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Pàg. 11

2

llavaneresinforma

editorial

El compromís amb la ciutadania

L’alcalde, Bernat Graupera, amb els primers agents cívics voluntaris de Llavaneres.
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El desig de la població de Llavaneres per potenciar la convivència ciutadana s’ha tornat a fer visible
amb el cos d’agents cívics voluntaris. Des d’aquí vull agrair la dedicació desinteressada que un grup
de veïns porten a terme des de fa alguns dies per donar a conèixer l’ordenança de civisme que
l’Ajuntament ha aprovat recentment, una eina que persegueix la convivència social i les relacions
respectuoses entre les persones tot fomentant la qualitat de vida a Llavaneres.
D’altra banda, el que teniu a les mans és la darrera revista municipal d’aquest mandat. La seva
funció ha estat donar a conèixer a la població la tasca que desenvolupa aquesta administració local
i els serveis que presta a totes les persones, juntament amb el web municipal i amb la recentment
recuperada Ràdio Llavaneres. I aquesta revista s’acomiada amb una notícia molt bona: el jovent de
Llavaneres ja disposarà d’un lloc de trobada digne i en condicions amb el nou Casal de Joves.
També vull anunciar que una de les decisions més importants que he pres darrerament com a
alcalde ha estat trencar el conveni que la població mantenia amb Proinosa per a la construcció de
la zona esportiva. D’aquesta manera, Llavaneres s’estalvia la concessió de la gestió per a 50 anys
que aquesta empresa tenia sobre les futures instal·lacions esportives i, el que és més important,
intentem evitar la construcció d’uns 200 habitatges nous que col·lapsarien el centre del poble,
recuperant el patrimoni que representa els solars on s’havien d’edificar.
L’acabament de la zona esportiva serà un dels objectius que haurà d’assumir l’Ajuntament a partir
d’ara, com també ho serà la construcció de noves promocions d’habitatges socials. Són projectes
difícils a causa de la conjuntura econòmica actual, però es podran tirar endavant amb la persistència
i la tenacitat que mostra l’Ajuntament actual per aconseguir el màxim de subvencions d’altres
administracions públiques, tot aprofitant la bona sintonia amb el nou Govern de la Generalitat.
És hora també de demanar disculpes pels errors que haguem pogut cometre al llarg d’aquests
quatre anys com a govern. I us comunico que em presentaré novament com a alcalde per a un
segon mandat, perquè considero que els temes pendents així ho requereixen.
Cordialment,

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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Llavaneres trenca amb Proinosa
El ple aprova per unanimitat la dissolució del contracte administratiu del 10
de juliol de 2006 signat amb Proinosa i vol recuperar els terrenys del camp de
futbol al centre de la vila
El ple municipal va aprovar, el 29 de
desembre, trencar el contracte que
mantenia des del 10 de juliol de 2006
amb l’empresa Proinosa, Promoción e
Ingeniería de Obras, S.A. (actualment
Altiare empresa constructora, SAU).
El contracte preveia que Proinosa fes
la redacció del projecte, la construcció,
la conservació i l’explotació d’una nova
zona esportiva municipal sobre una
finca de propietat de l’Ajuntament
situada en el sector PP-6 “Els Ametllers”
de Sant Andreu de Llavaneres. A més,
també estipulava la compravenda del
sòl de propietat municipal reservat per
a habitatges de protecció pública situat
en el mateix sector, amb l’obligació
de redactar el projecte d’execució, de
construir els habitatges i de procedir,

posteriorment, a la venda d’aquests
habitatges a les persones seleccionades
per l’Ajuntament.
Finalment, el contracte disposava
l’adquisició, per part de Proinosa, de la
totalitat del sòl del sector delimitat pel
Passeig de Joaquim Matas, el Passeig de
les Alzines, el carrer Contrabandistes i
l’Avinguda Can Amat de Sant Andreu de
Llavaneres, amb l’obligació d’executar
les obres d’urbanització del sector, de
redactar el projecte d’execució i de
construir, sobre les parcel·les reservades,
habitatges de protecció pública i
habitatges lliures.
Però la realitat és que Proinosa només
va complir amb la construcció del nou
camp de futbol, inaugurat ara fa tres

Les reaccions
El regidor no adscrit, Víctor Ros, va acusar a l’alcalde de no
posar mai l’interès necessari en el projecte i va afegir que, si ell
hagués governat, la instal·lació esportiva ja estaria a disposició
de tots els ciutadans. Malgrat tot, va votar a favor de la dissolució del contracte en defensa dels interessos municipals.
SOS va dir que, tres anys enrere, ja havia advertit que seria bo
per a l’Ajuntament i per al poble que es trenqués aquest conveni
i que havia plantejat la possibilitat del rescat o de la recompra
per part de l’Ajuntament.
GLL va manifestar la seva sorpresa respecte que el senyor Ros
culpés el govern actual de no tenir la instal·lació esportiva, ja
que va ser ell qui va deixar l’Ajuntament sense garanties i qui,
segons GLL, té alguna responsabilitat al respecte.
El PSC va comentar que li agradaria que aquest assumpte no
servís per atacar els grups polítics ja que és un tema de poble;
va lamentar que actualment no hi hagi un complex esportiu
adequat i va afegir que és responsabilitat de tots treballar per

anys, sense que hagi avançat en cap
altre dels seus compromisos des de
llavors. Ni rastre del nou pavelló, de la
piscina coberta ni del gimnàs que havien
d’acompanyar les instal·lacions del camp
de futbol. I la perspectiva era que no
s’arribessin a fer mai, perquè la mercantil
Altiare Empresa Constructuora, SAU
es va declarar en concurs voluntari de
creditors en data del 20 de setembre de
2010. Per aquests motius, l’alcalde va
decidir trencar el conveni amb l’empresa
i recuperar la concessió de la zona
esportiva municipal, el sòl municipal
reservat a habitatges de protecció
pública del sector dels Ametllers i la
propietat de l’antic camp de futbol,
del frontó i de la piscina municipals,
amb la qual cosa s’evita la construcció
d’habitatges al centre de la vila.

aconseguir-lo.
ERC va acusar l’alcalde de dir una cosa en la Comissió Informativa General i una altra als mitjans de comunicació i va preguntar a la regidora d’Urbanisme si podia assegurar que l’Ajuntament recuperarà els terrenys de l’antic camp de futbol amb
un cost reduït i si amb sis milions d’euros s’acabarà el complex
esportiu. També va demanar si es faran 200 pisos a l’antiga zona
esportiva.
El PP va recordar el seu posicionament a la Comissió Informativa General del dia 20 de desembre de 2010 i es va adherir a les
manifestacions del regidor no adscrit.
La regidora d’Urbanisme, Sandra Carreras, va explicar que, des
del Govern actual, ha treballat molt en aquest tema, però que la
situació econòmica i el cas Pretòria, que han enfonsat l’empresa,
han fet que no fos possible tirar-lo endavant. Finalment, l’alcalde va manifestar que el govern municipal està molt interessat a
disposar d’una zona esportiva el més aviat possible, però que el
problema ha estat causat per la situació econòmica de l’empresa
i que ara cal torbar-hi una solució. Segons l’alcalde, que va agrair
el suport de tothom en aquesta decisió del govern, dissoldre el
contracte és la millor decisió possible.
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Altres acords (29/12/2010)
Ajuda domiciliària per a persones amb dependència. Es ratifica l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i el Consell Comarcal del
Maresme per a la prestació del servei d’atenció domiciliària
per a persones amb dependència i SAD social per als anys
2011, 2012 i 2013. A favor, CIU, PP, PSC, ERC i GLL. Abstenció de SOS.
Comptes de l’Organisme de Gestió Tributària. S’aproven els
comptes de gestió i de recaptació realitzats per l’Organisme
de Gestió Tributària (ORGT) durant l’exercici 2009, corresponent als tributs i preus públics de l’Ajuntament, i el compte de
gestió recaptatòria de multes de circulació del mateix període.
Unanimitat.
Urbanització del Llac Caralt. S’aprova el text refós del Pla
Parcial i Projecte d’urbanització del sector número 5 “El Llac
Caralt”, redactat per S.B. Arquitectura & Enginyeria, que incorpora les prescripcions contingudes a l’acord de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona de 23 de setembre de 2009. Unanimitat.
Inspeccions als comerços. Aprovació de la delegació de competències i del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme en matèria de salut pública per a establiments de comerç minorista i per a campanyes de control
d’inspecció de les activitats minoristes. Unanimitat.

Zona blava a les immediacions de l’estació. S’aprova per unanimitat una moció d’ERC per ampliar l’àrea de zona blava als
carrers de les immediacions de l’estació de tren.

Altres acords (10/01/2011)
Modificació de crèdit. Aprovació de la modificació de crèdit
1/2011 per construir la passera de la riera i l’endegament previ
de la llera per un valor total de 890 mil euros, que incorpora
un romanent de tresoreria de 662 mil euros i una subvenció
del PUOSC de 228 mil euros. A favor, CiU, PP i PSC. Abstencions d’ERC, GLL i SOS.

Altres acords (26/01/2011)
Reglament del Síndic del Ciutadà. S’aprova per unanimitat
el reglament de funcionament del futur Síndic del ciutadà de
Llavaneres.
Reglament de protocol. S’aprova per unanimitat el reglament
de protocol, honors, distincions i cerimonial.
Estudi per establir un Alberg. Es rebutja una moció d’ERC per
sol·licitar un informe que estudiï la viabilitat econòmica d’establir un Alberg al municipi. A favor, ERC i GLL. En contra,
CiU, PP, PSC. Abstenció de SOS.

Conveni amb l’Agència de Protecció de la Salut. Aprovació
del conveni de col·laboració amb l’Agència de Protecció de la
Salut per a la realització de l’encàrrec de prestació de serveis
de protecció de la salut. Unanimitat.

Ajuda a Càritas. Aprovació d’una moció del PP per destinar
8.400 euros a Càritas perquè assumeixi el cost dels aliments
de 14 famílies del municipi sense recursos. A favor, CiU i PP.
Abstencions de SOS, GLL, PSC i ERC.

El català a les administracions locals. Aprovació d’una moció
d’ERC de suport als reglaments per a l’ús de la llengua catalana a les administracions locals. A favor, CIU, SOS i ERC. En
contra PP. Abstencions, PSC i GLL.
Utilització dels horts públics. Aprovació per unanimitat de
la moció per reelaborar el conveni d’utilització dels horts públics, a proposta d’ERC, en què s’ofereix la coordinació i la
gestió de la producció agrícola a Càritas.

El pressupost de l’Ajuntament pel 2011 no s’ha pogut aprovar encara
perquè en la Comissió Informativa del 20-12-2010 es va rebutjar incorporar-lo com a un dels punts de l’ordre del dia del ple del 29 de
desembre, amb els vots contraris del SOS, ERC, GLL i PP, l’abstenció
del PSC i els vots favorables de CiU.
Aquest fet, fins ara insòlit, provoca que l’Ajuntament es vegi obligat
a prorrogar el pressupost del 2010 durant aquest any fins que s’aprovi el del 2011.

urbanisme

Llavaneres ja disposa d’un Pla Director del clavegueram i de l’enllumenat
Des d’aquest mes de gener, Llavaneres disposa d’un Pla Director
del clavegueram i de l’enllumenat del municipi. Es tracta d’una
eina de gran valor a nivell urbanístic, perquè fins ara l’Ajuntament no disposava de cap informació actualitzada d’aquestes
infraestructures.
A nivell del clavegueram, s’ha fet un diagnòstic de l’estat de tota
la xarxa que s’ha acompanyat d’un seguit de recomanacions a

l’hora d’ampliar-la i fer-ne el manteniment.
Pel que fa a l’enllumenat, el Pla Director fa un inventari de tot
el sistema d’il·luminació existent i preveu com adaptar-lo a les
normatives vigents de contaminació lumínica i consum.
Aquestes radiografies del clavegueram i de l’enllumenat municipals s’han confeccionat gràcies a una subvenció de la Diputació
de Barcelona.
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Rentat de cara en
profunditat a les
infraestructures del litoral
La zona costanera de Sant Andreu de
Llavaneres s’està renovant en profunditat
amb un seguit d’actuacions urbanístiques
que milloraran el trànsit rodat i la mobilitat dels vianants amb la supressió de
barreres arquitectòniques. El canvi visual més important s’està produint a l’N-II,
amb la rotonda de Marinada ja acabada i
la remodelació de l’entorn i dels accessos
a l’estació de tren a punt d’enllestir-se. En
aquest punt de la carretera s’ha instal·lat
una mitjana, s’ha reduït l’amplada dels
carrils i s’ha col·locat un semàfor al davant de l’estació de tren. Les obres han
costat prop d’un milió d’euros i s’han finançat íntegrament amb fons de l’Estat.
Menció a part mereix la renovació de l’estació de tren, una reforma integral que hi
ha realitzat el Ministeri de Foment i que
ha costat 2,3 milions d’euros.
Quedarà pendent urbanitzar el darrer
tram d’accés a la platja des de l’estació,
consistent en la connexió amb el passeig
marítim i en l’eliminació de les escales
actuals, una actuació que és competència de la direcció general de Costes, que
depèn del Ministeri de Medi Ambient, la

qual encara no s’ha pronunciat malgrat
les múltiples peticions que li ha fet l’Ajuntament.
A més, l’empresa que urbanitza la nova
promoció d’habitatges de Can Sans està
instal·lant una marquesina a la parada
de bus i millorant la vorera i l’accés dels
veïns al passeig de marítim, a l’espera de
completar aquesta actuació amb l’habilitació d’una zona verda i d’un espai de joc
infantil.
D’altra banda, l’Ajuntament té pràcticament enllestit el Pla Parcial del Balís, que
millorarà l’accés per a vianants dels veïns
del Balís i de Sant Pere al port per sota
de l’N-II. L’actuació eliminarà les barreres
arquitectòniques i dignificarà l’espai.
L’Alcalde, Bernat Graupera, destaca que
totes aquestes intervencions significaran
un rentat de cara en profunditat al front
marítim de Llavaneres, una zona del poble que havia quedat oblidada durant dècades a nivell d’inversions.

medi ambient

Augment d’impropis a les fraccions
d’envasos i d’orgànica
Els ciutadans de Llavaneres tenen un
repte a superar. El poble encapçala el
rànquing de municipis del Maresme que
pitjor recicla la matèria orgànica. Les dades reflecteixen que el percentatge de materials impropis registrats durant el quart
trimestre de 2010 a la fracció orgànica de
Llavaneres és del 24% i evidencien que
una part de la població no separa correctament la brossa. Des de l’Agència Catalana de Residus han alertat que els veïns
del municipi llencen un alt percentatge
de residus de vidre, de paper i cartró, de
plàstics i de tèxtil barrejats amb la matèria orgànica. El fet de no separar correctament les deixalles suposa a l’Ajuntament
un sobrecost d’uns 30.000 euros anuals en
la factura de tractament de la brossa, en
concepte de penalització econòmica.
Una altra fracció on també s’ha detectat
un alt nivell d’impureses és en la d’en-

vasos. Com el seu nom indica, aquesta
fracció està destinada només a envasos i a
contenidors d’aliments de tot tipus, si bé
no s’ha de confondre amb la brossa per
a plàstics o ferralla. I és que, el 2010, es
va registrar un 39% de mitjana de residus
impropis per aquesta fracció. Traduït en
xifres, no reciclar correctament els envasos va significar per a l’Ajuntament deixar d’ingressar un import aproximat de
20.000 euros anuals.
Des de la Regidoria de Medi Ambient
es recorda la importància de realitzar
correctament la recollida selectiva, ja no
solament per motius de conscienciació
mediambiental, sinó també per l’increment de la taxa d’escombraries que es
podria haver d’aplicar a la ciutadania per
fer front als desajustaments econòmics a
conseqüència dels fets abans esmentats.

La primera minideixalleria
de Llavaneres

Sant Andreu de Llavaneres compta amb
una minideixalleria urbana de petits residus d’ús domèstic que permet recollir,
de manera selectiva, piles, bateries de
mòbils, restes d’aparells elèctrics i electrònics, CD-DVD, cartutxos d’impressora
d’injecció i bombetes de baix consum.
Aquesta primera minideixalleria s’ha col·
locat davant de Ca l’Alfaro, al passeig de la
Mare de Déu de Montserrat, i la previsió és
instal·lar-ne una altra davant de l’estació
de tren un cop s’acabin les obres, durant
el primer trimestre de 2011. La instal·lació
d’aquests punts de reciclatge és possible
gràcies al conveni que l’Ajuntament de
Llavaneres ha signat amb l’empresa Blipvert SL, que n’assumeix el cost i s’encarrega de manera gratuïta del servei de neteja,
de la recollida i del transport dels residus
a reciclatge.
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El Nadal en imatges

Fira de Nadal

Caga Tió

Concert de Nadales de l’escola Sant Andreu al pavelló

Cantada de nadales de l’escola Labandària al Casal de la Gent Gran

Cantada de nadales de les escoles a la Plaça de la Vila

Parc de Nadal al pavelló

El Patronat de la Cavalcada preparant l’arribada dels Reis

Cavalcada de Ses Majestats de l’Orient
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Llavaneres amb La Marató

El passeig de la Mare de Déu de Montserrat es va omplir de gent diumenge 19
de desembre, amb les activitats pròpies de col·laboració amb La Marató de
TV3, que enguany s’ha dedicat a les lesions medul·lars i cerebrals adquirides.
La festa de Llavaneres amb La Marató va complir els millors
pronòstics. A més de l’afluència de públic, hi va acompanyar el
bon temps i les dues novetats de l’actual edició de la festa solidària: la tómbola de joguines i la flashmob van ser un èxit. La
interpretació de la coreografia, seguint el ritme de la suggerent
versió catalana de I will survive, Sobreviuré, va comptar amb
una gran quantitat de gent, grans i petits, que es van afegir al
ball dirigit per Anna Casals del Gim Llavaneres. La tómbola va
repartir durant tot el matí les joguines recollides al llarg de la
primera quinzena de desembre a les escoles del poble i va col·
laborar molt en la recaptació. A més, entre d’altres, el poble va
poder gaudir de les actuacions de Nune i la seva banda i de la
coral Sant Andreu.
La recaptació total de Llavaneres amb La Marató va ser de
2.028,01 euros. Aquesta xifra inclou també, com cada any, els
diners de les entrades de l’espectacle que la Xarxa d’Espectacles
Infantil i Juvenil va organitzar el 12 de desembre a El Casal de
Llavaneres, de les guardioles que hi havia al pavelló municipal, a
petició del CB Llavaneres, i dels concerts nadalencs de l’Escola
Municipal de Música de Llavaneres, entre d’altres.

S’obre el termini per presentar treballs a la Mostra Literària 2011
Tot és a punt per a una nova edició de la Mostra Literària que
organitza la Regidoria de Cultura. Enguany es repartiran els
participants en sis grups d’edat: de 6 a 8 anys, de 9 a 11, de 12
a 14, de 15 a 18, de 19 a 25 i de 26 anys en endavant. Cadascun
d’aquests grups podrà presentar els seus treballs en dues modalitats, prosa o poesia. Els treballs, de temàtica lliure, hauran
de ser en català, individuals i inèdits, i es poden presentar fins

Aplec a l’ermita
de Sant Sebastià
Més d’un centenar de persones va assistir
a l’aplec de l’ermita de Sant Sebastià que
es va celebrar diumenge 23 de gener. La
trobada va reunir grans i petits en una
missa a l’interior de l’ermita seguida d’una
cantada de cançons. També es van poder
veure imatges de l’evolució de la recuperació de l’ermita.

l’11 de març a l’Ajuntament de Llavaneres. Els primers i els
segons classificats rebran premis que van dels 30 als 240 euros
segons la categoria. El veredicte del jurat del concurs es farà
públic durant la Festa del Pèsol 2011 i els guanyadors de cada
categoria passaran a representar Llavaneres en el concurs literari que organitza el Consell Comarcal del Maresme. Podeu
consultar les bases del concurs al web municipal.

Carta d’agraïment als voluntaris de la Cavalcada de Reis

Benvolguts/des,

En nom de tot el consistori, vull fer-vos arribar el meu agraïment i expressar la més
sincera admiració per la tasca que heu portat a terme un any més i que, gràcies a
la qual, ha permès als nostres vilatans gaudir de la visita de Ses Majestats els Reis
d’Orient i de l’arribada dels Patges Reials. La cavalcada és, sens dubte, un dels
actes més nostrats del calendari nadalenc i això és gràcies a l’esforç de col·lectius i
de persones com vosaltres, que treballeu desinteressadament durant mesos per fer
realitat la nit més màgica de l’any.
La qualitat de les carrosses i dels vestits i la originalitat de la posada en escena és
mèrit de totes i cadascuna de les persones que col·laboreu amb el Patronat de la
Cavalcada. Una feina reconeguda per la gran afluència de gent, de pares, mares, avis
i àvies que han tornat a sortir als carrers per seguir de ben a prop l’arribada dels Reis
d’Orient. Però, sobretot, avalada pels somriures dels nens i les nenes de Sant Andreu
de Llavaneres, autèntics protagonistes de la festa.
És per això que vull expressar la més sincera admiració per la vostra tasca.
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos molt cordialment i per recordar-vos que estem
a la vostra disposició per tot el que us faci falta.
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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La Guerra Civil, explicada
pels seus protagonistes
En les properes setmanes es publicarà el tercer i darrer volum de la
col·lecció de documentals sobre Sant Andreu de Llavaneres Mirar
Enrere. Després dels DVD dedicats a l’evolució del poble i dels seus
oficis i de les festes i tradicions, aquest tercer treball documenta com es
va viure a Llavaneres el període de la Segona República, la Guerra Civil
i els primers anys del Franquisme.
Com els documentals anteriors, aquest DVD està centrat en les vivències
i en els records, acompanyats d’imatges, que expliquen els veïns que van
viure els fets en primera persona.
La col·lecció Mirar Enrere és una producció de l’Ajuntament de
Llavaneres coordinada des del Museu-Arxiu i es pot adquirir a les
diferents dependències municipals.

Tot a punt per a la reobertura
dels Rocs de Sant Magí
Aquesta primavera s’inaugurarà la nova imatge de l’entorn dels Rocs de
Sant Magí, un espai que s’ha volgut recuperar per la importància que suposa comptar amb un jaciment d’aquestes característiques a Llavaneres
i per potenciar-ne el coneixement entre la població.
Es tracta d’un jaciment neolític de 4.000 anys d’antiguitat, format per
grans blocs granítics que constitueixen petites coves i passadissos. A
més, els blocs exteriors estan units per murs de pedra seca que formaven un recinte tancat, fet que no és gaire habitual en jaciments d’aquest
període. Les primeres excavacions es van fer l’any 1966 a càrrec del Museu de Mataró. Posteriorment, l’any 1986, en una nova campanya, es van
trobar fragments de ceràmica.
Després d’anys de romandre envoltats de malesa, l’Ajuntament ha apostat per potenciar aquest espai pel seu interès turístic i antropològic.
L’actuació que s’ha portar a terme inclou la col·locació d’una barana al
llarg del perímetre del recinte, de tres bancs per seure-hi i de tres plafons informatius: un d’introductori a l’entrada i dos més d’específics sobre la muralla i la ceràmica localitzada a les excavacions.
El condicionament dels Rocs de Sant Magí s’ha finançat gràcies a l’ajut
econòmic de la Diputació, a través de Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat (XBMQ), que ha aportat el 50% de l’actuació, a més d’assumir
tot el cost de la redacció del projecte.

La història del futbol a Llavaneres,
recollida en un llibre

Més enllà de l’esport és el
títol del llibre que recull la
història de la pràctica del
futbol a Sant Andreu de
Llavaneres i que està a punt
de publicar el Museu-Arxiu
de Llavaneres. Àmpliament
documentat, aquesta publicació sorgeix després de l’exposició fotogràfica que es va fer sobre la mateixa temàtica al
Museu-Arxiu l’any 2005 i gràcies a la gran quantitat de material gràfic que en va sorgir. El llibre parteix del primer document gràfic que es conserva sobre la pràctica d’aquest esport, que data del 1924 i en repassa els moments brillants de
l’evolució, com ara la creació, el 1956, del CF Llavaneres. La
publicació també dóna a conèixer anècdotes diverses, com
el fet que el primer camp de futbol del poble estava situat al
mateix indret on ara hi ha el nou camp de gespa artificial.

“Multidisciplinar”, l’exposició del
febrer al Museu-Arxiu

Del 18 de febrer al 20 de
març es pot visitar al MuseuArxiu de Can Caralt l’exposició Multidisciplinar, de
Soler&Balcells, nom artístic
del mataroní Joan Soler. El
títol de la mostra fa referència a la manera com aquest
artista defineix els seus sistemes d’expressió creatius i mentals, tot fusionant la fotografia i la pintura i cercant, alhora, un doble missatge en les
seves creacions.
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Resultats de les eleccions autonòmiques a Llavaneres
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La Policia Local fa balanç de l’any 2010
El cos de Policia Local tanca l’exercici del 2010 mantenint la tendència a
la baixa dels accidents de trànsit a la població, tendència que es va repetint des de fa anys. En total es van registrar 29 accidents, el 41,38% dels
quals es va produir en vies interurbanes. A més, es van retirar 18 vehicles
de la via pública i el servei de grua va efectuar 94 serveis. D’altra banda,
la Policia Local de Llavaneres va tramitar 50 denúncies al Servei Català de Trànsit, la gran majoria per no haver passat l’ITV (30 casos), per
incompliment de l’assegurança dels vehicles (11) o per alcoholèmia (4).
En l’apartat de faltes penals, el 2010 es van denunciar 130 persones, que
van ser castigades per faltes lleus, considerades petites infraccions, cosa
que suposa un increment del 34% en relació al 2009. En conjunt, els il·
lícits penals (que agrupa tots els delictes i les faltes) van ser 430 al 2010,
xifra que representa un increment anual del 8,31%.
La dada positiva que cal destacar és que la mitjana resultant és de 43
delictes per cada 1000 habitants, cosa que suposa un 36% menys que la
catalana, establerta en 68 delictes per cada 1000 habitants.
Altres xifres a destacar de la memòria del 2010 de la Policia Local, és
que els robatoris a l’interior de vehicles va baixar un 22% i que el cos va
instruir directament més de la meitat de les diligències registrades a Sant
Andreu de Llavaneres.
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Un total de 4.670 electors van acudir a
les urnes a Llavaneres durant la jornada
electoral del 28 de novembre. L’índex de
participació a la població en aquestes
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010,
va ser del 64,61%, 3 punts i escaig més que
en les darreres eleccions autonòmiques
de l’any 2006, que va ser d’un 61,23%. Per
candidatures, CiU va ser la llista més votada,
amb un 52,32% dels vots. A molta distància
es van situar la resta de forces polítiques: PP,
14,06%; PSC 9,93%; ERC, 5,74%; ICV-EUiA,
4,34%; SI 3,48% i altres, 7,61%. Els propers
comicis seran les eleccions municipals, que
tindran lloc el 22 de maig.

Cedeixen una bicicleta elèctrica a
l’Ajuntament
El fabricant suís Flyer ha fet cessió d’una bicicleta elèctrica a l’Ajuntament de Llavaneres perquè en provi la utilitat
com a vehicle lleuger i no contaminant. Aquesta empresa és
l’única fabricant mundial que es dedica exclusivament a les
bicis elèctriques.
Les bicicletes elèctriques són bicis convencionals a les quals s’ha incorporat un petit motor i
una bateria. En pedalejar, el motor s’activa.
La bicicleta que Flyer ha
cedit al consistori és de
pedaleig assistit, pesa uns 25 quilos, arriba als 25 km/hora
i té una autonomia d’entre 50 i 100 quilòmetres. La bateria
es carrega de manera molt senzilla, endollant-la al corrent
elèctric.
La bicicleta, durant aquestes setmanes, la farà servir per a
petits desplaçaments personal de la brigada municipal i de
la Regidoria de Medi Ambient, així com també el conserge
de l’Ajuntament.

Carta d’agraïment a la Policia Local
A l’atenció del Sr. Bernat Graupera, alcalde de Llavaneres,
Ens dirigim a vostè per un motiu agradable: fer-li arribar la
nostra felicitació pels boníssims i eficients serveis del cos
de Policia Local. Durant els anys que la nostra família porta
residint a Llavaneres, han estat diverses les ocasions que
ens han obligat, per un motiu o altre, a precisar l’ajuda de
la Policia Local. Invariablement, l’actuació de l’esmentat cos
ha estat eficaç, ràpida i, cal destacar, molt humana. És per
aquesta raó que desitgem transmetre a través de vostè el
nostre agraïment a la Policia Local i animar-los a seguir amb
l’estupenda labor que realitzen a diari.
Família Rodríguez-Veazey.
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Nous cursos a l’àrea de Promoció Econòmica

La Regidoria de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme, a través de l’Institut
per al Desenvolupament de la Formació
i l’Ocupació, està desenvolupant fins a
finals de març un curs de Comptabilitat
informatitzada. Aquesta és la primera
vegada que es pot oferir un curs d’aquestes
característiques, i serà possible gràcies a
la cessió d’ús de la sala d’informàtica de
l’institut. El curs està adreçat a treballadors

en actiu i autònoms i dóna resposta a una
petició ciutadana que fins ara no s’havia
pogut satisfer per la manca d’una sala
d’informàtica adaptada a les necessitats
d’aquest tipus de formació.
D’altra banda, 27 persones es van inscriure
per participar a finals de gener en la segona
sessió formativa Coneix el mercat laboral
i troba la teva oportunitat professional al
Maresme, jornada que es va celebrar a la
Biblioteca municipal de Llavaneres i que va
ser organitzada per la Regidoria de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme, gràcies
al suport de la Diputació de Barcelona
i el Consell Comarcal del Maresme. A
més d’analitzar el mercat laboral actual,
els assistents van poder prendre nota de
possibles sortides professionals, tant pel
que fa a la formació com a oportunitats
laborals. La sessió, de tres hores de durada,
va combinar una primera part teòrica amb
una sessió pràctica d’orientació laboral.

Lliurament de diplomes del curs de monitors de lleure

Dissabte 22 de gener va concloure la part teòrica del curs de monitors de lleure organitzat per les Regidories de Joventut, Promo-

ció Econòmica i Ensenyament. Aquest és
el tercer curs d’aquesta tipologia que s’imparteix a Llavaneres. La sessió de cloenda
va comptar amb l’alcalde, Bernat Graupera,
que va lliurar els diplomes als 18 assistents
de Llavaneres i comarca.
Tot ells començaran ara un període de pràctiques en casals de lleure i menjadors escolars que finalitzarà amb el lliurament d’una
memòria i, després d’això, obtindran la titulació oficial.

esports

“Les 3 viles” unides també en bàsquet
Es presenten a Llavaneres els equips de bàsquet que aquest any
competeixen lluint a la samarreta el nom de “Les 3 viles”.

Aquest és el primer any que Les 3 viles,
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç
de Montalt i Caldes d’Estrac, es posen
d’acord per unir esforços també en matèria
esportiva. Diumenge 19 de desembre es van
presentar al pavelló municipal de Llavaneres
tots els equips que competiran en nom de
tots tres municipis. Unir esforços i jugadors

és la manera, tal com expliquen des del CB
Llavaneres, de poder presentar equips en
totes les categories i, per tant, de ser més
competitius. És aquest el motiu pel qual es
deixa el nom de cada municipi i s’opta pel
de Les 3 viles. A més de jugadors, l’acord
permet també compartir les instal·lacions
esportives.

Nous plans d’ocupació
del programa Impuls

La Generalitat de Catalunya ha atorgat a
l’Ajuntament de Llavaneres la contractació de 13 persones en el marc dels Plans
d’ocupació i del programa d’Itineraris
Personal d’Inserció (IPI), per 2010 i 2011,
dins el marc del projecte Impuls. El cost
total del projecte és de 219,699,20 euros,
182.302,28 euros dels quals els subvenciona la Generalitat. El projecte Impuls,
que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), té com a objectiu incrementar la inserció laboral dels treballadors aturats que estiguin inscrits al SOC
i que, en els darrers 18 mesos, no hagin
participat d’un pla d’ocupació. Entre les
places ofertes, hi ha peons de neteja forestal, dinamitzadors del Casal de Joves,
auxiliars de digitalització d’expedients,
un informador digital i un de turístic i
responsables del programa IPI. A més, es
preveuen una dinamitzadora comercial
i un agent cívic. Aquests plans d’ocupació tenen una durada limitada entre sis
mesos i un any. Per a més informació, cal
que us adreceu a l’oficina de Promoció
Econòmica de Ca l’Alfaro.

Campanya informativa a
bars i a restaurants

L’Ajuntament de Llavaneres ha portat a
terme, des de finals de novembre, una
campanya d’inspecció informativa als
restaurants del municipi, amb la col·
laboració de l’àrea de Consum de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa,
que ja es va portar a terme l’any passat
als establiments comercials, té com a
objectiu explicar la normativa vigent als
empresaris locals. Els informadors que
visiten els establiments de restauració
de Llavaneres, degudament acreditats,
comproven en primer lloc la tipologia del
local, quin tipus de productes serveixen i
si són bar o restaurant. Un dels apartats
més importants a revisar té a veure amb
els drets dels consumidors. En aquest
sentit, certifiquen si el local exhibeix de
manera visible l’horari comercial, si disposa de fulls oficials de reclamació, si
marca els preus de les mercaderies que
es troben exposades al públic, si el local
té exposats els rètols d’advertiment de
prohibició de venda i subministrament
de begudes alcohòliques o si, en cas d’establiments de restauració amb capacitat
superior a 50 places, reuneix les mesures
reglamentàries de supressió de barreres
arquitectòniques, entre d’altres.
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Recepció de benvinguda als
nous veïns

Mantenint la tradició encetada en l’inici d’aquest mandat, l’alcalde
va donar la benvinguda als nous veïns de Llavaneres, en una recepció
a la sala de plens, el passat 22 de gener. En aquesta ocasió, prop
d’una quarantena de persones van assistir a l’acte, en el qual l’alcalde
els va informar sobre la història i els costums del municipi i se’ls
va lliurar un petit obsequi. La recepció va coincidir amb una nova
sessió del Parlem amb l’Alcalde, de manera que els assistents van
poder resoldre tota mena de dubtes sobre Llavaneres. El 5 de març
hi haurà les últimes sessions del mandat de totes dues iniciatives.

Es posa en marxa el cos d’agents cívics voluntaris

Després de la darrera sessió formativa
celebrada a mitjans de gener, els agents
cívics voluntaris ja han començat a informar la població sobre les conductes de

joventut

civisme i sobre l’ordenança municipal en
aquesta matèria.
Des que es va posar en marxa la iniciativa,
una vintena de persones s’han interessat
per formar part del cos d’agents cívics voluntaris, que informaran la ciutadania de
les conductes incíviques i donaran a conèixer l’ordenança aprovada per l’Ajuntament en matèria de civisme.
Els agents cívics voluntaris han participat
en diferents sessions formatives amb el
cap de la Policia Local, el tècnic de Medi
Ambient i l’inspector de via pública. En
aquestes sessions, se’ls ha explicat quines
són les competències que té l’Ajuntament

en matèria de civisme i se’ls ha mostrat
com localitzar conductes incíviques.
A partir d’ara, aquests ciutadans voluntaris desenvolupen diverses tasques a les
seves zones de residència, tot informant
els veïns per millorar la convivència ciutadana i completant la radiografia diària
de l’estat de la via pública que ja es desenvolupa des dels diferents departaments de
l’Ajuntament.
La iniciativa s’emmarca en la campanya
Més civisme, més Llavaneres, que va arrencar amb l’aprovació de la primera ordenança municipal de civisme el passat
més de maig.

Un equipament digne i de qualitat per
al jovent de Llavaneres

El Casal de Joves per fi veurà la llum d’aquí a pocs dies, amb un
retard de només dos mesos. Situat a la masia de Can Rivière,
que s’ha rehabilitat completament, el Casal de Joves compta amb
dos bucs d’assaig, una sala de conferències amb projector, sales
d’estudi, un espai de trobada i d’esbarjo, una sala amb ordinadors
i connexió a Internet, les oficines del Punt Jove i dues sales de
reunions. Llavaneres guanya, d’aquesta manera, un equipament
nou, el qual està cridat a convertir-se en la nova referència i punt
de trobada de tot el jovent i que s’ha dissenyat atenent totes les
seves necessitats i demandes.
En conjunt, es disposen de 400 m2 construïts que respecten
la imatge de la masia original i que s’integren en els jardins
recuperats de Can Rivière. A més, s’ha fet una petita ampliació
a l’edifici original amb un espai que comunicarà verticalment
els diferents nivells de la masia i que servirà d’accés per a les
persones amb problemes de mobilitat.
L’actuació, adjudicada per un import de 661.612,72 euros, s’ha
finançat íntegrament amb fons de la Generalitat i de la Diputació
i l’ha executat l’empresa Obras y Contratas del Maresme SL.

sanitat

Carnet de soci d’honor

El president de l’Associació d’Ajuda a la Defensa d’Animals de Llavaneres (ADALL),
Ramon Moragas, ha lliurat el carnet de soci d’honor de l’entitat a l’alcalde de Sant Andreu
de Llavaneres, Bernat Graupera, per la col·laboració de l’Ajuntament amb l’entitat en les
campanyes d’esterilització de gats que s’han portat a terme per primer cop al municipi i que
s’ha demostrat que són l’única manera de controlar el creixement de la dotzena de colònies
d’aquests animals que hi ha localitzades al municipi.
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entrevista
Bernat Graupera i Fàbregas. Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
Nascut a Llavaneres ara
fa 40 anys, està casat i té
un fill. Llicenciat en Dret i
en Criminologia, ha estat
funcionari de la Generalitat
i ha treballat com a jutge.
Després d’entrar en política
el 1999 amb CiU, va accedir
a l’alcaldia a les municipals
de 2007. Ja ha anunciat
que pensa presentar-se a
la reelecció per completar
els compromisos encetats
durant aquest mandat i que
es manté fidel al model de
poble net, tranquil, segur i
amb qualitat de vida.

“Sempre defensaré el model de poble net,
tranquil, segur i amb qualitat de vida per a
Llavaneres
El proper mes de maig haurà esgotat la seva primera experiència com a alcalde de Llavaneres.
Què li ha suposat aquesta experiència?
L’experiència de ser alcalde del teu poble és
magnífica. És una feina vocacional que t’ha
d’agradar de debò, perquè són moltes les
hores de dedicació que requereixen haver
de deixar aparcada la teva feina professional per un temps i fer molts sacrificis personals i familiars. Cal dir que la feina d’alcalde comporta una gran responsabilitat,
amb la constant presa de decisions importants. Desgraciadament has de suportar
molts comentaris malintencionats i atacs
sobre la teva persona, família i la feina que
fas. Percebo 2.250 euros mensuals per la
feina d’alcalde, que a principis del mandat
era de 2.950. I, a diferència de molts altres
pobles, no tinc cap càrrec de confiança, ni
cap gabinet, ni assessors, ni gerents, ni directors d’àrea.
El seu mandat no ha estat fàcil. Ha hagut de conviure amb la crisi econòmica més greu que es
recorda des dels anys 90...
Certament, els ingressos de l’Ajuntament
s’han reduït sensiblement per culpa de la
crisi. Però ara que la conjuntura econòmica és complicada, el Govern s’ha d’esforçar molt en tirar endavant una bona gestió
que ens permeti oferir els mateixos serveis
amb la meitat de recursos, tirant endavant
el poble i sense deixar desateses les famílies que pitjor ho estan passant.
Financerament, l’Ajuntament podrà superar
aquesta etapa tan dura, també, per a les administracions públiques?
L’economia de Llavaneres està prou bé,
comparada amb d’altres administracions.
Vam entrar a governar el 2007 amb un dèficit municipal de 2,3 milions d’euros, segons xifres oficials, i en aquests moments
tenim previst tancar el mandat amb una
reducció del dèficit. Però haurem d’aplicar
més restriccions en un futur i fer un pla de
sanejament.
Malgrat totes les dificultats, l’equip de Govern
ha pogut complir bona part del seu programa.
Què en destacaria?
Estic orgullós d’haver complert la majoria
de compromisos del programa electoral
de CiU. Hem complert en coses tan importants com la transparència urbanística, hem impulsat obres d’infrastructures
necessàries i hem intentat assegurar el
benestar dels ciutadans, ajudant a moltes
famílies del poble o impulsant una ordenança de civisme.
D’altra banda, ha estat un mandat difícil a nivell
polític, perquè ha hagut de governar en minoria
durant dos anys.
Cada dia l’equip de govern estem més sa-

tisfets d’haver trencat el pacte amb els
ex-socis d’ERC i d’ICV sota les sigles de
GLL a Llavaneres. Personalment crec que
la decisió va ser la més encertada, perquè
val més governar tranquil i sense invents
ni idees estranyes o posicions antisistema,
mantenint-nos fidels al nostre programa
electoral i al nostre model de poble net,
tranquil i segur.
Vostè no amaga que aquest és el model de poble
que sempre ha desitjat per a Llavaneres.
Un poble net, tranquil, segur i amb qualitat de vida ha estat el nostre lema durant
tot aquest temps i no hi renunciaré, perquè considero que ho ha de continuar essent en un futur. Precisament en matèria
de seguretat hem dotat de més recursos
la Policia Local, hem instal·lat cameres de
control i hem invertit en la neteja viària.
També hem treballat de valent per integrar
els barris de la zona costanera al municipi amb una injecció d’inversions única en
dècades.
Quin és el futur que desitja per Llavaneres?
Llavaneres ha de ser un poble i mantenir
aquest esperit. Per això hem impulsat un
nou Pla General Urbanístic amb el qual reduirem el creixement urbanístic. Tindrem
els equipaments que necessitem i posarem
un límit molt clar al creixement de Llavaneres. Sento enveja quan visito els pobles
de la costa francesa, perquè s’han sabut
preservar de les agressions urbanístiques.
Aquest és el camí a seguir.
Quina feina queda per fer?
Molta encara. Però a grans trets destacaria que s’ha d’acabar d’enllestir un centre
cívic-auditori, la nova zona esportiva, el
cobriment de les dues rieres a l’alçada
del parc del monument i el condicionament de la resta de la riera fins a la platja.
També és incomprensible que encara no
tinguem cap hipermercat al municipi o
entitats bancàries als barris de Sant Pere i
Can Sanç, on també s’han de construir una
escola, una llar d’infants i un institut. Cal
una prefectura nova per a la Policia Local,
aconseguir un centre de dia a l’Ametllareda, desencallar la construcció d’habitatge
protegit, retirar l’antena de Telefónica del
centre del poble, enllaçar el passeig marítim amb Mataró, fer un segon CAP a la
zona del Cogoll o reclamar el soterrament
de les vies del tren, entre d’altres.
Davant d’aquests reptes ja ha anunciat que es
presentarà a reelecció.
Com deia abans, ser alcalde és vocacional i ho faig amb il·lusió, amb ganes i de
forma molt honesta i honrada. Encara hi
ha molta feina a fer, per això em tornaré a
presentar per CiU a les properes eleccions
municipals.
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Balanç dels
4 anys de
govern de
ciu

El govern de CiU, en aquests 4 anys, hem estat fidels al
nostre programa electoral i als compromisos que vam assumir amb el poble. Hem aconseguit complir gairebé tots
els objectius.
CiU ha sigut sempre fidel al lema de campanya electoral
“VOLS UN POBLE AMB QUALITAT DE VIDA?” i al
nostre model de poble: net, tranquil i segur.
Som conscients que encara queda molt per fer, per això
volem seguir treballant per Llavaneres. Volem demanar
disculpes pels errors que haguem pogut cometre en la
gestió intensa d’aquests 4 anys.
S’han superat moltes dificultats pel qüestionat llegat
anterior i per la conjuntura econòmica, però hem pogut
tirar el poble endavant amb il·lusió, amb treball i amb la
meitat dels recursos.

Bernat
Graupera
CiU

Nou capítol

Carlos
Bartomeu
PP

Som
l’alternativa
possible

Feina feta: ESTACIÓ DE TREN I ENTORN, CENTRE
CÍVIC-AUDITORI “LA BODEGA”, CASAL DE JOVES,
DEIXALLERIA MUNICIPAL, ESCOLA BRESSOL ST.
NICOLAU, PASSEIG MARÍTIM, ROTONDA N-II, RO-

En aquest darrer número de la revista, abans
de les eleccions del dia 22 de maig, el grup
municipal Popular vol agrair, en primer lloc,
la confiança que els llavanerencs ens han dipositat i fer patent l’orgull que ha representat per a nosaltres ser mereixedors d’aquesta
confiança.
Des de l’oposició, hem treballat per aconseguir que el nostre poble sigui una mica millor,
una mica més humà, i en aquest sentit ha anat
encaminada gran part de la nostra gestió, tot
recolzant les famílies més necessitades i, a la
vegada, evitar amb les nostres mocions que la
càrrega impositiva que patim sigui encara su-

Comptem amb l’equip necessari per passar
pàgina i creure en la força dels llavanerencs.
Tenim l’experiència, la il·lusió, la dedicació i el
treball necessari per liderar el proper projecte municipal. Només necessitem el teu suport
per fer-ho possible.
Passarem pàgina a la inoperància, a la incompetència i a la desorganització. El govern sortint ha cremat molts diners en temes innecessaris (OAC a Sant Pere, carril bici, wifi, dietes,
viatges...) i els problemes reals no han desaparegut.

Nani
Mora
ERC

Amb nosaltres, els emprenedors que vulguin
obrir un negoci a Llavaneres tindran espai per
fer-ho. Aplicarem el pla de joventut per dina-

TONDA SANT PERE, CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL, PARCS I JOCS INFANTILS, CARRIL BICI, PARC
DE LA LLORITA, DOBLE SENTIT MARE DÉU DE
MONTSERRAT, FRONTÓ, POUM, APARCAMENT
CAMP FUTBOL, APARCAMENT RENFE, ORDENANÇA CIVISME, MARQUESINES BUS, CUINA ESCOLA
ST. ANDREU, PATI ESCOLA LABANDÀRIA, MILLORA C/ ST. PERE, PARC CAN RIVIÈRE, MILLORES C/
ST JOAN, CLÒSENS, PAU CASALS, PISOS VPO, REFORMA CA ALFARO, RÀDIO, WIFI, CÀMERES VIGILÀNCIA, AMPLIACIÓ CEMENTIRI, MILLORA
MERCAT, MILLORA C/ MUNT, MILLORA RECEPCIO
TDT, PEDAL CONTENIDORS, AJUT A LES FAMÍLIES,
DVD MEMÒRIA HISTÒRICA, RECUPERAR ROCS ST.
MAGÍ, POTENCIAR 3 VILES, MILLORES PAVELLÓ,
VEHICLES POLICIA...
Som la garantia d’un bon govern.
Gràcies a tothom. Visca Llavaneres!
Ens trobaràs a Facebook i al blog
http://ciullavaneres.blogspot.com

perior, aconseguint la congelació d’impostos
durant dos anys consecutius.
L’equip que representarà el Partit Popular en
les pròximes eleccions té una cosa en comú:
saber escoltar. No dubteu a parlar amb nosaltres de les vostres prioritats i de les vostres
necessitats. Tingueu la certesa que sereu escoltats. El poble mai no s’equivoca.
Diem nou capítol perquè creiem que ha arribat l’hora de passar pàgina i que no serà un
simple continuarà...
Fins aviat.

mitzar la política juvenil i millorarem l’actual
política d’habitatge públic tot fomentant habitatges de compra i de lloguer.
A més, esborrarem qualsevol ombra de corrupció. Fa quatre anys Llavaneres sortia al diari per presumptes casos de corrupció urbanística i, darrerament, hem tornat a sortir-hi
per temes semblants. Amb nosaltres la transparència serà real i serem notícia pels mèrits
del poble i no pas per les vergonyes més baixes
dels nostres governants.
Des d’Esquerra us convidem a seguir les nostres propostes al nostre lloc web: www.esquerra.cat/llavaneres, al facebook, i al bloc: http://
blocs.esquerra.cat/nanimora
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Escoltar el
poble

Aquest és el darrer número de la revista municipal abans de les eleccions municipals del proper 22
de maig. Ara toca escoltar el poble? Per a nosaltres,
sempre s’ha d’escoltar el poble. I se l’ha d’escoltar per
canalitzar-ne les voluntats.
Ara es començaran a sentir missatges sobre Llavaneres. Tots coincidirem que Llavaneres ens importa, que
és la nostra raó de ser com a representants polítics.
Però, tots en som capaços? Per voluntarisme, segur.
Però gestionar les voluntats i les prioritats d’un poble
exigeix més, molt més. I el poble, que és savi, parlarà
aviat. I els seus representants tindrem l’obligació de
saber-lo escoltar.

Carme
Bastida
PSC

Llavaneres no parlarà en resposta de les paraules que
escolti sinó en funció de les formes i dels fons que ha
percebut en els darrers quatre anys. La història s’ha

Més
voluntaris,
menys
privilegis

Tots som poble, per definició. I pel sol fet de fer
vida a Llavaneres ja fem poble, tot i que sempre hi
ha qui té la pretensió de ser més que els altres.

Joan
Rubal
GLL

2011, Un any
que no se
solucionarà
res. O sí?

Josep
Ruiz
SOS Llavaneres

El que sí hi ha són persones que fan més que d’altres.
Ens referim, és clar, als centenars de voluntaris que
dediquen part del seu temps particular a treballar
per al poble. No aprofiten la seva posició per fer-se
valer o per obtenir avantatges. Tampoc pretenen
guanyar diners; ben al contrari, alguns n’han hagut
d’avançar de la seva butxaca. I són gent anònima
que no veureu mai a primera fila ni tampoc als
balcons presidencials. No els cal homenatge perquè
no són gent d’afalacs, ni de premis, ni de medalles.
Són gent, però, que fan la Cultura, l’Esport i la
Tradició de Llavaneres; gent senzilla que només
demana que se’ls tingui en compte i que, si no és
massa molèstia, se’ls faciliti la feina i no se’ls posin
entrebancs.

Som a la recta final de la legislatura; el proper 22 de maig
hi haurà eleccions municipals i el govern de CIU haurà
de pactar (amb qui?)
De moment aquest govern ja pren decisions que ens
afectaran a tots a llarg termini. Vet aquí el primer regal no esperat per ningú: s’ha demanat la revisió general
del cadastre, una revisió que es farà pública passades les
eleccions i afectarà l’IBI del 2012 de totes les finques urbanes.
Del curt termini, també se n’ocupa aquest govern. De
moment, la mala gestió de les nostres finances municipals ens ha obligat a renovar forçadament (perquè no
ens la volien renovar) una pòlissa de crèdit d’1 milió 400
mil euros per poder anar pagant els subministraments
bàsics (energia, telèfon, gas, etc), pòlissa que des de SOS
Llavaneres vam criticar pels seus costos elevats: fins a
7000€/trimestre, tant si es disposava com si no dels diners.
I no dubteu que encara estiraran més el braç que la mà-

encarregat de demostrar que, els pobles, se’ls pot enganyar una vegada, no més.
Si hi ha quelcom que Llavaneres es mereix, i la ciutadania en general també, és que una altra forma de fer
política ha de ser possible. I això és el que tots hauríem d’assumir com a compromís si hem estat capaços
d’escoltar la veu del poble, del nostre poble, Sant Andreu de Llavaneres.
A Llavaneres, se l’escolta vivint el poble i al poble;
compartint somriures i tristeses; sentint la proximitat
de la gent; mullant-nos tots quan plou i saludant el
sol quan ens il·lumina; ajudant-nos els uns als altres
a ser millors perquè, si tots som millors, millor serà
el nostre poble. Això és escoltar un poble; la resta és
electoralisme partidista. Que parli el poble…

Volem fer un esment especial, en aquestes dates,
als voluntaris de la Cavalcada de Reis. Ja cal que
alcaldes, presidents i Reis els estiguin ben agraïts
perquè sense ells no haguessin lluït tant. I, malgrat
tot, no escolten ni respecten aquest grup de
voluntaris.
Després de l’esforç de tot un any, d’hores robades
al son i a la família, cansats de l’oblit del govern, un
cop acabada la festa de Nadal, s’ha hagut de renovar
la junta del Patronat de la Cavalcada davant de
noves renúncies. No hi ha hagut ni un “com va?”,
ni un “què necessiteu?”. Demanem des d’aquí una
mica de sensibilitat al govern municipal cap a tota
aquesta gent.
Quin valor més gran tenim al poble amb tot aquest
col·lectiu de voluntaris! Si bé podem prescindir
d’altres persones, de vosaltres no ho farem mai.
Gràcies a tots.

niga, aquests quatre mesos que queden, per demostrar
que fan quelcom....
Per si tot això no fos poc, mostra d’una manca de responsabilitat total són els deures que tenen encomanats
de fer des de fa uns 3 anys i que són d’obligat compliment
per llei, com és l’elaboració d’un pla de sanejament que
ha de solucionar els més de 2 milions d’euros de dèficit
que anem arrossegant. Però... no!! Com si aquest tema
no anés amb ells, no hi han fet res. Senyors del govern,
quina falta de responsabilitat!!!
I, per finalitzar, una de les pedres angulars que s’hauria
de definir abans de les eleccions, per a cada grup municipal, és saber quants regidors es volen col·locar a treballar
amb dedicació plena i quins sous voldran percebre. SOS
Llavaneres no entendrem dedicacions ni sous exclusius
si ens toca governar o pactar. Volem començar a millorar
el nostre actual i malparat pressupost deficitari. A veure
què fan els altres!
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De tot cor

Víctor Ros
No adscrit

El meu objectiu prioritari, com a regidor del
grup no adscrit, ha estat i és intentar evitar
en allò possible la crispació que sempre ha
dominat totes les reunions de treball dels
diferents grups i, en especial, els diferents
plens municipals, així com intentar,
predicant amb l’exemple, la millora de les
formes de tots els grups.
En política, igual com en altres aspectes,
crec que no tot s’hi val, i és obligació nostra
fer un exercici d’autocrítica per aconseguir
que els nostres veïns no es desencantin amb
l’anomenada classe política.

Agraeixo la col·laboració que m’han prestat
els diferents grups polítics i, en especial,
el grup municipal popular i el seu actual
portaveu, Carles Bartomeu Castro, a qui
vull felicitar, igual que a la resta dels seus
companys, per la labor efectuada des de
l’oposició en aquesta legislatura.
Sempre he estat, estic i estaré amb les
persones que treballin pel bé de Llavaneres
i els seus veïns.

agenda

febrer/març 2011
Divendres 18 de febrer
Passeig Mare de Déu de
Montserrat/ 10.30 h
Visita de l’Oficina Mòbil
d’Informació al Consumidor
Organitzat per Xarxa Local
de Consum de la Diputació
de Barcelona, amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres
Dissabte 19 de febrer
Sala infantil de la Biblioteca
Municipal / 12.00 h
L’hora del conte amb la
rondallaire Maria Àngels Gil
Organitzat per Biblioteca
Municipal
Diumenge 20 de febrer
El Casal de Llavaneres / 14.00 h
Calçotada popular
Menú: calçots, mongetes seques
amb botifarra i cansalada,
postres i cafè amb
gotes. Cal portar els estris per
dinar.
Més informació i retirada de
tiquets fins el dijous 17 de febrer
a la secretaria del Casal. Horari:
feiners de 17.30 a 20.30 hores
Preu: socis: 18 euros, no socis:
23 euros
Organitzat per Secció de Festes
d’El Casal
Sala de lectura d’El Casal de
Llavaneres / 18.00 h
Òpera a El Casal La

Cenerentola
Se servirà copa de cava a la
mitja part
Preu: col·laboració de 3 euros
Organitzat per Secció de
Cultura d’El Casal
Dilluns 21 de febrer
Escola de Música. Can Caralt /
19.30 h
Audició d’alumnes
Organitzat per Escola de
Música
Dijous 24 de febrer
Sala d’actes de la Biblioteca
Municipal / 18.30 h
Conferència Hàbits
alimentaris per a evitar
l’obesitat infantil, a càrrec
de l’educadora nutricional
Griselda Marfà
Organitzat per Biblioteca
Municipal
Divendres 25 de febrer
Plaça de la Vila (sortida) / 20.00
h
Sortida al teatre Made in
Paral·lel, al Teatre el Molino
Organitzat per Regidoria de
Cultura i Festes
Diumenge 27 de febrer
El Casal de Llavaneres (sortida)
7.00 h
Sortida al Matagalls i Sant
Segimon
Informació a secretaria 937 928

810 i 677 875 508 (Marià).
Organitzat per Secció
Esportiva d’El Casal
Dissabte 5 de març
Sala infantil de la Biblioteca
Municipal / 12.00 h
L’hora del conte Un embolic
de contes, amb el grup
Dinsdungat Animació
Organitzat per Biblioteca
Municipal
Diumenge 6 de març
Carrers del centre de la vila/
18.00 h
Rua i festa infantil de
Carnestoltes
La rua de Carnaval sortirà
des del davant d’El Casal de
Llavaneres. Quan acabi, hi
haurà festa d’animació infantil a
la sala gran d’El Casal.
Organitzat per Regidoria de
Cultura i Festes i El Casal de
Llavaneres
Dimarts 8 de març
Lloc a determinar / 21.00 h
Sopar del Dia Internacional
de la Dona. Cloenda de la
jornada.
Organitzat per Associació “La
dona per la dona”
Diumenge 13 de març
L’Auditori de Barcelona/ 19.00 h
VIII concert solidari per al
Txad. Amb l’actuació de The

Gospel Viu! Choir.
Preu: 30 euros
Organitzat per Mision y
Desarrollo para Goundi
Dissabte 19 de març
Sala infantil de la Biblioteca
Municipal / 12.00 h
L’hora del conte amb la
rondallaire Patricia McGill
Organitzat per Biblioteca
Municipal
Dilluns 28 de març
Can Caralt / 19.30 h
Audició d’alumnes
Organitzat per Escola de
Música
Dimecres 30 de març
Can Caralt / 19.30 h
Audició d’alumnes
Organitzat per Escola de
Música

a peu de carrer
Escriu-nos a:
premsa.sall@
santandreudellavaneres.cat
(Les cartes hauran d’anar signades i
l’extensió màxima són 10 línies)

Gràcies per la
vostra col·laboració.

la contra
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Ràdio Llavaneres és una emissora municipal amateur,
oberta a tothom i basada en el voluntariat. Com a mitjà
públic, es gestiona a través del Patronat de Ràdio i
Televisió de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.
A Ràdio Llavaneres trobaràs tota la informació del teu
poble, programes de música especialitzada, esports,
entreteniment, etc.

de 10.00h
Dimarts i dijous,
A PER
a 12.00h: MÚSIC
RECORDAR, amb
Modest Curiel

Vols ser col·laborador
de Ràdio Llavaneres?

0h a
Dimecres, de 18.0
IDAT,
19.00h: EL CONV
os
amb Eva Mª Ram

Doncs envia’ns el formulari que trobaràs al web
municipal www.santandreudellavaneres.cat i participa
en els diferents programes que ja emetem a través de la
freqüència 107.8 FM.
Pots posar-te en contacte amb nosaltres de moltes maneres:
- Instal·lacions: Tenim els estudis al segon pis d’El Casal
de Llavaneres (Av. Catalunya, 56)
- Telèfon: 93 7926758

Dimecres, de 19.00h a
20.00h: musicaitaliana.
es, amb Sílvia Lázaro

- Correu electrònic: radiollavaneres@hotmail.com
- Internet: Trobaràs Ràdio Llavaneres al Facebook i, ben
aviat, a la nova pàgina web de l’emissora.

a
de 10.00h
,
e
t
b
a
s
E 2!,
is
D
PARELL D
IN
U
Q
:
h
13.00
i
lia López
amb Noè
nchez
Esther Sà

Espai reservat
per a tu!

Dijous, de 19.00h a
21.00h: ROMPIENDO EL
SILENCIO, amb
Sisco Moriche

