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editorial

Un nou espai de comunicació

Aquest que teniu a les mans és el primer número d’una renovada eina de
comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania. La revista municipal enceta
una nova etapa, amb un seguit de propostes que us avançaré a continuació.
A partir d’aquest mes de setembre de 2007, la publicació arribarà a les nostres llars cada primer de mes. Serà, doncs, una revista mensual –tot i que
els mesos d’agost i setembre i els de desembre i gener compartiran edició-,
i tindrà com a objectiu acostar als llavanerencs i a les llavanerenques
la informació municipal.
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L’objectiu, però, no és solament informar de l’actualitat de la casa de la vila.
La nova revista té com a repte ser una eina de comunicació i de participació
ciutadana on també se sentin representats les entitats i els veïns en general. És per això que ens posem al vostre servei i esperem notícies vostres.
En aquest sentit estrenem una secció que, sota el títol d’A peu de carrer,
vol recollir les vostres opinions. Una altra novetat és l’apartat de la Tribuna
Política, on els sis grups municipals disposaran cada mes d’un espai per
posicionar-se respecte de l’actualitat municipal. En aquest primer número,
a més, us donem a conèixer els nostres regidors i la composició del nou
Ajuntament.
Cada mes ens acostarem a un servei municipal en una secció que pretén
fer pedagogia sobre la feina que es fa des de l’administració municipal. Per
començar, obrim aquest apartat presentant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC). I a més de tot això, en les planes de la revista també hi trobareu
informació d’actualitat i de serveis, consells mediambientals i l’agenda
d’activitats.
En la societat de la informació globalitzada en què vivim, és molt important
consolidar les eines de comunicació local per mantenir els lligams amb
la nostra comunitat. En aquesta línia, durant aquests mesos no solament
renovarem la revista municipal, sinó que també treballarem per posar en
marxa el nou web municipal, mitjà que ens ha de permetre millorar la nostra presència a Internet i, per tant, al món. Tindrem ocasió de parlar-ne.
Com a alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, començo aquesta nova travessia amb il·lusió i amb la convicció de treballar de valent per fer del nostre
poble un referent per a la comarca. Us convido a prendre part dels nous
reptes.
Visca Sant Andreu de Llavaneres!
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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el nou consistori

CiU, ERC i Gent de Llavaneres formen
el nou equip de govern municipal
Bernat Graupera s’estrena com a alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
L’entesa de govern entre els grups municipals de CiU,
ERC i Gent de Llavaneres, es va oficialitzar el 6 de juliol
en la constitució del nou consistori. El candidat de CiU,
Bernat Graupera, va ser escollit nou alcalde de Llavaneres. Un error en el recompte de vots la nit electoral del 27
de maig, va obligar a retardar quaranta dies l’inici del nou
curs polític.

«transparència urbanística» per tal preservar la identitat
del poble i millorar la participació ciutadana. Un dels primers decrets signats per l’alcalde és la petició a la Generalitat per a què retorni a l’Ajuntament de Llavaneres el pla
urbanístic elaborat pel govern anterior. «La intenció ara
és refer-lo i buscar el màxim consens possible per tirar-lo
endavant», va avançar Bernat Graupera.

Les eleccions municipals del 27 de maig van deixar un
nou panorama polític. Per primer cop Convergència i
Unió (CiU) va ser el partit més votat i va superar la fins
ara primera força, el PP, liderada per l’alcalde sortint Víctor Ros, que el darrer mandat va governar en coalició amb
el PSC. Actualment CiU compta amb cinc regidors i el
PP, amb quatre. El consistori es completa amb els altres
quatre grups municipals, cadascun dels quals té un regidor. Segons l’ordre que els donen els vots obtinguts, són:
ERC, PSC, Gent de Llavaneres i SOS Llavaneres. Aquesta
darrera formació s’estrena com a força política.

El portaveu d’ERC, Joan Mora, va apostar també per un
canvi en la manera de fer política, per un Ajuntament
més proper a les persones. I l’altre soci de govern, el regidor de Gent de Llavaneres, Joan Rubal, va subratllar que
l’acord de govern fa realitat el missatge que van donar les
urnes: modificar el color polític del consistori.

Les valoracions
En el seu discurs d’investidura, Bernat Graupera va convidar els grups de l’oposició a col·laborar amb el nou govern. També va destacar que una de les prioritats serà la

Com a cap de l’oposició, Víctor Ros (PP) es va comprometre a cooperar amb el nou govern “en tot allò que beneficiï
el poble” i va reconèixer que el seu grup no havia “sabut
vendre bé alguns projectes”. Carme Bastida, del PSC, va
abstenir-se en la votació com a mostra d’autocrítica per la
pèrdua de vots. Finalment, el regidor de SOS Llavaneres,
Josep Ruiz, va lamentar que el seu grup no hagués estat
convidat a entrar al govern. En els tres casos, van anunciar una oposició constructiva.

Els tretze nous regidors de l’Ajuntament de Llavaneres, davant de la Casa de la Vila.
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el nou consistori

Els nostres regidors

Us presentem, un a un, els tretze regidors del nou consistori de Sant Andreu de Llavaneres,
ordenats per grups municipals
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde i regidor d’Ensenyament, Solidaritat i Cooperació.
Portaveu de CiU

Josep Molina i Marchán

Víctor Ros i Casas

Josep Molins i Puig

Antoni Majó i Vives

Sandra Carreras i Ruiz

Carlos Bartomeu i
Castro

Regidor d’Hisenda,
Recursos humans,
Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme

Regidor de Cultura,
Festes i Esports

Regidora d’Urbanisme, Obres
Públiques, Habitatge i Servei
Municipal d’Aigües

Regidor i portaveu del
Partit Popular (PP)

Regidor del Partit Popular
(PP)

Regidor del Partit Popular
(PP)

Juan Manuel García i
Concepción

Susana Clerici

Joan Mora i Buch

Carmen Bastida i Marco

Regidor de Governació,
Via Pública i
Serveis Municipals

Regidor de Benestar
Social, Sanitat, Joventut i
Participació Ciutadana.
Portaveu d’ERC

Joan Rubal i Díaz

Regidor de Medi Ambient,
Mobilitat i Transport.
Portaveu de Gent de
Llavaneres (GLL)

Regidora del Partit Popular
(PP)

Regidora i portaveu del
PSC

Josep Ruiz i Royo

Regidor i portaveu de
SOS Llavaneres
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el nou consistori

Els compromisos del nou govern municipal
L’acord subscrit per CiU, ERC i Gent de Llavaneres fixa la transparència urbanística com a
eix fonamental de la política local
L’acció de govern estarà regida per onze eixos fonamentals, el primer dels quals és la transparència urbanística.
El segon compromís es basa en la potenciació de la participació ciutadana amb la creació d’una regidoria específica
i de la figura del Defensor del Ciutadà. La tercera prioritat
és el canvi de model de gestió de la nova zona esportiva
de Llavaneres. Seguidament es fa una aposta per la sostenibilitat mediambiental. Com a cinquè compromís, el
govern revisarà el model de recollida selectiva de deixalles
per tal de fer-lo “més eficient i accessible”.
En sisè lloc, es pretén beneficiar els pensionistes i jubilats
segons criteris econòmics i socials, amb mesures com la
gratuïtat de l’autobús municipal, o l’exempció de la taxa
d’escombraries per a les persones majors de 65 anys que
visquin soles. El setè punt es basa a treballar per un “Llavaneres al servei de les persones”. L’objectiu número vuit
consisteix a impulsar una política de creació d’habitatge
protegit i fomentar l’habitatge de lloguer. El novè eix incideix en la comunicació municipal i en la consolidació dels
mitjans locals, la ràdio i la revista municipals, així com

en la millora de la recepció de la televisió. En desè lloc,
es donaran prioritat a les polítiques dirigides a garantir
el benestar i el descans dels ciutadans, amb l’elaboració
d’una ordenança cívica que permeti reduir la contaminació acústica. Com a últim punt, el número 11, s’aposta per
millorar la mobilitat de vehicles i per crear nous aparcaments.

Joan Rubal (GLL), Bernat Graupera (CiU) i Joan Mora, Nani
(ERC), els tres socis del nou govern municipal.

ensenyament

Els alcaldes de les 3 viles arrenquen el compromís de
la Generalitat d’un nou institut per a Sant Vicenç
L’obertura del nou centre permetrà descongestionar l’IES de Llavaneres, que està saturat
Els alcaldes de les 3 viles, Joaquim
Arnó, de Caldes d’Estrac; Miquel Àngel Martínez, de Sant Vicenç de Montalt, i Bernat Graupera, de Sant Andreu de Llavaneres, van aconseguir en
una reunió amb el delegat Territorial
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Camil Fortuny, el compromís
del govern català d’impulsar la construcció d’un nou centre d’ensenyament
secundari a Sant Vicenç de Montalt
per resoldre la saturació que hi ha a
l’IES Llavaneres. D’aquesta manera,
Llavaneres podrà iniciar, la tardor del
2008, els tràmits per tal que a l’IES
del municipi es puguin oferir estudis
professionals de grau mitjà.
El Departament preveu, per al curs
2008-2009, instal·lar els primers
mòduls als terrenys del Sot del Camp,
cedits gratuïtament per l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt, i que el
projecte de construcció del centre es

comenci a redactar el gener de l’any
que ve. Aquest institut s’estrenarà
amb dues aules de 1r d’ESO per a un
total 55 alumnes. Els nois i noies de
Sant Vicenç que comencin l’educació
secundària el setembre de 2008 ho faran ja al nou centre, on també aniran
els alumnes de Caldes d’Estrac, que
tindran el desplaçament i el menjador
gratuïts. El creixement del nou institut serà progressiu; s’anirà ampliant
a mesura que els alumnes passin de
curs.
Els tres alcaldes qualifiquen d’èxit
aquesta acció conjunta i ja pensen a
unir esforços en moltes altres qüestions. L’alcalde de Llavaneres, Bernat
Graupera, va aprofitar la visita per demanar que es planifiqui ara ja la construcció d’una escola nova i d’un institut nou per a Llavaneres, tenint en
compte que el municipi està creixent
demogràficament.

Els tres alcaldes, en la reunió al
departament d’Educació.
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festes

La Minerva fa sortir la gent al carrer
La música dels anys 60, el concert de la Maravella i el piromusical a la platja van ser tres
de les cites més participatives

Llavaneres va tornar a sortir al carrer per festejar la Minerva, que va omplir d’activitats els carrers del poble del 13 al
16 de juliol. L’espectacle Els millors anys: Sirex, Mustang i
Los Mismos, i el piromusical a la platja, que va concentrar
un públic molt nombrós, van ser dues de les apostes més
concorregudes de la celebració.
Entre les primers cites de la festa, no hi va faltar la xocolatada popular al Casal de la Gent Gran, amb una excel·lent
xocolata desfeta elaborada pel mestre pastisser local David Beltran.
La Festa Major va pensar en els més petits, amb espectacles infantils i cercaviles de gegants, amb en Jaume Llull

i la Minerva que estrenaven vestits nous, i també va tenir
en compte els més grans, que no es van perdre el magnífic concert de gala de l’Orquestra Maravella.
Cal destacar també la rua brasilera, l’actuació dels Capgrossos de Mataró i el ball amb el grup Apache, així com
tot un seguit de celebracions festives i esportives, entre
d’altres activitats. La Minerva es va acomiadar amb el tradicional ball del gladiol, al parc de ca l’Alfaro.
La Regidoria de Cultura agraeix de manera especial la
col·laboració d’entitats i associacions del poble, que un
any més han fet possible viure al carrer la festa d’estiu de
Llavaneres.
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cultura

El Museu-Arxiu compleix
un quart de segle
Amb motiu del 25è aniversari, del 7 al 30 de setembre es podrà visitar
una exposició retrospectiva sobre la història d’aquest equipament
La cultura de Llavaneres està d’aniversari.
Durant aquest 2007 es commemoren els
25 anys de l’obertura del Museu-Arxiu
de Llavaneres. Al llarg d’aquest quart de
segle, l’entitat s’ha convertit en un dels
equipaments culturals més importants de
la població. Per celebrar-ho, el Museu-Arxiu ha preparat una exposició que, del 7
al 30 de setembre i sota el títol de 25 anys
fent cultura, convida a repassar la seva història.
Aquestes imatges antigues que reproduïm, ens permeten fer un salt en el
temps, de la mà del fotògraf local Joaquim
Bertran, i recordar la inauguració del Museu de Llavaneres a El Casal, on es va ubicar la primera seu entre el 1975 i el 1997.
Aquell any el Museu es va traslladar de
manera provisional a Ca l’Alfaro. La seu
definitiva va arribar amb la compra i la rehabilitació de la masia de Can Caralt, que

va permetre agrupar tot el fons del Museu, la Pinacoteca i l’Arxiu Històric. Les
imatges s’inclouen en un llibret-memòria
que ha editat el Museu-Arxiu en motiu del
25è aniversari. Es tracta d’un extens treball on podrem conèixer la trajectòria de
l’equipament i el patrimoni que s’hi conserva.
Els orígens del Museu, com recorda el
seu director, Lluís Albertí, cal buscar-los
en una “minúscula cambra” on Joaquim
Bertran va començar a instal·lar vitrines,
amb col·leccions d’estris de l’entorn rural i de record de l’estiueig de les famílies
benestants de principis del segle XX. Era
l’any 1982, a la seu d’El Casal de Llavaneres. Aquell primer Museu va anar creixent
i ja el 1989, El Casal va optar per cedir-lo
a l’Ajuntament. Al llarg dels anys, el Museu-Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres
ha anat ampliant el seu fons.

Fons del Museu-Arxiu
· Museu
Primera secció:
Etnografia Local
La llum
Pesos i mesures
El vi i la vinya
La pagesia
Estris de la llar
Segona secció:
Col·leccions d’interès
general
Audiovisuals
Història de la
fotografia
Arqueologia
El vidre
La joguina
Ceràmica
Indumentària civil i
religiosa
Eines en general
Objectes de culte
Minerals i fòssils
· Pinacoteca
(des de 1992)
150 obres, entre
pintures, dibuixos,
gravats i escultures
· Arxiu Històric
(des de 1989)
Fons municipal
Fons del Jutjat de Pau
Fons d’entitats i associacions
Fons de patrimonis i
llegats
Fons d’imatges
· Biblioteca

la proposta
Títol: 25 anys fent cultura
Lloc: Museu-Arxiu de Sant Andreu de
Llavaneres / Can Caralt
Inauguració: 7 de setembre, a les 19.30 h
Horari de visita, fins el 30 de setembre:
·De dilluns a divendres, de 17.00 a 20.00 h
·Dissabtes, d’11.00 a 14.00 h i
de 17.00 a 20.00 h
·Diumenges i festius, d’11.00 a 14.00 h

La història del Museu en diverses imatges.
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medi ambient

Foc zero!
Consells per
preservar els
nostres boscos
L’època d’estiu, a
causa de la calor i de
la falta de pluges, és
especialment
vulnerable davant del
risc d’incendis. Per
aquest motiu, és molt
important evitar
qualsevol perill abans
que el dany pugui ser
irreparable. La
Generalitat i la
Diputació tenen en
marxa una campanya
de conscienciació
ciutadana, amb deu
consells a tenir molt
en compte.
Cal recordar que està
prohibit encendre
foc i llumins o usar
barbacoes al bosc,
així com llençar
cigarretes o petards.
No es poden cremar
restes de jardineria a
les parcel·les de les
urbanitzacions ni a
les zones properes al
bosc.

cultura

Ritmes cubans, mediterranis i jazzístics,
en el III Festival de Música d’Estiu
La proposta, sota el lema Música sota les estrelles, va ser un èxit de públic
Música cubana, mediterrània i jazz. Aquesta combinació musical, l’entorn magnífic
dels jardins de Can Caralt i l’encert del
càtering temàtic, han estat les clau de l’èxit
del III Festival de Música d’Estiu organitzat per l’Escola Municipal de Música de
Llavaneres, enguany amb el lema Música
sota les estrelles.
L’afluència de públic va ser molt nombrosa: Al llarg de les tres nits de concert, van
passar per Can Caralt al voltant de 400
persones, quan l’aforament esperat era de
120 per concert.
Els primers a pujar a l’escenari van ser
el duet de guitarres clàssiques cubanes
Havana Duet, la nit de divendres 20 de
juliol. El conjunt està considerat com un
dels millors en la seva especialitat. Havana Duet va oferir una actuació intimista,
amb composicions i arranjaments propis
de temes tradicionals cubans.
Dissabte 21 va arribar el torn de Mushka,
amb una original barreja d’estils mediterranis que ja els ha valgut importants
reconeixements arreu de l’Estat. El grup
es decanta clarament pel mestissatge folklòric, amb sons àrabs, jueus, balcànics...
Va ser una proposta que va engrescar el
públic assistent per la sensualitat musical
de les seves interpretacions.

també es va poder gaudir del jazz. Aquesta actuació venia precedida pel prestigi de
la formació i, de fet, Jordi Matas Quintet
va aconseguir desbordar les previsions de
públic. El conjunt va fer gala del seu estil
peculiar: un jazz intel·lectual amb reminiscències dels grans mestres.
Les tres actuacions van estar exquisidament acompanyes d’un càtering temàtic que els assistents van poder degustar
mentre seguien els concerts. El Festival de
Música d’Estiu compta amb el suport de la
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Llavaneres.

Barraques joves
L’oferta del cicle de Música sota les estrelles
va compartir cartell amb els concerts de
Les Barraques, els dies 20 i 21 al Parc de
Ca l’Alfaro, i el 22 a can Matas, organitzats
per la Regidoria de Joventut i les entitats
juvenils del poble.
Rosa Luxemburg, Zia, Mazoni i Jofre Bardagí van actuar el 20 de juliol i El Sexto
Enchufe, Kimbala, Aramateix i La Gossa
Sorda, ho van fer l’endemà. El dia 22, als
jardins de Can Matas, vam poder sentir el
grup local Yeah! i una cantautora madrilenya, Rebeca Jiménez.

Finalment, sota el mestratge de Jordi Matas Quintet, diumenge 22 a Can Caralt

Pel que fa a l’assistència de públic, la valoració és positiva, sobretot la nit de dissabte.

Públic del festival de música.

Actuació d’Havana Duet.

Finalment, si veieu
un foc o una
columna de fum,
truqueu de
seguida al 112 i, en cas
d’incendi,
allunyeu-vos-en.
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breus
Continuïtat de l’escola bressol
Sant Nicolau
El ple de l’Ajuntament de Llavaneres va
aprovar, en la sessió extraordinària del 25
de juliol, prorrogar un any, fins el 31 de
juliol de 2008, el contracte a l’empresa
Topopapel SA, que actualment gestiona
l’escola bressol Sant Nicolau. L’alcalde,
Bernat Graupera, va dir que amb aquesta
acció el govern vol assegurar la continuïtat
de l’escola, de manera provisional, mentre es prepara el concurs d’adjudicació
del servei. El contracte acabava el 30
d’agost de 2007 i, sense aquesta pròrroga, les famílies que hi porten els seus fills
s’haurien pogut quedar sense escola el
mes de setembre.
El ple també va donar llum verda, per
unanimitat, a un conveni amb l’Agència
de Residus de Catalunya. El regidor de
Medi Ambient, Joan Rubal, va fer notar
que aquest conveni estava pendent de signar des de feia mesos i en va destacar la
importància, ja que condiciona l’obtenció
de subvencions per recollir aparells elèctrics. També es van iniciar els tràmits per
modificar els estatuts de dos organismes
autònoms, el Museu-Arxiu i Ràdio i Televisió de Llavaneres, perquè hi puguin
ser presents els nous grups municipals.
D’altra banda, el ple va decidir que el servei municipal d’aigües continuarà estant
gestionat directament per l’Ajuntament.

Acord amb Sant Vicenç pel
crèdit de vela
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, el mes de juliol, va arribar a un
acord amb Sant Vicenç de Montalt per tal
de repartir, a partir del curs que ve, les
despeses del crèdit de vela que els alumnes de 2n d’ESO de l’institut de Llavaneres fan al port Balís. L’activitat es finança
amb una aportació municipal de 12.000
euros, que fins ara pagava íntegrament
Llavaneres, tot i que també se’n beneficiaven alumnes residents a Sant Vicenç.
L’alcalde, Bernat Graupera, tot qualificant
l’acord d’històric, va explicar que Sant Vicenç en pagarà a partir d’ara la part proporcional.

Solidaritat amb els
malalts de càncer
Com ja és tradició, el passat 28 de juliol Llavaneres es va solidaritzar amb els
malalts de càncer. El Festival benèfic, que
des de fa 35 anys organitza l’Associació
Local de la Lluita contra el Càncer amb el
suport de la Regidoria de Benestar Social,
va començar al matí amb la recollida de
les aportacions solidàries dels veïns. Una
trentena de voluntaris van passejar-se du-

rant tot el dia amb les guardioles, recollint els ajuts que també es podien fer a
les taules situades al carrer de Munt i a la
glorieta. Ja al vespre, el parc de Ca l’Alfaro
va ser escenari d’un vetllada molt especial, amb música en directe, tota mena
d’actuacions i sopar. El Festival es va
completar amb el sorteig de cinc lots de
premis i de tres premis especials, tots cedits per botigues del poble. La recaptació
aproximada del Festival en aquest 2007
ha estat d’uns 15.200 €, segons va informar l’organització. L’Associació en fa un
balanç molt positiu i en destaca, sobretot,
la col·laboració d’entitats i comerços i de
moltes persones a títol individual.

Mireia Bonjoch (AAC), campiona
d’Espanya juvenil en perxa
L’atleta local Mireia Bonjoch (ACC) és
la nova campiona estatal juvenil en salt
de perxa. Bonjoch, que va aconseguir
el campionat estatal cadet la temporada
passada, es va imposar a l’atleta gironina
i companya d’entrenaments Jèssica Soto
(Girona Costa Brava), que sortia com a
favorita. Va ser un concurs igualadíssim
i molt emocionant. Les tres primeres
classificades, Bonjoch, Soto i la canària
Blanca Joe Adigwe, van saltar la mateixa
alçada (3’60). Finalment, es va imposar la
jove llavanerenca. Les proves es van disputar a Avilés a principis de juliol. Mireia
Bonjoch va ser escollida millor esportista
promesa en la Nit de l’Esport el 2006 i
n’ha estat finalista en l’edició d’enguany.

Alternatives d’aparcament
El camp de futbol municipal va funcionar
com a aparcament des de finals de juliol i
fins el 20 d’agost, tot aprofitant l’aturada
de la competició esportiva. Amb aquesta
iniciativa, l’Ajuntament va donar alternatives d’estacionament gratuït en aquest
sector del municipi, que durant l’estiu
compta amb un important increment en
el nombre de residents.

(de radiocomunicació, mèdic i d’atenció
al banyista).
En quant a mobiliari, es van col·locar
deu papereres, específicament dissenyades per a platges, i tres lavabos públics
autònoms, un dels quals està adaptat per
a persones amb mobilitat reduïda.
D’altra banda, es van instal·lar cartells
en dos punts del litoral del municipi per
informar que no se’n recomanava l’ús, ja
que per problemes d’accés no reunien les
condicions de seguretat i de neteja adequades.
En relació a la promoció de la salut, els
voluntaris de Creu Roja reparteixen entre
els banyistes material divulgatiu facilitat
per Sanitat, amb consells sobre banys de
sol, meduses i higiene sanitària.

El mercat dels divendres es
trasllada a Ca l’Alfaro
El mercat exterior dels divendres va estrenar nova ubicació el 27 de juliol: el parc
de Ca l’Alfaro. Amb aquesta mesura, que
ha estat una iniciativa de la Regidoria de
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme,
s’aconsegueix alliberar l’aparcament del
carrer de Jaume Brutau els divendres al
matí. A més, venedors i visitants gaudeixen d’un espai més agradable i ombrejat per passejar i comprar. La proposta va
ser molt ben rebuda pels venedors.

Tortugues abandonades a
Ca l’Alfaro

Inversió de més de 10.000 euros
per millorar l’estat sanitari de les
platges

Quatre veïnes de la població, Luisa García, Ana Mora, Anna Pera i Imma Julià,
van ajudar a protegir una tortuga que
estava fent la posta d’ous al parc de Ca
l’Alfaro. Els fets van passar quan es preparava el Festival Benèfic de l’Associació
Local de Lluita contra el Càncer, el passat 28 de juliol. Les dones van demanar
el suport de la Regidoria de Medi Ambient i la brigada municipal va protegir la
zona per assegurar la supervivència dels
ous. Es tracta d’una de les tortugues que,
malauradament, es troben abandonades
a l’estany de Ca l’Alfaro.

La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament
de Llavaneres ha invertit aquest estiu
més de 10.000 euros per millorar l’estat
sanitari de les platges del municipi.
L’Ajuntament subscriu anualment un
acord amb Creu Roja per a la gestió del
servei de vigilància i prevenció de les platges, que funciona de mitjan juny a mitjan setembre. Per tal que els voluntaris
de Creu Roja portin a terme un servei eficaç, el consistori va invertir en el manteniment i en l’adquisició de nou material

Aquests rèptils, que de petits són ben
bufons, s’abandonen en molts casos
d’adults perquè fan mala olor i es tornen
agressius, tal com explica el biòleg local
Miquel Molinas, que recomana que no
s’alliberin mai. En cas que algun propietari se’n vulgui desfer, pot adreçar-se,
per exemple, al Centre de Reproducció
de Tortugues de l’Albera, a Garriguella,
on hi ha instal·lacions d’acolliment per
aquests animals exòtics.
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seguretat ciutadana

La bona feina té premi

La Policia Local de Llavaneres reconeix la tasca de 25 agents i personalitats en la 3a edició
de la Festa Anual
La 3a Festa de la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres va posar de manifest que el cos de seguretat local
és una gran família i que s’ha sabut guanyar l’admiració
dels veïns i de la resta de cossos de seguretat. Unes 250
persones van assistir a la celebració, que va tenir lloc el
27 de juliol als jardins de Can Caralt. L’acte va ser presidit
per l’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, el regidor
de Governació, Juan Manuel García, l’inspector en cap de
l’ABP de Mataró, Felip Garcia, i l’inspector del cos, Lluís
Silva. Com a convidats d’honor, es va comptar amb Javier
Yusty, capità i excomandant naval de Barcelona, que és veí
del poble, i de l’alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Miquel
Àngel Martínez.
Primerament, es van lliurar les credencials als quatre
agents de reforç que durant l’estiu -i fins el 20 de setembre- estan donant suport a la Policia Local. En segon
lloc, es van fer públics agraïments a diferents entitats i
personalitats pel seu suport. Per la bona col·laboració entre cossos veïns, van ser reconeguts Joaquim Buch i Josep
Bellonch, cap i sotscap, respectivament, de la Policia Local
de Sant Vicenç; Manel Catà, cap del cos de Bombers i de
l’ABP de Mataró; l’inspector en cap Felip García, el sotsinspector Rafael Tello i el caporal Albert Boltas. A més, es
va agrair la posada en marxa del servei de tramitació del
DNI a Llavaneres als comandaments del Cos Nacional de
la Policia a Mataró: el comisari Manuel García, el sotscap
Antoni Cortés i l’oficial Gerardo Giménez.

pera i Jaume Cortés, i els agents Enrique González, Àlex
Neira, José Maria Ortega, Dídac Álvarez, Lluís Baró, Sergio
Godoy, Joan Serra i Òscar Toledo. En l’apartat d’empreses
i entitats, van merèixer reconeixement Joan Carles Mora,
Josep Bertran, de l’ADF de Sant Andreu de Llavaneres,
Joan González i Javier Yusty. L’última felicitació va ser per
a l’exregidor de Governació Antoni Costa, per haver impulsat la 1a Festa de la Policia Local el 2005.
Hi va haver més premis per als guanyadors de les competicions esportives de tir i de pàdel que organitza la Policia i, com a traca final, es va presentar un DVD elaborat
per dos agents de la Policia Local de Llavaneres, Enrique
González i José Maria Ortega. És un audiovisual de 20
minuts, divertit i excel·lentment realitzat, amb tota mena
de recursos cinematogràfics, que, amb entrevistes i amb
imatges filmades durant mesos, explica la feina que desenvolupa el cos de seguretat local.

Tot seguit van arribar les felicitacions per al personal de
diferents administracions i cossos de seguretat, pels seus
mèrits laborals. Pel que fa a la Policia Local de Llavaneres,
van ser distingits els caporals José García, Dimas Grau- La 3a Festa de la Policia Local es va celebrar als jardins de Can Caralt.

Èxit del 1r Saló d’Educació Viària
L’acollida del 1r Saló d’Educació Viària, que es va fer els
dies 11 i 12 d’agost a Ca l’Alfaro, va ser excel·lent. Els nens
i nenes van haver d’esforçar-se per aconseguir el seu propi
carnet de conduir del Saló -se’n van fer uns 300- i, després,
per conduir pel circuit de quads, tot respectant la senyalització per no perdre punts del carnet. El Saló va estar organitzat per la Policia Local i la Regidoria de Governació, i
neix amb la voluntat de celebrar-se cada estiu. Els infants
també van poder pujar a una de les motos de la Policia i al
nou camió de l’ADF de Llavaneres, o bé simular que conduïen un vehicle. A més, hi va haver espectacle de pallassos
amb Ruskus Patruskus.
En el Saló, hi van col·laborar cinc nois del programa de Serveis Voluntaris en Benefici de la Comunitat, adreçat a joves
que han comès algun tipus de falta o bretolada. La festa va
comptar amb el patrocini de “la Caixa”, de l’autoescola Co-

marca i de les empreses Coratama, Homs, Danone, Nestlé,
Jocar, BOR senyalitzacions i Profel SA.

Una participant del Saló de l’Educació Viària, a Ca l’Alfaro.
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serveis municipals

Vocació de servei
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) té com a objectiu facilitar als
veïns la tramitació de bona part de les gestions municipals
L’OAC està situada a la planta baixa de
l’Ajuntament de Llavaneres i s’encarrega
de tramitar un elevat nombre de serveis.
L’objectiu de centralitzar a l’entrada del
consistori l’atenció al ciutadà, és evitar als
veïns desplaçaments innecessaris pels diferents departaments de l’administració
municipal. El personal de l’OAC fa
d’intermediari entre aquestes àrees i el
ciutadà.
Entre les funcions més importants que desenvolupa l’oficina, hi ha la coordinació del
registre d’entrada i sortida de documents
i tot allò relatiu al padró municipal: altes i

baixes, certificats d’empadronament, canvis de domicili... Igualment, l’OAC tramita les altes o els canvis de titular del servei
municipal de l’aigua, així com les altes i
les modificacions del cadastre.
L’oficina d’atenció al ciutadà també és un
punt de compra de diferents abonaments
i tiquets -per a la piscina i l’autobús-, i de
pagament, amb el 30% de descompte,
de multes de trànsit o de zona blava. La
compulsa de fotocòpies, l’alta en el cens
d’animals domèstics o la informació per a
preinscripcions a l’escola bressol municipal, engreixen la llista de feines de l’OAC.

La fitxa
Per contactar-hi:
Adreça:
Plaça de la Vila, 1
Horari:
Matins, de dilluns a
divendres, de 9.00 a
14.00 h
Tardes,
dimarts i dijous,
de 16.00 a 20.00 h
Telèfon:
93 702 36 00
Fax:
937 023 637
Correu electrònic:
ajuntament@
llavaneres.es
L’equip humà:
Mercè Costa,
coordinadora,
Margarita Sánchez,
Sònia Rull,
Lluïsa Díaz,
Yolanda Guillamon.
Regidor de Recursos
Humans:
Josep Molina

L’equip de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà amb el regidor de Recursos Humans.

participació ciutadana

Escriu-nos

A peu de carrer
Aquesta és una de les seccions amb què,
des de la nova revista municipal, es vol
potenciar la participació ciutadana. A peu
de carrer vol recollir, cada mes, les vostres
opinions, queixes, suggeriments, comentaris, felicitacions... Vol que el lector també tingui un espai on dir-hi la seva.
Per participar en aquesta secció, podeu
enviar els escrits a l’adreça del departament de Comunicació, premsa.sall@llavaneres.es, o bé portar-los personalment
a l’Ajuntament en un document mecanografiat o gravat en un disquet o CD-rom.
Els escrits hauran d’anar signats (Nom,
cognom i DNI) i hauran de tenir un to respectuós. No es publicaran textos que pu-

guin ser injuriosos ni ofensius. L’extensió
màxima serà de deu línies per carta.
Animeu-vos a participar-hi! Sense la vostra col·laboració aquest espai no tindrà
raó de ser.

a peu de carrer
premsa.sall@
llavaneres.es
plaça de la Vila, 1
08392
Sant Andreu de
Llavaneres
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grups municipals

Agraïments
a tots i a
totes.
Ja tenim
nou govern!

Esquerra
ha tornat a
l’Ajuntament

Des de CIU volem agrair al nou equip de govern la voluntat de tirar endavant la revista
municipal per informar i fer difusió de les
notícies del nostre municipi i, alhora, l’encert
de donar un espai d’opinió als llavanerencs
i a tots el grups polítics de l’Ajuntament per
parlar dels temes que creguin convenients.
D’altra banda, volem donar les gràcies a tots
els llavanerencs i llavanerenques per la confiança rebuda en les passades eleccions municipals i pel recolzament al nostre candidat.
CIU va ser la primera força política a Llavaneres, amb molta diferència de vots respecte
de la segona, i va obtenir cinc regidors, essent
també el partit polític amb major nombre de
regidors. Considerem que és una victòria sense precedents per a la nostra formació.

El resultat electoral del passat mes de maig ha
permès a Esquerra obtenir el millor resultat
electoral des del període republicà i situar-se
com a tercera opció política de l’ajuntament.
Gestionarem aquest resultat amb seny i pensant en el poble.
Abans de les eleccions vam prometre que votar Esquerra significava optar per l’urbanisme
equilibrat, l’austeritat econòmica i la transparència en la gestió.

Ja tenim nou Ajuntament! CIU ha arribat a
un pacte de govern amb ERC i Gent de Llavaneres, perquè creiem que tots junts podem
convertir Llavaneres en un model de població amb qualitat de vida. I restarem oberts a
les altres formacions polítiques municipals
per arribar a acords i a enteses sempre que
aquests siguin positius i beneficiosos per al
nostre poble.
Treballarem més que mai per un Llavaneres
net, segur, tranquil, sostenible i participatiu, i
farem tots els esforços possibles per portar a
terme el nostre programa electoral.
Moltes gràcies a tots i a totes.
Visca Llavaneres !

Gràcies al suport de més de mig miler de persones, Esquerra ha tornat a la política municipal amb força i empenta.
És per això que aprofitem l’ocasió per convidar-vos a participar-hi amb nosaltres.
Així doncs, per a qualsevol dubte o suggeriment podeu contactar amb nosaltres a l’adreça
de la nostra seu: Passeig d’en Llull, 17, o bé al
correu electrònic llavaneres@esquerra.org.

També vam prometre accentuar els serveis a
les persones i, fruit d’aquest compromís, les
àrees de Benestar Social, Joventut, Sanitat i
Participació Ciutadana es gestionaran per
part d’Esquerra.

Fem
possible el
canvi per
Llavaneres

Després de les eleccions Llavaneres ha triat
el canvi. A Gent comencem aquesta nova
etapa amb il·lusió i compromís. Estem molt
satisfets que s’hagi comptat amb nosaltres
per al nou govern, i des de la corresponsabilitat treballarem per tal de complir amb els
compromisos electorals. Estem convençuts
que en Joan Rubal, com a regidor del govern
i responsable de les àrees al seu càrrec, sabrà
respondre als reptes per Llavaneres.
Volem aprofitar aquest nou espai de lliure
disposició a la revista municipal, per agrair el
vot a tots aquells que ens van fer confiança i
també per mostrar-nos a disposició dels que
van decidir-se per altres opcions. El govern
és de tots. A Gent treballarem pel canvi a
l’Ajuntament.

Volem un nou Ajuntament participat, que
governi per a tots els ciutadans i que estigui
a la seva disposició; un nou Ajuntament que
tingui com a prioritats la participació, la sostenibilitat i la conservació de la identitat de
Llavaneres com a poble. Volem un nou govern i un nou plantejament en la gestió, de
manera que siguin l’alcalde i els regidors els
que responguin directament de les seves responsabilitats i els que tinguin les aptituds i
les condicions per fer possibles els seus objectius. No hem cregut mai ni en la demagògia ni en la crítica fàcil. Llavaneres necessita
aquest nou govern de canvi. Cal que entre
tots fem possible el canvi amb confiança i
participació.
Felicitats Llavaneres!
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grups municipals

La
credibilitat
i la
coherència
són
fonamentals

Les formes i
el fons

En primer lloc volem donar les gràcies a tots
els llavanerencs que han dipositat novament
la seva confiança en la nostra candidatura,
i agrair també el recolzament rebut durant
aquests darrers quatre anys.
Sempre hem defensat que el patrimoni més
important d’un polític són la credibilitat i la
coherència. Per aquesta raó, avui ens costa
de comprendre que, després de quatre anys
de crítiques ferotges sobre dedicacions exclusives, càrrecs de confiança, transparència,
ROM, falta de diàleg, etc, aquests mateixos
temes formin part de l’actuació inicial de
l’actual govern. Així doncs, la incoherència
és el denominador comú de les primeres
decisions preses per l’actual govern: dedicacions exclusives amb nòmines equiparables

Des del PSC de Sant Andreu de Llavaneres
hem apostat per un canvi en les formes a
l’hora de fer política municipal. Però no ens
oblidem del fons. La soledat de les formes
pot viciar el fons de les qüestions.
Nosaltres ens comprometem solemnement
a fer una oposició constructiva i allunyada de
qualsevol enfrontament personal, al contrari
d’algunes de les coses que s’han dit durant
els últims quatre anys, i convidem la resta
de forces polítiques a fer que sigui aquest
l’esperit del nou consistori.

a l’Ajuntament de Mataró (120.000 hab.);
càr-recs de confiança; retirada de competències del Ple Municipal per passar-les a la Junta de Govern sense que l’oposició, que representa una gran part del poble, tingui l’opció
d’opinar i controlar-ne l’actuació... Davant
aquests fets ens preguntem: Totes aquestes
actituds son sinònim de coherència i credibilitat?
El nostre grup municipal es compromet a
treballar dia a dia pel benestar i la qualitat de
vida de tots els llavanerencs, tot mantenint
les iniciatives proposades en el nostre programa electoral, i recolzant-ne d’altres que
siguin positives per al poble. Seguirem fidels
al nostre objectiu: “servir a tots els llavanerencs”.

Apostem també pel debat tranquil i educat
en contraposició als monòlegs unidireccionals.
Creiem que és el tarannà que desitgem tots
els grups amb representació municipal i esperem que així sigui sempre.
Un cop més, volem recordar-vos que estem a la vostra disposició per a qualsevol
suggeriment o dubte. Ens podeu trobar al
663054008.

El debat neix i se sustenta de l’intercanvi
d’opinions, però per opinar s’ha de tenir la
paraula.

Per una
oposició
constructiva

Fa 4 dies que van acabar les eleccions. Mentre estàvem en campanya electoral, tots els
partits intentàvem dir aquelles coses amb les
quals ens identificàvem més, en definitiva,
coses bones per al nostre poble i projectes que
volíem que canviessin el futur; moltes promeses per part de tothom.
La veritat és que, quan un s’inicia en la política, espera i desitja que, un cop passades les
eleccions i escollit un nou govern, tot vagi millor. Perquè es tendeix a creure més en la gent
que no pas en els partits.
Pot semblar una missió impossible, però preferim intentar aquesta oportunitat que no pas
sentir-nos lligats de peus i mans.

Nosaltres comencem la nostra tasca a
l’Ajuntament en l’oposició. I ara tenim 4 anys
per endavant per aprendre a fer aquesta “bona
oposició” que ens han encarregat. Ho farem
amb l’honor que es mereix Llavaneres i amb
la garantia de la gent que ens va votar; de la
gent que volia que sortís a la llum tota aquesta
enginyeria de convenis que han tingut al nostre Ajuntament en el punt de mira.
I, des d’aquestes línies, convidem tots els
ciutadans a implicar-se en la vida política del
poble, tal com va fer MARTIN LUTER KING,
que va ser capaç de modificar la base de la piràmide social, tant per solucionar problemes
com per corregir accions políticament incorrectes.
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Una cita
amb la
cultura
tradicional
i popular
El 16 de setembre,
Llavaneres serà
escenari de la
cloenda de les XXXV
Jornades
Internacionals
Folklòriques que
organitza l’Adifolk.
Es tracta d’una cita de
referència que pretén
difondre la cultura
tradicional i popular,
i que permetrà gaudir
de bons espectacles
de música i dansa.
Ens visitaran grups
vinguts de diferents
països, amb una
mateixa voluntat:
mantenir la seva
identitat.
A més de gaudir de
l’espectacle d’un
esbart català,
coneixerem el
folklore bielorús,
togolès, xinès, bulgar,
peruà i de Kamtxatka.

agenda

setembre 2007
Dissabte 1

germanor i ball

Exposició de pintures:
Salvador Pujol a favor de l’Associació de
Malalts d’Alzheimer del Maresme
Inauguració 19.00 h / Sala polivalent
Ca l’Alfaro

Per a reserves: 3, 4 i 5 de setembre, de 19.00 a 20.00
hores, al Casal de la Gent Gran (Pg. de la Mare de Déu
de Montserrat, 35)

L’exposició romandrà oberta fins el 30 de setembre. (Horari de visites: De dilluns a divendres: De 12.00 a 14.00
h i de 18.00 a 20.00 h. Dissabtes i diumenges: D’11.00
a 14.00 h i 18.00 a 20.00 h)

Diada Nacional de Catalunya
12.30 h / Parc del Passeig de la Mare de
Déu de Montserrat
Ofrena floral

Organitza: Associació de Familiars Alzheimer
del Maresme, Associació Sant Lluc per l’Art
de Mataró i Regidoria de Benestar Social

Festa de cloenda del curset de natació
d’estiu 2007
16.00 h / Piscina municipal
Organitza: Fels & Eis i Regidoria d’Esports

Dimecres 5

Conferència L’Alzheimer:

tan a prop i tan desconegut

20.00 h / Sala de Plens de l’Ajuntament
A càrrec de la Dra. Pilar Sanz Cartagena,
Metgessa Neuròloga de l’Hospital
de Mataró.

Organitza: Associació de Familiars Alzheimer
del Maresme, Associació Sant Lluc per l’Art
de Mataró i Regidoria de Benestar Social

Diumenge 9
51è Homenatge a la Vellesa
11.30 h / Església Parroquial
Missa solemne
Tot seguit / El Casal de Llavaneres (Av. de
Catalunya, 56)
Espectacle musical, dinar de

Organitza: Patronat Local de la Vellesa

Dimarts 11

Al monòlit de Rafael Casanova a càrrec
de l’Ajuntament, entitats i associacions
locals

19.00 h / Parc del Passeig de la Mare de
Déu de Montserrat
Ballada de sardanes
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes

Diumenge 16
Cloenda de les XXXV Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya (Adifolk)
18.00 h El Casal de Llavaneres
Cercavila amb els grups participants
(Itinerari: El Casal de Llavaneres - Carrer
de Munt - Parc de Ca l’Alfaro)

19.00 h / Parc de Ca l’Alfaro
Inici de l’espectacle

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes

Dijous 20
Excursió a la fàbrica de xocolata
Torres i dinar de germanor

Per a reserves: 3, 4 i 5 de setembre, de 19.00 a
20.00 h, al Casal de la Gent Gran
(Pg. de la Mare de Déu de Montserrat, 35)

Organitza: Patronat Local de la Vellesa

El 51è Homenatge a la Vellesa

Sortida al
teatre

El dia 6 d’octubre de 1956, va tenir lloc per primera vegada a Sant Andreu de Llavaneres, un acte
d’homenatge als nostres avis, promogut per un grup
de joves de la població recolzats per l’Ajuntament i la
Parròquia.

Fins el 14 de setembre, hi ha temps per
inscriure’s a la sortida
al Teatre Apolo per
anar a veure
Cabaret el proper 26
d’octubre. El preu de
l’entrada i del bus
és de 55 €.
Més informació
a Ca l’Alfaro.

I l’any següent, el 25 de juny de 1957, es va constituir el Patronat Local de la Vellesa de Sant Andreu de
Llavaneres, d’acord amb les Bases Reglamentàries de
l’Obra dels Homenatges a la Vellesa instituïda per la
“Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros”.
Ens trobem, doncs, en aquest 2007, davant de la celebració del 51è homenatge que organitza aquest Patronat i que tindrà lloc el 9 de setembre.
El Patronat local de la Vellesa de Sant Andreu de
LLavaneres, ha desenvolupat des dels seus inicis una
tasca social i humana de tots prou coneguda. No escapa a ningú la celebració de l’Homenatge a la Vellesa, dedicat als nostres Avis, que actualment té lloc
al llarg del mes de setembre, amb tota una jornada

d’actes religiosos, culturals i d’esbarjo i amb un dinar
de germanor. L’any passat van assistir-hi 190 avis de
la població.
Durant les Festes de Nadal, el Patronat visita tots els
avis que es troben impedits físicament i que no poden sortir de casa, i els obsequia amb estrenes nadalenques.
El Patronat també porta a terme, cada any, una sortida-excursió per als nostres avis, a la qual són convidades totes les persones que sobrepassen els 75 anys.
Cal fer constar que el Patronat Local de la Vellesa de
Sant Andreu de Llavaneres, des de la seva fundació
l’any 1957, no té cap font habitual d’ingressos, i que
només compta amb l’ajut i amb les subvencions de
l’Ajuntament i de les entitats d’estalvi, Caixa Laietana
i “la Caixa”.

Josep Sala i Vivés.
Secretari del Patronat Local de la Vellesa
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Es diu Nala i és una gossa jove força
activa i atlètica.
La Nala necessita una llar amb força
espai.

Te la vols endur a casa?
Si vols una mascota,

adopta-la!

· Al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia
(CAAD) Maresme hi ha acollits més de 200 animals que
necessiten una llar.
· Els gossos abandonats o perduts a Sant Andreu de
Llavaneres estan acollits al CAAD Maresme.

Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres

http://www.ccmaresme.cat/atencioanimals

Per contactar-hi:

CAAD Maresme
Can Carmany
(darrere del cementiri
d’Argentona)

Tel. 93 797 42 72

