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Festa de la Policia Local
La Policia Local va celebrar la seva 
primera festa amb un homenatge a 
diversos agents i multitud d’actes.

Promoció del turisme
L’Ajuntament firma un conveni per impulsar 
el turisme amb la creació d’una marca de 
qualitat diferenciada.

Nou espai per 
a la gent gran
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La seva construcció 
suposarà una millora 
pel que fa a la qualitat 
de les instal·lacions i a 
l’espai disponible
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Av. Verge de Montserrat, 13

08392 Sant Andreu de Llavaneres

Tel. 93 795 20 10

Fax 93 792 71 73

finquesvives@hotmail.com
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editorial

Casal de la Gent Gran

El número 7 de Llavaneres Infor-
ma dedica una bona part del seu 
contingut al Casal de Gent Gran 
nou perquè es tracta d’un fet molt 
important per al conjunt de la vila 
i, especialment, per a les persones 
de la tercera edat que hi ha a la 
nostra població. 

El 2 de setembre es va posar la 
primera pedra d’un nou equipament 
que amplia i millora considerable-
ment el que hi havia fins ara al ma-
teix lloc i que permet que els vilatans gaudeixin d’uns serveis 
ampliats i amb qualitat. Aquest fet és un gran motiu d’alegria 
per a tots els implicats, i molt especialment per a la gent gran, 
perquè significa que a l’inici de setembre de 2006 tindran noves 
instal·lacions on fer activitats i gaudir del seu temps de lleure i 
de la relació amb els companys i companyes, un espai on els 
serveis que s’oferiran són del més alt nivell.

El casal nou també és un motiu de goig per a tots els lla-
vanerencs i llavanerenques perquè suposa un primer pas per 
a la transformació de la vila i per a la seva adaptació als nous 
reptes del segle XXI. El Casal de la Gent Gran era inevitable-
ment un pas més d’aquest camí que hem iniciat. El govern 
municipal està treballant des de tots els àmbits i amb totes les 
seves forces (Urbanisme, Medi Ambient, Promoció Econòmica, 
Benestar Social, Cultura i Festes, Joventut, Esports, Policia 
Local, Via Pública, Transport, Sanitat i Ensenyament) per 
donar al municipi aquells canvis que necessita per mantenir i 
augmentar progressivament la qualitat de vida dels vilatans i 
vilatanes, per fer de la vila un lloc per viure-hi i viure-hi bé, on 
gaudir dels espais i serveis que ofereix als seus habitants; un 
lloc on néixer, educar-se, treballar i finalment retirar-se a gaudir 
de l’oci i el temps lliure. 

Aquesta transformació passa per molts àmbits, però té una 
bona part de transformació física, o sigui urbanística, en tant 
els equipaments i serveis són el que faran que la gent pugui 
estar a la vila sense necessitar de traslladar-se fora. 

Els canvis passen per la rotonda de la N-II; la instal·lació 
d’un nou hotel; la creació d’una nova zona municipal per a la 
pràctica de l’esport, la reurbanització de la Riera i la conversió 
d’aquesta en un passeig entre el mar i el centre del municipi, i 
l’adequació de Can Riviere com un espai per a la joventut i els 
mitjans de comunicació municipals. 

Aquests són alguns dels passos que faran de Sant Andreu de 
Llavaneres un gran municipi per viure-hi i fer-ho amb qualitat.

espai de participació

Com imagina Sant Andreu de Llavaneres 
d’aquí a 10 anys?

Ignasi Guerrero
65 anys. Jubilat. C/ Jaume Brutau

“Fa 30 anys que visc a Llavaneres i pen-
sant en l’evolució d’aquests anys, no diré 
que serà com Mataró, però gairebé. Serem 
una població de 20 o 25 mil habitants”.

Josefa Gaviño
58 anys. Empleada d’hostaleria. Av. Catalunya

“Canviarà bastant a nivell de població. 
Vindrà més gent de Barcelona i de les 
rodalies. No sé si el canvi serà a millor o 
pitjor, dependrà de tot una mica”.

Martí Trias
31 anys. Informàtic. Camí del Castell

“Me la imagino com la continuació de 
Mataró. Ja estan començant a edificar a 
llocs com la carretera de la platja. Serà  
pitjor, perquè ja no serà un poble”.

Manuel Izquierdo
57 anys. Funcionari. C/ Llevant

“M’agradaria que fos un poble tal com 
és ara. Evitaria la construcció d’edificis 
alts i la generació d’un Llavaneres a dues 
velocitats”.

Laia Muñoz
21 anys. Estudiant. C/ Can Rabassa

“Crec que serà pitjor, perquè hi haurà 
més densitat de vivendes i de població. No 
sé com pot afectar la qualitat de vida, però 
hi haurà menys recursos”.

Jordi Santmartí
60 anys. Advocat. Av. Eucaliptus

“M’agradaria imaginar-la com és ara, 
amb un creixement limitat i moderat. És 
bonic veure poca densitat d’edificació i és 
bonic mantenir-ho així”.

Montserrat Armengol
17 anys. Estudiant. C/ Josep Pla

“Desitjo que sigui millor. M’imagino 
Llavaneres sempre com un poble. Esperem 
que amb el suport de les administracions 
pugui mantenir-se així”.
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Festa per a tothom

La Festa Major de Minerva d’enguany va ser 
tot un èxit. Les més de quaranta activitats 
diferents adreçades a tots els públics van 
atraure molts llavanarencs i llavanerenques que 
van voler passar el mes de juliol de la millor 
manera possible.

La Festa Major de la Minerva d’enguany va omplir, com cada 
any, la vila de Sant Andreu de Llavaneres de multitud d’actes 
per a totes les edats i per a tots els gustos. Com sempre la 
programació va comptar amb un cartell actiu i que pretenia que 
tots els ciutadans participessin de forma especial de la festa. 
Les celebracions van començar el passat dia 8 de juliol amb el 
grup Penjats de l’Ham, que va oferir un esplèndid repertori per 
començar a fer boca del cartell de festa major.

La festa va seguir l’endemà, el 9 de juliol, amb els clàssics de 
María Dolores Pradera. Unes sis-centes persones, de mitjana 
edat en amunt, van acostar-se fins al concert per gaudir de les 

tonalitats de la cantant. L’àmplia varietat acústica de Pradera 
va ser del gust dels assistents.

La música va continuar el dia 15 de juliol amb una vella 
coneguda de l’estiu: la Salseta del Poble Sec. Com és costum 
en aquest grup, les cançons de l’estiu i els clàssics més cone-
guts van provocar l’entusiasme de la gent que es va acostar 
a escoltar-los. Posteriorment, les versions dels Abbey Roads i 
dels Smoking Stones van omplir la vila de la millor música amb 
versions del Rolling Stones i els Beatles, uns vells coneguts en 
el panorma del rock internacional. L’endemà va tenir lloc una 
de les principals atraccions de la Festa Major de la Minerva: 
Toni Manero. Aquest concert, que s’esperava amb impaciència, 
va aplegar aproximadament més de mil persones. Manero va 
presentar el seu últim treball, Click!, una autoproducció en què 
s’allunya del seu so més genuí i aprofundeix en noves tendències 
musicals. A més, el cantant va connectar ràpidament amb els 
assistents oferint algunes de les seves peces més clàssiques 
i conegudes. El mateix dia, els amants del ball també van tenir 
una cita amb l’actuació de La Privada.

Text: Toni Rodon / Fotografia: Aj. de Llavaneres
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La Festa de l’Escuma en el moment més àlgid.

Una altra de les propostes de la Festa Major, i una de les 
més esperades per la població, va ser el piromusical. Per aquest 
motiu, el gran espectacle que enguany es va presentar, el qual 
va tenir lloc des de “la platja de les barques a la de l’estació”, va 
aplegar nombrosos vilatans que van gaudir de la llum i el so al 
llarg del litoral. Segons la primera tinent d’alcalde, Pilar Arnau, 
la qualitat “ha estat una de les característiques principals del 
piromusical d’enguany, muntat per la mateixa empresa que es 
va fer càrrec de la Mercè o del Fòrum de Barcelona de l’any 
passat”. De fet, la gent els va felicitar.

La Festa de la Minerva va tenir també, el dia 18 de juliol, 
el seu concert de gala amb l’orquestra Maravella, que va 
atraure unes 1.300 persones. Després, es va portar a terme 
el ball de gala on, a la mitja part, es va fer el tradicional ball 
de Llavaneres, el Ball del Gladiol, una dansa que any rere 
any recorda les tradicions més arrelades de la vila de Sant 
Andreu de Llavaneres i, per aquest motiu, aplega nombroses 
persones.

Les celebracions van continuar: Los Modernos també van 
passar per la població amb l’obra de teatre Breve desconcierto. 
L’acte va despertar l’interès dels llavanerencs i llavanerenques 
i va reunir unes 300 persones a Can Caralt. La música, però, 
no es va acabar aquí ja que va seguir amb l’inici del Festival 
de Música d’Estiu. Aquest es va programar amb la voluntat 
d’apropar la música clàssica a tots els maresmencs i oferir-los 
el plaer d’escoltar-la en un entorn agradable i còmode com és 
l’espai de Can Caralt.

D’altra banda, l’àmbit esportiu va ser un altre dels punts 
forts de la programació. Es van disputar diferents campionats, 
dels esports més variats, amb la participació de nombroses 
persones de totes les edats. Un campionat de frontennis, un 
torneig de tennis taula, unes simultànies d’escacs, un campionat 
de pitch & putt, una melée popular de petanca, un campionat 
de botifarra, un de futbol o de bàsquet van ser algunes de les 
activitats principals.

Els concerts van despertar l’interès dels més joves.

Un nombrós públic participant de la Festa. 

La XIII Trobada de Puntaires va aplegar molta gent.
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Promoció Econòmica

Can Caralt es consolida com a 
espai per a concerts

Cultura

L’espai de Can Caralt ha estat escena-
ri durant l’estiu de diversos concerts que 
han tingut un notable èxit de públic i han 
consolidat un espai per portar a terme 
concerts. El passats dies 22, 29 i 31 de 
juliol va tenir lloc el primer festival de 
música clàssica de Llavaneres. Més de 
600 persones van acostar-se al recinte 

per gaudir d’aquests concerts, els quals 
estaven organitzats per la regidoria de 
Cultura i Festes, juntament amb l’Escola 
Municipal de Música.

Amb el piano a quatre mans, Bar-
tolomé i Córcoles van oferir un recital 
de melodies romàntiques. Posteriorment 
va ser el torn del quintet de fusió de 
flamenc i jazz Paño Moruno qui va po-
sar les notes més eclèctiques. Un dels 
seus integrants, Joan Antoni Pich, que 
toca el violoncel, explica que van acabar 
molt contents: “Al principi temíem que 
el públic no respongués positivament ja 
que no hi havia tradició d’escoltar aquest 

El públic s’ho va passar bé amb les 
peces ofertes pels músics.

Llavaneres compta amb un 
nou espai agradable i 
còmode per fer-hi concerts 
d’alt nivell: Can Caralt. El 
Festival de Música d’Estiu 
així ho va demostrar.

Bartolomé i Córcoles al piano.

Opinió • Gorka Bartolomé, director de l’Escola Municipal de Música

“Can Caralt és un 
lloc incomparable”

Durant els dies 22, 29 i 31 de juliol es 
va celebrar el primer festival de música 
clàssica de St. Andreu de Llavaneres. Va 
ser un plaer tenir l’oportunitat de realitzar 
el primer concert d’aquest festival junt 
amb la Montserrat Córcoles. En aquest 
recital vam oferir un programa de peces 
romàntiques i del s. XX per piano a quatre 

tipus de música. Malgrat tot, la gent va 
respondre molt bé”. El quartet de corda 
Quatre d’Arc va ser l’últim d’actuar. Maria 
Juan, encarregada de tocar la viola en 
el grup, opina que “l’ambient era ideal 
per a aquest tipus de música” i afegeix 
que “l’experiència va ser positiva ja que 
el públic va respondre molt bé”. 

Per altra banda, el passat dia 27 
d’agost els pianistes cubans Mario 
Orlando El Fakij Hernández i Víctor 
Rodríguez van oferir un repertori basat 
en dues parts: en la primera, Orlando 
va tocar diferents partitures clàssiques 
de Bach, Mozart i Prokofiev i, en la se-
gona, va ser el torn de Rodríguez, que 
va demostrar els seus dots d’interpre-
tació dels compositors cubans Manuel 
Saumell, Ignacio Cervantes i Ernesto 
Lecuona. Peces com La suavecita, Adiós 
a Cuba o La mulata no van faltar en el 
seu repertori. 

mans. La nostra experiència, confirma-
da pels artistes que van actuar en els 
següents concerts, va ser molt positiva. 
La segona sessió va anar a càrrec del 
grup de flamenc-jazz El Paño Moruno, 
que va aportar la nota exòtica al festi-
val amb peces inspirades en diferents 
ritmes i melodies del folklore mundial. La 
clausura va ser a càrrec del quartet de 
corda Quatre d’Arc, ja amb un mètode 
més clàssic amb obres de Ginestera i 
Toldrà. Un dels objectius a l’hora de fer 

aquests concerts va ser el d’apropar la 
música clàssica a la comarca substituint 
la rigidesa d’una sala de concerts per 
un espai a l’aire lliure. Que els concerts 
estiguessin programats a la nit, junta-
ment amb el servei de bar i càtering, va 
fer que fos una proposta estiuenca amb 
gran assistència de públic, cosa que hem 
valorat molt satisfactòriament. Tot això 
va fer dels jardins de Can Caralt un lloc 
incomparable per a la realització d’actes 
d’aquest estil. 
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Promoció Econòmica

Llavaneres aposta pel turisme

Llavaneres ha decidit apostar pel 
desenvolupament econòmic a través del
turisme i crear una marca de territori 
diferenciada supramunicipal. Per aquest 
motiu, el consistori va firmar, el passat 15 de 
juny, un conveni amb Sant Vicenç de Montalt i 
Caldes d’Estrac per tal de fer passes conjuntes.

Llavaneres ha decidit impulsar el turisme i crear una marca 
de territori diferenciada a nivell supramunicipal. Amb aquest 
objectiu, l’alcalde de la població, Víctor Ros, el de Sant Vicenç 
de Montalt, Lluís Bisbal, i el de Caldes d’Estrac, Josep Maria 
Freixas, van signar el passat dia 15 de juliol un conveni que 
ha de permetre la coordinació turística entre els tres municipis. 
Durant l’acte els va acompanyar el president del Consell Co-
marcal del Maresme i del Consorci de Promoció Turística Costa 
del Maresme, Pere Almera. La intenció és aprofitar els trets 
diferencials que caracteritzen les tres poblacions i potenciar les 
seves qualitats i els seus serveis de forma conjunta, sobretot en 
els àmbits de l’oferta cultural, d’oci, gastronòmica i esportiva 
per augmentar el nombre de visitants a les tres viles. La primera 
tinent d’alcalde, Pilar Arnau ha explicat que “aquest conveni 
assegura la creació d’un nou sistema d’intercanvi d’experièn-
cies i coneixement en temes turístics que permetrà aprofitar 
el bo i millor de cada municipi. També tindrà altres beneficis 
com el reforç de la identitat del territori i el coneixement mutu, 

fet que impulsarà el desenvolupament econòmic de la zona”. 
“Permet establir una acció conjunta i impulsar la visita dels 
turistes a través de la qualiat i dels nombrosos serveis que 
podem oferir. Aquest conveni permetrà un major creixement 
econòmic”, ha afegit Arnau.

Una oferta de qualitat
L’oferta amb la que compten els tres municipis conjuntament 

és especialment rica en varietat i qualitat: Tres camps de golf, 
una hípica, més de cinquanta restaurants, un centre de terma-
lisme i talassoteràpia únic a nivell nacional, sales d’exposicions 
i museus amb àmplia oferta cultural, a més de reconegudes 
mostres i jornades gastronòmiques al llarg de l’any com la 
Festa del Pèsol, la Pesolada o la Fira del Tomàquet. Aquests 
són només alguns dels exemples que situen la zona com a 
punt de referència a la comarca. 

A més, aquest conveni ha de permetre l’edició de material 
promocional com fulletons i tríptics, un cop catalogat i analitzat 
tots els recursos existents en les tres poblacions. 

En la signatura del conveni també hi van ser presents el 
President del Consell Comarcal del Maresme i del Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme, Pere Almera, la regidora 
de Cultura i Turisme de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, Ro-
sabel Cantenys, el regidor de Promoció Econòmica i Turisme 
de l’Ajuntaent de Sant Vicenç de Montalt, Pere Orts, i la primera 
tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, Pilar Arnau. 

Els alcaldes de les tres poblacions i el president del Consell Comarcal. 
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Solidaritat

Llavaneres se solidaritza amb els 
malalts de càncer i d’esclerosi
Els llavanerencs i llavanerenques van mostrar 
la seva solidaritat el divendres 23 de juliol en la 
jornada solidària Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple i en la Festa del Càncer el dissabte 30 
de juliol.

Pel que fa a la primera de les activitats solidàries programades, 
el Mulla’t va desenvolupar-se enguany, i per primera vegada al 
Maresme, a la platja de Llavaneres, ja que des de la Regidoria 
es va voler innovar i es va apostar per un espai on les activitats 
arribessin a més gent. Durant el dia es van organitzar diferents 
activitats, entre les quals va haver-hi la venda de merxandatge 
sobre la Fundació i la campanya –tovalloles, gorres, samarretes, 
motxilles...– i la ubicació d’un estand on es va informar, asses-
sorar i sensibilitzar sobre la malaltia. La jornada va recaptar 
finalment més de cinc-cents euros i va tenir la presència de 
l’alcalde, Víctor Ros, de l’equip de govern i d’un centenar de 
persones. Els diners recaptats amb les vendes es van lliurar a la 
fundació per ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones 
afectades d’esclerosi i potenciar la investigació. “Cal agrair la 
participació de tothom en un acte de solidaritat important com 
aquest. La jornada va ser un èxit i estem pensant a repetir-la”, 
va dir la regidora de Solidaritat, Susana Clerici.

La Festa del Càncer també va ser tot un èxit. Les activitats de la 

jornada solidària es van celebrar el 30 de juliol i van poder recaptar 
16.500 euros que aniran a mans de l’Associació Lluita contra el 
Càncer de Barcelona. Durant tot el dia unes taules amb guardioles 
recollien diners per la causa i venien llaços per als cotxes. Al vespre 
es va celebrar un sopar i, després, un festival amb interpretacions 
musicals i de ball on van participar unes 1.500 persones. “És una 
festa que sempre mostra la solidaritat de la gent del poble i aquesta 
és molta”, va dir la presidenta de l’Associació Local de la Lluita 
contra el Càncer, Salomé Royo.

L’alcalde, Víctor Ros, la primera tinent d’alcalde i la regidora de 
Benestar Social.

Mossèn Joan Rovira deixa el 
seu lloc al capdavant de la 
parròquia de la vila.

Després de 14 anys, quina ha estat 
la seva experiència?

L’experiència ha estat molt agradable 
i entranyable. Han estat uns anys molt 
bonics en els quals m’he trobat molt bé 
amb tota la gent de la parròquia. S’ha estat 
fent un bon treball en tots els sentits. Els 
col·laboradors sempre han impulsat mol-
tes propostes i han tingut una dedicació 
eficaç i completa. Una de les coses de les 
que més content estic és del catecisme. 
S’ha estat fent un bon treball. Tant amb 
les catequesis per als adults com per als 

infants s’ha estat fent una bona feina. 

Quin record guarda de Sant Andreu 
de Llavaneres?

Encara que vaig néixer a Barcelona, 
sempre m’he sentit d’aquí. És difícil dir 
què és el que m’agrada més. Quan vaig 
saber que havia de marxar em va costar 
molt.

Quines vivències guarda en la seva 
memòria d’una forma especial?

N’hi ha moltes que recordaré. Evident-
ment també hi ha situacions que no són 
gaire agradables, però això és inevitable. 
El més important és que els moments 
positius han quedat per sermpre. 

“Marxo amb molts records bonics” 

Mossèn Joan Rovira en el sopar de comiat.
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El curset de natació tanca 
amb 122 participants i una 
exhibició final

Un total de 122 nens i nenes van participar, al juliol i agost, en 
els cursos de natació organitzats per la regidoria d’Esports de la 
població. Els cursets van comptar amb 28 alumnes d’iniciació i 
38 de perfeccionament durant el mes de juliol i 29 d’iniciació i 27 
de perfeccionament durant el mes d’agost. Els participants van 
poder aprendre diferents estils de natació, a més de perfeccionar 
la tècnica i gaudir d’una bona estona a l’aigua. 

Com a cloenda del curs, el 27 d’agost es va fer una exhibició 
final. Tot i que els organitzadors han explicat que la participació 
no va ser la que esperaven a causa de la pluja, els assistents 
van gaudir una bona estona dins de la piscina. Els alumnes 
del curset, des dels petits (nivell d’iniciació) fins als més grans 
(nivell de perfeccionament) van oferir una sèrie d’exhibicions 
en presència del públic i del regidor d’Esports, Antoni Majó. 
Els del grup d’iniciació van dur a efecte una exhibició i els de 
perfeccionament van portar a terme unes quantes sèries.

Finalment, i com a fi de festa, tothom va poder participar en 
la celebració d’una manera directa: es van llançar unes pilotes 
i unes síndries a la piscina perquè qui volgués es tirés a l’aigua 
per recollir-les i emportar-se-les a casa.

El curset de natació que enguany ha organitzat 
la Regidoria d’Esports ha tingut un notable èxit 
entre els participants. El curs va cloure’s amb 
una exhibició final.

Esports Urbanisme

Es restableix la normalitat 
d’horaris a l’IES

A partir del dia 26 de setembre es va restablir la normalitat 
d’horaris a l’Institut d’Educació Secundària (IES) que va co-
mençar el nou curs escolar el passat 12 de setembre sense 
que les obres de construcció haguessin finalitzat. Per aquest 
motiu es va establir un horari de matí, de vuit a dos quarts d’una 
del migdia, perquè els alumnes poguessin anar a classe i els 
operaris acabessin la construcció de l’obra a la tarda.  

La regidora d’Educació, Susana Clerici, va declarar que 
l’Ajuntament treballa a fons d’acord amb les competències 
que li corresponen: “El consistori actua en el que pot perquè la 
majoria de competències són de la Generalitat. Cal pensar que 
cada vegada tenim més nens i augmenta la nostra preocupació 
per la qualitat”. En aquest sentit, la regidora va destacar que la 
situació s’havia arreglat satisfactòriament i que des de la seva 
regidoria es treballa a fons perquè tots els infants tinguessin una 
tornada a l’escola sense problemes d’accés ni d’urbanisme.

D’altra banda, l’Ajuntament treballa per habilitar un nou 
accés a l’institut a través de la construcció d’una vorera del 
Casal d’Avis a Can Caralt que permetria una major mobilitat 
per als vianants a través d’un vial més còmode. Una altra de 
les novetats d’enguany en l’àmbit educatiu és la nova unitat de 
P-3 que s’ha obert a l’antic Serena Vall.

Cultura

La biblioteca recorda els 
nens perduts del franquisme

El proper divendres 11 de novembre la biblioteca de Sant 
Andreu de Llavaneres oferirà la conferència Els nens perduts 
del franquisme, a càrrec de la llicenciada en ciències de la 
informació, Marta Armengou. Armengou ha publicat diversos 
articles sobre el tema, alguns dels quals han estat premiats, 
i, des de 1985, col·labora amb Televisió de Catalunya. La pe-
riodista també va participar en el llibre i reportatge Les fosses 
del silenci. La xerrada girarà entorn el futur dels nens després 
de la guerra civil, molts dels quals van passar penúries i fam 
pel simple fet de ser fills de pares o mares contraris al règim. 
També tractarà dels que van néixer a les presons franquistes 
o van haver de suportar un destí marcat pels vencedors de 
la guerra. La pressió que alguns nens van patir per oblidar la 
memòria dels seus pares i la calamitat dels que eren fills dels 
opositors polítics també formarà part del col·loqui. 

En el marc de l’Any del Llibre i la Lectura, la biblioteca 
municipal també oferirà el divendres 18 de novembre una 
conferència titulada El món del còmic. Toni Guiralt serà l’en-
carregat d’explicar els assistents els secrets i la importància 
explicativa de les vinyetes i de fer un recorregut pels clàssics 
d’aquest gènere.

Els més menuts van gaudir d’un bon final de curset.
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Un moment de la festa major de l’any passat.

La gastronomia, principal 
reclam de la Festa Major 
de Sant Andreu

La Festa Major d’hivern de Sant Andreu de Llavaneres, Festa 
de Sant Andreu, tindrà a partir del 25 de novembre i fins el 4 de 
desembre, la gastronomia de la població com a protagonista. 
Enguany la mostra gastronòmica s’amplia i inclou el tast de 
bolets, el qual permetrà la promoció de la festa a nivell comar-
cal a través de l’opuscle “La cuina del bolet”. La primera tinent 
d’alcalde s’ha mostrat molt satisfeta de l’acollida que ha tingut 
la iniciativa entre els restauradors de la vila  “es va trucar als 
restaurants i més d’una dotzena s’han mostrat interessats a 
participar dels menús, el que suposa una millora notable per a 
la festa i una nova oportunitat de promoció de la vila a través de 
l’oferta gastronòmica; i cal dir que aquesta és d’alta qualitat”. 

Aquesta mostra s’emmarca en la celebració de la VII Promoció 
de productes típics que es portarà a terme el proper dia 27 de 
novembre. Aquesta festa, coneguda com la Festa de la Poma, 
inclou la ja tradicional degustació popular de la poma farcida 
i de la coca de Llavaneres. En aquest sentit, es crearà el “Toc 
de cuinar poma”, un recull de receptes populars que aglutinarà 

les diferents maneres de cuinar aquest fruit. Tots els vilatans 
que hi vulguin col·laborar aportant les seves pomes cuinades, 
es poden posar en contacte abans del 21 de novembre amb 
la Regidoria de Promoció Econòmica personalment, a través 
del seu correu elecrònic, promocio.economica@llavaneres.es, 
o bé per via telefònica al 93 702 36 44.

 La Festa Major de Sant Andreu, que començarà el proper 
dia 25 de novembre i finalitzarà el dia 30 del mateix mes, in-
clou molts més actes per a totes les edats i gustos. Des d’una 
desfilada “Top Models”, un concurs de dj’s i nombrosos actes 
esportius com per exemple bàsquet i futbol.

Cultura i Promoció Econòmica

La Festa Major de Sant Andreu ja escalfa 
motors. Enguany els restaurants oferiran els 
seus millors menús en el marc de la VII 
Promoció de Productes Típics, que serà el 
principal reclam per degustar bons plats.
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Les obres del nou Casal de la 
Gent Gran es posen en marxa

reportatge
Text: Selene Sans / Fotografia: Aj. de Llavaneres

El passat divendres 2 de setembre va celebrar-se l’acte de col·locació de la primera 

pedra del Casal de la Gent Gran de Llavaneres, que donarà inici a la construcció 

d’aquest nou edifici. El nou Casal suposarà una millora important respecte a l’antic 

pel que fa a la qualitat de les instal·lacions i a l’espai disponible.
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reportatge

L’alcalde de Sant Andreu de Lla-
vaneres, Víctor Ros, i el president del 
Casal de la Gent Gran de Llavaneres, 
Antoni Borràs, van presidir l’acte de la 
posada de la primera pedra, que dóna 
pas al començament de les obres, que 
començaran en el transcurs del mes de 
novembre. A més, van acompanyar-los 
el tinent d’alcalde d’Urbanisme i Obres 
Públiques, Antoni Jiménez, la regidora 
de Benestar Social, Susana Clerici, 
i l’arquitecte de l’edifici, Victoriano 
Guarner.

La col·locació de la primera pedra
L’acte va encetar-se amb un discurs 

del president del Casal de la Gent Gran, 
Antoni Borràs. Posteriorment, van inter-
venir l’arquitecte municipal, Victoriano 
Guarner, i l’alcalde de Llavaneres.

“La capacitat de la nova construcció 
és el doble de la que tenim fins ara; és 
un bon projecte perquè ens permet re-
partir l’espai i concentrar les activitats”. 
Borràs va destacar així la importància 
de la construcció del nou Casal per a la 
Gent Gran. “Gràcies al nou edifici, realit-
zarem activitats més diverses i àmplies”, 
va afegir el president del Casal.

Després, l’arquitecte encarregat 
d’aquest nou projecte va descriure als 
assistents a l’acte com serà el futur 
Casal. Seguidament, sota la primera 
pedra va enterrar-se un tub que conte-
nia el diari del dia, monedes en curs i 
un exemplar de la revista del Casal de la 
Gent Gran. Moltes persones assistents 
a l’acte van prendre part activament en 
el soterrament de la primera pedra de 
l’edifici. L’alcalde, Víctor Ros, va desta-
car també la importància d’aquest nou 
espai per al poble: “Posem a l’abast nous 
serveis que ajudaran les persones de la 
tercera edat”.

L’acte es va cloure amb un aperitiu 

“ ”

“L’espai del nou Casal 
duplicarà gairebé el de 

l’antic”

per a tots els assistents. “La participació 
fou bastant nombrosa i els jubilats de la 
localitat mostraven entusiasme i alegria 
pel nou projecte que és, de fet, un avenç 
important per a la nostra vila”, ha valorat 
Susana Graciela Clerici.

Segons el vicepresident del Casal, 
Andrés Ródenas, i el secretari, Enric 
Perich, l’acte va ser “molt emotiu i un 
primer pas molt esperançador perquè 
el nou Casal tiri endavant”. Malgrat tot, 
Perich ha afegit que el projecte de cons-
trucció “ens fa molt contents”. 

L’acte de la col·locació de la primera 
pedra del nou Casal per a la Gent  Gran 

va despertar la curiositat i l’interès de 
nombrosos llavanerencs i llavaneren-
ques que no es van voler perdre les 
explicacions i els serveis que tindria el 
futur Casal. Andrés Ródenas, un dels 
assidus al Casal, ha valorat positivament 
l’acte: “Va anar molt bé, sobretot si pen-
sem que aquest va ser un esdeveniment 
històric”. Pel que fa a les obres, Ródenas, 
tot i creure que la seva situació ja era 
bona, “si és per millorar, sempre són 
bons els canvis”.

La ubicació del nou Casal
El futur edifici es construirà sobre 

l’anterior, ja enderrocat, a la cruïlla entre 
l’avinguda Mare de Déu de Montserrat i 
l’avinguda Catalunya. Però aquesta loca-
lització no va ser l’única proposta inicial 
perquè, en un principi, s’havia plantejat 
la possibilitat de remodelar la masia de 
Can Rivière per tal de convertir-la en el 

1. Plànol de la planta baixa del nou 
Casal.

“ ”

“Està previst que les 
obres acabin a l’agost 

del 2006”

2. Plànol de la primera planta.

3. Plànol de la planta coberta.

1 2

3
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Detall de la sala principal del nou Casal.

nou Casal de la Gent Gran.
“Després de múltiples ampliacions 

de l’anterior Casal, l’única cosa que es 
tenia clara és que l’edifici havia quedat 
petit per cobrir les necessitats de la gent 
gran”, han explicat des dels Serveis Tèc-
nics de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres.

Finalment, la gent gran va decantar-
se per bastir el nou Casal sobre l’antic, 
donat que l’entorn satisfà més els jubilats 
pel que fa a les bones vistes i a l’espai 
que ofereix el parc de Can Rivière, 
d’aproximadament 3.000 m2. A més, el 
secretari del Casal, Enric Perich, afegeix 
que “també es tracta d’un fet sentimental, 

de no trencar les coses perquè sí”.

L’edifici
El nou Casal tindrà una superfície de 

665 m2, gairebé el doble que l’anterior, 
que només en tenia 345, i comptarà, a 
més a més, amb dues alçades, mentre 
que l’antic es configurava a partir d’una 
sola planta.

A la planta baixa hi haurà la recepció, 

la sala de televisió, la sala d’estar, el 
menjador, el bar, un jardí i una zona 
de serveis, l’espai de la qual es podrà 
delimitar en funció de les necessitats 
del dia a dia. Al pis, s’instal·laran dues 
aules, una d’informàtica i una altra de 
polivalent, que podrà adequar-se per 
fer-hi gimnàstica, perruqueria, infer-
meria o servei de podologia. Aquest 
fet suposa, d’una banda, una divisió i 
especialització de l’espai respecte de 
l’anterior local, que comptava tan sols 
amb dues sales. “D’aquesta manera 
cadascú podrà fer allò que li vingui de 
gust sense molestar l’altre”, ha apuntat 
Andrés Ródenas. Per altra banda, la 

Imatge virtual de la façana del Casal.

Imatge interior de la planta baixa. 

“ ”

“S’ha apostat per les 
noves tecnologies”
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Un grup de persones escoltant com serà la construcció.

Veïns tapant el forat de la primera pedra. Un moment de l’aperitiu posterior a l’acte. 

incorporació d’una aula d’informàtica 
conforma una aposta  ferma i clara per 
l’impuls de les noves tecnologies. “Cal 
ensenyar l’ús de nous equipaments i 
noves possibilitats per posar-se al dia”, 
ha dit el president del Casal.

A més, la duplicació de l’espai per-
metrà fer la majoria d’activitats com: 
tallers de pintura i dibuix, de teatre, de 
flors de Bach, literaris i de contes dins 
el mateix Casal, de manera que els avis 
no s’hauran de traslladar a les depen-
dències municipals de Ca l’Alfaro. A més 

s’estan organitzant noves activitats, com 
conferències o cafès col·loqui un cop per 
setmana. “Hem de pensar a organitzar 
altres coses perquè l’ampliació de l’edi-
fici pot suposar també un augment de 
gent al Casal. Les noves infraestructures 
suposen per a nosaltres nous reptes i, 
per tant, molta feina de futur que enca-
rem amb il·lusió i amb ganes de tirar-la 
endavant”, ha dit Enric Perich.

10 mesos d’obres
Està previst que les obres durin apro-

ximadament deu mesos i, per tant, que 
el nou Casal de la Gent Gran de Sant 
Andreu de Llavaneres estigui a punt 
l’agost del 2006. Mentrestant, s’ha 
habilitat de forma provisional l’edifici 
de l’antiga escola Serena Vall perquè 
els avis tinguin un lloc on anar mentre 
esperen que es construeixi el nou edi-
fici. El centre, que s’obre de dilluns a 
diumenge, de nou a una del migdia i de 
quatre a vuit hores del vespre, s’adreça 
a totes les persones jubilades que viuen 
a la vila.
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Urbanisme

Els jardins de Can Matas reforcen el 
seu espai de centralitat cultural
L’Ajuntament ha programat una actuació als 
jardins de Can Matas per tal que aquests siguin 
un eix central de la dinamització cultural de la 
vila. Es considerarà l’espai com una zona oberta 
i diversificada per al passeig i el lleure.

Reconèixer i reforçar la centralitat dels jardins de Can Matas 
i respectar i reforçar la vegetació existent, entesa com un valor 
mediambiental i estètic de gran valor. Aquests són alguns dels 
objectius de les noves reformes que l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres té previst portar a terme en aquests jardins ubicats 
al cor de la població. La intenció és també reafirmar una zona 
de gran bellesa estètica, just davant l’edifici de la biblioteca 
municipal nova, i potenciar-la. En aquest sentit, es considerarà 
l’espai com una zona oberta i diversificada. Les obres, que du-
raran uns cinc mesos, aniran a càrrec de l’empresa ACYCSA 
i començaran a mitjan octubre. 

El projecte se centrarà en quatre zones principals: per una 
banda, el passeig es convertirà fonamentalment en un espai 
de circulació per a vianants. En aquest sentit s’ha optat per una 
solució original: s’invertirà la solució tradicional d’una calçada i 
voreres laterals per una vorera central entre els plàtans. A més, 
i per tal de reconèixer d’una forma més còmoda l’entrada del 
parc, el paviment de la part central del passeig s’eixamplarà. 
D’altra banda, els laterals es completaran amb escorça de pi i 
ceràmica triturada que li donaran un ambient més agradable. 
El desnivell existent entre la part superior del passeig i la zona 
plana se salvarà amb un mur de formigó i un balcó sobre el 
parc. Per últim, una tanca de fusta permetrà protegir el parc 
durant la nit.

Les altres actuacions que es portaran a terme seran a l’espai 
central, dels qual s’aprofitaran l’extensió i la superfície plana per 
tal d’habilitar-lo com a zona per a activitats diverses. A la part 
més allunyada de la biblioteca s’instal·laran jocs per als més 
petits. La imatge d’entrada es reforçarà a través de la col·locació 
d’una pèrgola metàl·lica amb coberta ceràmica. 

La zona propera a la biblioteca es fragmentarà i es dividirà 
en petites àrees que crearan una continuïtat amb aquest edi-
fici. Uns bancs donaran a l’indret una sensació d’extensió cap 
a l’exterior de les àrees de lectura de la biblioteca. L’entrada 
a la planta baixa de la biblioteca i a la rampa d’accés al parc 
se solucionarà amb un material ceràmic propi de les zones 
de circulació. Un llac separarà i protegirà aquesta zona de la 
resta del parc. A més, una escultura consistent en un seguit 

de volums cilíndrics de granit, situats en diferents posicions i 
amb característiques particulars cadascun, adornaran la zona 
d’accés a la biblioteca.

Per últim, els espais que limiten amb les zones limítrofes 
de les edificacions s’entendran com a zona de protecció i, per 
aquest motiu, se’ls donarà pendent cap al parc. Espècies au-
tòctones pròpies d’un paisatge mediterrani ocuparan aquestes 
zones enjardinades amb l’objectiu d’oferir un espai amb valor 
mediambiental. Amb tot, les diferents actuacions als jardins de 
Can Matas permetran reforçar el caràcter cívic del passeig que 
travessa els jardins i adequar estèticament l’entorn.

Vista general de les obres que es portaran a terme.

Escultura que s’ubicarà davant la biblioteca municipal.
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L’avinguda Pau Casals serà 
un passeig per als vianants

Urbanisme

Els veïns de Sant Andreu de 
Llavaneres podran gaudir d’una nova 
zona de lleure un cop s’executi el projec-
te de reurbanització d’aquesta coneguda 
avinguda de la vila. El redisseny preveu 
una redefinició de tot l’espai en el que 
destaca la notable ampliació d’una de 
les voreres. Aquesta ampliació perme-
trà transformar l’avinguda en una zona 
de passeig mitjançant la instal·lació de 
diversos bancs i cadires, els quals seran 
un punt de descans i de lleure per a tots 
els ciutadans.

Posteriorment, es procedirà a millorar 
les condicions de mobilitat dels vianants 
a través de la introducció de diferents 
elements funcionals. A més, no es des-
cuidarà l’estètica, ja que s’incorporaran 
criteris de disseny derivats de la norma-
tiva d’accessibilitat. Per altra banda, es 
crearan traspassos de calçada a nivell de 
les voreres que permetran que, neces-

sàriament, els vehicles hagin de reduir 
la velocitat quan circulin per la zona.

Una altra de les millores que es 
posarà en marxa, serà el sistema de 
circulació, amb diferents actuacions 
que beneficiaran el vianant. La calçada 
dels vehicles se situarà a una amplada 
de 5,50 metres i les zones d’estacio-
nament de vehicles es pavimentaran 
amb llambordes. Aquesta pavimenta-
ció es disposarà en línia amb l’arbrat, 
fet que permetrà la solució de l’arbrat 
de l’avinguda.

A més, les voreres de l’avinguda 
es repavimentaran mitjançant peces 
colorejades de formigó prefabricat i es 
dotarà d’un nou enllumenat públic que 
serà d’un nivell de qualitat superior a 
l’existent i que donarà a l’avinguda Pau 
Casals un aspecte més urbà. Finalment, 
es produirà el soterrament de les línies 
d’electricitat i telefonia amb una obra que 
permetrà eliminar els diferents suports i 
cables aeris que actualment embruten 
visualment el paisatge de l’avinguda.

Amb tot plegat, els llavanerencs i 
llavanerenques podran comptar amb 
una nova zona de passeig de qualitat 
per poder passar les seves estones 
lliures.

Perfil de l’avinguda Pau Casals.

L’avinguda Pau Casals de 
Llavaneres, fins a la zona dels 
pisos d’en Tordera, es 
rehabilitarà i reformarà per 
tal de convertir-la en un lloc 
agradable de passeig.

Una altra imatge de l’avinguda.

Medi Ambient

S’obre el concurs 
per adjudicar la 
neteja municipal

L’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres vol que la neteja de les de-
pendències municipals, fins ara en mans 
de tres empreses diferents, recaigui en 
una sola empresa. Les condicions del 
concurs públic que l’ha d’escollir es 
faran públiques en el transcurs del mes 
d’octubre i inclouen un contracte de dos 
anys que es podrà prorrogar automàti-
cament dos anys més. Les obligacions 
inclouen la neteja del CEIP Serena 
Vall i Sant Andreu de Llavaneres, l’IES 
Llavaneres, l’Escola Bressol, la Biblioteca 
Municipal, l’Ajuntament, Ca l’Alfaro, Can 
Riviere, etc. 

Per una banda, el contracte preveu 
una neteja diària d’aquestes dependèn-
cies, com l’aireig i la ventilació, buidar i 
netejar les papereres, entre altres tas-
ques. També inclou obligacions setma-
nals –netejar i desinfectar les parets de 
rajola–, mensuals –netejar cels rasos i 
d’il·luminació–, trimestrals, semestrals i 
anuals. L’empresa també haurà de donar 
lluentor i mantenir els vestíbuls i zones 
de pas, buidar i netejar les papereres i 
cendrers, treure la pols de taules, arxius, 
cadires, etc., i escombrar amb mopes 
tractades amb productes captadors de 
la pols i desinfectant de tots els pavi-
ments. Altres obligacions corresponen 
al manteniment dels espais.

L’empresa adjudicatària haurà de pre-
sentar un pla concret de la forma, lloc i 
horari en què vol desenvolupar les seves 
activitats de neteja i manteniment. L’horari 
de treball el fixarà l’empresa, sempre fora 
de les hores lectives o d’oficina, procurant 
no interferir en el desenvolupament de les 
activitats extraescolars i extralaborals. Per 
altra banda, a les ofertes estan incloses 
totes les despeses que l’empresa ha de 
dur a terme per al compliment de les 
prestacions contractades. 

S’haurà d’esperar fins a principis de 
desembre per conèixer definitivament qui-
na empresa es farà càrrec de la neteja de 
totes les dependències municipals.
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Seguretat

La Policia Local celebra la seva 
primera festa
Llavaneres va celebrar la primera edició de 
la Festa de la Policia Local. La celebració va 
comptar amb l’homenatge a diversos membres 
del cos de seguretat i la presentació de nous 
agents davant la població.

La Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres ha celebrat 
per primera vegada la Festa de la Policia Local, emmarcada en 
les activitats de la Festa Major de la Minerva. La Festa es va 
celebrar el dissabte 23 de juliol a Can Caralt i va consistir en 
diferents activitats, les quals van comptar amb l’assistència de 
gairebé 300 persones que van decidir participar activament de 
les celebracions programades. Entre els presents hi va haver 
l’alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Víctor Ros, el regidor 
de Governació, Antoni Costa, la primera tinent d’alcalde, Pilar 
Arnau, i la resta d’integrants de l’equip de govern municipal, 
un bon nombre de regidors a l’oposició, juntament amb els 
representants del cos de la policia, els seus familiars i els 
membres del cos retirats. L’alcalde, Víctor Ros, va destacar 
que l’acte servia per homenatjar una feina que és molt impor-
tant pel poble: “ Sense la feina d’unes persones que treballen 
per la seguretat de Llavaneres, la vila seria molt diferent. La 
seva tasca és essencial perquè la zona sigui un millor lloc per 
viure”, va dir als agents.

La Festa de la Policia Local va començar 
amb la presa de possessió dels dos agents 
que han finalitzat el curs de nou mesos a 
l’Escola de Policia de Catalunya. Tots dos 
van rebre les credencials i l’autorització per 
a l’assignació de l’arma. “Aquests dos nous 
agents ens ajudaran a desenvolupar d’una 
forma més activa la nostra feina i oferir un 
més bon servei als ciutadans”, va dir l’ins-
pector de la Policia Local, Lluís Silva. En 
breu, aquestes dues noves incorporacions 
sortiran al carrer a complir les tasques 
assignades.

Reconeixements públics
L’acte va continuar amb un reconeixement públic al grup 

de voluntaris de l’ADF de Llavaneres per la seva diligència i 
professionalitat en cas dels serveis d’urgència. Marc porta, que 
assistia en representació del cap de l’ADF, Josep Bertrán, va 
recollir una placa commemorativa. “Treballar en l’ADF ajudant a 

la població és una tasca que m’honora i que m’impulsa a seguir 
ajudant les persones”, va dir el mateix Porta. Segons va destacar 
l’alcalde de la població, persones com Porta fan que Llavaneres 
sigui un lloc més segur i digne per viure per a tothom. L’ADF fa 
molts anys que treballa amb coordinació amb la policia local. La 
seva feina ha estat aquesta temporada de vital importància per 

prevenir els possibles incendis i per evitar 
que els declarats es  propaguéssin. Al llarg 
dels anys, l’ADF ha participat activament 
en activitats de salvament i ha ajudat a 
nombroses persones de la vila.

Tot i que la festa era de la policia, els 
esports també hi van tenir una presència 
destacada. El torneig de futbol sala i pàdel, 
celebrat el passat dia 21 de juliol, va ser el 
protagonista de la tercera part de l’acte i 
el que va aplegar més assistents. El gua-
nyador del torneig va ser l’equip “de joves 

promeses” de Joel García Perelló, que és qui va oferir un joc 
més brillant. “L’èxit d’aquest torneig ens planteja tornar-lo a 
repetir l’any vinent.

L’acte també va servir per homenatjar vuit membres jubilats 
del cos i vuit més a títol pòstum, per la seva participació en 
el manteniment de la seguretat a Llavaneres. L’alcalde els va 
fer entrega de les insígnies de plata de l’Ajuntament i els va 
agrair la feina feta per la seguretat de Llavaneres. “Heu treballat 

Un caporal i un agent de la Policia Local dirigint-se al públic.

La Festa de la Policia 
Local demostra que la 
seguretat a Llavaneres 

està garantida i es 
treballa per tenir un cos 
de seguretat preparat.

“ ”
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L’alcalde, la primera tinent d’alcalde, el regidor de Governació i 
l’inspector en cap de la Policia Local.

Seguretat

incansablement pel poble, només podem adreçar-vos paraules 
d’agraïment”, va destacar. Per la seva part, Lluís Silva, va donar 
les gràcies als agents: “Recordarem sempre la feina que heu 
fet i la farem servir d’exemple per a les generacions futures que 
vinguin al cos de seguretat”.

Finalment, la Festa de la Policia Local va representar l’inici 
de l’exposició retrospectiva sobre la història de la policia local. 
La mostra recollia nombroses fotografies i material divers cedit 
per agents jubilats, pels seus familiars i pel Museu Arxiu. Així, 
es podien observar divesos artilugis i materials usats pel cos 
de seguretat llavanerenc i veure com treballaven els agents 
uns anys enrere. També es podia copsar com era la població 
anys enrere. L’exposició, que va estar oberta fins a final del 
mes d’agost, la van visitar nombroses persones que van voler 
comprovar de primera mà les feines diàries que desenvolupa 
la policia local.

Un cop acabada la primera edició de la festa, l’inspector 
en cap de la policia local, Lluís Silva, va valorar que aquesta 
havia estat molt positiva: “Estem contents per la primera edició 
i esperem poder tornar-ho a repetir. La festa demostra que la 
seguretat a Llavaneres és un dels punts forts i es treballa cada 
dia més per potenciar-la”. De moment, el cos de seguretat té la 

previsió d’editar un centenar de cedés amb fotografies, música 
i un vídeo de la Festa. El compacte també inclourà el cartell i 
el material promocional d’aquesta primera festa.

La Policia va celebrar un acte que va aplegar moltes persones. 
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La Policia Local rep classes de formació per saber com 
ha d’actuar davant situacions de risc

Els agents de la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres 
van participar al llarg del mes de juny en diferents cursos de 
formació personal. Un va ser un curs de defensa personal que 
pretenia donar als agents les habilitats necessàries per defen-
sar-se en situació de risc. Aquest curs va tenir la participació 
de catorze agents del cos de seguretat de Llavaneres. 

Unes jornades sobre normativa marítima van ser l’altra ac-
tivitat en la qual els agents van participar per poder millorar la 
seva formació. Les jornades, a càrrec de l’empresa de lloguer 
de motos Jets Marivent Balis, van tenir lloc a les instal·lacions 
del Port Balís i van constar de dues sessions d’un dia en les 

El cos d’agents de policia que treballen per la seguretat.

La  Policia Local està en formació contínua per 
adaptar-se als nous reptes que se li poden 
presentar en el desenvolupament de la seva 
activitat. Per aquest motiu, els agents han 
rebut intensos cursos de formació.

Policia Local

La Policia Local estalvia 
diners en armes

La Policia Local de Llavaneres s’ha estalviat 400 euros en la 
compra de dues armes. L’estalvi ha estat fruit d’un acord amb 
la Direcció General de Seguretat Ciutadana que ha permès al 
cos de seguretat comprar les armes juntament amb la Direcció 
General, dins del paquet que necessiten aqusts per les incor-
poracions de mossos nous fet que n’ha abaratit el preu. Per 
tant, les dues adquisicions que la policia ha fet, corresponents 
als dos nous agents que es van incorporar el passat mes de 

Policia Local

quals van prendre part deu agents. L’objectiu de les sessions era 
donar les eines necessàries als agents perquè puguin tramitar 
multes als conductors de motos d’aigua que incompleixen les 
normes de seguretat. Els agents també van prendre part en 
una classe teòrica sobre les normes marítimes de conducció 
de motos d’aigua, que es van aprovar l’any 2002. 

L’activitat va finalitzar amb una sortida amb les motos aquà-
tiques amb l’objectiu de comprovar el perill que comporta un 
ús irresponsable d’aquest tipus d’embarcacions. Els agents van 
poder comprovar que la majoria d’infraccions en la conducció 
d’aquest tipus de motos vénen del fet de no portar armilla sal-
vavides o del de circular per la zona dels banyistes. En aquest 
sentit, la policia local va denunciar sis casos d’infracció l’estiu 
de l’any passat d’aquestes característiques. “Aquest entrena-
ment ha estat molt útil per als agents de la policia local perquè 
permet que estiguin al dia i es preparin per si alguna vegada 
cal que actuïn davant de situacions de risc”, va dir l’inspector 
en cap, Lluís Silva.

juliol, han suposat un estalvi de dos-cents euros per arma. “Cal 
agrair que la Direcció General ens permeti comprar directament 
a l’armeria ja que suposa un estalvi important de diner públic”, 
assegura l’inspector en cap de la Policia Local, Lluís Silva.   

Per altra banda, el mateix cos de seguretat ha donat de 
baixa i ha inutilizat tres revòlvers del calibre 38 i una pistola 9 
milímetres Parabellum que estaven dipositades a la Guàrdia 
Civil. A més, aquest material, que va ser adquirit als anys se-
tanta, s’ha donat al Museu-Arxiu de Llavaneres per a la seva 
exposició pública. Segons la policia, aquestes quatre armes 
eren molt antigues i calia renovar-les.

La Policia Local practicant amb les motos d’aigua.
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L’actualitat es manifesta 
en forma de notícia i en 
diferents espais perquè els 
llavanerencs i llavaneren-
ques puguin conèixer l’úl-
tima hora del que passa 

al seu voltant. Els actes programats per la Festa Major de 
la Minerva, els concerts de Can Caralt o les activitats de la 
biblioteca són a l’abast de tots els vilatans. A més a més, els 
titulars permeten una lectura ràpida i còmoda de la informació. 
Clicant sobre cada notícia podem informar-nos àmpliament 
del que és notícia a la nostra vila.

Espai web

www.llavaneres.es

Si vols estar al dia, la pàgina web de Sant Andreu de 
Llavaneres és un instrument útil per no perdre’s la informació 
important de la vila. La pàgina electrònica permet informar-
se i conèixer les notícies més destacades que afecten els 
ciutadans de la població i saber constantment l’última hora. 
Política, cultura, urbanisme o educació, entre altres, es troben 
al nostre abast amb només uns quants clics i ens permeten 
estar connectats amb la més rigorosa actualitat. Com no 
podia ser d’una altra manera, l’Ajuntament informa tothom 
dels últims esdeveniments i de les últimes notícies que se 
succeeixen al nostre voltant.

L’actualitat a l’instant

L’agenda d’actes
Per a qui no es vulgui 

perdre cap acte que se 
celebri a Sant Andreu 
de Llavaneres, la pàgina 
web també és una bona 
eina per informar-se. 

L’agenda ens indica el lloc, l’hora, l’organitzador i col·laborador 
de l’acte perquè coneguem en tot moment què és el que 
s’està fent al nostre voltant. Inauguració d’exposicions, actes 
musicals, esportius, culturals o gastronòmics, entre molts 
altres, a l’abast d’un senzill clic amb el nostre ratolí.

Per: Lluís Albertí · Fotos: Arxiu Municipal

Els orígens del Casal de la Gent 
Gran, un espai de la 3a edat

Aquests dies s’estan començant les obres del nou Casal per 
a la gent gran i, per tant, em sembla oportú que en recordem 
els orígens. El 7 de febrer de 1965 es va inaugurar un parc 
municipal amb una pèrgola semicircular en uns terrenys donats 
a l’Ajuntament pel comte de Caralt. Hi van assistir el consistori 
en Ple, altres autoritats locals i diversos membres de la família 
Caralt. Aquest seria l’embrió del que més endavant seria el 
Casal dels Avis.

El diumenge 28 de gener de 1973, dins dels actes de l’ano-
menada Fiesta de la Liberación, l’alcalde Josep Vives Cabot 
va inaugurar el que, segons paraules de l’època, seria “...un 
pabellón recreativo que el Ayuntamiento dedica a sus mayores...”. 
A partir d’aquí els nostres avis van tenir un lloc on trobar-se i 
poder fer activitats.

Els primers anys estaven agrupats dins l’associació estatal 
ASVAT, però a partir de 1980 varen iniciar els tràmits per tal de 
constituir una associació nova amb els seus propis estatuts. Així 
va néixer el 1983 l’Associació de Pensionistes de Llavaneres 
ASPELL. La primera Junta estava presidida per Joaquim Mora 
Reixach amb Josep Bertran Cabot com a vicepresident. Des-
prés de diverses reformes s’hi va dur a terme una important 
ampliació el 1994. La inauguració es va fer el diumenge 18 de 
setembre dins els actes del 38è Homenatge a la Vellesa. Un 
cop acabada, va haver-hi l’espectacle preparat per un grup 
d’artistes de la Festa del Càncer.

Casal d’Avis, 1965.

Els primers anys el Casal estava agrupat dins 
una associació estatal, però a partir de 1980 van 
iniciar-se els tràmits per constituir una associació 
nova que impulsés el benestar de la gent gran.
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Opinió

Antoni Jiménez i Gómez
3r tinent d’alcalde d’Urbanisme i Obres Públiques

Els objectius de la regidoria d’Urbanisme plantegen el 
desenvolupament real d’un model que s’ajusti a les societats 
modernes d’avui, respectant els principis de l’urbanisme 
sostenible. La pregunta és la següent: és possible plan-
tejar-se una societat moderna sense una infraestructura 
adequada?

Vam poder observar que els diferents equipaments més 
bàsics són deficitaris. Explicat de forma simple, i parlant de 
la zona esportiva, aquesta no permet nedar a l’hivern i posa 
en risc la salut de les persones que practiquen natació en 
èpoques properes a aquesta estació. Tampoc es compta 
amb sales polivalents i les dimensions del camp de futbol 
no són les adequades; no permet el seu ús per part de totes 
les categories. En el futur el pavelló de la zona esportiva 
comptarà amb tres pistes transversals i una zona central 
a part d’una correcta accessibilitat. Avui només es compta 
amb una sola pista. Un altre tema important és el projecte 
de la Riera, que es transformarà en un eix estructurador 
d’entrada i sortida als nous equipaments, que seran l’escola 
bressol i la nova zona esportiva, i se sumaran a l’escola 
inaugurada al desembre. La transformació d’aquest espai 
millorarà el tràfic de vehicles d’un costat a l’altre de la Riera. 
Diversos estudis van demostrar una densitat d’automòbils, 
on hi ha diàriament una mitjana de circulació de 7.000 a 
8.000 vehicles que circulen a alta velocitat per la Riera; 
això ens va impulsar a buscar alternatives per a l’accés 
al nucli urbà. Amb la urbanització del camí de la Torreta 
se solucionarà aquesta problemàtica descentralitzant les 
vies d’accés. Aquest camí tindrà una nova rotonda d’ac-
cés a la N-II. La gestió de l’urbanisme preveu un hotel 
d’entitats amb instal·lacions per als qui avui no en tenen, 
amb un espai per a les gestions que necessitin realitzar, 
un futur casal de joves amb espais de lleure i capacitació, 
i acaben de començar les obres del casal de la gent gran, 
fet summament important perquè permetrà comptar, per 
exemple amb una sala d’informàtica, però principalment no 
es descentralitzaran les activitats, essent això un fet vital 
per als avis que ho s’hauran de desplaçar com ho estaven 
fent per realitzar una activitat o altra.

Amb els anys s’ha crescut com a poble, però fins ara no 
hi ha hagut reserves del sòl apropiades per al planejament 
d’obres, així com tampoc un pla d’habitatge protegit que 
sigui per als nostres joves, els que habiten a Sant Andreu de 
Llavaneres. Si tenim en compte tot el que acabo d’explicar, 
el futur planteja un desafiament i ens presenta una reflexió. 
La qualitat de vida d’un poble no només té a veure amb 
el fet de tenir un bon habitatge, sinó amb l’accessibilitat a 
nous recursos i amb serveis a l’abast de tots.

Què li sembla el projecte

Partit Popular
Des del Partit Popular governar és marcar prioritats i una de les 

prioritats més importants és el benestar de la gent gran, com també 
dels joves i, evidentment, de tot el conjunt de la ciutadania. Una de 
les primeres obres, i no són paraules sinó que són fets, és l’inici de la 
construcció d’un casal per la gent gran en un poble on entenem que 

la qualitat de vida és essencial. En el nostre programa electoral estava la construcció 
d’un casal per la gent gran. En política el més important és la credibilitat. Per això, el 
Casal per la gent gran estarà en marxa abans del final de la legislatura. Les múltiples 
activitats que desenvolupa la nostra gent gran les podran fer amb qualitat en les noves 
instal·lacions. Volem agrair el diàleg que sempre hi ha hagut entre la gent gran del nostre 
poble i el govern municipal el que ha fet possible a través d’aquests diàleg fer un nou 
casal allà on la gent gran volia. Som persones de diàleg.

A més a més, a tocar el mateix nou casal la nostra gent gran i el conjunt de 
llavanerencs podran gaudir d’un parc de prop de 4000 metres quadrats gràcies a les 
gestions del govern municipal. Tot el que es faci per la nostra gent gran és poc. S’ho 
mereixen!

del Casal de la Gent Gran?

Partit Socialista de Catalunya
La prioritat del Partit dels Socialistes de Llavaneres és la de construir 

un poble de qualitat per a tothom, hem començat per la construcció d’un 
nou casal de la gent gran amb el consens en el disseny dels seus espais, 
ubicació i recollint les necessitats que ens han manifestat. L’indret on 
es construeix el nou casal d’avis permet integrar-lo en una gran zona 

verda, amb d’altres equipaments municipals per a joves que s’ubicaran a la Masia de 
Can Riviere i amb la possibilitat de construir habitatges protegits per als nostres joves. El 
nou casal permetrà fomentar la relació de convivència i la participació en uns espais de 
qualitat adequats a les necessitats de lleure, formació i activitats diverses que potencien 
la participació activa dels nostres “grans” en la societat de Llavaneres.

S’ha iniciat la construcció d’un espai que respon a les demandes d’un col·lectiu en 
augment i tenint en compte que , en molts casos, les persones més grans de 65 anys 
tenen cada cop més salut física i psíquica i són persones autònomes i actives. Espais 
creats per satisfer la diversitat de les seves necessitats, possibilitar la creació de serveis 
i atendre les problemàtiques concretes.

Ens importa el benestar de la nostre gent gran i la volem activa i participativa dins un 
espai i un entorn de qualitat. 

Gent de Llavaneres
Convé refrescar la memòria per tal que no s’enganyi a ningú. El 

nou projecte del Casal de la Gent Gran és molt bo, i els nostres avis 
es mereixen aquest Casal com els que més, però no és mèrit de cap 
polític, el Casal és mèrit de la Gent Gran. Recordem que el Govern del 
PP i PSC volia ubicar els avis en una masia de Can Riviere petita, vella, 

i amb humitat; i van ser els avis els que amb la seva presència en els plens municipals 
van obligar al govern a canviar d’opinió. Ara el Govern en diu “qualitat de vida”, però en 
realitat el que pretenien fer era relegar els avis en una vella masia. Celebrem el canvi 
d’opinió del govern, alhora que reclamem que mai més considerin més important una 
operació urbanística que el benestar de la nostra Gent Gran.

Grup Convergència i Unió
El procés de la nova construcció d’El Casal de la Gent Gran no va 

començar per solucionar la falta d’espai, sinó com a conseqüència 
d’un negoci immobiliari pactat entre promotors i el govern municipal. 

En el solar del costat, on les Normes Subsidiàries de Planejament permetien edificar-
hi només algunes vivendes unifamiliars, ara s’hi construiran blocs de pisos, a canvi, 
això sí, d’un edifici nou que per obtenir més espai haurà de ser de dues plantes i quasi 
sense pati. La prova més clara que al govern el  que realment li interessa és el pacte 
immobiliari, és que volien posar als avis en un espai proper, per sota del nivell del 
carrer, envoltat de nous edificis i sense explicar-los tota la veritat. Vam ser l’oposició 
que vam anar a explicar quins eren en realitat els propòsits, i a partir d’aleshores es 
van iniciar protestes i recollida de signatures que van fer rectificar en part el projecte, 
però mantenint el que realment interessa, que és la requalificació del solar veí per 
fer-hi blocs de pisos. 

La nostra proposta no era pas aquesta, i ho saben molt bé la Gent Gran. Hagués-
sim ampliat el Casal i el pati en planta baixa, i en això ja estàvem d’acord amb els 
propietaris veïns per cedir un espai, però és clar, en aquest cas no hi havia negoci 
immobiliari. Lamentem que la solució adoptada pel govern hagi estat el camí de l’es-
peculació urbanística, i molt ens temem que aquest camí segueixi en altres indrets 
del nostre poble.
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Serveis Agenda
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

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

Farmàcia    A. Guinart de Araztegui • Carrer de Sant Pere, 14 • Tel. 
93 795 28 47

Farmàcia    Arnau Solà • Clòsens, 4 • Tel. 93 792 61 99

Centre d’ensenyament CEIP Sant Andreu   C/ Contrabandistes, s/n 
• Director: Jaume Bosch • Tel. 93 792 69 95

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

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

Biblioteca de Sant Andreu de Llavaneres   C/ Clòsens, 65 • 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

Serveis 
públics

Farmàcies

Escoles 
públiques

Biblioteques

Telèfons d’interès
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28 divendres
Inauguració exposició
Inauguració de l’exposició fotogrà-
fica “Els barris mariners de la costa 
catalana”. A la Sala d’exposicions 
de Can Caralt fins al 27 de no-
vembre. Organitza: Museu Arxiu 
de Sant Andreu de Llavaneres. 
Col·labora: Museu Marítim de 
Barcelona. Tel.: 93 792 92 82.

29 dissabte
Nit de Por
2ª Nit de Por a Llavaneres a la 
font de Llorita. Organitza: Acció 
Juvenil. Col·labora: Regidoria 
de Joventut.

29 dissabte
Torneig de golf
IV Trofeu “The Tropical Moda”. A 
l’Escola de Golf HCP1 fins al 30 
d’octubre. Organitza: HCP1 i The 
Tropical Moda. Tel.: 93 791 30 01.

31 dilluns
Castanyada
A les 21 h, sopar terrorífic 
de castanyada a l’envelat de 
Ca l’Alfaro. Organitza: Ràdio 
Llavaneres i Acció Juvenil. 
Col·labora: Regidoria de Cul-
tura. Tel.: 93 702 36 08.

NOVEMBRE

5 dissabte
Concert
Concerts Pedagògics (OCM) a 
l’Escola Municipal de Música a 
Can Caralt. Tel.: 93 792 92 80.

6 diumenge
Competició
De les 11 a les 13 h, compe-
ticions internes al Club Agility 
Cànic. Tel.: 93 792 76 55.

12 dissabte
Descens urbà
Descens urbà des de la Font 
de Llorita. Organitza: Acció 
Juvenil. Col·labora: Regidoria 
de Joventut i Esports.

OCTUBRE

Fins el 23
Exposició
Exposició de pintura de Loles 
Andolz. A la sala d’exposicions 
de Can Caralt fins al 23 d’octu-
bre. Organitza: Museu Arxiu de 
Sant Andreu de Llavaneres. Tel.: 
93 792 92 82.

14 divendres
Campionat de Pitch & Putt
VII Trofeu de Pitch & Putt “Dis-
coteca Privat”. A l’Escola de 
Golf HCP1, fins al 15 d’octubre. 
Organitza: HCP1 i Discoteca 
Privat. Tel.: 93 791 30 01.

16 diumenge
Correllengua
Correllengua 2005. Al Casal de 
Llavaneres. Organitza: Acció Ju-
venil. Col·labora: El Casal .

20 dijous
Excursió cultural
Excursió “Ruta del Modernis-
me”. Organitza: Dona per la 
Dona. Tel.: 93 792 68 19.

22 dissabte
Dia d’Extremadura
A les 22 h, diferents actes entorn 
el dia d’Extremadura. A l’envelat 
de Ca l’Alfaro. Organitza: Casa 
de Andalucía y Extremadura. 
Col·labora: Regidoria de Cul-
tura: 93 702 36 08.

22 dissabte
Torneig de tennis
Torneig individual “Adgest Ges-
tors”. Al Club Tennis Mora Pitch 
and Putt fins al 23 d’octubre. 
Col·labora: Adgest Gestors. 
Tel.: 93 792 89 61.

24 dilluns
Audició musical
Audició d’alumnes de l’Es-
cola Municipal de Música a 
Can Caralt. Col·labora: Re-
gidoria de Cultura. Tel.: 93 
792 92 80.
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Activitats 
a la bibloteca 
municipal

13 diumenge
Espectacle infantil
A les 18h, espectacle infantil a 
l’envelat de Ca l’Alfaro. Orga-
nitza: La Xarxa d’Espectacle 
Infantil i Juvenil. Tel.: 93 702 
36 08. Col·labora: Regidoria 
de Cultura.

18 divendres
Inauguració exposició
Exposició fotogràfica “Cares i mi-
rades del Tibet” a la sala d’expo-
sicions de Ca l’Alfaro. Dissabtes i 
diumenges d’11 a 14 i de 17 a 20 
h. Organitza: Fundació Rokpa. 
Tel.: 93 792 65 52.

19 dissabte
Trofeu Fotògrafs
VI Trofeu “Notario Fotógrafos” 
a l’Escola de Golf HCP1 fins 
al 20 de novembre. Organitza: 
HCP1 i Notario Fotógrafos. Tel.: 
93 791 30 01.

22 dimarts
Audició musical
Audició a l’escola bressol. Tel.: 
93 792 92 80.

25 divendres
Concurs de ‘dj’s’
Concurs de dj’s a l’envelat de Ca 
l’Alfaro. Organitza: Acció Juvenil. 
Col·labora: Regidoria de Joventut 
i Esports i Regidoria de Cultura.

25 divendres
Festa Major de Sant Andreu
Fins al 30 de novembre, a diver-
sos indrets, diverses activitats 
com ball, partits de bàsquet i 
futbol de Festa Major, Marxa 
Popular, cursa BTT, animació 
infantil, xocolatada i promoció 
de productes típics, concurs de 
dj’s i desfilada “Tope Models”.

26 dissabte
Torneig
Torneig individual “Adgest Ges-
tors” fins al 27 de novembre al 
Club Tennis Mora Pitch and 
Putt. Tel.: 93 792 89 61.

27 diumenge
Gastronomia
VII Promoció de Productes Típics. 
Degustació popular de poma farci-
da i coca de Llavaneres. Creació 
d’un recull de receptes populars 
al “Toc de cuinar poma”. Mostra 
gastronòmica dels restaurants de 
la vila. A la plaça de la vila durant 
tot el dia. Organitza: Regidoria de 
Promoció Econòmica, Comerç i Tu-
risme. Tel.: 93 702 36 44. Col·labora: 
Dona per la Dona, entitats, restau-
radors i comerços de la vila. 

27 diumenge
Desfilada
A les 18 i 20 h, desfilada “Tope 
Models”. Organitza: Dona per la 
Dona. Tel.: 93 792 68 19. Col·labora: 
Regidoria de Cultura i Festes.

29 dimarts
Audició musical
A les 19.15 h, audició d’alumnes 
de l’Escola Municipal de Música, a 
Can Caralt. Tel.: 93 792 92 80.

DESEMBRE

2 divendres
Conferència
A les 19 h, conferència a càr-
rec de Ricard Ruiz a la Sala 
d’Actes de la biblioteca. Tel.: 93 
792 68 72. Col·labora: Regido-
ria de Cultura amb el suport de 
la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona.

3 dissabte
Competició solidària
De les 15 a 20 h, competició 
d’Agility al Club Agility Cànic. 
Una puntuable per al Cam-
pionat d’Espanya i l’altra per 
equips i amb caràcter solidari 
per a la Marató de TV3. Tel.: 
93 792 76 55. Col·labora: La 
Caixa.

3 dissabte
Inauguració exposició
Exposició “El futbol a Sant 

Andreu de Llavaneres”. A la 
sala d’exposicions de Can Ca-
ralt fins al 7 de gener. Organitza: 
Museu Arxiu de Sant Andreu de 
Llavaneres. Tel.: 93 792 92 82.

4 diumenge
Competició d’‘agility’
De 9 a 13 h, competició d’agility 
al Club Agility Cànic. Competi-
ció puntuable per al Campionat 
d’Espanya i del Món 2006. Tel.: 
93 792 76 55.

10 dissabte
Torneig
Torneig individual “Adgest Ges-
tors” al Club Tennis Mora Pitch 
and Putt fins a l’11 de desem-
bre. Tel.: 93 792 89 61.

11 diumenge
Espectacle infantil
A les 18 h, espectacle infantil a 
l’envelat de Ca l’Alfaro. Organit-
za: La Xarxa d’Espectacle Infantil 
i Juvenil. Tel.: 93 702 36 08. Col-
labora: Regidoria de Cultura.

11 diumenge
Competició
D’11 a 13 h, competicions inter-
nes al Club Agility Cànic. Tel.: 93 
792 76 55.

17 dissabte
Campionat de Nadal
Campionat de Nadal “Xocolates 
Torras” a l’Escola de Golf HCP1 
fins al 18 de desembre. Orga-
nitza: Xocolates Torras i Cava 
Vinya Sílvia. Tel.: 92 791 30 01. 
Col·labora: HCP1.

18 diumenge
Concert de Nadal
A les 18 h, concert a l’escola 
municipal de música a Can 
Caralt. Tel.: 93 792 92 80.

21 dimecres
Audició musical
A les 20 h, audició d’adults a 
l’escola municipal de música a 
Can Caralt. Tel.: 93 792 92 80.

Cicle de conferències Literatura 
del segle XX dins el marc del 
programa Any del Llibre i la 
Lectura 2005. Totes les confe-
rències tindran lloc a les 19 h a 
la sala d’actes de la Biblioteca 
Municipal. Intervindran David 
Viñas, Carme Arnau, Montse 
Armengou, entre d’altres. Or-
ganitza la Regidoria de Cultura 
amb el suport de la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona. Per a més in-
formació podeu trucar al 93 
792 68 72.

OCTUBRE

15 Dissabte
‘A l’ombra del conte, ombres 
xineses, amb Mercè Framís. 
Activitat per a infants. 12h.

29 Dissabte
El món màgic d’Andersen, taller 
infantil amb Miramar Cuadras. 
12h.

NOVEMBRE

19 Dissabte
El món del còmic, conferència a 
càrrec de Toni Giralt. 19h.

19 Dissabte
Navegar per internet, taller 
d’adults a càrrec de Darío 
Vallès. 12h.

DESEMBRE

2 Divendres
Lectures d’estiu, d’hivern o 
de tardor, club de lectura amb 
Ricard Ruiz. 19h.
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Text i fotografia: Òscar Fernández

“Fa falta saba nova per col·laborar en 
entitats com ADF i Adventures Llavaneres”
La vida d’en Josep Bertrán està marcada per 
l’aventura. Coordina l’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) que vetlla perquè no hi hagi 
incendis i col·labora amb la Policia. També és 
responsable d’Adventures Llavaneres, una 
entitat que aplega autèntics amants del risc.  

-Suposo que en el cas de Llavaneres, un municipi lite-
ralment envoltat de vegetació, deu ser vital la tasca d’una 
ADF…

Sí. De fet, dos dels quatre municipis que formen l’ADF són de 
màxim risc: Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres. 
Aquí és on es fa la tasca més important de prevenció d’incendis. 
A les altres dues poblacions no hi ha una massa forestal tan 
important. 

-Aquest estiu han sigut especialment protagonistes els 
incendis. De quina manera heu viscut aquests mesos?

Sincerament, molt preocupats. Hem passat bastants moments 
d’angoixa perquè ho vèiem difícil. Hem intervingut a diferents 
focs que hi ha hagut a Catalunya i quan veus com crema el bosc 
de veritat, penses que el dia que cremi a casa patirem de debò. 
Tenim els boscos en un estat lamentable i estem emplaçats 
en un lloc on la massa forestal està creixent entre un dos i un 
quatre per cent i això va en augment. Cada dia hi ha menys 
agricultura i menys gestió del bosc. 

Des de l’Administració es fan tots els esforços que es poden, 
però no són suficients. No perquè no es vulgui, sinó perquè 
tenim un terreny i una massa forestal molt complicada.

-De les dues ocasions en què has participat en la recerca 
de persones desaparegudes, has trobat el subjecte en totes 
dues. Tens alguna tècnica secreta?

Sincerament, no ho sé. En els dos casos que hi ha hagut 
persones perdudes, per sort les hem trobat vives i abans de 
vint-i-quatre hores. Diria la paraula intuïció, però no m’agrada 
fer-la servir. Suposo que conec el bosc i m’hi moc amb una 
certa facilitat. També provo de ficar-me a la pell de la persona 
perduda, perquè és una mica un joc de psicologia. Em pregunto 
què faria si estigués perdut al bosc. Per exemple, la gent té 
tendència a ficar-se en els camins descendents i a l’interior de 
les valls, i és on primer busco. Quan trobo una persona sento 
una alegria immensa. 

-Llavaneres és un municipi esportiu: té camps de golf, el 
Port Balís… Els llavanerencs són donats a practicar també 
esports de risc?

Doncs sí. Llavaneres sempre ha sigut un caldo de cultiu 
per als esports d’aventura. No sé per què, crec que té a veure 
amb l’esperit del poble. De petits sempre hem jugat a penjar-
nos d’una liana, a enfilar-nos als arbres. Potser som addictes 
a l’adrenalina. 

Però ara mateix crec que hi ha una manca de relleu gene-
racional. Potser la generació que puja no és tan aventurera. Fa 
falta saba nova. 

-Al llarg de la seva trajectòria esportiva ha participat en 
un gran nombre d’esdeveniments nacionals i internacionals. 
Com se sent portant el nom de Llavaneres allà on va?

Orgullós. Tenim la sort que l’Ajuntament de Llavaneres sempre 
ha estat al costat nostre. Sempre procuro portar la bandera del 
meu poble el més alta possible. 

-Quina emoció sent a l’hora de córrer?
Sempre m’han agradat els esports de motor, primer en motos 

i després en cotxes. Sents una satisfacció molt agradable en 
conèixer llocs diferents i persones noves. Per mi és una via 
d’escapament per a la meva feina. M’agrada córrer i intentar 
guanyar sempre. 

-Són compatibles els ral·lis amb el respecte al medi?
Sóc un defensor del nostre entorn. Crec que hi cabem tots, des 

de la gent que va a peu fins als que anem en moto o en cotxe. 
No es pot dir que destruïm el medi ambient, perquè utilitzem 
pistes preparades, tot i que a vegades fem soroll. 

Josep Bertrán és un intrèpid aventurer.
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