llavaneres infor ma
ju l iol 2 0 0 4 n º 2

r e v i s t a d ’ i n fo r m a c i ó l o c a l d e S a n t A n d r e u d e L l a v a n e r e s

Festa Major de la Minerva

Suplement amb el programa d’activitats
complet de les festes de la patrona, indispensable per gaudir-la intensament
Encartat a l’interior

Crema la flama olímpica
Els llavanerecs podran participar del 23 de
juliol a l’1 d’agost a les Olimpíades populars,
una festa que pretén fomentar la vida sana

pàg.
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espai de participació

Una nova organització

Av. Verge de Montserrat, 13
08392 Sant Andreu de Llavaneres
Tel. 93 795 20 10
Fax. 93 792 71 73
finquesvives@hotmail.com

MARESME 93 795 29 06

Grup

L’OPCIÓ MÉS ACREDITADA

de gestió

Planta baixa de 120 m2 amb jardí
privat, gran saló-menjador, cuina
office, 4 hab., 2 banys, terrassa de
50 m2 amb zona comunitària, piscina, 2 places de pàrquing, traster,
vistes al mar. 312.530

Llavaneres, sector poble,
saló-menjador amb xemeneia,
cuina, 3 hab. amb arm. emp., 1
bany, zona comunitària i piscina
totalment reformat. Excel·lents
vistes.
Preu: 219.000 euros

Llavaneres, casa adossada a 3 vents,
centre poble, superf. Construïda 323
m2, saló-menjador 44 m2.Cuina office
equipada, habitació principal amb bany
i vestidor, 3 hab.dobles amb arm.emp.
Bany, lavabo, estudi amb terrassa, garatge 2 cotxes, traster, jardí privat 150m2
i zona comunitària i piscina.
Preu 528.890 euros

LLAVANERES

Llavaneres, centre poble, pis de
120 m2, saló-menjador, terrassa,
cuina office, 4 hab. arm. emp. 2
banys complets, galeria, zona
comunitària i piscina, plaça de
pàrquing i traster.
Preu: 270.455 euros

LLAVANERES

Lloguer casa cant. Amb zona
comun., piscina, saló-menjador
amb llar de foc, cuina off., hab.
suite, 3 hab. amb armaris paret,
3 banys complets, lavabo, estudi,
terrasses, garatge. 1.320/mes.

LLAVANERES

LLAVANERES

Casa arrenglerada rústica 200m2.
Sala menjador, llar de foc, cuina
office 15m2, 4 hab., armaris paret,
2 banys, lavabo, estudi, garatge 2
c., jardí privat 80 m2. zona com. +
piscina. 384.600

LLAVANERES

Torre 450 m2, parcel·la 2.500
m2. Sala menú. Amb llar de foc,
sortida porxo, 6 hab. dobles+ bany
i armaris de paret. Z. piscina amb
barb. i sala d’estiu. Vestuaris, garatge. Vistes. Preu a consultar.

LLAVANERES

LLAVANERES
SANT VICENÇ DE MONTALT

Llavaneres, casa centre poble
amb zona comunitària i piscina,
saló-menjador, cuina office,
3 hab. arm. emp., 2 banys, 1
lavabo, estudi, pati, terrasses,
garatge 2 cotxes, calef., aire
condicionat.
Preu: 371.500 euros

LLAVANERES

COMPRA, VENDA, LLOGUERS,
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES I ASSEGURANCES

immobiliària

Torre nova constr. Parcel·la 900
m2. Sala menjador, llar de foc,
cuina office equipada, hab. suite,
3 hab. amb armaris de paret, 2
banys, lavabo, despatx, garatge 3
c., piscina. Preu a consultar.

Av. Catalunya, 2 i
Av. Verge
de Montserrat, 24
Tel. 937 952 906
Fax 937 952 534
08392 Sant Andreu de
Llavaneres
www.m2grup.com

Considera que Llavaneres és un
municipi segur?

El segon número de LLAVANERES INFORMA porta novetats: l’Ajuntament renova a fons la seva organització. Així com succeeix en
moltes altres institucions i entitats, que reconfiguren els seus
esquemes per tal de treure el màxim profit de si mateixes, la
casa de tots els llavanerencs està adoptant noves estructures
amb la intenció de ser més eficient i poder oferir d’aquesta
manera un millor servei.
La reorganització ha comptat amb l’assessorament tècnic
de l’Àrea de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona
i respon a la voluntat de l’equip de govern d’optimitzar el
funcionament de l’administració local. En aquest sentit, era
necessari generar estructures adequades per tal de racionalitzar i modernitzar els procediments administratius, i d’aquesta
manera millorar l’eficiència de l’organització. La renovació s’ha
ideat pensant a oferir un servei de més qualitat i més harmònic
amb les demandes i expectatives individuals dels ciutadans,
sovint poc compreses per les administracions. Amb aquest nou
impuls s’afegeixen atributs de qualitat al poble, de manera que
els beneficiaris són tots els llavanerencs. Llavaneres hi sortirà
guanyant i també millorarà la seva imatge exterior.
A partir d’un estudi previ en el qual s’ha revisat la situació en
què es trobava l’Ajuntament, s’ha constatat que no existia una
estructuració dels diferents àmbits funcionals, per als quals es
feia necessària l’agrupació en tres àrees diferenciades: Serveis
de Secretaria i Intervenció, Serveis Territorials i Serveis a les
Persones. Totes tres agrupen diferents àmbits que tindran, però,
unes característiques comunes.
D’altra banda, l’estudi realitzat per la Diputació de Barcelona
també va reflectir la necessitat que aquestes tres àrees tinguessin uns comandaments tècnics que s’encarreguessin de
la direcció, la supervisió i la coordinació tant dels recursos
humans com dels materials, i així asseguressin l’impuls de la
transversalitat. D’aquesta manera, la creació de la figura dels
directors o caps d’àrea permetrà posar fi a la confusió existent
en l’estructura organitzativa originària i permetrà crear tres noves
referències en l’estructura administrativa de Llavaneres.
Però l’evolució no acaba aquí. L’Ajuntament enceta una nova
etapa i el procés de modernització
del funcionament administratiu no
ha fet res més que començar i ja
es preveu, per exemple, l’obertura d’una oficina d’atenció al
ciutadà des d’on es podran fer
diverses gestions en horaris
més adequats als veïns de
la vila.

Marian Tudela
43 anys. Llevadora. Carrer de l’Església.
“Em sento totalment segura. Tot i que
hi visc des de fa poc temps, trobo que és
molt tranquil. Només he hagut de trucar a
la policia quan se’m va perdre el gat”.
Elisabeth López
34 anys. Mestressa de casa. Centre.
“Em sento molt segura en comparació
amb altres ciutats. Mai he hagut de recórrer
a la policia. Considero que els efectius dels
que disposem són suficients”.
Manel Bru
15 anys. Estudiant. Font de Llorita.
“Llavaneres és un poble segur. Mai he
tingut cap problema, però a l’Institut de
Llavaneres hi va haver un robatori d’una
moto; va ser un cas esporàdic”.
Nacho Martínez
24 anys. Cambrer i estudiant. Carrer de Munt.
“Crec que Llavaneres és un poble segur. Malgrat tot, tinc amics que han sofert
robatoris a casa, però molt puntuals. Aquí
es viu molt tranquil”.
José Luján
79 anys. Jubilat. Carrer de la Vall.
“Hi ha alguns gamberros que es dediquen a escorcollar cotxes a les nits i
roben ràdios. M’agradaria que hi hagués
més vigilància”.
Marc Font
23 anys. Operari de la construcció. Carrer Verge
“La policia que hi ha és simbòlica i puc dir
que tenen un tracte de favor amb algunes
persones del poble. Personalment, mai he
tingut cap problema”.
Claudia Monitola
40 anys. Llibretera. Carrer del Castell.
“Abans era més segur. Ara hi ha molt trànsit.
Com que som un poble, tothom es creu que
pot fer el que vol. És un problema de civisme
perquè la policia que tenim és suficient”.

staff
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Sant Andreu de Llavaneres

Llavaneres fa net
Sota el lema Llavaneres fa net s’ha
impulsat des de l’Ajuntament un nou pla
de residus que establirà les grans línies
d’actuació a assolir en els propers anys.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és adequar el sistema de recollida de brossa
a les noves necessitats del municipi. Pel
tècnic municipal de medi ambient, Juli
Mauri, el pla permetrà «reduir els focus
de brutícies, millorar l’efecte estètic de
Llavaneres i eliminar barreres arquitectòniques».
El pla s’estructura en sis grans línies
d’actuació: la nova gestió de residus, que
preveu la seva recollida selectiva tant en
contenidors com a domicili; el soterrament de tots els contenidors (uns 40);
l’adaptació de la recollida als comerços;
la renovació del servei de voluminosos
(mobles, etc.); la recollida selectiva de
restes de la poda, i la consecució d’una
deixalleria mancomunada mòbil en collaboració amb Sant Vicenç de Montalt i
Caldes d’Estrac.
L’auditoria mediambiental
Com a precedent del Llavaneres fa net,
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olímpica
torna a ser

Els nous contenidors seran soterrats.

una altra de les polítiques mediambientals
que l’Ajuntament ha posat en marxa ha
sigut una auditoria per conèixer de primera mà quines són les preocupacions
de tres col·lectius socials ben diferenciats
en matèria de sostenibilitat: les entitats, el
relacionat amb les activitats econòmiques
i el dels polítics.
En aquest sentit, al febrer es van
organitzar unes trobades amb els dife-

rents grups que van ser molt productives,
malgrat la diversitat d’interessos i punts
de vista. “Estem molt contents per la
participació. Hem posat en comú idees
i aportacions molt diferents. Ha sigut un
procés molt constructiu”, ha valorat Juli
Mauri.
Des de Medi Ambient es recorda que
aquest és un procés obert a les propostes
i suggeriments dels ciutadans.

Per: Irene Cortijo Baides · Fotos: Joaquim Bertran

Donació de pintures

Una de les obres de Mateu Serra.

El Museu-Arxiu de Sant Andreu de
Llavaneres està d’enhorabona, ja que
recentment ha rebut la donació de vuit
quadres del pintor vilassarenc Mateu
Serra i Buixó (1875-1951). Montserrat
Verdaguer ha estat la persona que, en
compliment de la voluntat del seu difunt
espòs, Francesc Serra, ha efectuat la
donació.
L’obra de Mateu Serra, que va estudiar
a la Llotja de Barcelona, es caracteritza

per la temàtica paisatgística inspirada
en el romanticisme propi del segle XIX.
L’artista maresmenc havia portat a terme
diverses mostres individuals i tenia exposicions permanents a les Galeries Laietanes
i la Galeria Busquets de Barcelona.
Segons l’arxiver municipal, Lluis Albertí,
aquest conjunt “és d’un alt valor, ja que
Serra va ser un dels pocs supervivents
de la generació dels pintors paisatgistes
del romanticisme vuitcentista”.

Els ciutadans de la vila podran participar en
les olimpíades populars que se celebraran
del 23 de juliol a l’1 d’agost. Es tracta de la
sisena edició d’unes jornades que fomenten
l’esport, la salut, la integració i la participació. Aquest any, la mascota de les jornades

Horari d’estiu de la pilona

La pilona del carrer de Munt.

La pilona que restringeix el trànsit de
vehicles al carrer de Munt ha adoptat des
del passat dia 15 de juny l’horari d’estiu.
Fins el 15 de setembre la circulació romandrà prohibida els feiners (de dilluns a
dissabte) de les sis de la tarda a les dotze
de la nit, i els diumenges i festius de les
tres del migdia a les dotze de la nit.
Tots els vehicles tindran prohibit l’accés
al carrer durant aquests horaris excepte
els comerciants i veïns que hi visquin,
4

els quals hi podran circular lliurement
gràcies a una targeta magnètica que
amaga la pilona.
Segons el cap de la Policia Local, Lluís
Silva, l’objectiu d’aquesta mesura no és
altre que “reconvertir el carrer en una
superfície comercial a l’aire lliure” que
faciliti la circulació de vianants.
Les persones amb mobilitat reduïda
també poden sol·licitar la seva targeta a
la Policia Local.

és en Vélox, un gall que farà despertar
a tothom perquè participi a les proves
esportives que s’han organitzat des de la
regidoria d’Esports de l’Ajuntament.

Per ordre d’aparició d’esquerre a dreta:
El pòdium que es va instal·lar a les darreres Olimpíades.
Uns nadadors moments abans del tret de sortida.
Participants portant la torxa de la passada edició.
5
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RECORREGUT

DE LA TORXA OLÍMPICA

Participació en dos sentits
Per organitzar aquest esdeveniment
s’ha format un grup de treball, que des
del passat mes de març, s’ha reunit cada
quinze dies. Majó considera que en aquest
sentit “hem aconseguit, respecte a les altres edicions, una gran participació de les
entitats”. En aquesta comissió olímpica hi
havia representants d’entitats esportives,
culturals i de joves de la població, membres de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament i persones que van organitzar les
anteriors olimpíades populars.
En la darrera edició de les olimpíades
populars van participar 350 persones i des
de l’organització s’espera que aquest any
hi hagi 500 participants de totes les edats.
En aquests moments encara es poden
fer les inscripcions, a un preu de 5 euros
per persona, a la regidoria d’Esports de
l’Ajuntament, al Punt d’Informació Juvenil
i al bar del poliesportiu municipal. També
hi haurà un grup de voluntaris que seran
els encarregats, entre altres, de controlar
la puntuació, instal·lar el mobiliari adequat
i donar els refrigeris necessaris.

• Sortida de la Torxa, Platja de les Barques
• Passeig de la Riera
• Pont de Sant Pere
• Carrer Sant Pere
• Travessia Sant Pere
• Nacional II
• Avinguda Can Sans
• Carrer Sant Pere
• Passeig de la Riera
• Passeig dels Cedres
• Avinguda Sant Andreu
• Passeig Joaquim Matas
• Carrer de Munt
• Plaça de la Vila
• Avinguda Pau Casals
• Carrer Catà
• Passeig de les Monges
• Baixada de la Glorieta
• Arribada Passeig Mare de Déu de
Montserrat
LLOCS

l 23 de juliol arribarà la flama
olímpica a Sant Andreu de
Llavaneres. Aquest símbol, que estarà present al
municipi fins a l’1 d’agost,
arribarà per mar fins al Port
Balís. Des d’allà, un grup de persones de
totes les edats i de totes les zones del
municipi, portaran la flama per diferents
indrets de la vila fins que arribi al centre de
la població. Amb aquest acte es donaran
per inaugurades les sisenes Olimpíades
Populars de Sant Andreu de Llavaneres,
un acte consolidat a la vila que s’organitza cada quatre anys, coincidint amb
els Jocs Olímpics. Les primeres que es
van organitzar van ser l’any 1984 quan
a nivell mundial es van celebrar a Los
Angeles. El tinent d’alcalde d’Esports i
Sanitat, Antoni Majó, explica que els objectius bàsics d’aquestes jornades són
“potenciar l’esport amb la salut”. També
es vol aconseguir la integració de tots els
llavanerencs, la potenciació de les entitats
esportives del municipi i la participació
del major nombre possible de ciutadans.
En Vélox, un gall dibuixat per en Guillem
Sànchez, de vuit anys, és la mascota de
les olimpíades llavanerenques.

DE COMPETICIÓ

1 ...... Piscina Municipal
2 ...... Pavelló Poliesportiu
3 ...... Camp Municipal
4 ...... Ca l’Alfaro
5 ...... Passeig Verge de Montserrat
6 ...... Casal de Llavaneres
7 ...... Club de Golf Handicap 1
8 ...... Club Nàutic el Balís
9 ...... Centre Eqüestre
10 .... Ajuntament

Divendres, 23 de juliol

Inauguració i encesa del pebeter, 19.00h.

Dissabte, 24 de juliol

Natació, 10.00-14.00h i 17.00-20.00h, piscina municipal
Petanca, 9.00-13.00h, Casal
Tir al Plat, 17.00h, Vilassar de Mar
Marxa Nocturna, 21.30h

Diumenge, 25 de juliol

Ciclisme circuit, 11.00-13.00h, Font de Llorita
Vela, 11.00-13.00h, Port Balís
Rem, 11.00-13.00h, Port Balís
Baixada d’Andròmines, 18.00-20.00h
Dilluns, 26 de juliol

Escacs, 11.00-13.00h i 19.30-20.30h, Casal
Bàsquet, 17.00-22.00h, pavelló
Futbol 7, 19.00-21.00h, camp futbol
Golf, 15.00h, Handicap 1

Dimarts, 27 de juliol

Escacs, 11.00-13.00h i 19.30-20.30h, Casal
Frontennis, 18.00-23.00h, Tennis Mora
Futbol 7, 19.00-21.00h, camp futbol
Futbol Sala, 19.30-21.30h, pavelló
Exhibició Jazz i Hip Hop, 20.00h, Ca l’Alfaro

Dimecres, 28 de juliol

Escacs, 11.00-13.00h i 19.30-20.30h, Casal
Bàsquet, 17.00-22.00h, pavelló
Futbol 7, 19.00-21.00h, camp futbol
Aeròbic, 20.00-21.00h, Pg. Verge de Montserrat

Dijous, 29 de juliol

Escacs, 11.00-13.00h i 19.30-21.30h, Casal
Frontennis, 18.00-23.00h, Tennis Mora
Futbol 7, 19.00-21.00h, camp futbol
Futbol Sala, 19.30-21.30h, pavelló

Divendres, 30 de juliol

Escacs, 11.00-13.00h i 19.30-21.30h, Casal
Futbol Sala, 19.30-21.30h, pavelló
Eqüestre, 17.00h, club eqüestre

Dissabte, 31 de juliol

Atletisme, 10.00-14.00h i 17.00-20.00h, camp futbol
Eqüestre, 17.00h, club eqüestre
Tir amb arc, 16.00-20.00h, Molí de Can Cabot

Diumenge, 1 d’agost

Atletisme, 8.00-14.00h, camp futbol
Eqüestre, 10.00h, club eqüestre

8

Ciclisme Didàctic, 10.00-13.00h, Pg. Verge de
Les diferents activitats
Durant els 10 dies que durin les jornades, hi haurà activitats competitives, tant a
nivell individual com de grup, esports d’ex-

6

Ciclisme BTT, 9.00-11.00h, circuit de muntanya

Montserrat
Cloenda, 18.00h, Ca l’Alfaro

7
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Què en p ensa?
del funcionament dels plens
Partit Popular

Carlos Bartomeu
Tinent d’alcalde.
Responsable d’Hisenda

Els participants rebran una samarreta.
Majó a l’estand per fer les insLa mascota d’enguany és un

cripcions i captar voluntaris.

gall de colors vius.

hibició com el taekwondo i actes lúdics com
la baixada d’andròmines, amb molta acceptació. En les activitats de competició, els
grups es formaran en funció de la zona del
municipi on es viu. S’ha dividit Sant Andreu
de Llavaneres en set zones: Can Sans,
Sant Pere/el Balís, Bell-aire/Ametllareda,
Canafort/el Puntó, Avall/Matas/Can Amat,
el Centre i Montalt/Acatà/Grup Betlem. Els
integrants d’aquestes zones de la vila competiran, amb un esperit sa i festiu, entre ells.
Natació, bàsquet, atletisme, golf, ciclisme,
vela, rem, futbol 7 o petanca són algunes
de les disciplines que es faran. També es

podrà fer esport sense competir com per
exemple unes classes d’aeròbic, jazz i de
hip hop.
Les instal·lacions esportives.
Pel que fa a les instal·lacions esportives on es portaran a terme les diferents
competicions –en total 16 esports amb
25 disciplines– Majó explica que “tenim
el que tenim i les proves es faran a les
instal·lacions actuals”. De totes formes
Majó assegura que “estem treballant per
tenir el complex esportiu que es mereix
Llavaneres, però la tasca que hem fet fins

GUILLEM SÀNCHEZ CERDÀ, CEIP Sant Andreu de Llavaneres.
Aquest nen de vuit anys i de nas pigat ha guanyat el concurs per dissenyar
la mascota de les Olimpíades Populars de Llavaneres.
Per què vas fer un gall com a mascota?
Perquè vaig anar a una granja on hi havia
moltes gallines i un gall. M’ho vaig passar molt bé empaitant-les i per això vaig
dibuixar un gall.
D’on surt el nom de Vélox?
Perque és com una manera de dir ràpid.
Per què creus que vas guanyar?
No ho sé, els va agradar el dibuix.
Participaràs a les Olimpíades?
Sí, faré futbol i també bàsquet com la
meva germana Clara.

Què vols ser de gran?
Jugador de futbol.
Endevino que ja practiques aquest
esport, oi?
Sí, jugo al prebenjamí del Llavaneres.
I de quin equip ets?
Del Llavaneres.
Sí, però dels equips que surten a la
tele?
Sóc del Barça, m’agrada molt en Ronaldinho, en Saviola, en Víctor Valdés, en
Rustu...
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ara no es veu; hi estem treballant des de fa
molts mesos, però la gent no ho veurà fins
que no tinguem els terrenys per començar les obres”. En aquests moments no
hi ha terrenys municipals per ubicar una
instal·lació d’aquest tipus que comptarà, a
més d’altres equipaments, amb un pavelló,
un camp de futbol, un camp de futbol 7 i
una piscina coberta. Des de la regidoria
d’Urbanisme s’està portant a terme el
procés de redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) on es definirà, entre altres, la ubicació d’aquesta
zona esportiva.

Entenem que els Plens municipals, els quals són
públics i per tant es poden veure pels diferents
mitjans de comunicació locals; han de ser la mostra del diàleg de les lògiques discrepàncies, però sempre dins
un marc respectuós, la qual cosa no sempre succeeix. Per
això, s’ha portat a terme l’aprovació del Reglament Orgànic
Municipal, que ha de regular el funcionament del plenari i que
va ser aprovat per la majoria dels diferents grups polítics que
formen part del consistori municipal. Des de la presidència del
Plenari, l’alcalde continuarà fent tot el possible perquè les formes canviïn, ja que pensem que la població de Sant Andreu
de Llavaneres s’ho mereix.

Com bé sabeu l’Ajuntament ha liquidat el pressupost
corresponent a l’exercici de l’any 2003 sobre el qual voldria
fer algunes consideracions.
Al contrari que en una novel·la de suspens començaré
explicant el final: les despeses de l’any passat han pujat
1.712.716 euros (285 milions de pessetes) més que els
ingressos i els “números vermells” dels comptes ascendeixen a 1.662.824 euros (276 milions de pessetes).
Aquesta situació, que suposa un important handicap,
serà reconduïda per l’actual equip de govern durant la
legislatura, sense traumes per als ciutadans i ciutadanes
de Sant Andreu de Llavaneres, i realitzant les inversions
previstes perquè la nostra població sigui encara millor.
No s’ha arribat a aquesta situació perquè sí, ni de la nit
al dia, sinó que és el resultat d’un deteriorament progressiu
de les finances municipals des de l’any 2002, causat per
la política continuada d’estirar més el braç que la màniga
i pel fet de cobrir les despeses amb els diners estalviats
(1.500.000 euros) per l’anterior –i vigent– alcalde Víctor
Ros. Aquesta política es va dur a la pràctica fins que no va
quedar pràcticament res, perquè si es treu i no es posa,
al final s’acaba.
Estem en aquesta situació perquè l’anterior govern
així ho va voler. I no ho dic gratuïtament. L’equip de
Josep Ferrer no va atendre els suggeriments que feien
els assessors municipals interns i externs, que tenen un
major coneixement i que ens ajuden a prendre les millors
decisions.
S’aconsellava pagar les obres de millora iniciades amb
préstecs a llarg termini i no pagar-les amb diners estalviats.
Però es va anar pagant amb els estalvis fins que es van
acabar. Per posar un exemple, és com la persona que es
compra un pis i en lloc de demanar una hipoteca es gasta
en el pis tots el diners estalviats i llavors no té diners ni per
comprar els mobles ni per pagar la comunitat de propietaris, ni per arribar a final de mes, que és el que va passar
ara fa un any quan es va demanar un crèdit de 600.000
euros (100 milions de pessetes) per a fer front als sous
dels treballadors de l’Ajuntament.
En definitiva, l’actual equip de govern s’ha trobat sense ni
un duro. A més, a causa d’aquesta situació no se’ns permet
demanar diners a crèdit a llarg termini per poder finançar
les obres i projectes que desitgem per al nostre poble.
El més trist és que tenint la capacitat de poder fer front
a les quotes d’aquests crèdits –no s’ha d’oblidar que Sant
Andreu de Llavaneres és una població en creixement d’habitants, cosa que significa més recaptació– no es puguin
demanar per la delicada situació que tenim en l’actualitat.
No vull acabar sense recalcar el missatge positiu comentat abans de reconduir la situació perquè com a gestors que
som del municipi assumim el repte i el compromís. Tenim
les idees i sabem la manera de portar-les a la pràctica, i
aconseguirem, amb el treball, esforç i imaginació les obres
i serveis que la nostra població desitja.

Partit Socialista de Catalunya

Les institucions de govern han d’executar tasques
complexes, en situacions de competència i treballar per una població que desitja poder rebre
qualitat en les prestacions. Des del PSC, creiem necessària
la redacció d’un Reglament de funcionament municipal que
permeti l’agilització de temes dels plenaris. El millor mètode per
governar és estructurar per aconseguir un fi públic d’acord amb
les expectatives de la població, que en cap cas vol solucions
a curt termini. Per això una de les actuacions es basa en la
redacció d’un reglament que facilita la comunicació, i això és
important per als llavanerencs que ja no volen veure com els
seus polítics converteixen decisions importants en paròdies
que no condueixen enlloc i que poden provocar desinformació,
desconfiança i descrèdit.

PSC

Gent de Llavaneres

La falta de diàleg en el Ple Municipal té el seu reflex
en aquest espai tan reduït que el govern ens deixa
dins la revista municipal que paguem entre tots. La
revista que té entre les seves mans conté moltes planes on el
govern exposa les seves idees, però només deixa escriure 100
paraules a l’oposició per expressar la seva opinió, espai clarament insuficient. En el Ple passa una cosa semblant. El govern
ens demana amb 8 dies d’antelació les preguntes per escrit que
després formularem, i un cop en aquest, només disposem de
2 minuts per parlar-ne, el govern no té límits per contestar, i no
es pot formular cap pregunta que abans no s’hagi registrat.Tots
som representants de la població i per tant, demanem un tracte
d’igual a igual entre nosaltres.
Grup Convergència i Unió

És difícil, en 660 caracters, expressar l’opinió sobre
el desenvolupament dels actuals plens municipals
i no deixar-se res interessant pel lector.
CiU va ser l’únic grup que va votar en contra d’un reglament
que, amb l’excusa d’evitar la crispació present en el plens de
la legislatura anterior (crispació provocada pels grups que ara
governen), el que fa és dificultar les intervencions de l’oposició,
tal com fa la imposada brevetat d’aquest escrit. El PP i el PSC
s’han posat d’acord de seguida per fer callar una oposició que
massa sovint resulta incòmode. Això si: l’alcalde pot fer i desfer
al seu gust. Per acabar així, no calia fer cap reglament.
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agenda

notícies
Av. Pau Caslas
(El veïnat)
Av. Verge de Monserrat
(CEIP, CAP)
Av. Sant Andreu
(Paradís, La Creu)

Av. Catalunya
(Bus-C20)

Av. Catalunya
(Bus-C20)
Pg. Joaquim Matas
(Camp de futbol)
Pg. Alzines
(CEIP IES, piscines)

Av. Sant Andreu
(l’Ametllareda, La Masia)

Av. Can Amat
(Urb. Matas)

Av. Sant Andreu
(Les Lloses, Can Pi)

Av. Catalunya
(Ctra. de Mata)
Av. Sant Andreu
(Paradís, La Creu)

Sant Pere
(Esglèsia, platges)
Sant Pere
(Barri Can Sanç)

Sort.

Arrib.

tren a
BCN

tren de
BCN

5:54
6:24
6:44
7:03
7:14
7:33
7:44
8:03
8:14
8:33
8:44
9:03
9:15
9:33
9:45
10:03
10:15
10:33
10:45
11:03
11:15
11:47
12:17
12:47
13:17
13:47
14:18
14:45
15:15
15:33
15:45
16:03
16:15
16:33
16:45
17:17
17:47
18:17
18:47
19:15
19:45
20:03
20:15
21:33
21:45
22:34

6:42
6:59
7:12
7:29
7:42
7:59
8:29
8:42
8:59
9:12
9:29
9:42
9:59
10:29
10:59
11:27
11:57
12:27
12:57
13:27
13:57
14:12
14:29
14:42
14:59
15:12
15:29
15:59
16:29
16:57
17:27
17:57
18:27
18:42
19:00
19:12
19:29
19:42
19:59
20:12
20:29
20:42
20:59
21:12
21:29
22:10
22:46
23:19

Estació
RENFE

1

Dijous • Sopar de fi de Curs

Era de Can Caralt. Organitza:
Dona per la Dona.

3

Dissabte • Sardanes

Pati del Casal. XXVIII Aplec de
la Sardana. S’estrenarà la sardana dedicada al cardenal Vives i Tutó. Organitza:
Comissió Vives i Tutó amb la col·laboració
de la Regidoria de Cultura.

8

Dijous · Lliurament de premis

Sala de Plens de l’Ajuntament.
18h. Lliurament de premis de la Mostra
Literària 2004. Organitza: Regidoria de
Cultura.

*

15-19 · Festa Major

Diversos llocs. Celebració de la
Festa Major Minerva 2004. Organitza: Regidoria de Cultura amb la col·laboració de
la Regidoria d’Esports, Joventut i diverses
entitats locals. Veure programa adjunt.

16

Divendres · Concurs d’amanides

Passeig Verge de Montserrat. A partir de
les 18h. Concurs i degustació d’amanides.
Organitza: Dona per la Dona.

31

Dissabte · Festival

Parc de Ca l’Alfaro. A partir
de les 12h. Festival benèfic per la lluita
contra el càncer. Organtiza: Associació
Local de Lluita Contra el Càncer amb la
col·laboració de l’Ajuntament, comerços i
entitats del poble.

*

7

Juliol i agost · Grup d’aprenentatge

Av. Pau Casals 29, 2n-4t. Grup
d’aprenentatge. Organitza: TANGRAM. Inscripcions: 678 076 373 o
tangram@calull.com

*

Juliol i agost · Taller d’art

*

Juliol i agost · Equitació

*

Centre Eqüestre de Llavaneres
(Camí de Can Cabot s/n). Escola
d’equitació inici tercer trimestre. Modalitat:
doma clàssica i salt. A partir de 5 anys.

Del 22 de juny al 12 de
setembre · Equitació.

Serveis
públics

Del 23 de juliol al 1 d’agost
· Equitació

Dia de l’acte

*

Del 23 de juliol a l’1 d’agost
· Olimpíades

Actes no circumscrits a un
sol dia o de llarga duració

Olimpíades populars de Llavaneres.
Veure reportatge. Organitza: Regidoria
d’Esports.

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Informació: plaça de la
Vila, s/n • 08392 Sant Andreu de Llavaneres • Tel. 93 702 36 00 •
Horari: 9 a 14 h

Farmàcia A. Guinart de Araztegui • Carrer de Sant Pere, 14 • Tel.
93 795 28 47
Centre d’ensenyament CEIP Sant Andreu C/ Contrabandistes, s/n
• Director: Jaume Bosch • Tel. 93 792 69 95

Centre d’ensenyament secundari (IES) Passatge de les Alzines, 1
• Director: Lluís Mora • Tel. 93 792 69 94
Escola Bressol Municipal “Minerva” Can Amat, 51 • Director/a:
Olga Rovira i Ariza/David Castillo • Tel. 93 792 65 61

10

2a. quinzena · Inscripcions
cicle teatre

1

Centre d’ensenyament CEIP Serena Vall C/ Jaume Butrau, 4 •
Directora: Rosa Mas • Tel. 93 792 81 86

Biblioteques

Dissabte · Festival

Inscripcions per al cicle “Anem al teatre”.
Es programen sortides al teatre un cop
al mes. Organitza: Regidoria de Cultura.

Farmàcia Arnau Solà • Closens, 4 • Tel. 93 792 61 99
Escoles
públiques

11

*

Jutjat de Pau Plaça de la Vila, s/n • 08392 Sant Andreu de Llavaneres • Tel. 93 702 36 12 • Horari: Dimarts i dijous de 9 a 14 h
Farmàcies

Dissabte · Ofrena Floral

Parc de Ca l’Alfaro. 22:30h.
Festival de danses del món. Organitza:
ADIFOLK i Regidoria de Cultura.

Centre Eqüestre de Llavaneres (Camí
de Can Cabot s/n). Participació a les
Olimpíades d’Equitació de Llavaneres.
Organitza: Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres. Col·labora: Centre Eqüestre
de Llavaneres.

*

11

Monument a Rafael Casanovas. A càrrec de diferents entitats del
poble i dels diferents partits polítics

Centre Eqüestre de Llavaneres (Camí
de Can Cabot s/n). De 9.30 a 21h. 4rt.
Stage formatiu d’estiu: Classes pràctiques
d’equitació, cura i maneig del cavall,
tallers diversos... Esmorzar, dinar, berenar
i sopar inclòs. Tot tipus de nivell. Grups de
5 a 17 anys.

*

Inscripcions · Escola de
Música

Can Caralt. Dll., dx. i dv. 17-19h,
i dm. i dj. 17-20h. Inscripcions curs 20042005 de l’Escola de Música. Organitza:
Escola de Música de Llavaneres amb la
col·laboració de la Regidoria de Promoció
Econòmica i Cultura.

Av. Pau Casals 29, 2n-4t. Taller
d’art. Organitza: TANGRAM. Inscripcions:
678 076 373 o tangram@calull.com

*

Dimarts · Concert

Església parroquial. Concert
d’orgue a càrrec d’Adrià
Barbosa. Organitza: Comissió Vives i Tutó
amb la col·laboració de la Regidoria de
Cultura.

Telèfons d’interès

Nova biblioteca

Poc a poc la nova biblioteca que s’està construïnt al sector
de la Verge de Lourdes va prenent forma. De moment, es
manté la data de gener del 2005 com la prevista per l’entrega
de l’obra.
El centre disposarà d’espais diferenciats per la lectura, l’estudi o la preparació de treballs escolars. En aquest sentit, està
previst que treballi en col·laboració amb les escoles i l’institut
de Llavaneres. Aprofiant la nova edificació, l’Ajuntament acondicionarà els voltants amb zones verdes i altres arranjaments.
Segons fonts municipals, la nova biblioteca era necessària per
millorar el servei que fins ara existeix al poble, tant en personal
com en fons de llibres i espais adequats.
Des de l’Ajuntament es recorda que l’actual biblioteca municipal romandrà tancada per vacances del 28 de juny fins el
2 d’agost.
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Av. Can Sanç
(Turó Blau, Sot del Figuerol)

L’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Llavaneres
ha posat en marxa un programa per a adolescents anomenat
‘Mesures alternatives’. L’objectiu d’aquesta iniciativa, vigent des
de gener, és incitar a la reflexió els adolescents d’entre 12 i 16
anys que hagin estat expulsats de l’escola o que hagin comès
algun acte incívic.
17 adolescents han col·laborat fins ara amb diferents entitats
locals com la Biblioteca Municipal o els Germans Franciscans
per tal de treballar l’empatia .“La valoració és molt bona, els
professors dels joves diuen que es nota un canvi d’actitud en els
adolescents i, fins i tot, n’hi ha que tornen a l’entitat”, comenta
l’educadora social de l’Ajuntament, Esther Fernández.
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Av. Sant Andreu
(l’Ametllareda, La Masia)

Programa per a adolescents
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Pl. de la Vila
(Ajuntament)

Av. Sant Andreu
(Les Lloses, Can Pi)

El dia 5 de juny va tenir lloc a Ca l’Alfaro una trobada de
casals d’avis en la qual es van aplegar unes 330 persones
entre participants i convidats. La jornada va començar amb un
esmorzar de germanor i una visita al Centre Eqüestre, on es va
poder assistir a una exhibició d’equitació. Després de dinar, hi
va haver tarda marinera amb el grup d’havaneres “El Cremat”.
Es va posar punt i final a la jornada amb un ball popular.
El president del Casal d’Avis, Antoni Borràs, va dir que la
jornada havia estat “molt positiva” i va assegurar que “ens ha
ajudat a demostrar que encara tenim coses a dir”. Els participants van provenir de St.Vicenç de Montalt, Arenys de Munt i de
Mar, Canet de Mar, Manlleu, St. Hilari Sacalm i Llavaneres.

Arriba
centre

Av. Sant Andreu
(Apart. Sant Pere)

Trobada de casals d’avis

Sortida Arriba Sortida
centre estació estació

Setembre

Juliol

Llavaneres bus

llavaneres
i n fo r m a

Biblioteca de Sant Andreu de Llavaneres Passeig de les Monges,
44 • 08392 Sant Andreu de Llavaneres • Tel. 93 792 68 72 • Horari:
dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h i dissabtes de 10 a 13.30 h
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llavaneres
i n fo r m a

història local

veïns

Per: Lluís Albertí
Fotos: Arxiu Municipal

El guardià de
les petjades
En Xavier Vergés és l’arxiver parroquial, una tasca
transcendental, si es considera que és la figura que
s’encarrega de gestionar les petjades de la història.
El portal de l’església grinyola per deixar entreveure al
darrere la figura d’en Xavier Vergés, que tímidament s’hi
amaga al darrere. Així, amb modèstia i com qui no vol la
cosa, aquest extreballador de l’Ajuntament de Llavaneres,
ha anat classificant i estudiant els milers de documents
que es troben a l’arxiu parroquial, uns textos que ens
parlen de la història del poble, de les petjades que han
anat deixant els nostres avantpassats.
En ple procés d’informatització, en Xavier justifica la
utilitat de l’arxiu parroquial assegurant que “s’hi pot fer de
tot: des d’arbres genealògics fins a estudis documentals
des del segle XIV”. De fet, l’arxiver rep la visita de diversos estudiosos amb freqüència, persones que cerquen
documents que els posin sobre la pista d’una família o
d’un esdeveniment perdut en la memòria.
Els testaments són, segons Vergés, el conjunt més
valuós de l’arxiu, ja que se’n tenen des del segle XVI
fins al XVIII. Aquests documents incloïen un inventari on
la vídua feia constar totes les pertinences del seu marit.
“D’aquesta manera podem saber quins objectes hi havia
a les cases i com s’hi vivia”, s’afanya a recordar Vergés.
Com a curiositat, en Xavier explica que existeix una transcripció d’un enterrament on es deixa constància que, tot
i que es va produir a migdia, “només brillaven els estels i
les torxes”. “Vam comprovar com, efectivament aquell dia
hi va haver un eclipsi de sol”, comenta en Xavier.
La tasca d’en Xavier Vergés com a arxiver va ser recentment reconeguda amb el Premi Pal de Paller honorífic,
que li va ser otorgat el passat 23 d’abril.
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El barri que ha estat, fins no fa gaires anys, el barri dels
pescadors és un dels racons més característics de la vila,
tant per la història que acumula murs endins com per la
seva evocadora aroma marinera.
Els orígens del barri de Can Sans es remunten a principis
del segle XVIII, quan Bartomeu Sans va construir-hi una casa
que, per diferenciar-la de la de can Sans que ja existia al poble,
se la va anomenar Sans de Mar. Més tard, a mitjan segle XIX,
es van construir unes casetes, a banda i banda de la primera
edificació, consistents en planta baixa i pis. Les famílies de
pescadors, que fins aleshores havien viscut a la part de dalt
del poble, s’hi van traslladar i van configurar aquest peculiar
barri mariner. La majoria de famílies que hi vivien alternaven
les xarxes de pesca amb les eines del camp.
El símbol més reconeixible de Can Sans és la capella de Sant
Pere. Es tracta de la més antiga de totes les que es troben a
Llavaneres, ja que se’n té documentació des del segle XIV. En
aquells anys estava situada a l’altre costat de la riera, al cantó
de llevant sobre un petit turó. Al seu voltant hi havia unes petites habitacions, que anomenaven botigues, que els pescadors
llogaven a la parròquia per guardar-hi tots els estris de pesca.
Al segle XIX la capella va anar quedant progressivament abandonada i els pescadors ja no necessitaven les botigues perquè
la majoria ja vivien al barri mariner. L’any 1917 es va construir
una nova capella al costat de ponent de la riera, al mateix lloc
on ara hi ha l’actual.
Per Sant Pere sempre s’ha procurat celebrar-hi la festa
major. Antigament s’hi celebrava una missa i una processó, i
s’engalanava el carrer de Can Sans amb xarxes, nanses i altres
estris de pescadors. A primera hora de la tarda, era tradicional
escoltar sardanes i, al vespre, hi havia ball amb orquestra. Era
habitual que la gent del barri s’hi desplacés en carro.
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