
Enric Roma va qualificar com el “fitxatge de la nostra vida”, 
pels seus coneixements i la seva voluntat ferma.

“Complir 25 anys quan es va començar com una utopia, és 
una satisfacció que no es paga amb diners”, va dir Ferran 
Manau, que va assenyalar que avui, tres anys després de la 
inauguració de la seu de Can Caralt, s’ha de treballar per 
continuar ampliant i donant continuïtat al Museu. 

L’alcalde, Bernat Graupera, en nom del consistori, va asse-
gurar que l’Ajuntament sempre ha fet i farà costat al Museu 

i va donar les gràcies als impulsors del projecte i a tothom 
que hi ha col·laborat. Graupera va destacar el “valor incal-
culable” que té el Museu-Arxiu amb totes les seves seccions, 
i va afegir que és un gran motiu d’orgull per al consistori.

El Museu-Arxiu va repartir entre els assistents un llibret 
amb imatges i recordatoris d’aquests 25 anys. Es tracta d’un 
resum del que durant el mes de setembre s’ha pogut veure 
a la sala d’exposicions i que recorda com El Casal va acollir 
la primera seu entre 1982 i 1997, que aquell any el Museu 
es va traslladar  provisionalment a Ca l’Alfaro, i que la seu 
definitiva va arribar amb la compra i la rehabilitació de la 
masia de Can Caralt, la qual cosa va permetre agrupar tot el 
fons del Museu, la Pinacoteca i l’Arxiu Històric.

Mèrit de tot un poble
Reconeixement públic als impulsors del 
Museu-Arxiu de Llavaneres

Una gran festa de la interculturalitat a Ca l’Alfaro

A dalt, intervenció del director del Museu, amb les 
autoritats. A baix, detall del públic assistent.
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Una bona lectura per començar el curs
Si després d’acabar l’estiu, a algú se li ha fet una mica pe-
sada la tornada a la rutina de cada dia, la biblioteca muni-
cipal us proposa bons moments d’oci amb la lectura de les 
novetats literàries més recents. Properament recomanarem 

música i pel·lícules, ja que la biblioteca també disposa de 
material audiovisual per als seus usuaris. Esperem que us 
agradi... 

Manel Aires, director de la Biblioteca

En aquest nou llibre de l’escriptora 
llatinoamericana, l’autora, com ja va 

fer en una altra obra seva (Paula),
 s’adreça a la seva filla, morta ja fa 

anys, per explicar-li què ha passat amb 
tota la seva família des que ella els va deixar.

 
Una història plena d’emoció que de segur que agrada-

rà als lectors habituals de l’Allende.

Isabel Allende 
La suma de 

los días

Si us va agradar l’obra que tenim 
a la biblioteca d’aquesta autora
 (Las viñas de Napa Valley) i, en 

general, us agrada la novel·la 
romàntica, gaudireu amb aquest

 primer llibre de la Trilogía del jardín.
 Quan necessitaven deixar enrere el passat, Stella, 

Rosalind i Hayley van a viure a la mansió Harper, a 
Memphis, i es dediquen a un petit viver de plantes i 

flors. Juntes descobriran l’amor i també un petit miste-
ri fantasmal que viu a l’antiga mansió.

Nora Roberts
Dalia 
azul

Aquest cop en clau històrica, 
Antonio Gala ens transporta amb
 la seva nova novel·la a l’època de

 Felip II i, en boca del seu secretari 
personal, Antonio Pérez, se’ns 

desvetllen els secrets de la història oculta de 
la monarquia hispànica d’aquells temps. El secretari té 

en el seu poder cartes i documents que impliquen en 
obscures intrigues tots els personatges importants del 

seu temps i de l’immediat passat: des dels Reis Catòlics 
fins a Felip II, passant pel seu pare, Carles V.

Antonio Gala
El pedestal de las 

estatuas

cultura

Els carabinieri entren a l’apartament 
d’un pediatra i s’emporten el seu fill de 

divuit mesos. Brunetti, l’investigador de 
ficció de Donna Leon, ja té un nou cas. 

Aquest serà el primer, però, sense un 
crim explícit, i en el qual es barregen dues trames 

paral·leles al voltant del tràfic il·legal de menors i dels 
dilemes de la medicina actual.

Donna Leon
Líbranos 
del bien

Un retrat social de la nostra època,
 centrat a la ciutat de Madrid. 

La nova novel·la de Lucía Etxebarria, 
ambientada en un centre social, ens 

presenta nens de molts països diferents 
que juguen junts; dones que no comparteixen 

nacionalitat però sí algunes històries de maltractament 
per la seva condició femenina, i tot un univers divers 

i caòtic d’edats, races, classes socials i gents de pro-
cedència i extracció molt diverses, talment com se’ns 

mostra al nostre món actual.

Lucía Etxebarria
Cosmofobia

En motiu de l’acte del Correllengua 
que se celebra a la Biblioteca 

municipal el dia 5 del mes d’octubre
 d’enguany, hem volgut també 

incloure en aquestes recomanacions 
el llibre de l’autora que en serà la protagonista: 

Patrícia Gabancho, l’escriptora i crítica de literatura 
d’origen argentí, que reflexiona en aquest assaig sobre 

el futur incert de la nostra llengua i cultura.

Patricia Gabancho
El preu de ser 

catalans
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Participació ciutadana és un terme que 
cada cop està més de moda, però per posar-
lo en pràctica cal una implicació per part 
de tothom. L’Ajuntament, convençut de la 
necessitat de donar veu als ciutadans en les 
qüestions que ens afecten a tots, ha creat 
una nova àrea de treball municipal, encap-
çalada pel segon tinent d’alcalde, Nani 
Mora. Els objectius prioritaris d’aquesta 
àrea són incorporar el debat i el diàleg en 
les actuacions municipals i difondre els va-
lors democràtics a la ciutadania.

Es crearan i potenciaran nous ca-
nals de comunicació entre els go-
vernants i els ciutadans per donar a 
conèixer les iniciatives municipals 
i recollir les inquietuds del carrer. 
En aquest sentit, en el moment 
de tancar aquesta edició, hi havia 
anunciada una reunió per al 24 
de setembre per tal de presentar el 
nou govern i la Regidoria de Parti-
cipació Ciutadana a les entitats de 
la població.

Per fomentar la interrelació, està 
previst, entre d’altres iniciatives, 

crear consells consultius i sectorials, redac-
tar un reglament de Participació Ciutadana 
i promoure consultes ciutadanes. Així ma-
teix, es contribuirà al desenvolupament del 
teixit associatiu tot oferint informació, as-
sessorament i formació a les entitats. 

Altres reptes fixats per la Regidoria són ca-
nalitzar i gestionar les peticions i informa-
cions dels col·lectius veïnals i de les associa-
cions, així com promoure l’Administració 
digital.

serveis municipals

Noves vies de participació
La Regidoria de Participació Ciutadana neix amb la voluntat de mi-
llorar el diàleg entre la ciutadania i el govern municipal

Carta de felicitació
Em dirigeixo a vosaltres per 
aplaudir la iniciativa d’obrir-vos 
al poble a través d’aquesta secció 
de la revista Llavaneres Informa. 
De fet, ha estat una bona eina 
on poder donar vida a diversos 
comentaris que tinc al cap des 
de fa setmanes i que no he sa-
but fins ara com traslladar-vos. 
En primer lloc, voldria felicitar 
els responsables de la mesura 
d’ampliar l’espai d’aparcament 
a la zona del camp de futbol 
durant els mesos d’estiu, per-
què ha descongestionat molt 
la zona en què visc i m’ha fa-
cilitat la vida mentre ha estat 
vigent. Espero que ben aviat 
es trobi una solució definitiva, 
tan còmoda com aquesta, a la 
manca d’aparcament en aques-
ta part del poble! Voldria també 
aprofitar la comunicació per 
demanar al departament que 
correspongui que  s’instal·lin 
“bams” o altres mètodes per 

reduir la velocitat dels vehicles 
que circulen al carrer del Doc-
tor, ja que sovint (al llarg de les 
24h del dia) detecto vehicles 
que ho fan temeràriament, 
tenint en compte les dimen-
sions del carrer i el perill que 
suposa per a infants i gent 
gran que hi passeja o hi viu. 
Finalment, m’agradaria donar 
l’enhorabona al nou equip de 
govern i agrair-los les iniciati-
ves que tenen en projecte per 
a millorar la vida de tots nosal-
tres. Espero que la qualitat de 
vida de la meva família millo-
ri al llarg dels propers quatre 
anys com a conseqüència dels 
vostres esforços! 

Gemma Sagué i Pla

Més freqüència de pas de 
l’autobús
Respectat i distingit senyor 
alcalde, el meu nom és Fabio-
la Ortiz i visc als apartaments 

Sant Pere. Escric aquestes ra-
tlles per demanar-li que con-
sideri, sisplau, la possibilitat 
que l’autobús de Llavaneres 
faci més seguides les parades 
cap a l’escola Sant Andreu. Sr. 
Bernat, tinc dos nens molt pe-
tits, no disposo de vehicle i no 
em vull trobar en la penosa si-
tuació de no poder escolaritzar 
els meus fills, perquè no seria 
just. Sóc resident de Llavaneres 
des de fa gairebé 9 anys. Estic 
disposada, si vostè ho estima 
pertinent, a recollir les signatu-
res que siguin necessàries per 
fer realitat aquesta necessitat 
que tenim moltes persones. 
M’acomiado de vostès molt cor-
dialment amb la fe i l’esperança 
que aviat aquesta petició es pu-
gui fer realitat.  Gràcies respec-
tat senyor i, si-us-plau, tingui 
en compte aquestes paraules. 

Fabiola Ortiz Martínez.

participació ciutadana
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La tècnica i el regidor de l’àrea.

La fitxa
Adreça: 
Ca l’Alfaro
Passeig de la Mare de 
Déu de Montserrat

Horari: 
Matins, 
de dilluns a divendres, 
de 9.00 a 14.00 h

Telèfon: 
937 023 637
Fax: 
937 023 639

Correu electrònic: 
participacio@
llavaneres.es

Tècnica de l’àrea: 
Gemma Gibert

Regidor de Participació 
Ciutadana: 
Nani Mora

Escriu-nos a:
premsa.sall@
llavaneres.es

Aquestes són les 
primeres cartes que 
han arribat a la nostra 
adreça electrònica.

Les cartes no poden 
superar les  10 ratlles 
(format DIN-A) i han 
d’anar signades 
(nom, cognom i DNI). 

Gràcies per la vostra 
col·laboració.

A peu de 
carrer
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Nou 
mandat, 
nou curs 
polític i nou 
curs escolar

Cal evitar tractes de favor en l’accés a places de 
feina pública. Una bona gestió de govern passa 
per assegurar l’eficàcia professional dels treba-
lladors de l’Ajuntament. El procés de selecció de 
personal ha de garantir que les places s’ocupen 
amb aquells aspirants que millor s’ajusten al 
perfil demanat, i que la valoració de mèrits i 
capacitats és correcta.

Ens hem oposat a l’ús de l’Ajuntament com a via 
de col·locació laboral. En el passat hem criticat 
la dedicació exclusiva plantejada com una sor-
tida personal feta a mida. La situació que hem 
trobat, amb un procés de planificació obert, poc 
clar i amb molts fronts compromesos, exigeix 
un coneixement tècnic i una implicació política 
directa en l’àrea territorial de l’Ajuntament.

En aquest punt crucial que compromet el futur 
de Llavaneres, cal aplicar criteris polítics clars i 

competència tècnica. És per això que defensem 
com a millor opció aquella que permet unir en 
una sola persona aquestes dues vessants, la po-
lítica i la tècnica, cosa que ha de resultar un be-
nefici més gran per al poble. Aquestes mesures 
de govern faran més eficient la gestió.

Ara treballem per tal de millorar el sistema de 
recollida selectiva: Volem contenidors accessi-
bles, camions i contenidors correctes; cal evitar 
el problema dels lixiviats i dimensionar correc-
tament els recursos humans que es destinen 
a aquest servei. La participació responsable 
de cada ciutadà és també important en aquest 
punt: cal exigir un bon servei a l’Ajuntament i, 
alhora, ajustar-se a les condicions de recollida 
en benefici de la resta de veïns. 

Participa:  www.gentdellavaneres.cat

Hem començat un setembre ple d’activitats i 
d’actes: la celebració dels 25 anys del Museu 
Arxiu, el 51è Homenatge a la Vellesa, la Diada 
Nacional de l’11 de Setembre, l’exposició i les 
conferències sobre l’Alzheimer, la cloenda de 
les Jornades Internacionals Folklòriques i un 
munt d’altres celebracions i esdeveniments.

També s’ha iniciat un nou curs escolar i el nos-
tre alcalde ha visitat personalment totes les clas-
ses dels sis centres escolars que tenim a Llava-
neres. Ha tingut l’ocasió de veure i parlar amb 
els nens i nenes del poble i amb el professorat; 
de contestar les seves preguntes i de comprovar 
que tot estigués a punt per al nou curs. Ells són 
el futur de Llavaneres.

El nou govern s’ha estrenat amb moltes ganes 
de treballar i arreglar els problemes de Llavane-
res, però tot just fa un parell de mesos (6 de ju-
liol) que va prendre possessió. Som conscients 

que hi ha molta feina i hem començat amb els 
temes mes importants: la solució del problema 
de la llar d’infants Sant Nicolau, que per man-
ca de previsió corria el perill de quedar sense 
ningú que la gestionés aquest curs; el trasllat 
del mercat municipal i la manca d’aparcament; 
l’auditoria econòmica (l’Ajuntament té un dèfi-
cit de més d’1 milió d’euros); la concessió per 
50 anys de la nova zona esportiva; la targeta 
blanca per als nostres avis; la regulació del tràn-
sit del carrer de Munt; la recepció dels canals 
de TV, el web municipal, etc. I encara hi haurà 
molts més problemes que aniran sortint i que 
s’hauran de resoldre.

Queda pendent de solucionar de forma urgent 
el tema de la neteja viària del carrers i places. 
S’hi ha començat a treballar. D’altra banda, som 
conscients que cal acabar de solucionar també 
els problemes de sorolls i molèsties als veïns.

Sovint els polítics solen repetir que tenen com 
a prioritat el benestar de les persones, però és 
també sovint que els seus fets no demostren 
aquesta suposada prioritat. 
 
És per això que la Secció Local d’Esquerra, a tra-
vés del seu regidor, en Nani Mora, ha decidit res-
ponsabilitzar-se d’una gran àrea de govern que 
té  com a objectiu final el benestar de les per-
sones, i especialment d’aquells col·lectius que 
es troben en una situació més desafavorida. En 
aquest sentit les primeres decisions preses per 
en Nani Mora demostren que tot això no són 
només paraules. Properament l’Ajuntament 
oferirà més i millor assistència a la gent gran 
amb la finalitat de millorar la qualitat de vida 
d’aquest col·lectiu de la nostra vila. 

 Respecte de la Participació Ciutadana, també 
podrem veure els resultats del treball d’Esquerra 

dins el Govern amb l’inici de propostes de par-
ticipació en tots els àmbits i, especialment, pel 
que fa referència al col·lectiu jove i a les enti-
tats i associacions de Llavaneres. 
 
Tres mesos a l’equip de govern han estat sufi-
cients per demostrar la ferma voluntat de tre-
ball i el compromís del nostre grup. Tenim la 
intenció que aquest treball no sigui tan sols flor 
d’un dia, sinó que suposi la demostració de la 
sensibilitat de la gent d’Esquerra vers els seus 
ciutadans, les seves necessitats i les seves de-
mandes. 
 
No cal dir que, des d’Esquerra, restem oberts 
a totes les opinions, suggeriments i reclama-
cions que ens vulgueu fer i que serveixin, de 
veritat, per a millorar la qualitat de vida de tots 
els llavanerencs.

Treball i 
compromís 
per les 
persones 

Complint 
programa 
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Han passat les eleccions, hi ha hagut les vacances... 

Els partits en el grup de govern van prometre 
en els seus programes electorals moltes coses 
que caldria haver-les engegat en el mateix mo-
ment que van accedir al govern.

On és l’auditoria urbanística? I l’auditoria 
econòmica? 

Són dues accions imprescindibles per saber 
realment com ha deixat l’Ajuntament l’anterior 
govern; necessàries per poder planificar els 
nous pressupostos, per exemple, o per saber si 
realment cal que la Regidora d’Urbanisme tre-
balli a dedicació completa amb el sobrecost que 
això comportarà.

És realment cert que l’Ajuntament té 1,7 milions 
d’euros de dèficit?

Com ho farem per pagar 108 nòmines de treba-
lladors de l’Ajuntament, si la despesa corrent ha 
augmentat fins a 1,5  milions d’euros?

Si partim de la base que el govern anterior 
tenia previst ingressar en llicències i taxes 
d’urbanisme fins a 1,7 milions d’euros, però 
la realitat és que només  s’ha ingressat, fins 
la data d’avui, la trista xifra de 200.000 €, què 
passarà?

No ens agradaria que tot això acabés fent que 
el POUM seguís endavant amb l’excusa dels 
importants ingressos que pot generar per a 
l’Ajuntament. Recordem que, des del Departa-
ment d’Urbanisme, la Generalitat ha instat a 
modificar-lo. Hi ha algun pla al respecte? 

Ens hi posem a treballar tots?
Hi ha molt per fer...

El nou govern es troba aquest curs escolar amb 
la feina feta.

Gràcies al treball realitzat per l’anterior govern 
municipal, avui podem estar satisfets d’iniciar 
el nou curs escolar sense cap problema:

• Cap nen de 0 a 3 anys, sense plaça. Fa quatre 
anys eren més de 50.

• 2006: Compromís de construcció de l’IES de 
Sant Vicenç, pactat entre els alcaldes de Sant 
Vicenç i de Llavaneres en uns terrenys quali-
ficats com a equipament docent. Aquest fet 
resoldrà la preocupació que tant l’anterior go-
vern municipal com també la comunitat edu-
cativa tenien respecte de la congestió del nou 
edifici de l’IES, a la vegada que possibilitarà la 
utilització dels espais alliberats per a d’altres 
activitats educatives i socials.

• Reserva de sòl prevista al POUM per a la cons-
trucció imminent d’una nova escola de pri-
mària a Can Sans, amb el compromís del Con-
seller Bargalló, i d’una tercera escola bressol a 
la mateixa zona per part de l’Ajuntament.

• Construcció de la cuina del CEIP Sant An-
dreu, l’únic centre que no en tenia, per a què 
tots els alumnes tinguin els mateixos serveis.

Sense l’ajut i la col·laboració de la comuni-
tat educativa, representada en tots els consells 
escolars i en el consell escolar municipal, 
tota aquesta feina i tots aquests fets no hau-
rien estat possibles. I és que, per a nosaltres, 
l’ensenyament ha estat, és i serà prioritari.

La gent 
gran: una 
ciutadania 
activa que 
aporta valor 
a la 
comunitat

El passat mes de setembre va tenir lloc el 51è 
Homenatge a la Vellesa organitzat pel Patronat 
Local de la Vellesa.

Cal reconèixer no solament la importància so-
cial i demogràfica de la gent gran, sinó també 
la seva aportació essencial en la millora de la 
cohesió i el benestar, en tant que suport fona-
mental en les febles estructures familiars.

La vellesa no és el final de res, sinó un trajecte 
que cal recórrer amb el protagonisme de què 
l’experiència ha fet acreedor aquest sector de 
la societat. Per això, i donada la vulnerabilitat 
en què es troba la gent gran en una societat 
“estressada” que els oblida, l’Administració ha 
de vetllar pels interessos d’aquest col·lectiu, ja 
que el seu benestar és símbol de la salut del 
nostre poble.

En aquest mandat, des del grup municipal del 
PSC treballarem perquè totes les propostes in-
closes en el nostre programa siguin una reali-
tat per als avis i àvies del nostre municipi. En 
destaquen les següents: afavorir el lleure entre 
la gent gran amb un “carnet d’or”; promoure’n 
l’accés a les tecnologies de la informació i la 
comunicació; afavorir la pràctica de l’esport; 
fer la devolució dels impostos municipals a 
aquells que tinguin ingressos inferiors a 600 
euros mensuals; facilitar-los la mobilitat... Per 
descomptat, totes aquelles propostes del go-
vern municipal emmarcades en aquesta línia 
tindran el nostre reconeixement.

Cal seguir desplegant polítiques a favor de la 
gent gran en tant que ciutadans actius, reco-
llint-ne les necessitats específiques en dife-
rents àmbits, més enllà de les situacions de 
dependència.

L’ensenyament 
ha estat, 
és i serà 
prioritari

Per una 
oposició 
constructiva
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agenda
En defensa 
del català
Amb més força que mai, 
ara que s’acaba de 
constituir la secció 
local de la CAL 
(Coordinadora 
d’Associacions per la 
Llengua), arriba una 
nova edició del 
Correllengua, que es 
farà del 5 al 7 d’octubre 
per reivindicar l’ús de 
la llengua catalana. El 
programa d’actes és molt 
variat. Comença amb una 
conferència sobre les 
llibertats nacionals. El 
moment central es viurà 
dissabte 6, al parc de Ca 
l’Alfaro. Hi ha moltes 
propostes festives, 
sempre amb el caràcter 
reivindicatiu de rerefons, 
i no hi faltarà l’arribada 
de la flama i la lectura 
del manifest. Molt 
emotiu serà, d’altra 
banda, el recital poètic i 
musical en homenatge a 
Josep Palau i Fabra, que 
tancarà les jornades a 
Can Caralt, diumenge al 
vespre.

Natàlia Radó és la 
presidenta de la CAL 
de Llavaneres, 
Joan Calçapeu n’és el 
vicepresident, 
Montserrat Solà fa de 
secretària i la 
tresorera és Roser 
Sunyol. Després de tres 
anys organitzant 
activitats a Llavaneres 
amb motiu del 
Correllengua, enguany 
un grup de gent del 
poble s’ha decidit a crear 
la secció local. Per tirar 
endavant les activitats, 
han demanat el suport 
d’altres entitats culturals. 
L’objectiu d’aquesta nova 
entitat de Llavaneres 
és fomentar l’ús de la 
llengua catalana amb 
activitats culturals. Si hi 
voleu contactar, envieu 
un e-mail a:
cal.llavaneres@gmail.com.

Divendres 5
Correllengua 2007
Xerrada col·loqui: Argentina i Catalunya, 
dues llibertats encara per assolir 
20.00 h / Sala d’actes de la Biblioteca 
municipal
A càrrec de Diego Arcos, del Casal Argentí 
de Barcelona, i Patrícia Gabancho, perio-
dista i escriptora, autora d’El preu de ser 
catalans
Organitza: CAL de Llavaneres, amb la 
col·laboració de la Regidoria de Cultura, la 
Biblioteca municipal i entitats culturals

Exposició de pintura de Mario Ghislandi
Inauguració: 19.30 h
Sala d’exposicions de Can Caralt
L’exposició es podrà visitar fins el 28 
d’octubre. 
Els horaris de visita són: de dilluns a divendres, de 17.00 
a 20.00 h; dissabtes, d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 
20.00 h, i diumenges i festius, d’11.00 a 14.00h.
Organitza: Museu-Arxiu de Sant Andreu de 
Llavaneres

Dissabte 6 
Correllengua 2007
L’hora del conte El món dels Tovets, amb el 
grup Tantàgora
12.00 h / Biblioteca municipal
Organitza: Biblioteca municipal, amb la 
col·laboració de la Regidoria de Cultura

Correllengua 2007
Parc de  Ca l’Alfaro
18.00 h Jocs de Taula
20.30 h Arribada de la flama i lectura del 
manifest
21.00 h Sopar popular
22.00 h Actuació 
23.00 h Punxa discos
Organitza: CAL de Llavaneres, amb la 
col·laboració de la Regidoria de Cultura i 
entitats culturals

Diumenge 7
Correllengua 2007
Recital poètic i musical en homenatge a 
Josep Palau i Fabra
19.00 h / Can Caralt
Piano a càrrec de Magda Parera; 
rapsoda, Xavier Ubach.
Organitza: CAL de Llavaneres, amb la 
col·laboració de la Regidoria de Cultura i 
entitats culturals

Dissabte 20
L’hora del conte: amb la rondallaire Sole 
Palau
12.00 h  / Sala infantil de la Biblioteca 
municipal
Organitza: Biblioteca municipal   

Dijous 25
Conferència: Immigració, percepcions 
ciutadanes i discurs racista
19.00 h / Sala d’actes de la Biblioteca
municipal
Amb Remei Sipi, vicepresidenta de la 
Federació de Col·lectius d’Immigrants de 
Catalunya     
Organitza: Biblioteca municipal   

Divendres 26
Sortida al teatre Apolo de Barcelona
Per veure Cabaret
20.30 h / Pg. Jaume Brutau, davant del CAP 
Preu entrada i bus: 55 €
Organitza: Regidoria de Cultura

4a Nit de Por
21.30 h / Font de la Llorita 
Per a inscripcions: del 15 al 26 d’octubre. Cada matí de 
9.00 a 14.00 h a la Regidoria de Joventut; dimecres i 
divendres de 18.00 a 20.00 h al Punt Jove
Preu: 3,5 €
Organitza: Acció Juvenil, amb la col·laboració 
de la Regidoria de Joventut

Dilluns 29
Audició de música 
19:15 h  Auditori de l’Escola Municipal de 
Música Can Caralt
A càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal
Organitza: Escola Municipal de Música de 
Llavaneres

CURSOS
Curs de dibuix i aquarel·la 
per a nois i noies de 6 a 12 anys. 
Matrícula oberta. 
Professora Carme de la Rosa. 
Horari: 
de dilluns a dijous, 
de 17.00 a 19.00 h. 
Més informació: 
93 792 76 41 / 661 07 22 32
Av. Catalunya, 38 baix 2a

Hi col·labora: Regidoria de Cultura

octubre 2007



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

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

telèfons d’interès
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Homenatge als més grans
Un any més Llavaneres ha homenatjat la gent gran. El 51è 
Homenatge a la Vellesa, que està adreçat a persones majors 
de 75 anys, va tenir lloc el 9 de setembre i no hi van faltar ni 
la missa ni el dinar de germanor. La celebració va començar 
amb l’eucaristia, presidida pel rector de la parròquia Se-
gimon Garcia Ramiro, que va dedicar una homilia molt 
emotiva als avis. Tot seguit es va donar pas a la festa, que 
aquest any es va fer al pavelló poliesportiu, més espaiós. 
Va començar amb havaneres a càrrec del grup El Cremat 
de Garbí, va continuar amb un dinar per a 200 persones i 
va acabar amb una sessió de ball amb música en directe. A 
l’acte hi van assistir l’alcalde, Bernat Graupera, i el regidor 
de Benestar Social, Nani Mora, a més d’altres regidors del 
consistori. L’homenatge, que organitza el Patronat Local de 
la Vellesa, es va completar el dia 20 amb l’excursió a la fà-
brica de xocolata Torres.

festes  

Aquest 26 d’octubre torna la Nit de Por, que aquest any 
arriba a la quarta edició. Una quarantena de persones estan 
al darrere del muntatge nocturn, que promet sorprendre 
tothom. El punt de trobada d’aquesta marxa terrorífica pel 
mig del bosc és la font de la Llorita, a les 21.30 hores. En 
grups, els assistents aniran sortint per completar el recorre-
gut, d’uns 25 minuts de durada, que puja cap al Molí de Can 
Cabot. De sorpreses, n’hi haurà per a tothom. Per als que 
hagin d’esperar el seu torn, es projectarà una pel·lícula i, 
com a novetat, es faran treballs manuals. L’any passat unes 
300 persones van participar a la Nit de Por. És una activitat 
ideada i muntada per Acció Juvenil, amb la col·laboració de 
la Regidoria de Joventut. Cal inscriure’s prèviament.

Si vols passar por...
Un moment de la festa.



De gala, per la Diada Nacional
Una vintena d’entitats de Llavaneres, encapçalades pel consisto-
ri, van participar en l’ofrena floral de l’Onze de Setembre davant 
del monòlit de Rafael Casanova. Com a novetat, aquest any hi 
onejava una senyera de l’Ajuntament, custodiada per dos poli-
cies locals vestits de gala. Així ho va destacar l’alcalde, Bernat 
Graupera, que va demanar un aplaudiment per a Josep Noms, 
la persona que fins ara havia portat la seva bandera per presi-
dir l’ofrena. Aquest va ser l’acte central de la celebració local de 
la Diada Nacional de Catalunya, que organitza la Regidoria de 
Cultura i Festes i que va començar amb sardanes la nit anterior. 
La lectura d’un manifest a càrrec de Rosa Maria López, de la 
Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil, va obrir l’acte. A continua-
ció, els representants de l’Ajuntament van fer l’ofrena de mane-
ra unitària, i van donar pas als partits polítics i les associacions. 
Hi van participar: Convergència i Unió, Partit Popular, Partit 

dels Socialistes de Catalunya, Gent de Llavaneres, SOS Llavane-
res, Joventut Socialista de Catalunya, Associació La Dona per la 
Dona, Associació Lluita Contra el Càncer, CAL (Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua), Casa de Andalucía y Extrema-
dura, Casal de la Gent Gran, Club Bàsquet Llavaneres, Club 
Esportiu Llavaneres i Escola de Futbol Llavaneres, Comissió 
Cavalcada de Reis, Coral Sant Andreu, El Casal de Llavaneres 
i secció de Festes i Tradicions Catalanes, Escola Municipal de 
Música, Fundació ROKPA, l’Intercanviador de Llavaneres, la 
Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil i el Patronat Ràdio-Televi-
sió de Llavaneres. ERC va fer la seva ofrena la nit anterior, amb 
una sardinada. L’alcalde va tancar la trobada amb un discurs 
reivindicatiu, demanant més inversions per a Catalunya, i amb 
agraïment a les entitats participants. El cant de l’himne d’Els 
Segadors va posar el punt final.

A dalt, els regidors del consistori, durant l’acte. A baix, algunes de les entitats participants, fent l’ofrena el dia 11 de Setembre.
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