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Llavaneres acaba d’estrenar nou consistori amb Joan Mora i Buch, Nani, com a nou alcalde de 

la vila. Els resultats de les eleccions municipals del 24 de maig van capgirar l’escenari polític 

al municipi, que torna a tenir alcalde republicà 77 anys després que Andreu Bertran i Reverter 

hagués d’abandonar el país enmig de la Guerra Civil. 

El nou govern està integrat per onze dels disset regidors, una estabilitat que dóna la suma 

d’ERC i d’Acord per Llavaneres; dues de les forces polítiques que han governat la vila els 

darrers mesos, des de la moció de censura a Bernat Graupera el març de 2014. 

Esquerra i Acord tenen ja en marxa un nou projecte que aposta per la transversalitat –a 

partir de tres grans àrees de gestió-, que dóna continuïtat a les retribucions en funció de les 

assistències i que no incorpora cap dedicació exclusiva. Pel que fa als cartipàs, en destaca 

la creació de la regidoria de Transparència que, juntament amb Participació Ciutadana i  

Comunicació, haurà de ser un dels eixos de l’acció municipal dels propers quatre anys. 

Després d’aquest parèntesi electoral, reprenem la publicació de la revista LlavaneresInfo 

explicant tots aquests canvis i recordant que teniu a la vostra disposició l’espai d’A peu de 

carrer. Ens podeu fer arribar els vostres escrits a llava.comunicacio@ajllavaneres.cat.

Som ja de ple a l’estiu i a Llavaneres arriba la Festa Major de la Minerva que s’acosta carregada 

de propostes i que, un any més, serà possible gràcies a la col·laboració de moltes persones i 

entitats. En especial, aquest any, un agraïment destacat a la Comissió de Festes, que està fent 

una tasca excel·lent. 

Bon estiu i bona festa major!!
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Joan Mora i Buch, 
nou alcalde de 
Llavaneres

“Treballaré amb humilitat, respecte, fermesa i 

lleialtat al poble de Llavaneres”

“La transparència i el diàleg seran les peces més 

importants de la nostra manera de treballar”

Joan Mora i Buch, Nani  

Alcalde de Llavaneres

“Vull agrair la feina feta durant els darrers mesos 

a tots els companys de govern i en especial al fins 

ara alcalde, Juan García”

Joan Rubal i Díaz,  

Cap de llista d’Acord per Llavaneres

“Farem una oposició en positiu, però vull 

manifestar la decepció per no haver pogut formar 

part del govern”

Xavier Melo i Bulbena,

Cap de llista de CIU

“Li demanem al nou alcalde, diàleg. Volem sumar 

esforços”

Víctor Ros i Casas, Cap de llista del PP

“El nostre objectiu és fer de Llavaneres un poble de 

tots i per a tots”

Carlos Sánchez Nicolau, Cap de llista de C’S

Les frases

El republicans

governaran en 

coalició amb Acord 

per Llavaneres

El cap de llista d’ERC a Llavaneres, Joan 
Mora, guanyador de les municipals del 24 de 
maig, va ser escollit el 13 de juny per majoria 
absoluta com a nou alcalde de Llavaneres, el 
sisè des de la instauració de la democràcia. 

Davant d’una sala de plens a vessar, els 
17 regidors -set d’Esquerra Republicana, 
quatre d’Acord per Llavaneres, tres de CiU, 
dos del PP i un de Ciutadans- van prendre 

possessió del càrrec. Tot seguit, es va 
procedir a l’elecció del nou alcalde.

Mora va obtenir 11 dels 17 vots: els d’ERC 
i els d’Acord, gest que confirmava l’entesa 
de les dues formacions per governar la vila 
els pròxims quatre anys. Per la seva banda, 
els regidors de CiU, PP i Ciutadans, que se 
situen a l’oposició, van votar el seu cap de 
llista.

Acord per Llavaneres 

se situa com a segona 

força més votada, 

seguida per CiU

Esquerra Republicana va guanyar les 
eleccions municipals del 24 de maig a 
Llavaneres, amb 1.485 vots i set regidors, 
quatre més que al 2011. Acord per 
Llavaneres es va situar com a segona 
força amb 792 vots i quatre regidors. CiU 
va obtenir 569 vots i tres regidors; el PP, 
526 vots i dos regidors, i Ciutadans, amb 
379 vots, s’estrena al consistori. El PSC i 
Units per Llavaneres no van aconseguir 
representació. La participació va ser del 
56,39%. Dels 7.650 electors, van votar 
4.146 persones.

ERC guanya 
les municipals 
a Llavaneres 

Foto de família dels nous regidors i regidores del consistori
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Albert Sala. ERC
Cap de Serveis Generals/ 
1r Tinent d’alcalde i regidor 
d’Hisenda, Transparència i 
Servei Municipal d’Aigües

Xavier Noms. ERC
Regidor de Cultura,
Festes, i Joventut

Xavier Melo. CIU 
Portaveu

Gemma Martín. ERC
Cap de Serveis a les Per-
sones/ 3a Tinent d’alcalde 
i regidora de Benestar 
Social i Salut Pública

Joan Rubal. ACORD
Cap de Serveis Territo-
rials / 2n Tinent d’alcalde 
i regidor de Recursos 
Humans i Mobilitat

Marta Alsina. CIU Lluís Nogueras. CIU

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

Josep Ruiz. ACORD
5è Tinent d’alcalde i 
regidor d’Urbanisme 
i Obres Públiques

Víctor Ros. PP
Portaveu

M. Teresa Vidal. ERC
Regidora de Promoció 
Econòmica, Empresa, 
Comerç i Turisme

Mireia Neira. ACORD
Regidora de Dona i 
Igualtat i Consum

Carlos Bartomeu. PP

Anna Sosa. ERC
Regidora de Comunicació 
i Protocol, Ensenyament i 
Participació Ciutadana

Joan Mora i Buch. ERC
Alcalde i regidor de 
Governació, Integració, 
Solidaritat i Cooperació 
i Relacions Institucionals

Emili Minguell. 
ACORD
Regidor d’Esports i Noves 
Tecnologies

Carlos Sánchez. C’S
Portaveu

Regidors 
de l’oposició

Govern 
Municipal



Serveis generals, serveis territorials i 
serveis a les persones. Aquestes són les 
tres grans àrees a través de les quals, a 
partir d’ara, se centrarà l’acció municipal. 
Les tres àrees, liderades respectivament 
per Albert Sala (ERC), primer tinent 
d’alcalde, Joan Rubal (Acord), 2n tinent 
d’alcalde, i Gemma Martín (ERC), 3a 
tinent d’alcalde, depenen directament 
de l’alcalde, Joan Mora, que a més de la 
presidència de la corporació, assumeix 
les carteres de Governació, Solidaritat 
i Relacions Institucionals. La resta de 
regidors de govern, integrat pels set edils 
d’ERC i els quatre representants d’Acord, 
es distribueixen, segons les delegacions, 
en les tres noves àrees de treball i a l’àrea 
de presidència. Pel que fa a la junta de 
govern, es completa amb Jordi Roldós 
(ERC), com a 4t tinent d’alcalde, i Josep 
Ruiz (Acord), com a 5è tinent d’alcalde. 
 
Aquest nou funcionament municipal ha 
de permetre, en paraules de l’alcalde, 
Joan Mora, millorar la comunicació entre 
regidors i tècnics, i fer més àgil i eficaç el 
tracte amb el ciutadà. El repte és construir 
un Ajuntament més obert i accessible. 
S’aposta per la transversalitat entre 
àrees: una interrelació que s’impulsarà 
a través de la figura del cap d’àrea i del 
tècnic responsable de l’àrea, i es fixarà 
amb reunions periòdiques que permetin 
mantenir el contacte de manera fluïda entre 
departaments, i evitar que les regidories 
funcionin de manera independent.
 
En el ple de constitució del 19 de juny, es 
van aprovar els grups polítics municipals; 
en seran cinc: ERC, Acord, CiU, PP i 
Ciutadans, i es va acordar que els plens se 
celebraran l’últim dimarts de mes, a les 
21 hores, excepte l’agost, i les juntes de 
govern, els dimarts a les 20 hores.
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Més obert, 
més accessible

El nou equip de govern municipal 

(ERC i Acord) reestructura el 

funcionament intern de l’Ajuntament 

amb tres grans àrees de gestió

Alcaldia-Presidència

Serveis a les persones Serveis centrals Serveis territorials

Solidaritat i Cooperació

Relacions Institucionals

Comunicació i Protocol

Noves Tecnologies

Participació Ciutadana

Cultura i Festes

Benestar Social i Salut pública

Joventut

Ensenyament

Dona i Igualtat

Esports

Consum

Hisenda

Recursos Humans

Governació

Promoció Econòmica

Empresa

Urbanisme

Medi Ambient

Habitatge

Obres i Serveis

Servei d’Aigües

Manteniment 

Mobilitat

El canvi polític que s’ha produït amb el 
24M es deu a la suma de moltes coses. 
Podríem parlar de llistes i candidats 
(PP i PSC) molt vistos, quan la gent ha 
votat canvi o renovació. Podríem parlar 
de llistes (CiU) fetes a última hora, 
amb molts problemes durant el darrer 
mandat; d’una llista nova (Ciutadans) 
amb també poc temps de treball i una 
altra llista (Acord), que ha tret la suma 
de Gent i de SOS de fa quatre anys. Tot 

ha anat a favor de la llista guanyadora, 
Esquerra: no ha tingut mai l’alcaldia; 
feina feta des de fa mesos; renovació 
generacional... Podríem dir moltes 
coses però ho resumiria amb una 
paraula: il·lusió. Era de llarg la llista 
que feia més il·lusió i crec que això els 
ha donat la victòria. Que el resultat 
sigui el millor per a Llavaneres. 

Una opinió personal de Toni Ferrer

El perquè del resultat 
electoral del 24 M 
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El departament ocupa un nou espai, a la 
primera planta de l’Ajuntament. A les noves 
instal·lacions, s’hi ha instal·lat un nou 
Centre de processament de dades (CPD), 
que permet tenir un control més exhaustiu 
de les eines informàtiques i de l’estat de 
les xarxes de telecomunicacions. El centre 
de dades garanteix la protecció física dels 
equips informàtics i de comunicacions, 
i també la seguretat de la informació 
continguda en els servidors. D’altra banda, 
durant el darrer any s’han realitzat tot un 
seguit de millores, com ara la compra 
d’ordinadors, d’un nou sistema de control 
d’accés de personal i d’un nou sistema 
d’enregistrament per vídeo vigilància.

La Regidoria de Mobilitat i Transports va 
celebrar, amb èxit de públic, el 4t Saló 
d’Educació Viària, que va omplir d’activitat 
l’esplanada de Jaume Brutau el cap de 
setmana del 6 i 7 de juny. Els nens i nenes 
van gaudir de tota mena de propostes per 
passar-s’ho molt bé, aprenent: circuit 
de cars de motor, exposició de vehicles 
d’emergències, circuit en tàndems, taller 
de reparació de bicis, tren turístic, taller de 
primers auxilis i inflables, entre d’altres.

El nou consistori tindrà un cost de 180.000 
euros per any. S’aposta per mantenir la 
fórmula introduïda el març de 2014, que 
fixa que les assignacions dels càrrecs 
electes seran variables, en funció de les 
assistències als plens, juntes de govern 
i comissions d’àrea. El ple va aprovar-ho 
el 19 de juny, amb els vots a favor d’ERC i 
Acord, al govern, i el vot en contra de CiU, 
PP i Ciutadans.

L’alcalde, Joan Mora, ha destacat que 
l’estalvi respecte l’anterior mandat dels 
anys 2011-2014 continua sent notable 
i s’ha compromès a continuar traduint 
aquest estalvi en una gestió pública eficaç 
i responsable. Per la seva banda, el regidor 
d’Hisenda, Albert Sala, destaca que, aquest 
mandat i a diferència dels anteriors -2003, 

2007 i 2011-, no hi haurà cap dedicació 
parcial ni exclusiva.

Les retribucions netes màximes dels 
regidors de govern seran de 840 €  i l’alcalde 
percebrà mensualment i com a màxim, 
1.825 €, per dotze pagues. La diferència 
respecte el darrer any és que s’incrementa 
l’aportació de l’IRPF i, entre altres factors, 
això suposarà un increment del cost per 
a l’Ajuntament de 30.000 euros l’any. Les 
retribucions als grups de l’oposició també 
s’actualitzen. Els regidors passaran de 
cobrar 150 euros/mensuals bruts a cobrar-
ne 175 euros, i per als portaveus la xifra 
passarà de 175 a 200 euros al mes. En 
relació als grups municipals, el ple va 
aprovar mantenir la retribució de 100 euros 
fixos per grup i de 75 € per regidor, al mes.

La Junta de Seguretat Local va fer balanç, en 
una trobada a final de maig, dels nivells de 
seguretat ciutadana a Llavaneres. El balanç 
del període analitzat, de maig de 2014 a abril 
de 2015, és molt positiu. Respecte el període 
anterior, les faltes i delictes s’han reduït en 
un 15,6% al municipi.

Els delictes i les faltes s’han reduït en un 
15,6%. Durant el període anterior, van ser de 
437; en els darrers dotze mesos, la xifra s’ha 
reduït a 369 casos. Del total de denúncies, 
s’ha resolt el 31,7%. Els delictes s’han reduït 
en un 16,2% i les faltes en un 14,1%.

Els delictes contra el patrimoni han 
disminuït en un 12,9%, i les faltes en un 
13,6%. En xifres, cal destacar que el nombre 
de robatoris amb força a l’interior de domicilis 
s’ha mantingut respecte el període anterior. 
En tots dos casos, es van registrar 54 

robatoris. Els robatoris a l’interior de vehicles, 
en canvi, s’han reduït: han passat de 48 a 36 
casos, xifra que representa un 25% menys 
d’incidències. De robatoris a establiments, 
n’hi ha hagut un 50% menys, de 16 a 8 casos. 
Pel que fa a robatoris a empreses, han passat 
de 2 casos a 1 en aquest darrer any. En canvi, 
han pujat d’un a 3 els casos de robatoris amb 
intimidació, i les detencions també s’han 
reduït, de 26 a 13.

Les trucades al 112 durant el període 
analitzat van passar de 583 a 465 respecte 
el període anterior, xifra que representa 
una rebaixa del 20,2%. Les incidències 
s’incrementen en un 20% durant el període 
d’estiu, quan a Llavaneres hi ha un augment 
de població. La majoria de les reclamacions 
ciutadanes estan relacionades amb temes 
de seguretat ciutadana, un 35,5%, i en segon 
lloc, són peticions administratives (29,5%).

Modernització 
de l’àrea 
d’Informàtica 
i Noves Tecnologies

Molt per aprendre

Es redueix  l’activitat delictiva

El govern no tindrà 
cap dedicació 
exclusiva   

Actualitat
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Barraques joves, 
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i nou gegantó  
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Acompanyat de 
diversos músics, 
Àlvar Roda serà 
als jardins de 
Can Caralt de 
Llavaneres la nit 
de dijous 8 de juliol 
(21 h). La proposta, 
que s’inclou en el festival Poesia i + de la 
Fundació Palau de Caldes, portarà cançons 
de resistència i de reivindicació a partir de 
textos de poetes catalans de reconegut 
prestigi universal.

El Museu convida a descobrir Tres mirades, 
l’exposició col·lectiva dels guanyadors 
del 2n Concurs de Pintura i Escultura 
2014 de Llavaneres. Durant tot el juliol, 
podrem gaudir de l’obra de Marta Bassa, 
Antoni Martí i Carme Fageda. Tres artistes 
que despullaran el seu art i la seva visió 
del món, tan ric com complex, a la sala 
d’exposicions de Can Caralt. 
Llavaneres acomiada una primavera 
culturalment molt intensa. A més d’exhibir 
l’obra de Tomàs Safont-Tria i Josep Serra, 
i les fotografies innovadores d’alumnes 

Del 17 al 20 de juliol, Llavaneres viurà els dies 
centrals de la seva festa major d’estiu, la més 
participativa de tot l’any, que aquest 2015 s’ha 
volgut renovar per oferir propostes per a tots 
els públics en part, gràcies a la complicitat 
de la Comissió de Festes, que s’estrena en 
l’organització de la Festa Major amb energia. 

Una de les novetats, que firma la Comissió i 
altres sis entitats locals, són les Barraques 
Joves que la nit del 17 de juliol portarà a 
Llavaneres a Cesk Freixas, Miquel del Roig 
i Bonobos en concert al parc de Ca l’Alfaro. 
Dissabte 18 de juliol serà un dia molt atapeït, 
amb festa de l’escuma, correfoc... Però sens 
dubte uns els grans protagonistes seran 
els gegants. Amb motiu dels 30 anys d’en 
Jaume Llull i la Minerva, la colla gegantera 
d’El Casal, presenta un nou gegantó, en 
Sisquillo, en reconeixement i homenatge a un 
personatge popular molt conegut i estimat 
al poble, en Francisco Albuicet. L’endemà, 
diumenge 19, el dia acabarà amb el 
tradicional castell de focs que, com a novetat, 
donarà pas a un concert de jazz, al mateix 
escenari de la platja on a la tarda hauran 
sonat les havaneres, i dilluns 20, festa local, 

serà el dia de la Maravella, un clàssic que no 
falla, en sessió de tarda i de nit.

Ja a les acaballes de juliol, la Comissió de 
Festes estrenarà una altra novetat d’aquest 
estiu a Llavaneres; el cicle Can Caralt, obert 
per vacances, que portarà quatre conjunts 
musicals de molta qualitat als jardins de Can 
Caralt, fins al 21 d’agost.

El nou regidor de Cultura, Xavier Noms, vol 
destacar especialment la tasca que portarà 
a terme la gent de la Comissió de Festes i 
agrair-los la seva dedicació i entusiasme. 
“Un dels reptes és implicar els joves en la 
festa major i això cal fer-ho de la mà del teixit 
associatiu local”, comenta.

La festa major començarà el cap de setmana 
de l’11 de juliol, amb alguns dels clàssics de 
la Minerva: la trobada de puntaires, el Mulla’t 
i el teatre amb la Inestable d’El Casal, que 
aquest any puja a l’escenari Taxi compartit. No 
hi faltaran les propostes infantils i esportives, 
i en l’apartat cultural, cal destacar també el 
concert d’orgue i violí de dijous 16, a l’església 
parroquial. 

El Poesia i + 
torna a Llavaneres

Tres mirades, 
molts mons

La Festa Major de la 

Minerva 2015 arriba amb 

totes aquestes novetats

La Comissió de Festes 

s’estrena amb força 

en l’organització del 

programa festiu

de l’Institut, Can Caralt ha acollit el Dia 
Internacional dels Museus, amb una 
visita guiada per una selecció de peces i 
acompanyament musical en directe.
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Curs de comiats...

Aquest no ha estat un curs escolar més, 
tot el contrari. Les comunitats educatives 
de les escoles Sant Andreu i Labandària, 
equips directius, mestres, alumnes i 
famílies, acaben de posar fi a un curs que 
suposa un abans i un després en l’oferta 
educativa del municipi. Aquest 2014-
2015 ha estat el darrer curs de l’Escola 
Sant Andreu i de l’Escola Labandària. El 
descens de la natalitat les ha abocat a una 
fusió i, al setembre, el nou centre obrirà 
les portes a les instal·lacions del carrer 
dels Contrabandistes, on fins ara hi havia 
l’Escola Sant Andreu, amb un nou equip 
directiu, un nou projecte educatiu, més 
alumnes i un nom nou. La nova escola, que 
portarà el nom del gegant de Llavaneres, 
Jaume Llull, afronta el repte amb 
il·lusió.  Les aules de l’Escola Labandària 
quedaran buides: serà tasca del nou 
govern municipal decidir-ne el seu ús.

L’ anunci de la fusió va arribar al mes 
de desembre de mans del departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Arran de l’anunci, les dues 
escoles en van informar les famílies dels 
alumnes i es van crear unes comissions 
de treball. El repte durant tot aquest 
temps ha estat fusionar els dos projectes 
educatius en un de nou; un nou projecte 
que inclourà els aspectes amb més pes 
específic dels dos centres. Una altra 
feina d’aquests mesos ha estat la tria 
del nom, que es va fer mitjançant un 
procés participatiu obert. L’Ajuntament 
de Llavaneres ha estat a disposició de les 
dues escoles i també del departament 
per donar suport en tot aquest procés. Tot 
seguit, reproduïm un escrit de comiat del 
director de l’Escola Sant Andreu, Alfons 
Cussó, i de la directora del Labandària, 
Montse Zarza, a qui el consistori vol 
agrair de manera pública la feina feta.

Semblava que no arribaria el 30 de juny, dia en què les portes del Labandària havien de 
tancar per sempre, però sí, ja hem finalitzat aquest curs 2014-15 i a l’escola del carrer 
Jaume Brutau l’únic que se sent són les orenetes que ens han acompanyat des de l’inici 
de la primavera...

Fa nou anys que vaig retornar a aquest edifici, per a engegar un Nou Projecte dins del 
poble. Eren temps de bonança, i es necessitava una tercera escola!!

Ara la situació del municipi és ben diferent, i en tornem a tenir dues, adquirint el Jaume 
Llull el títol d’escola nova que fins ara havíem mantingut nosaltres. Els desitjo molta sort, 
tanta com la que hem tingut nosaltres!

Se’m van obrir les portes a Sant Andreu de Llavaneres fa més de dotze anys, treballant 
en una de les altres escoles. Des d’aquí vull agrair a tothom la confiança, la col·laboració 
i el suport rebut per part dels companys/es, les famílies i els alumnes, les persones 
que treballen al CAP, els botiguers/es, la brigada de l’Ajuntament, els Serveis Socials, 
l’Alcaldia ... i a un munt de persones més que ara seria impossible nomenar. Això ens ha 
ajudat a créixer com a centre, i ens ha encoratjat a fer millor la nostra feina!

Ara ja només resta dir-vos adéu i fins una altra!!

Montse Zarza

Fins una altra!

Les escoles Sant Andreu i Labandària tanquen 

les portes i es fusionen en un nou projecte 

educatiu, l’Escola Jaume Llull
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Arribava a l’escola del poble, el setembre 
de 1987. Ho feia amb una maleta 
plena d’il·lusió i de joventut, també 
d’inexperiència. Així començava el meu 
camí a l’escola del poble, llavors, de nom 
“Baeza Alegría”. Encara recordo aquell 
tercer de primària amb uns minyons que 
ara tindran ja prop de quaranta anys. Retinc 
la mirada de cadascun d’ells, com si aquell 
curs acabés de passar. I en fa prop de 
trenta! Mesos després, l’escola canviava de 
nom, gràcies al bon criteri de la comunitat 
educativa que ja feia temps que cimentava 
les bases d’una escola catalana i oberta al 
municipi. D’aquesta manera naixia l’escola 
Sant Andreu de Llavaneres. Alguns 
cursos després, el 1992, m’incorporava a 
l’equip directiu del centre, on m’hi he ha 
mantingut vinculat ininterrompudament 
fins a l’actualitat, primer com a secretari, 
i els darrers sis, com a director del 
centre. Vint-i-tres anys a l’equip directiu, 
una experiència inoblidable, farcida de 
moments de gran rellevància i significació 
per l’educació dels infants del poble. Ara, 

a les darreries d’aquest curs, giro la vista 
enrere i somric pel llarg camí traçat. 
He conegut mestres excepcionals amb 
veritable vocació educativa; famílies que 
han entès que l’educació és cosa de tots 
i que han col·laborat tant com han pogut a 
fer créixer l’escola; i uns infants amb ulls 
encuriosits que fan que això que en diem 
“fer de mestre” esdevingui molt més que 
una feina, per convertir-se en una pluja 
de sentiments que creen forts vincles 
personals que perduren en el temps. 
Dono gràcies per haver viscut uns anys 
meravellosos al  “Sant Andreu” i per haver 
estat tan ben acollit per tothom. I ara, 
després de tots aquests anys, de nou prenc 
la maleta, tot i que més vella i atrotinada. 
Això sí, la prenc plena de records, d’infinitat 
d’experiències, de melangia i de molta 
satisfacció. La vida segueix; l’educació de 
la mainada del poble, també. 

Que tinguem sort. 

Alfons Cussó i Puigdellívol

Vint-i-vuit anys després  

Jaume Graupera i Ventura va morir el 6 
de juny als 83 anys d’edat. Era productor 
de pèsol garrofal i aquest 2015 havia 
rebut el pèsol d’or, un guardó que atorga 
l’Ajuntament en reconeixement a la 
promoció del pèsol de Llavaneres. Nascut 
a Llavaneres el 30 de gener de 1932, Jaume 
Graupera es va dedicar tota la vida a la 
pagesia, seguint la tradició familiar. La finca 
on vivia amb la família i on conreava pèsol 
garrofal, l’havia comprat el seu avi al comte 
de Caralt. Casat amb Pepita Calvo, era pare 
de quatre filles i tenia vuit nets. Implicat en 
la vida social i cultural local, va regentar 
una parada de fruita i verdura al mercat 
de Llavaneres. L’Ajuntament vol expressar 
el seu més sentit condol a la família i 
reconèixer la seva dedicació al conreu del 
pèsol de Llavaneres.

Lluís Alsina i Ribas, treballador de 
l’Ajuntament de Llavaneres des de l’any 
2000, va morir el 28 d’abril, als 54 anys 
d’edat. Durant molts anys va ser peó de 
la brigada municipal, i actualment era 
el conserge del Casal de Joves. Nascut 
a Llavaneres el setembre de 1960, 
estava casat i era pare de cinc fills.  La 
seva pèrdua va ser rebuda amb molta 
tristesa per part de tota la corporació i 
dels usuaris del Casal de Joves, que li 
van dedicar un sentit homenatge el 15 de 
maig. Hi va haver música, recital de poesia 
i encesa d’espelmes, a càrrec dels joves 
del Casal, així com la descoberta d’una 
placa de record a Alsina. L’ Ajuntament 
de Llavaneres també va voler expressar, 
en l’acte de comiat, el condol a la família, 
amics i companys de Lluís Alsina.

Mor Jaume 
Graupera, 
productor de pèsol 
garrofal 

Mor Lluís Alsina, 
conserge del Casal 
de Joves
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L’Ajuntament de Llavaneres ha creat 
aquest 2015 quinze places de treball 
gràcies a la subvenció de 187.855,87 
euros de la Diputació de Barcelona per 
fomentar l’ocupació local. S’han contractat 
tres auxiliars administratius; dos vigilants 
controladors; tres peons; un conserge; 
un tècnic superior informàtic; un pintor, 
un paleta, un electricista, un jardiner 
i un educador social. S’hi han d’afegir 
els 53.949,15€ rebuts del Programa 
Complementari de suport a l’economia 
productiva local, per a la contractació d’un 
conserge, un paleta i un tècnic d’ocupació. 
La durada dels contractes és d’un mínim 
de sis mesos i finalitzaran al desembre. 
Són uns plans ocupacionals de caràcter 
social i per tant, a més de valorar els 
mèrits, s’ha tingut en compte la situació 
econòmica dels candidats.

La Regidoria de Promoció Econòmica, en 
col·laboració de la Regidoria de Joventut, 
té en marxa la campanya Mou-te i ocupa’t. 
La proposta vol oferir eines per a la recerca 
d’una ocupació a la gent jove del poble. 
Tots els dimarts, de 17 a 20 hores, al Casal 
de Joves, s’ofereixen sessions d’ajuda 
individualitzada per a la recerca de feina. 
La tècnica municipal d’ocupació, Anna 
Masvidal, ajuda els usuaris a redactar el 
currículum  i els orienta sobre possibles 
sortides professionals, ja sigui per a una 
feina per a aquest estiu com per a una 
ocupació de més llarga durada. A més, el 
passat 12 de juny es va impartir un taller 
pràctic adreçat a nois i noies de 16 a 25 
anys. Més informació, al Casal de Joves, 
al 93 702 36 26,  o per correu electrònic 
a casaljove@santandreudellavaneres.
cat. El Casal de Joves obre de dimarts 
a divendres de 16.30 a 20.30 h i els 
dissabtes, de 16 a 20 h.

La Regidoria de Benestar Social acomiada 
fins l’octubre el Taller de la memòria i el 
Taller obert, dues propostes adreçades a 
la gent gran en què es treballa, a ritmes 
diferents, la prevenció i el manteniment 
cognitiu de les persones. Els participants 
tenen entre 60 i 80 anys i les sessions són 
d’una hora i mitja setmanal. S’imparteixen 
al Casal de la Gent Gran, d’octubre a juny.

18 nous 
llocs de treball

La primera feina

Mantenint-se joves! 

La campanya L’estiu, a Llavaneres inclou 
dues propostes perquè els nens i nenes 

gaudeixin al màxim de les vacances 
d’estiu, tot combinant la diversió, els 

esports i també l’aventura. El Casal 
d’Estiu 2015 es fa del 22 de juny 
al 31 de juliol i s’adreça a nens 
i nenes nascuts els anys 2002 a 

2012. El Casal Esport Mar 2015 
s’ofereix del 29 de juny al 24 de 
juliol i està pensat per a nens i 
nenes nascuts entre el 2002 i el 

2008. En total, aquest estiu, hi ha hagut 
175 inscrits en total.

Un estiu per gaudir-ne

Campus de Futbol 
Organitzat pel CE Llavaneres i 
l’Escola de Futbol, es farà del 29 de 
juny al 24 de juliol, per  a nens i 
nenes nascuts del 2003 al 2010. 
Entrenaments, piscina i molt 
més. Més informació a
cellavaneres.com

Campus de bàsquet
Ofert pel Bàsquet 3 Viles i 
adreçat a nens/es nascuts entre el 
2000 i el 2010. Es farà del 29 de juny 
al 31 de juliol, al pavelló. 
Més informació, 
campusllavaneres2015@gmail.com

Art i més 
El Casal de Llavaneres organitza el 
casal Pot d’Art, del 22 de juny al 31 
de juliol i de l’1 al 10 de setembre. 
S’imparteix de 10 a 13 hores, per a 
nens i nenes de 4 a 16 anys. A més, El 
Casal organitza dos tallers, a mitjans 
de juliol.

Campus d’Handbol 
S’ofereix del 27 de juliol al 10 
de setembre, i els preus són per 
setmanes. S’impartirà al pavelló i a la 
piscina municipal i s’adreça a nens i 
nenes nascuts entre el 2001 i el 2009. 
Més informació a chllavaneres.cat.

Estiu al mar 
El CN El Balís ofereix diverses 
opcions; des de cursos de vela en 
anglès, esplais, classes de natació i 
també activitats per a adults. L’oferta 
s’allarga de juny a setembre. Més 
informació a escola.cnelbalis.com
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D’altra banda, una de les 
característiques més novedoses del 
futur pavelló de Llavaneres, segons 
destaca el regidor d’Urbanisme, 
Josep Ruiz, és que tindrà un consum 
energètic mínim. I és que el municipi 
es beneficiarà d’un conveni que el 
Consell Català de l’Esport ha subscrit 
amb l’Institut de Recerca de l’Energia 
de Catalunya, que suposarà una prova 
pilot en la construcció de pavellons 
eficients a Catalunya. Serà un pavelló 
amb elements d’Ecodisseny, tant per 
la orientació com pel disseny de la 
ventilació i les façanes. A partir del 2018, 
serà obligatori complir la normativa 
europea d’eficiència energètica en 
edificis, que s’estrenarà amb el nou 
pavelló de Llavaneres l’any 2016.

L’antic aparcament del passeig de Jaume 
Brutau s’ha convertit en un espai de 
lleure. Les obres de transformació de 
l’espai han dotat la zona amb dos nous 
vials d’estacionament de vehicles: al camí 
de Can Cabot de Munt i a Jaume Brutau. 
L’espai central, de sorra, ha quedat tancat 
al trànsit i s’ha dotat de mobiliari urbà, com 
ara bancs, arbres i fanals. Ara caldrà fer-hi 
una aportació de sauló i anivellar el terreny.

Pavelló modèlic

Transformació 
de l’esplanada 
de Jaume Brutau  

El ple municipal de l’Ajuntament de 
Llavaneres va aprovar el 19 de maig, en 
sessió extraordinària, el projecte bàsic 
del nou pavelló municipal. El nou projecte 
de pavelló municipal, que s’ha hagut 
d’aprovar per complir amb les indicacions 
del Consell Català de l’Esport, va rebre 
els vots a favor del govern municipal i 
l’abstenció dels regidors de l’oposició. 

El projecte inclou quatre peces centrals: el 
pavelló; una pista exterior; un edifici per a 
vestidors, vestíbul, sala de fitness i serveis 
centrals; i una plaça cívica. El pressupost 
total de l’obra és de 3,6 milions d’euros, un 
cost similar al del projecte que proposava 
l’anterior govern municipal, tal com vol 
aclarir el regidor d’Hisenda, Albert Sala.

Pel que fa a la pista polivalent, tindrà una 
superfície útil de 1.462 m2, uns 250 m2 
més que en el projecte anterior. Serà un 

PAV3 que permetrà que es disputin, per 
exemple, dos partits oficials de bàsquet 
al mateix temps o bé que s’hi facin tres 
entrenaments. Les grades seran mòbils.

Ara, el següent pas serà encarregar el 
projecte executiu i treure la primera fase 
de l’obra a concurs. L’Ajuntament disposa 
del finançament per tirar endavant aquesta 
primera fase, que inclou la construcció 
del pavelló i dels exteriors, i que puja a 
2,2 milions d’euros. Els diners provenen 
de les subvencions de PUOSC i Xarxa de 
la Diputació, que sumen 900.000 euros; i 
del Consell Català de l’Esport, de 800.000 
euros. S’hi han d’afegir els 860.000 euros 
provinents de la partida municipal de 
Patrimoni municipal del sòl, que s’ha 
d’adreçar exclusivament a inversions per a 
equipaments. “La construcció del pavelló 
no farà augmentar l’endeutament de 
l’Ajuntament, aclareix el regidor d’Hisenda.

Llum verda al 
projecte del nou 
pavelló municipal  
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Serà un pavelló ecosostenible, que inclourà quatre 

peces principals: pavelló, vestidors i serveis centrals, 

pista exterior i plaça cívica
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La piscina municipal de Llavaneres té en 
marxa la temporada. Des del 20 de juny, 
obre les portes cada dia, fins al proper 13 
de setembre. L’horari és de 10 a 20 hores, 
de dilluns a diumenge. Les entrades 
puntuals es poden adquirir a la piscina, 
ubicada al passeig de les Alzines s/n. De 
la venda dels abonaments, se n’encarrega 
l’OAC de l’Ajuntament. Els preus s’han 
mantingut respecte de l’any passat. D’altra 
banda, durant els mesos de juliol i agost, 
la Regidoria d’Esport portarà a terme els 
cursos de natació, en nivells d’iniciació 
i perfeccionament i en horari de matí i 
de tarda. De moment, hi ha prop d’un 

centenar d’inscrits. A més, els dijous de 
juliol es faran entrenaments d’iniciació 
en aigües obertes a càrrec de Jonhatan 
Gómez. L’activitat és gratuïta.

El nedador Joan Giralt està fent una 
bona temporada. A l’abril va participar a 
l’Internacional German Para-Swimming 
Championships i al març en uns campionats 
de natació adaptada a Glasgow. Ens tots 
dos casos va obtenir bons temps. 

La llavanerenca Clàudia Luna és la nova 
campiona d’Espanya de duatló. Amb només 
18 anys, l’atleta júnior del CN Mataró va 
aconseguir l’or del Campionat estatal, que 
es va celebrar a l’abril a Sòria.

La llavanerenca Anna Rabassa, 
del CPA Ripollet, va aconseguir 
el subcampionat de Catalunya, a 
finals d’abril, a Manresa, el 25 i 
26 d’abril nivell. D’altra banda, al 
maig, va participar per primer cop, 
amb l’expedició espanyola, ena   
la  German Cup. En el tancament 
d’aquesta revista, la jove havia de 
participar en el 23è Campionat 
d’Espanya Cadet 2015, a Cassà de la 
Selva.

Les jugadores del Mini Negre Femení 
Maresme es van imposar en la fase final 
del campionat de Catalunya, celebrada 
a la Seu d’Urgell el 6 i 7 de juny. Van 
guanyar per 62 a 56 el Femení Sant Adrià. 
L’Ajuntament vol felicitar les jugadores, 
el club, els entrenadors i les famílies per 
haver aconseguit aquest gran repte. És 
una fita història per a un club amb seu a 
Llavaneres. 

Per la seva banda, l’equip infantil A del 
Femení Maresme és el nou subcampió de 
Catalunya de bàsquet infantil nivell A2. Les 
noies van obtenir una meritòria segona 
posició, després d’un intens partit que 
l’equip llavanerenc va perdre per 75 a 62 
contra el Femení Sant Adrià.

La llavanerenca Alba Hidalgo es va 
proclamar subcampiona d’Espanya, en 
categoria Elit Femení de Bike Trial, en la 
I Copa d’Espanya de Trialbici, disputat a 
Cartagena al maig. Dies després, la jove 
va aconseguir la tercera posició en el 
Campionat de Catalunya celebrat a Osona. 
El seu germà petit Marc també va pujar al 
podi: va guanyar el campionat de Catalunya 
en categoria Open Blanc.

La piscina, en marxa fins al 13 de setembre 

Joan Giralt, a Berlín 
i a Glasgow

Clàudia Luna, 
campiona d’Espanya 
de duatló 

Nous èxits de la 
patinadora Anna 
Rabassa

Campiones 
de Catalunya!  

Alba Hidalgo triomfa



La Festa solidària pel Nepal celebrada 
a Llavaneres diumenge 31 de maig va 
aconseguir recaptar 2.000 euros. Els 
organitzadors n’estan molt satisfets per 
la feina feta i esperen repetir l’experiència 
per continuar contribuint a la recuperació 
del país. Va ser un festival molt participatiu 
i va concentrar activitats durant tot el dia 
al parc de Ca l’Alfaro. Dels diners, mil 
euros ja han estat entregats al llavanerenc 
Alan Robert Aguilà, que juntament amb el 
seu germà Conrad, fa uns mesos que es 
troba cooperant al país, especialment a 
zones més rurals. Els mil euros restants 
s’han lliurat a l’associació Hugging Nepal 
per, entre d’altres, ajudar a construir una 

escola. Pel que fa a la roba i material 
recollits, es va enviar al país a través del 
Cònsol de Nepal.
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La Comissió de Festes de Llavaneres 
continua comptant per èxits les propostes 
que organitza. Les darreres activitats que 
ha proposat han tingut molt de públic, 
sobretot el concert amb Gospelsons de 
l’abril que va omplir l’església parroquial. 
A finals de maig, van oferir també un 
concert de primer nivell: 100 músics i 
cantants dalt de l’escenari. L’Orquestra 
Simfònica de l’Escola Municipal de 
Música de Mataró va interpretar el 
Gloria, una coneguda peça de música 
sacra d’Antonio Vivaldi, acompanyada 
pel Cor Cromàtic, el Cor Escènic i el Cor 
Ciutat de Mataró, amb la col·laboració 
de l’Escola de Música. En tots dos casos, 
l’entrada era gratuïta però es van recollir 
aportacions voluntàries per contribuir a 
la campanya de restauració de l’orgue.

La Diputació de Barcelona, en col·laboració 
amb els Ajuntaments, Consells Comarcals 
i l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF), té 
en marxa el Pla d’Informació i Vigilància 
contra els incendis forestals.  Des del 15 
de juny i fins a l’1 de setembre, un vehicle 
recorre cada dia els camins forestals dels 
cinc municipis que formen part de l’ADF 
Serralada de Montalt: Llavaneres, Sant 
Vicenç, Arenys de Mar, Arenys de Munt 
i Caldes d’Estrac, i també la zona del 
parc del Montnegre-Corredor limítrof. 
Les tasques principals són divulgar 
la normativa vigent i alertar davant de 
qualsevol risc d’incendi.

Llavaneres contra el Càncer va recaptar 
prop de 6.000 euros amb la venda solidària 
de plantes que es va fer el cap de setmana 
del 6 i 7 de juny a Planteles Lloveras. 
Aquesta activitat s’organitza cada dos anys 
i aquest 2015 incrementarà notablement 
la donació de diners que a finals d’any fa 
l’entitat a hospitals catalans per finançar la 
lluita contra el càncer. Es van vendre plantes 
d’exterior a preus assequibles, d’entre 1 i 10 
euros. La presidenta de Llavaneres contra 
el Càncer, Salomé Royo, vol fer públic 
l’agraïment a Miquel Lloveras i família per la 
seva gran col·laboració. Aquesta ha estat la 
tercera venda solidària de plantes. L’entitat 
ja prepara el festival benèfic, un clàssic de 
la programació d’estiu a Llavaneres, que es 
farà al parc de Ca l’Alfaro el 25 de juliol.

La 18 Mostra de Teatre Dani Tàpias ha 
ofert ja dos dels tres espectacles inclosos 
en la programació d’aquest 2015. El grup 
Magatzem d’Ars va obrir el teló el 7 de juny 
amb Aquí no hi ha qui s’entengui. Li va prendre 
el relleu, el 14 de juny, Pàmboli Teatre, amb 
El pot de les potingues. La cirereta la posarà 

la Inestable d’El Casal l’11 i 12 de juliol. Al 
parc de Ca l’Alfaro i en sessió doble, dissabte 
nit i diumenge al vespre, presentaran una 
comèdia: Taxi compartit. Un taxista manté 
dues dones en domicilis separats sense 
que cap no en sospiti res. Un incident, però, 
amenaça de trencar-li l’estabilitat.

La Comissió de 
Festes omple 
escenaris 

Comença la 
campanya de 
vigilància i 
informació forestals  

Prop de 6.000 euros 
de solidaritat 

Mobilitzats per ajudar el Nepal 

18a Mostra de Teatre Dani Tàpias

Llavaneresinfo
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Divendres, 3 de juliol 
19.30 h/ Can Caralt
Exposició: “Tres mirades”, amb 
Marta Bassa, Toni Martí i Carme 
Fageda.
Fins al 31 de juliol de 2015
Organitzat per Museu Arxiu 
22h/ El pati d’El Casal
Marxa Nocturna
Organitzat per Secció Esportiva 
d’El Casal 

Dissabte, 4 de juliol  
10 h/ C/Clòsens, 66
Portes obertes de la Residència 
Loval. Fins a les 13.00 h
19 h/ Parc de Ca l’Alfaro
Moonrunning. Cursa nocturna 
i Cursa infantil. Organitzat per 
Cïma Dynamic
21 h/ El Casal de Llavaneres

39è Aplec de la Sardana de 
Llavaneres. Cobles participants: 
la Principal de Llobregat, 
Jovenívola de Sabadell i 
Punt Cat Cobla.
Organitzat per Secció de Cultura 
d’El Casal de Llavaneres

Dimarts, 14 de juliol 
17 h/ Casal de Joves
Sessió: “Descobreix els teus 
interessos professionals”
Fins a les 19 hores
Organitzat per Regidoria de 
Joventut i Regidoria de Promoció 
Econòmica

Dissabte, 1 d’agost 
18.30 h/ El Casal de 
Llavaneres
Marxa Nocturna al Corredor

A peu i amb BTT
Inscripcions fins dijous 30 de 
juliol a la Secretaria d’El Casal
Preu: 3€ socis i 5€ no socis
Organitzat per Secció Esportiva 
d’El Casal

Divendres, 4 de setembre 
19.30 h/ Can Caralt
Teresa Pera, pintura
Fins al 12 d’octubre
Organitzat per Museu Arxiu 

Dijous, 17 de setembre 
17 h/Casal de Joves
Taller de recerca de feina
Fins a les 19 hores
Organitzat per Regidoria de 
Joventut i Regidoria de Promoció 
Econòmica

Dimecres, 8 de juliol
21.00 h/ Can Caralt
Festival Poesia i +. Actuació 
d’Àlvar Roda, acompanyat de 
diversos músics 

Dissabte, 11 de juliol
22.00 h/ Parc de Ca l’Alfaro
Teatre: Taxi compartit. Amb la 
Companyia Inestable

Diumenge, 12 de juliol
10.00 h/ Parc de Ca l’Alfaro
XXIII Trobada de la puntaire
11.00 h/ Piscina municipal 
Mulla’t per l’esclerosi múltiple 
20.30 h/ Parc de Ca l’Alfaro
Teatre: Taxi compartit. Amb la 
Companyia Inestable

Dijous, 16 de juliol
21.30 h/ Església parroquial
Concert d’orgue i violí
  
Divendres, 17 de juliol
21.00 h/ Parc de Ca l’Alfaro      
Barraques Joves; amb Cesk 
Freixas, Miquel del Roig i Bonobos

Dissabte, 18 de juliol
10.30 h/ Casal de la Gent Gran 
Torneig de ràpides d’escacs
12.00 h/ Pati Labandària 
Festa de l’escuma, 
amb Els Farsants
18.00 h/ El Casal de 
Llavaneres-plaça de la Vila
30è Aniversari dels Gegants 
de Llavaneres. Cercavila i 
presentació del nou gegantó 
Sisquillo.
20.15 h Batucada, des de la 
plaça de la Vila fins al pati d’El 
Casal de Llavaneres
22.00 h Correfoc i espectacle 
final a la plaça de la Vila
23.30 h/ Parc de Ca l’Alfaro
Ball amb La Banda del Drac

Diumenge, 19 de juliol
09.30 h/ Carrers de Llavaneres 
Pedalada popular 
11.30 h/ Església parroquial
Concelebració solemne de 
l’Eucaristia 
18.00 h Batucada, d’El Casal a 
la plaça de la Vila

19.00 h/ Plaça de la Vila
Actuació dels Capgrossos de 
Mataró
20.30 h/ Platja de Llavaneres 
Havaneres i rom cremat 
22.45 h/ Platja de Llavaneres 
Castell de focs 
23.30 h/ Platja de Llavaneres 
Actuació musical de la formació 
de jazz i soul JizzyFree
 
Dilluns, 20 de juliol
18.30 h/ Parc de Ca l’Alfaro 
Concert de gala amb l’Orquestra 
Maravella
19.00 h parc de Sant Pere 
Animació infantil 
22.30 h/ Parc de Ca l’Alfaro 
Ball de gala amb l’Orquestra 
Maravella

Dissabte, 25 de juliol
21.00 h/ Parc de Ca l’Alfaro 
Festival benèfic contra el càncer 

Abril / Maig 2014

FESTA MAJOR LA MINERVA 2015

Juliol  / Setembre 2015
Agenda

18 de juliol /10.30h a 13.30h
Festa Mima’m

31 de juliol /18h 
Tallers infantils

1 d’agost /20h 
Curs d’iniciació al Gintònic 

2 d’agost / 20h 
Concert de jazz, 
amb Arreu Band

14 d’agost / 18h 
Tallers infantils

30 d’agost / 20 h 
Concert de Sander

5 de setembre / 20h 
Curs d’iniciació al Gintònic, 
2a part

6 de setembre / 11 a 15h 
Fira d’artesania 
i tallers infantils

13 de setembre /18 h
Festa de cloenda

Jardins de Can Caralt / 22 h

Divendres, 31 de Juliol
GEMMA HUMET 
(Cançó d’autor)

Divendres, 7 d’agost
NEW BARCELONA TRACTION 
(Quartet de jazz)

Divendres, 14 d’agost
UNA (Quartet de corda i veu)

Divendres, 21 d’agost
SANDER CLASEN i QU4RT 
PR1MERA (Música pop)

Organitza: Comissió de Festes 
de Llavaneres

Cicle musical: 
Can Caralt, 
obert per vacances

(resum del programa)

Activitats Estiu 2015 
a la Piscina municipal
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LlavaneresAmbTu

Descarrega’t la nova 
aplicació del teu poble

Actualitat, agenda, dades d’interès...

HUGO CLAUSELL tel. 654 94 98 01
HERMANOS.CLAUSELL@GMAIL.COM

ALIMENTACIÓ NATURAL BIOLÒGICA
SUPLEMENTACIÓ NATURAL

HIGIENE PERSONAL I DOMÉSTICA
COSMÈTICA NATURAL

C/ de munt, nº43 -  Llavaneres Tel: 93 792 85 52

Juli Torrents i Rosa Torrents són cosins i descendents d’una de 
les set famílies de pescadors de Llavaneres. Fa un parell d’anys, 
en un viatge a Menorca, tot visitant Binibèquer vell, on s’hi recrea 
un antic poble de pescadors, van pensar que Llavaneres tenia 
un deute amb el seu passat mariner... Un ofici que ja s’ha perdut 
al poble però que durant el segle passat va ser molt important. 
Aquella il·lusió s’ha fet realitat ara gràcies a la col·laboració dels 
veïns de Can Sans i el suport de l’Ajuntament.

Al costat de l’església de Sant Pere, un monòlit amb una rajola 
commemorativa, amb una bonica estampa marinera, i una barca 
de vela llatina, de ferro forjat, recordarà a les noves generacions 
els pescadors de Llavaneres. S’hi pot llegir: “En record dels 
pescadors i famílies de Can Sans”. 

Es dóna el cas, casualitats de la vida, que la majoria de pescadors 
de Llavaneres eren Torrents i per això a la placa commemorativa 
han volgut reproduir els mots: Can Net, Can Puig, Can Pops, Can 
Pericu, Ca la Paulona, Ca l’Alsina i Can Purrana. 

L’homenatge als pescadors es va celebrar diumenge 28 de juny al 
matí, segons estava previst al tancament d’aquesta revista. A més 
de la descoberta del monòlit, amb benedicció a càrrec del rector 
de Llavaneres, mossèn Juan Manuel Prieto, l’acte va comptar amb 
l’actuació de la Coral Minerva de l’Escola Municipal de Música de 
Llavaneres i amb un aperitiu ofert pels veïns. 

Al barri encara es mantenen en peu tres cases originàries, de les 
dels antics pescadors, i l’ofici també s’està perdent. A Llavaneres 
ja només queda un pescador, Josep Torrents, que treballa al port 
d’Arenys. L’últim pescador tradicional de Llavaneres ja és jubilat 
fa anys, és en Carlos Torrents que ara té 92 anys. 

Un monòlit recordarà el passat 

mariner del municipi

Llavaneres homenatja els pescadors 

i les famílies del barri de Can Sans 

Fills del mar

Aquest homenatge permetrà que en la memòria col·lectiva no 
s’esborri aquest passat mariner. Just allà on hi havia hagut la 
primera ermita de Sant Pere, que després de la Guerra Civil va 
quedar molt malmesa i que es va tornar a aixecar just al costat, 
un monòlit recordarà per sempre que a Llavaneres, durant molts 
anys, moltes famílies van viure de feinejar al mar.  



3–11 juliol 2015 
Caldes d'Estrac

Festival d’estiu 
Fundació Palau
www.poesiaimes.cat

Maria del Mar Bonet / Ferran Palau / David Carabén
Joan Miquel Oliver / Marc Romera / Pentina’t Lula
Gerard Quintana, Xarim Aresté i Paul Fuster
Maria Rodés / Jaume C. Pons Alorda i Dídac Rocher
Àlvar Roda / Perejaume / Els Nens Eutròfics 
Usted es un Colectivo / Sergi Grau / Anna Gual / i més…

Organitza: Amb el suport de: Mitjans col·laboradors:Mitjans oficials: Col·labora:
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