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Estrenem l’any 2008 amb la mirada posada en els grans reptes que el 
nostre poble té per endavant. En un important esforç de consens, totes les 
forces polítiques hem tancat el 2007 definint els grans projectes per dotar 
Sant Andreu de Llavaneres d’equipaments i d’infrastructures millors.

Parlem de tretze grans obres i hem definit aquest llistat de prioritats muni-
cipals tot aprofitant la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalu-
nya (PUOSC) de la Generalitat, que, com a novetat, té una vigència de cinc 
anys, per al període 2008-2012. Som conscients que haurem d’esperar més 
temps per portar a terme tots aquests projectes, però hi posarem les bases 
i, amb el compromís d’una bona gestió política i econòmica, els acabarem 
fent realitat. 

La construcció d’una llar d’infants als barris de Sant Pere i Can Sanç, per 
completar l’oferta pública de qualitat que ja estem donant des de fa anys 
amb l’escola bressol de la Minerva, és el nostre repte principal per al curs 
polític 2008-2009, juntament amb el desencallament de la promoció de 
pisos socials al carrer de Sant Antoni, fet del qual ens sentim especialment 
satisfets. Aquesta operació ha pogut veure la llum després d’un intens pro-
cés de negociació que aportarà beneficis importants per a Llavaneres.

La relació dels projectes prioritaris, encapçalada per la llar d’infants, con-
tinua amb les grans obres següents: edificació d’un Centre de Dia per a la 
gent gran; rehabilitació de la Masia de Can Rivière com a Casal de Joventut; 
endegament de la Riera de Llavaneres; construcció d’una rotonda davant 
del monument al Cardenal Vives; arranjament del parc de la Llorita; cons-
trucció del parc de Can Rivière; cobriment de la Riera, en la zona de Can 
Rivière; construcció d’un cementiri municipal; construcció d’una nova pre-
fectura per a la Policia Local i l’ADF; regulació del passeig marítim i de les 
platges; ordenació  de l’avinguda de Catalunya (entre Joaquim Matas i Mare 
de Déu de Montserrat) i creació d’un centre logístic per a la brigada.

Aquesta és la nostra particular carta als Reis, carregada d’il·lusió i d’un 
compromís de feina, esforç i pragmatisme. Només us demanem la vostra 
confiança. La nostra voluntat és i serà dotar Llavaneres de més equipaments 
i serveis i contenir el creixement de la població, per continuar sent un poble 
amb qualitat de vida.

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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Els grans reptes de futur
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L’alcalde i els regidors de Cultura i Benestar Social, amb les tècniques de l’àrea, fotografiats 
amb les participants en l’acte de presentació de les Jornades per a la No Violència.

Nous horaris de 
la deixalleria
A partir de l'1 de febrer

Hivern
(29 d'octubre/24 de març)
De dimarts a dissabte: 
De 10 a 14 hores 
i de 16 a 19 hores
Diumenges: 
De 9 a 14 hores

Estiu
(25 de març/28 d'octubre)    
De dimarts a dissabte: 
De 9 a 13 hores i
de 17 a 20 hores
Diumenges: 
De 9 a 14 hores
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El pressupost de l’Ajuntament de Llavaneres per 
a l’any 2008 és de 23.844.801,56 euros, xifra 
que inclou els números de Llavaneres Societat 
Municipal (1.080.604,52 €) i dels organismes 
autònoms. El de Ràdio i Televisió de Llavaneres 
serà de 39.354,29 €, i el del Museu Arxiu suma 
79.150 €. Els comptes es van aprovar en el ple del 
12 de desembre, que també va donar el vistiplau 
a la plantilla de personal de l’Ajuntament per al 
2008, que passa de 105 a 103 treballadors.

La construcció d’una nova llar d’infants munici-
pal als barris de Sant Pere i Can Sanç és la prin-
cipal prioritat de l’Ajuntament de Llavaneres en 
el pla d’inversions per al 2008 i en la sol·licitud 
d’ajut econòmic per al PUOSC 2008-2012 que 
atorga la Generalitat. Amb aquest nou equipa-
ment públic, el govern vol donar solucions a la 
necessitat de places escolars per a nens de 4 me-
sos a 3 anys. Així ho va anunciar en la reunió 
que va mantenir al desembre amb els pares i 
mares dels 102 alumnes de l’escola bressol Sant 
Nicolau. El govern va comprometre’s a garantir 
l’escolarització dels infants en cas que el centre, 
que actualment està en mans privades, tanqui 
el juliol de 2008. És una possibilitat sorgida 
després que l’Ajuntament anunciés al propietari 
de l’escola que no podrà tirar endavant l’acord 
d’adquisició de la finca perquè contradiu la llei 
d’Urbanisme. 

La nova escola bressol es construirà al sector de 
Sant Pere i tindrà capacitat per a 115 nens i ne-
nes, de 4 mesos a 3 anys. El terreny s’obtindrà 
com a cessió obligatòria per a equipaments amb 
el desenvolupament urbanístic d’aquest sector 
residencial. L’Ajuntament de Llavaneres té obert 
el concurs per adjudicar la redacció del projecte, 
estudi de seguretat i salut i direcció de les obres 
de la nova llar d’infants. A més, haurà d’aprovar 

el projecte de reparcel·lació del sector, en el qual 
ja s’hi està treballant. La previsió és que la nova 
escola es pugui estrenar el setembre del 2009.

D’altra banda, el pla d’inversions per al 2008 
inclou diners, entre d’altres, per a la construc-
ció del centre logístic de la brigada, millores en 
edificis municipals, adquisició de material nou 
i condicionament de zones verdes, carrers i rie-
res. A més, s’han comptabilitzat partides per a la 
redacció d’importants projectes d’equipaments 
nous: la prefectura de la Policia Local i l’ADF, el 
casal de joves, el centre de dia, el cementiri mu-
nicipal, la nova deixalleria i el parc de Can Riviè-
re. Una altra feina del 2008 serà anar enllestint 
les obres de la nova zona esportiva.

Pel que fa a la plantilla de personal, està forma-
da per 103 treballadors. Se’n destaca la creació de 
la figura de l’interventor, responsabilitat que fins 
ara assumia el secretari municipal. Altres nove-
tats són la creació de la plaça de tècnic d’Esports, 
d’una nova plaça d’auxiliar administratiu, d’una 
nova tècnica per a Benestar Social, d’una plaça de 
mitja jornada d’informàtic municipal i també la 
reducció d’un cap d’àrea.

En el ple d’aprovació dels pressupostos, el regidor 
d’Hisenda, Josep Molina, va destacar que és un 
pressupost “real”, ja que s’ha elaborat tenint en 
compte les despeses i els ingressos realitzats du-
rant el passat 2007, per tal d’adaptar-se al màxim 
a la realitat. Pel que fa al pla d’inversions, Molina 
es va comprometre a fer-lo complir “fil per ran-
da”. En l’apartat de despeses, va assegurar que hi 
ha una contenció, tot i que s’hi han comptabilit-
zat despeses noves per impulsar les Regidories de 
Participació i de Joventut, tirar endavant la nova 
deixalleria mòbil i per a la celebració de la fira 
d’entitats, que es fa cada dos anys, entre d’altres.

La llar d’infants de Sant Pere, 
principal inversió per al 2008

hisenda

El govern municipal de Llavaneres es compromet a complir “fil per 
randa les inversions” del pressupost per al 2008, que puja a 23,8 M d’€

llavaneresinforma

Els pares i mares d’alumnes de l’escola bressol Sant Nicolau, en la reunió amb l’equip de govern, 
a la sala de plens.

El debat polític
Els pressupostos 
municipals per al 2008 
van rebre els vots a 
favor dels tres grups que 
formen el govern, CiU, 
ERC i Gent de Llava-
neres, i també de SOS 
Llavaneres, a l’oposició. 
PP i PSC, també a 
l’oposició, hi van votar 
en contra. SOS Llavane-
res va apuntar la neces-
sitat de “reorganitzar 
feines i llocs de treball” i 
va demanar que es 
revisessin contractes 
externs per reduir la 
despesa. Tot i això, 
va emetre un “vot de 
confiança”. El PSC va 
criticar que els comptes 
no s’ajustessin a la 
realitat i va qualificar-
los de “conservadors”. 
El grup va demanar que 
els del proper any fossin 
més participatius i el 
regidor de Participació 
Ciutadana, Nani Mora, 
va respondre que 
s’obrirà un procés entre 
la població. Així mateix, 
el govern va reiterar que 
són uns pressupostos 
que atenen les 
necessitats socials.

D’altra banda, el PP 
va criticar la previsió 
d’ingressos pel que fa 
a les llicències d’obres, 
tenint en compte la crisi 
immobiliària, i va 
oposar-se als
pressupostos dient que 
s’han elaborat de ma-
nera precipitada. Com 
a resposta, el regidor 
d’Hisenda, Josep Molina, 
va argumentar que es 
preveu que la taxa de 
construcció, tot i que 
baixarà, es mantindrà 
entorn de la previsió de 
600.000 euros, ja que hi 
ha tot un seguit d’obres 
a punt d’iniciar-se, i va 
assegurar que, lluny 
d’improvisar, havien 
estat uns pressupostos 
“molt consensuats amb 
tot el govern”.
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Ampli consens polític per tractar de salvar 
els pisos socials del carrer de Sant Antoni

urbanisme

L’Ajuntament de Llavaneres signa un nou conveni amb els promotors de Cans Sanç i la 
fàbrica Mora, però és la Generalitat de Catalunya qui té l’última paraula

llavaneresinforma

El passat 10 de gener, el ple de l’Ajunta-
ment de Llavaneres, en sessió extraor-
dinària, va donar llum verda a un nou 
conveni urbanístic amb els promotors i 
els propietaris dels sectors de Can Sanç, 
de la fàbrica Mora i del carrer de Sant 
Antoni. Tots els grups municipals, tret 
de SOS Llavaneres, que es va abstenir, 
van votar-hi a favor, i ara confien que 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
la Generalitat resolgui favorablement la 
modificació de les normes subsidiàries 
per tirar endavant l’operació urbanísti-
ca que permetria construir els 25 pisos 
de protecció oficial del carrer de Sant 
Antoni. El conveni es va signar oficial-
ment l’endemà, a la sala de plens.

En el ple, l’alcalde, Bernat Graupera, i 
la regidora d’Urbanisme, Sandra Car-
reras, van defensar que aquest és un 
acord que, a priori, compleix les condi-
cions imposades per la Generalitat per 
garantir “l’interès públic” de l’opera-
ció. Amb tot, Carreras va insistir a dir 
que, fins que l’Ajuntament no obtingui 
l’aprovació definitiva del canvi de pla-
nejament, no es pot donar per fet que 
la finca del carrer de Sant Antoni passi 
a ser municipal i que, per tant, s’hi pu-
guin construir els 25 pisos que des del 
mes de març ja tenen adjudicataris. 

Tot i les diferències existents entre go-
vern i oposició, el consens polític per 
tractar de desencallar la promoció d’ha-
bitatges oficials és molt ampli, amb 
l’excepció de SOS Llavaneres. El porta-

veu del grup, Josep Ruíz, va reconèixer 
l’esforç per millorar l’operació, però 
es va abstenir perquè “l’actual acord 
queda limitat per l’herència rebuda de 
l’anterior govern i és una proposta poc 
ambiciosa”. Els dos grups que forma-
ven govern en l’anterior mandat, PSC 
i PP, van celebrar que la qüestió s’hagi 
resolt, però van dir que es podria ha-
ver evitat el malestar dels joves, “sabent 
que hi havia una solució”, en paraules 
de la socialista Carme Bastida. Víctor 
Ros, portaveu del PP, va agrair “l’esforç” 
dels propietaris dels sectors implicats i 
va afegir que sense la gestió de l’ante-
rior govern no es podria fer realitat la 
promoció pública prevista per al carrer 
de Sant Antoni.

“No sap vostè com de prop hem estat de 
no arribar a aquest acord”, va respondre 
a Ros el portaveu de Gent de Llavaneres 
(GLL), Joan Rubal, que va lamentar, un 
cop més, que els pisos se sortegessin el 
mes de març per “tractar de treure’n un 
rendiment electoral” i va remarcar que 
es fes “quan encara no s’havia aprovat 
ni tan sols el canvi de planejament ur-
banístic”. L’alcalde, Bernat Graupera 
(CiU), va mostrar-se satisfet per l’acord, 
aconseguit malgrat els entrebancs que 
l’actual govern, segons va reiterar, ha 
hagut de superar per tractar de resoldre 
aquest “problema de poble” que va tro-
bar damunt la taula. Cal destacar que 
el regidor i únic representant d’ERC, 
Nani Mora, no va participar en el debat 
per qüestions de parentiu.

L’alcalde, Bernat Graupera, amb els signants del nou conveni entre l’Ajuntament i els promotors dels sectors afectats.

Les millores del conveni 

1 
El nou acord permetrà reduir, en 
gairebé 1.000 m2, l’edificabilitat 
de la zona de Can Sanç. Aques-
ta reducció suposarà l’elimina-
ció d’una planta d’alçada als tres 
blocs de pisos, cosa que dismi-
nuirà l’impacte paisatgístic de la 
promoció en aquest barri marítim 
de Llavaneres.

2 
L’Ajuntament rebrà 906 m2 de 
sostre edificable d’habitatge lliu-
re, fet que suposarà un patrimoni 
municipal de gairebé 3 milions 
d’euros. 

3 
Com ja es preveia, el terreny del 
carrer de Sant Antoni, on s’han de 
construir els 25 pisos socials, pas-
sarà a ser municipal.

4 
Els promotors es comprometen 
a garantir una bona estètica dels 
nous habitatges, per reduir-ne 
l’impacte paisatgístic. Elaboraran 
un avantprojecte on es fixaran els 
criteris d’acabats i de qualitat dels 
materials. 



Per un món en pau
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Llavaneres es va sumar durant el 
mes de novembre al rebuig mun-
dial envers la violència. Les jornades 
d’aquest 2007 van tenir un caire molt 
pedagògic, ja que bona part de la fei-
na de conscienciació es va fer a les es-
coles. D’una banda, es va organitzar 
un concurs de dibuix i narració als 
CEIP Sant Andreu i Serena Vall. Els 
primers premis, que es van lliurar a 
la sala de plens, van ser per a Arancha 
Jover i Cristina Alsina, en dibuix, i per 
a Francesc Itchart i Clara Ruscalleda, 
en narració. El consistori agraeix la 
col·laboració dels mestres d’ambdós 
centres, gràcies als quals la iniciativa 
va tirar endavant. A més, es va impar-
tir un taller de prevenció de la violèn-
cia de gènere sota el títol Ni princeses 

encantades, ni prínceps blaus, adreçat 
als alumnes de 4t de primària que van 
participar en el concurs. També es va 
poder visitar l’exposició Un món sense 
violència.

A banda de l’acte de presentació, que 
va incloure una lectura de contes, el 
moment central de les jornades es va 
viure amb una interessant conferèn-
cia i una encesa d’espelmes popular 
a la plaça de la Vila per reclamar un 
món en pau. L’acte es va tancar amb 
la lectura del manifest del Dia contra 
la violència envers les dones 2007, 
que es va commemorar el 25 de no-
vembre, a càrrec de la regidora Sandra 
Carreras, acompanyada del regidor de 
Benestar Social, Nani Mora.

benestar social
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Llavaneres va afegir-se al clam mundial contra la violència

El càncer i l’alimentació

El passat 28 de novembre una 
quarantena de persones van as-
sistir a la conferència organitza-
da per la Regidoria de Sanitat per 
difondre bons hàbits alimentaris 
que poden contribuir a prevenir 
greus malalties. L’alimentació i la 
seva relació amb el càncer va ser el 
títol de la proposta plantejada pel 
doctor Bonfill, que va oferir una 
interessant ponència. L’acte va 
aconseguir omplir la sala de plens 
de l’Ajuntament. Els assistents 
també van escoltar els consells 
de Rosa Nonell, restauradora del 
Racó del Navegant, que va insistir 
en els beneficis de la dieta medi-
terrània.

Per unes dents sanes

La Regidoria de Sanitat va portar 
a terme al mes de desembre, amb 
el suport de la Generalitat, una 
campanya per conscienciar els 
més petits de la necessitat de tenir 
cura de les dents perquè siguin 
fortes i sanes. Es va repartir ma-
terial bucodental als estudiants de 
primer a quart de primària de les 
escoles Sant Andreu i Serena Vall. 
A més de les sessions d’higiene 
bucodental a les aules, gràcies a la 
col·laboració dels mestres d’amb-
dues escoles, al gener es va poder 
visitar a Ca l’Alfaro l’exposició 
Cuida’t les dents.

Higiene alimentària 
al comerç local

Uns 24 alumnes provinents del 
sector del comerç i l’hostaleria, 
així com de menjadors escolars 
del municipi, van participar en el 
curs d’higiene alimentària orga-
nitzat a finals de novembre per la 
Regidoria de Promoció Econòmi-
ca, Comerç i Turisme. La sessió es 
va fer amb el suport de la Unió de 
Botiguers i Serveis de Llavaneres 
i el Gremi d’Hostaleria de Mataró 
i Maresme. Era la primera vegada 
que s’organitzava aquest curset a 
Llavaneres i, davant l’èxit aconse-
guit, es preveu repetir-lo durant el 
2008.

sanitat

Guanyadors del concurs de narració del
CEIP Sant Andreu

Guanyadors del concurs de narració del
CEIP Serena Vall

Guanyadors del concurs de dibuix del
CEIP Sant Andreu

Guanyadors del concurs de dibuix del
CEIP Serena Vall

Els alumnes guanyadors del concurs de dibuix i narració, i l’acte solidari d’encesa d’espelmes.



Tot i el fred, la Festa Major de Sant Andreu 2007 va fer sor-
tir la gent al carrer. La felicitació als Andreus i a les Andre-
es, la Nit Jove -amb Víctor com a plat fort, els maresmencs 
Enetric i 30 day com a teloners-, la cercavila de gegants i la 
desfilada de moda a càrrec de La Dona per la Dona, van tor-
nar a ser els actes més reeixits. Us oferim un recull d’imat-
ges d’alguns d’aquests moments. També es van poder visi-
tar tres exposicions: de pintura a Ca l’Alfaro, d’escultures 
de pessebre, al Museu-Arxiu, i de fotoperiodisme, també a 

Ca l’Alfaro. A més, els llavanerencs van poder assistir a l’es-
trena teatral de Mòdul 3 Rusiñol, a càrrec de la companyia 
Inestable d’El Casal. La diada central de Sant Andreu va 
començar amb la tradicional missa en honor del patró i va 
donar pas a tres dies d’intensa activitat, en què no van faltar 
altres cites com el correfoc o el ball amb la Salseta del Poble 
Sec. Cal destacar també l’elevada participació en les propos-
tes esportives, sobretot en la festa del skate, al poliesportiu 
de Sant Pere, i en la prova de resistència de ciclomotors.

Sant Andreu 2007, imatges per al record
festa major d’hivern
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El bo i millor de la 
gastronomia local
La 9a Promoció de Productes Típics, 
inclosa en el programa de festa major, 
va viure l’acte central el 25 de novem-
bre, amb la degustació de la poma far-
cida, els bolets i la coca de Llavaneres, 
tot acompanyat de vi i de cava. En total 
es van vendre 415 tiquets, bona part 
dels quals donava dret a dues racions 
de menjar, i es van aconseguir 1.021 
euros. Aquesta recaptació es va des-
tinar, com sempre, a una causa soli-
dària, que en aquest cas va ser l’Asso-
ciació de la Lluita contra el Càncer. A 
preus assequibles, els visitants van po-
der adquirir pomes farcides, bolets i 
coca de Llavaneres. En poc més d’una 
hora, pràcticament no quedava men-
jar per vendre a les cassoles de terrissa 
disposades a les taules que omplien la 
plaça de la Vila, servides per les inte-
grants de La Dona per la Dona, una 
de les entitats col·laboradores. D’altra 
banda, més de 700 persones van visi-
tar l’exposició micològica, tot un clàs-
sic, que va començar amb la recollida 
popular de bolets pels boscos del po-
ble. Se’n van identificar i exposar fins 
a 95 espècies, gràcies a les aportacions 
d’una desena de col·laboradors. Els 
actes van començar amb una xerrada 
sobre els bolets de Llavaneres, a càrrec 
del micòleg local José Luís Martín. 

festa major d’hivern



Quin balanç fa dels primers mesos de go-
vern? 
Ha estat un inici de mandat marcat per 
la quantitat d’hores de feina dedicades a 
resoldre els problemes que l’anterior go-
vern del PP i el PSC van deixar en totes 
les àrees. En Promoció Econòmica no hi 
havia una programació ambiciosa; a Hi-
senda, hi regnava el descontrol de la des-
pesa; en Recursos Humans no s’havia fet 
res... Com a govern, és ara quan podem 
començar a treballar de debò, seguint els 
nostres projectes i les prioritats de man-
dat. Fins ara, hem hagut de dedicar bona 
part de l’energia a trobar solucions a tot 
allò que s’havia fet malament.

Començar carrera política com a primer tinent 
d’alcalde, deu ser un repte personal.
És un gran repte i una etapa molt engres-
cadora pel fet de formar part d’aquest 
canvi generacional que ha viscut la fede-
ració local de Convergència i Unió. Ha 
estat un rellevament gens traumàtic, que 
s’ha fet possible gràcies a la generositat 
dels companys. En especial, vull agrair el 
suport de Jaume Tresserras: és la persona 
a qui dec haver entrat a la política activa. 
Feia dos anys que era regidor a l’oposició, 

però tenint en compte el tarannà del go-
vern anterior, no havia tingut oportunitat 
de participar realment en la política mu-
nicipal. És ara quan he descobert la gran 
dedicació que reclama ser regidor. Espero 
satisfer les expectatives de totes les perso-
nes que han confiat en mi.

L’elaboració dels pressupostos per al 2008 ha 
estat el seu primer gran examen?
La feina d’elaborar els pressupostos ha 
estat complicada. Un govern vol invertir 
en millores per al poble i augmentar els 
serveis per a la població, però la despesa 
desmesurada en personal et limita molt 
a l’hora de planificar les inversions. No 
obstant això, hem aconseguit reduir la 
despesa corrent per sota de l’IPC per tal 
d’augmentar la inversió en serveis muni-
cipals. És un pressupost realista, que par-
teix dels ingressos reals recaptats durant 
el 2007, i que projecta un pla d’inversions 
igualment realista, el qual portarem a ter-
me, a diferència de l’exercici anterior, on 
la inversió ha estat nul·la. 

Ha denunciat que les finances locals arrosse-
guen un dèficit greu. Com redreçarà la situa-
ció?
Aquesta primavera, quan tanquem eco-
nòmicament l’exercici del 2007, compro-
varem el dèficit de l’Ajuntament, que està 
entorn dels 2,5 milions d’euros. Aquesta 
és l’herència real del PP i el PSC. I, per 
tant, el nostre objectiu principal serà re-
duir aquest dèficit. Com ho farem? Con-
tenint la despesa tot aplicant una nova 
política de gestió de la despesa corrent. 
Fins ara, es gastava sense cap previsió ni 
autorització prèvia. Ara caldrà un permís 
que permetrà portar un control. Abans 
no existia una previsió de tresoreria; no 
sabíem quan tindríem un ingrés ni quan 
arribaria una despesa. Una altra novetat 
és l’estrena de la figura de l’interventor 
municipal, que ordenarà les finances de 
la casa. 

L’equip de govern ha fixat un pla amb tretze 
actuacions prioritàries. Si no arriben subven-
cions, es podran portar a terme?
Tenim molt clar on volem anar i, per això, 
dedicarem una part d’aquest any a encar-
regar l’elaboració de projectes. Hi ha una 
gran obra en perspectiva per a aquest 
2008, l’escola bressol de Sant Pere, que, 
sens dubte, tirarà endavant. I també de-
dicarem esforços a millorar l’estat dels 
nostres carrers. Hem definit els grans 
projectes per als pròxims cinc anys, apro-
fitant la convocatòria del PUOSC de la 
Generalitat. Som optimistes respecte de 

les subvencions, però també comptem 
amb els préstecs de baix interès i amb la 
reducció de la despesa. 

Pel que fa a recursos humans, quines accions 
ha engegat?
El més important és que hem començat 
un cicle d’entrevistes personals amb tots 
els treballadors de la casa, per conèixer a 
fons la seva feina i per resoldre els seus 
dubtes i inquietuds. Saben que els do-
nem suport i, a més, en fomentarem la 
formació i la promoció interna per tal de 
motivar-los i aconseguir un equip més 
fort.

En Promoció Econòmica, s’han engegat noves 
propostes de fires al carrer. 
La nostra voluntat és activar el comerç 
i, per això, a més de donar continuïtat a 
les dues fires que ja estaven en marxa i 
que funcionaven -la festa del pèsol i la 
fira dels productes típics-, hem celebrat, 
per primer cop, la fira de Nadal, que l’any 
que ve millorarem tant en infraestructu-
ra com en activitats. A més, volem posar 
en marxa una nova fira, que es farà en-
tre els mesos de maig i juny, i que tindrà 
com a fita promocionar Llavaneres turís-
ticament. Aquest any aprofitarem la cele-
bració de la Setmana Catalana de la Vela 
al port Balís per vendre la nostra oferta de 
nàutica i de muntanya.

Turísticament, ja s’ha manifestat l’aposta per 
la marca de “Les 3 viles”.
Hi creiem molt més que no pas en la 
marca Costa del Maresme, perquè no te-
nim res a veure amb Santa Susanna, per 
citar un exemple. En aquests moments, 
la nostra feina és desenvolupar uns bons 
paquets turístics que donin a conèixer la 
nostra àmplia oferta: la muntanya, els es-
ports nàutics, el termalisme... Organitza-
rem activitats per a la canalla i per a em-
preses, amb la participació dels camps de 
golf... Una de les idees noves, en aquest 
sentit, és contactar amb la Federació Cata-
lana de Golf per organitzar un gran cam-
pionat entre Llavaneres i Sant Vicenç.

La pilona per a vianants al carrer de Munt ha 
provocat algunes queixes de botiguers afec-
tats i actes de vandalisme. És una qüestió de 
temps?
De temps i de sensibilitat. Tot canvi vol 
un període d’adaptació. Durant molts 
anys la gent ha anat a comprar al carrer 
de Munt en cotxe. Els botiguers han de 
tenir la certesa que, com ha passat a Ma-
taró o a Granollers, és una aposta de qua-
litat amb la qual tots sortirem guanyant.
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entrevista

“Tenim molt clar on volem anar”
Josep Molina i Marchán. Primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, Recursos Humans, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

Nascut a Conca fa 40 anys, quan en tenia 
dotze va venir amb la família a viure a 
Pineda de Mar i, actualment, està esta-
blert a Llavaneres des de l’any 99. Casat 
i amb tres fills, regenta un establiment 
comercial a la vila. Professionalment 
sempre s’ha dedicat al món del comerç i 
de la restauració. President local d’UDC 
des del 2004, és regidor del consistori des 
de fa gairebé tres anys. Després d’una ex-
periència de dos anys a l’oposició, des de 
fa set mesos és el primer tinent d’alcalde 
del govern municipal.



La Regidoria de Medi Ambient ha enge-
gat una iniciativa per reforçar l’hàbit de 
reciclar entre els veïns: ha repartit bosses 
compostables als comerços locals perquè, 
de dia, serveixin per lliurar les compres 
als seus clients i, de nit, per treure al car-
rer la matèria orgànica per reciclar. Les 
bosses compostables estan elaborades 
amb midó de blat de moro, que és el ma-
terial més adequat per al reciclatge. Per 
promocionar aquest hàbit s’ha fet una ti-
rada de 70.000 bosses. Aquesta proposta 
es finança amb una subvenció de l’Agèn-
cia Catalana de Residus de la Generalitat, 
i compta amb el suport del Comerç de 
Llavaneres. L’acció s’inclou en la campa-
nya municipal de foment del reciclatge 
que té una altra iniciativa en marxa: una 
enquesta telefònica per tal de conèixer els 
hàbits de reciclatge de la gent del poble i 
que es finança íntegrament amb una sub-

venció de la Generalitat. L’objectiu final 
de la campanya és explicar que la matèria 
orgànica que es recull es trasllada a una 
planta de compostatge per convertir-la en 
compost.
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governació

El regidor Joan Rubal, repartint bosses.

L’Ajuntament de Llavaneres té en marxa, 
des de finals de novembre, una campanya 
per garantir el compliment de la normativa 
municipal en matèria de guals. L’objectiu 
ha estat posar fi a l’incompliment que, en 
molts casos, s’ha detectat de l’ordenança. 
La campanya de control ha estat impulsa-
da per la Regidoria de Governació i gestio-
nada per la Regidoria d’Hisenda.

Durant aquests darrers dos mesos, un 
inspector de la via pública i un agent de la 
Policia Local han contactat amb els veïns 
que no estaven al corrent del pagament 
de l’ordenança. Ha estat una primera fase 
informativa i de comprovació tècnica. Els 
agents han repartit una carta entre els pro-

pietaris de guals, en la qual es requereix 
que de manera voluntària abonin la taxa 
de reserva d’accés per la via pública, i han 
revisat tot el poble per sectors per compro-
var els guals desfasats i la vigència de paga-
ment dels que estiguin en vigor. 

A partir d’ara, es farà una valoració de re-
sultats i s’iniciarà una segona fase adre-
çada a fer complir de manera obligatòria 
la normativa. L’Ajuntament de Llavaneres 
demana la col·laboració ciutadana per tal 
de complir aquest objectiu d’igualtat pel 
que fa al compliment de les normes locals 
i poder evitar que s’hagin de tramitar expe-
dients sancionadors.

Campanya contra l’impagament de guals

Medi Ambient reparteix bosses 
compostables als comerços 

Aposta per la pedagogia

L’equip de l’Oficina de Relacions 
amb la Comunitat (OCR) de la 
Policia Local de Llavaneres porta a 
terme durant tot l’any una impor-
tant tasca pedagògica. Entre altres 
actuacions, coordinen un progra-
ma perquè els escolars del munici-
pi coneguin la feina dels cossos de 
seguretat i fan classes d’educació 
viària. Fa dies, un grup d’escolars 
van visitar les instal·lacions dels 
Mossos d’Esquadra, a Mataró. 
Prèviament, van rebre una xerra-
da informativa a l’escola sobre 
l’ús del cinturó de seguretat i dels 
sistemes de retenció homologats 
en els turismes, així com de l’ús 
del casc a l’hora de circular en bi-
cicletes o com a passatgers en els 
ciclomotors i motocicletes.

Millor defensa personal

Els agents de la Policia Local de 
Llavaneres van participar a finals 
de novembre en un programa de 
formació per tal de millorar les 
tècniques de defensa personal. El 
curs, de 8 hores de durada, es va 
fer al pavelló municipal, en dos 
grups. Els assistents van rebre 
informació sobre els objectius i la 
finalitat d’aquests instruments de 
defensa, i en van fer pràctiques.

S’intensifica la informació perquè s’abonin les reserves 
d’accés per la via pública, que en molts casos no es pagaven

medi ambient

La pilona de tancament al trànsit del car-
rer de Munt incorporarà noves mesures 
de seguretat i vigilància per evitar nous 
casos de vandalisme que la deixin fora de 
servei, com ha passat des de la seva posa-
da en marxa a finals de novembre. La pi-
lona ha estat colpejada en vàries ocasions 
i s’ha hagut d’anar reparant. De moment, 
s’han aplicat les primeres mesures de re-
forç: pilones laterals i bandes desaccele-

radores a la cruïlla amb el carrer Joaquim 
Matas, per reduir la velocitat dels vehicles 
que hi accedeixen. La voluntat del govern 
municipal és consolidar el carrer de Munt 
com una via comercial on s’hi pugui pas-
sejar i fer les compres sense haver de 
patir pel pas continuat dels vehicles, tot 
garantint, en tot cas, la càrrega i descàr-
rega comercials i l’accés dels veïns amb 
aparcaments.

Es reforça la seguretat de la pilona del 
carrer de Munt per evitar nous incidents

Les atzavares, afectades 
per una altra plaga 
La Regidoria de Medi Ambient infor-
ma de l’aparició d’una nova plaga de-
tectada al Maresme que afecta les atza-
vares. A Llavaneres, s’han localitzat els 
primers focus de l’anomenat “morrut 
negre”. La regidoria demana als veïns 
que tinguin atzavares que les revisin 
per saber si n’estan afectades. El símp-
toma més evident és l’esgrogueïment i 
posterior caiguda de les fulles mortes. 
Com en el cas del morrut de les pal-
meres, cal la col·laboració ciutadana 
per detectar les plantes afectades. 

Recollida de roba usada
Durant el 2007, l’Arca del Maresme 
va recollir 26.350 quilos de roba usada 
a Llavaneres. La roba s’havia dipositat 
en els contenidors que hi ha distribuïts 
pel poble. El mes de novembre va ser el 
de major recollida, amb 4.900 quilos, 
i el juliol, el mes que menys volum de 
roba usada es va recollir, 1.200 quilos.
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Missioner per combatre l’exclusió social

No li agrada parlar de pobres sinó “d’ex-
closos i víctimes d’un sistema que no 
respecta la dignitat de les persones”. No 
creu en la solidaritat com un sentiment 
superficial sinó com una determinació 
ferma per treballar pel bé comú. En Ra-
mon Figueras Bonamusa va néixer a Lla-
vaneres fa cinquanta anys i en fa quinze 
que treballa com a missioner a l’Amèrica 
Llatina. És frare dominic i combina la 
seva feina de professor universitari amb 
l’acompanyament pastoral en comuni-
tats rurals. Aquest Nadal ha tornat du-
rant uns dies a la seva vila natal, on té 
la família i d’on recull donatius per tirar 
endavant alguns dels projectes solidaris 
que té en marxa al Paraguai, país en què 
està establert des de fa deu anys. 

A més del suport de l’Ajuntament de Lla-
vaneres, que aquest any serà de 4.000 
€, s’endú la solidaritat de molta gent del 
poble i també del Casal de la Gent Gran. 
El prevere llavanerenc agraeix molt efu-
sivament aquestes mostres de suport, 

en especial dues de força peculiars: la 
recaptació obtinguda per les vendes del 
llibre de poemes de Marta Brutau, Rimes 
casolanes, i la donació de la família Ca-
sas Moragas, que, amb motiu de la cele-
bració de les seves noces d’or, enlloc de 
regals ha recollit diners per als projectes 
solidaris del missioner.

De tornada al Paraguai, Ramon Figue-
ras continuarà combinant les classes 
de filosofia a la Universidad Católica de 
Asunción, on té com a objectiu fer la 
seva aportació personal “en els processos 
d’humanització”, amb les estades a l’in-
terior del país, on a més de la seva tasca 
com a capellà, ajuda els homes i les do-
nes a prosperar a través de l’estudi i de 
l’impuls de micro-empreses. Fa poc, han 
posat en marxa un forn perquè les dones 
de la comunitat puguin elaborar el seu 
propi pa i vendre’l. La seva és una aposta 
per eradicar la marginació i l’esclavitud 
que encara avui es troben esteses pel 
món.

solidaritat i cooperació

Ramon Figueras, amb un dels nens de la llar de nens orfes de la vila Elisa, Asunción, 
de Paraguai. Al costat, amb l’alcalde, en la visita a Llavaneres d’aquest Nadal.

Solidaris de tot cor
Llavaneres va afegir-se amb 1.020 € a la 
causa solidària de la Marató de TV3 que 
es va celebrar el desembre a favor de 
la lluita contra les malalties cardiovas-
culars. El municipi s’hi va abocar amb 
quatre activitats: una exhibició de dan-
sa i gimnàstica, un espectacle infantil, 
una visita al plató de TV3 i un concert de 
Nadal a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música. L’aportació més significativa, de 
440 €, es va recollir durant l’espectacle 
infantil organitzat per La Xarxa d’Espec-
tacle Infantil i Juvenil a El Casal de Lla-
vaneres, amb 110 assistents. Les activi-
tats van començar amb una exhibició de 
gimnàstica, a càrrec d’alumnes del Gym 
Llavaneres i de l’Escola de dansa Merche 
Rams, la qual també va portar un grup 
de breakdancers de Barcelona. D’altra 
banda, 47 llavanerencs van participar en 

la sortida amb autocar a TV3, per assistir 
en directe al programa de la Marató. Els 
actes es van completar amb el concert 
de Nadal, a càrrec d’alumnes de l’Escola 
Municipal de Música, el qual va incloure 
actuacions de cant coral, de percussió i, 
fins i tot, d’una orquestra de cambra. En 
el concert, hi van participar també alum-
nes de l’Escola de Música Carles G. Vi-
diella d’Arenys de Mar.

El frare llavanerenc Ramon Figueras Bonamusa treballa 
a l’Amèrica Llatina, fent costat a les classes més populars

Acord amb El Casal per 
l’ús de la sala polivalent

L’Ajuntament ha arribat a un acord 
amb El Casal de Llavaneres per 
poder utilitzar durant tot l’any la 
sala polivalent de l’entitat, ja que el 
consistori no disposa de cap espai 
d’aquestes dimensions per fer acti-
vitats a cobert. Es tracta d’un acord 
d’ús que havia existit fins el 2003 
i, el govern defensa que suposarà 
un estalvi respecte de l’alternativa 
de mantenir durant tot l’hivern 
l’envelat de ferro a Ca l’Alfaro. El 
conveni va rebre els vots a favor de 
tots els grups municipals excepte 
del PSC, a l’oposició.

Un buc d’assaig per 
als músics del poble

La Regidoria de Joventut està tre-
ballant per oferir un espai d’assaig 
municipal als grups de música 
del poble. Tots els grups musicals 
de Llavaneres que hi estiguin in-
teressats, podran disposar d’un 
buc d’assaig de manera gratuïta. 
Aquesta sala estarà situada dins 
del recinte de l’edifici de les Mon-
ges. Els horaris d’assaig seran de 
dilluns a divendres, de les 17.00 
a les 21.00 h. Per sol·licitar la 
sala, cal adreçar-se al Punt Jove 
(situat a Ca l’Alfaro), que és l’àrea 
que gestionarà els horaris. El regi-
dor de Joventut, Nani Mora, s’ha 
mostrat molt satisfet per poder ti-
rar endavant la iniciativa, després 
d’haver obtingut el vistiplau de la 
parròquia de Llavaneres, propie-
tària de l’edifici.

Repartiment de 
publicitat

L’Ajuntament de Llavaneres es-
trena una nova ordenança fiscal 
municipal, coincidint amb l’inici 
del 2008, per regular les activitats 
privades de publicitat estàtica i di-
nàmica dins del terme municipal. 
A partir d’ara, cal demanar una 
autorització per distribuir publi-
citat, tant si és domiciliària com 
manual, a vianants o a vehicles, o 
en qualsevol altre cas i manera.

Un moment del concert benèfic.
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La Regidoria de Cultura i Festes és l’àrea muni-
cipal que s’encarrega d’organitzar el cicle festiu 
anual i de donar resposta a les inquietuds i a les 
iniciatives de caire cultural que hi ha a Llava-
neres. Té com a objectiu la promoció dels trets 
culturals locals, uns valors que ajuden a fomen-
tar la cohesió social del poble. Al capdavant de 
l’àrea hi ha el regidor Josep Molins i el tècnic 
auxiliar Enric Font, i el lloc de treball és Ca l’Al-
faro. Com a serveis adherits a aquesta àrea, hi 
ha el Museu-Arxiu, la Biblioteca Municipal i 
l’Escola Municipal de Música.

Amb l’inici de l’any, la Regidoria ha posat en 
marxa un cicle festiu nou. El gener ha comen-
çat amb els 3 Tombs i estrenarem el febrer amb 
el carnaval. Ja a la primavera, la Regidoria de 
Cultura lliurarà els premis de la Mostra Literà-
ria local. Per Sant Jordi, es presentarà un nou 
número de la col·lecció de contes locals que 
s’edita juntament amb el Museu-Arxiu, relacio-
nats amb fets culturals, entitats, personalitats i 
esdeveniments històrics del poble. No hi faltarà 
tampoc el tradicional concert de primavera, a 
càrrec de l’Escola de Música.

El cicle festiu i cultural continuarà al voltant del 
solstici d’estiu, amb l’arribada de la flama del 
Canigó per Sant Joan i amb les festes del barri 
de Sant Pere. I tot estarà a punt per a la festa 
major de la Minerva, que se celebra el juliol. 
Serà el moment de gaudir també dels concerts 

d’estiu a Can Caralt, en col·laboració amb l’Es-
cola de Música, i de la Trobada de Puntaires, 
entre d’altres esdeveniments. La commemora-
ció de la Diada Nacional de Catalunya, la par-
ticipació en l’Adifolk, i ja al novembre, la festa 
major de Sant Andreu i les activitats nadalen-
ques, tancaran l’any. A més, Cultura organitza 
cada mes amb molt d’èxit una sortida al teatre 
a Barcelona.

Una de les tasques de la Regidoria és atendre 
i vehicular les iniciatives que puguin sorgir de 
les entitats i de personalitats relacionades amb 
el món de la cultura. De fet, bona part de les 
propostes del cicle festiu anual es porten a ter-
me amb el suport de l’Ajuntament però impul-
sades per les associacions.

serveis municipals

La cultura com a identitat col·lectiva
Aquesta és la premissa de la Regidoria de Cultura i Festes, una àrea 
que treballa a favor de la cohesió social de la vila

Remodelació del pati 
del CEIP Labandària
Aprofitant les vacances escolars de Na-
dal, l’Ajuntament ha remodelat el pati de 
l’escola Labandària. El primer objectiu 
ha estat fer-lo més segur per als infants 
que hi juguen. S’han substituït els bor-
dons dels dos sorrals existents per tal 
d’arrodonir-ne els marges i evitar, així, 
que els nens i nenes, en cas de caiguda, 
puguin fer-s’hi mal. S’ha reduït el desni-
vell entre els marges dels sorrals i el pati 
i s’han anivellat els escurcells dels arbres. 
Atenent la demanda del centre, una altra 
de les novetats és l’ampliació del sorral 
posterior del pati, que guanyarà una part 
més ombrívola per poder-la fer servir a 
l’estiu. També es va aixecar el paviment 
existent i es va formigonar de nou i s’hi 
van pintar dues pistes poliesportives. 
L’Ajuntament té pressupostada, a més, la 
compra de cistelles de bàsquet i de porte-
ries de futbol per a aquestes dues pistes, 
les quals es col·locaran tan aviat com ho 
sol·liciti la direcció del centre.

El web municipal estrena 
una estació meteorològica 
El web municipal de Llavaneres ofereix, 
des de primers de gener i a temps real, un 
termòmetre amb la temperatura que hi 
ha al municipi. Es tracta d’un nou servei 
amb dades facilitades per Josep Pascual, 
que s’actualitza cada quinze minuts. Ofe-
reix informació molt detallada distribuï-
da en cinc apartats: dades actuals, valors 
extrems d’avui, sol, valors extrems men-
suals i anuals i situació. Tot consultant 
l’informe, podem conèixer l’estat del vent, 
l’índex de precipitacions o la humitat, en-
tre altres valors, tant en temps real com 
del darrer mes o de l’últim any.

El premi a la constància
Una estudiant de Llavaneres de 22 anys, 
Gemma Ventura Arenas, ha estat guar-
donada amb el Premi de Fi d’Estudis 
que l’acredita com la millor estudiant 
de la seva promoció en la llicenciatura 

d’Administració i Direcció d’Empreses 
(ADE) de la Universitat Pompeu Fabra. 
Tenir un bon expedient facilita força 
l’entrada al món laboral i, gràcies a això, 
mesos abans de finalitzar els seus estu-
dis ja havia signat una oferta laboral amb 
una empresa d’advocats i assessors tri-
butaris de Barcelona. La jove explica que 
el seu únic secret ha estat la constància 
en l’estudi; un bon consell per als nois i 
noies que, com ella en el seu moment, 
estudien al poble. La Gemma va fer pri-
mària al CEIP Sant Andreu i el batxillerat 
a l’IES Llavaneres.

ha estat notícia

llavaneresinforma

La fitxa
Adreça: 
Ca l’Alfaro
Pg. Mare de Déu de 
Montserrat, 27-33

Telèfon: 
937 023 644
937 952 630

Correu electrònic: 
cultura@llavaneres.es

Horari de visites: 
De dimarts a divendres, 
de 9 a 14 h

Regidor de Cultura: 
Josep Molins

Tècnic auxiliar:
Enric Font

A peu de carrer
NOTA: 

La secció no ha rebut cartes del lector des de la 
darrera edició de la revista municipal. 

Esperem els vostres escrits a: 
premsa.sall@santandreudellavaneres.cat

per a la revista del mes de març. Les cartes 
han d’anar signades i l’extensió màxima 

ha de ser de deu ratlles.

El tècnic auxiliar i el regidor de Cultura, fotografiats als jardins de Ca l’Alfaro.
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Arreglant 
les coses 
mal fetes i 
mal resoltes

Aquests dies el nou govern municipal està tre-
ballant per fer possible, definitivament, la cons-
trucció d’habitatges de protecció oficial al carrer 
de Sant Antoni. 

A Gent de Llavaneres hem estat i estarem a favor 
de totes aquelles mesures que facilitin l’accés a 
un habitatge públic que permeti donar resposta 
a les necessitats dels col·lectius específics que 
ho requereixin, independentment del format 
(venda, lloguer o pisos tutelats). Tanmateix, no 
estarem mai d’acord amb l’ús partidista, dema-
gògic, electoralista o de “clientelisme” polític 
d’aquest tipus de promocions d’habitatge. 

El conveni antic no defensava prou els drets 
del municipi i, per això, la Generalitat no en 
va autoritzar mai el permís. Tampoc no va ser 
ètic que l’anterior govern adjudiqués els pisos 
abans de tenir-ne la propietat del terreny i sense 

haver obtingut l’aprovació per tirar endavant el 
projecte. 

Ara, sí: Llavaneres avança per resoldre el pro-
blema de l’habitatge. Cal destacar que, en el 
conveni nou, s’incrementa el sòl cedit al poble; 
s’obtenen cinc pisos de renda lliure més per a 
l’Ajuntament i també es millora la preservació 
del paisatge urbà a la zona de Can Sanç. 

A les darreres eleccions, Llavaneres es va ma-
nifestar per un canvi, també en la manera de 
treballar l’urbanisme. Des de Gent de Llavane-
res volem garantir aquest canvi en benefici de 
tots. Continuarem treballant per un govern que 
protegeixi els interessos comuns i, també, per 
un urbanisme que contribueixi a preservar el 
nostre poble. 

Participa! www.gentdellavaneres.cat

El nou govern, a més de tirar endavant el seu pro-
grama electoral, ha d’arreglar i solucionar tots els 
problemes que es van generar i crear per la gestió 
de l’anterior govern PP-PSC.

Tots recordem els casos següents: sorteig de 25 pi-
sos de protecció oficial a dos mesos de les eleccions 
municipals, tot i tenint el projecte denegat per la 
Generalitat, que tampoc va aprovar l’operació ur-
banística; els 50 anys de “peatge” per utilitzar el 
nou camp de futbol i el pavelló municipal; els pro-
blemes de legalitat de l’operació urbanística de la 
compra de la Llar d’infants Sant Nicolau per un 
valor de 3’3 milions d’euros, quan fer-ne una de 
nova i més gran en costa només 1’3; els dos cà-
rrecs de confiança (amb un cost de 9.000 euros 
cada mes), col·locats “a dit” mentre el govern an-
terior estava en funcions després d’haver perdut 
les eleccions municipals; la reforma del carrer de 
Munt, que ni tan sols es va inaugurar; les obres 

de l’avinguda Pau Casals, que no han arreglat els 
problemes dels veïns i han costat el doble del que 
s’havia previst; els més de 30 plets judicials oberts 
deixats per l’anterior govern; la mala recepció de 
TV; les injustícies impositives; les investigacions 
de la Fiscalia anticorrupció; el creixement desme-
surat de població que preveia el POUM; les dese-
nes de convenis urbanístics; els sorolls i la brutí-
cia del poble; les obres de Rocaferrera, Bell Aire, 
els problemes de la mina de Can Castillo, etc.

El nou govern, des del primer dia, està treba-
llant per solucionar tots aquests problemes. Per 
exemple, s’ha fet un conveni urbanístic nou per 
tal de desencallar la construcció dels 25 habitat-
ges socials del Carrer de Sant Antoni, es rebaixarà 
l’edificabilitat i el poble guanyarà més patrimoni. 
AIXÒ SÓN FETS.

A poc a poc les coses s’estan arreglant...

La transparència i la participació ciutadana són 
un dels eixos fonamentals del nostre programa 
electoral i també de l’acció del govern munici-
pal. Des d’Esquerra, volem que els nostres joves 
s’identifiquin més amb el poble, que participin 
en els àmbits socials, culturals i esportius i, so-
bretot, que tinguin accés a un habitatge digne i 
assequible. 

Durant els darrers mesos, el treball d’Esquerra 
en aquest camp ja ha donat els seus fruits. 
L’Ajuntament ha tirat endavant un projecte per 
fomentar la pràctica musical amb la futura crea-
ció de diferents espais d’assaig. S’ha fomen-
tat també la participació, tot oferint als joves la 
possibilitat d’escollir l’artista convidat a la Fes-
ta Major de Sant Andreu. En l’àmbit esportiu, 
l’Ajuntament ha donat suport al partit entre les 
seleccions catalana i basca. I, per acabar, podem 

destacar que enguany es tornarà a dur a terme el 
projecte participatiu l’Ajuntament Jove, que per-
metrà al jovent del poble definir quines són les 
seves prioritats en un marc que, l’any 2002, va 
comptar amb molta acceptació local i un ressò 
notable a nivell nacional. 

No volem acabar aquest repàs de les principals 
actuacions en l’àmbit juvenil sense fer referència 
a la potenciació de l’emancipació i de l’habitatge 
públic. Recentment, el Govern ha pogut signar 
un nou conveni que permetrà la construcció dels 
habitatges públics del carrer Sant Antoni i, en 
els propers anys, es desenvoluparan noves pro-
mocions d’habitatge públic posant l’accent en la 
transparència i el rigor. 

Si voleu contactar amb nosaltres, el nostre e-mail 
és:  llavaneres@esquerra.org.

Esquerra 
amb els 
joves: 
participació, 
transparèn-
cia i emanci-
pació juvenil

Ara sí: 
urbanisme 
per al poble
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Un cop aprovats els pressupostos de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, 
amb el vot favorable de SOS LLAVANERES, 
amb el qual hem volgut donar un vot de 
confiança al govern municipal, creiem ne-
cessari fer noves propostes:
                       
1. Estudiar l’optimització dels horaris de 
la policia local per tal d’ajustar-los a les ne-
cessitats del poble i, d’aquesta manera, re-
duir  els costos d’hores extres, quantificades 
anualment en més de 50.000 euros.
 
2. Fer una consulta a la Generalitat per 
conèixer si tindria cabuda el desenvolupa-
ment d’un Pla d’Ordenació d’Equipaments 
Comercials (POEC). Si s’aconseguís, seria 
una nova font d’ingressos per a l’Ajuntament 

i garantiria la creació de nous llocs de tre-
ball.
 
3. Crear l’ordenança d’energies alterna-
tives. Aquesta esmena va ser aprovada a 
l’últim ple ordinari de 2007 a proposta de 
SOS LLAVANERES i servirà per instal·lar 
plaques solars a les noves naus del polígon 
industrial.
 
4. Creació d’una xarxa sense fils, wi-fi, per 
estendre la cobertura d’Internet a més 
punts del municipi. Cal impulsar les noves 
tecnologies perquè són el futur. Aquesta ini-
ciativa s’impulsarà durant el 2008 gràcies a 
una esmena introduïda pel nostre grup mu-
nicipal, que el govern municipal va acceptar 
en el ple d’aprovació dels pressupostos.

La normativa que regula les permutes recull 
clarament que, en aquests casos, s’haurà de 
sol·licitar un informe a la Direcció General de 
l’Administració Local, informe que serà precep-
tiu però no vinculant. També assenyala que el 
Ple de l’Ajuntament, per majoria qualificada i 
justificant l’interès públic de l’operació, podrà 
continuar el procediment encara que l’informe 
sigui negatiu. La justificació de l’interès públic 
va quedar palesa en el Ple de desembre de 2005, 
quan tots els grups del consistori van donar su-
port al conveni mitjançant el vot favorable, i es 
va aprovar per unanimitat el projecte de Sant 
Nicolau.

A dia d’avui, el Govern està més preocupat fent 
veure que lluiten per una segona escola bres-
sol que ja existeix, en lloc de preocupar-se de la 
creació de la tercera a Can Sanç, que ja estava 

prevista en el nostre programa electoral. Per a 
nosaltres, el més prioritari no és pas el protago-
nisme polític, sinó protegir els interessos dels 
menors, que es veuran perjudicats per tots els 
canvis d’ubicació que es produiran degut al pos-
sible enderrocament de l’escola Sant Nicolau i 
fins que la nova escola bressol estigui construï-
da.

Quan es transforma en il·legal un conveni que 
va ser votat i aprovat fa dos anys pels mateixos 
grups polítics que ara diuen que no és legal? 
QUE QUEDI CLAR: Apostem per mantenir 
l’escola bressol Sant Nicolau, una escola que 
funciona, de la qual els pares estan satisfets i 
que és absolutament necessària, i apostem al-
hora per construir-ne una altra a Can Sanç per-
què cap nen es quedi sense plaça, objectiu pel 
qual hem estat treballant durant quatre anys.

Tornar a 
començar

Ja ha acabat el Nadal, ja ha arribat l’any nou i els 
Reis han posat punt i final a una nova etapa d’il·-
lusions que ara toca desenvolupar. Després d’unes 
festes entranyables plenes de nostàlgia, de bons 
propòsits i desigs propis i aliens, arriba el moment 
de “tornar a començar”. No estaria malament man-
tenir, almenys, l’esperit del Nadal: pau, amor, ale-
gria, solidaritat...

A l’horitzó polític més proper apareixen unes elec-
cions generals; els diferents grups polítics es co-
mencen a posicionar. Nosaltres som el PSC, sabem 
quin és el nostre lloc i on volem arribar. Entenem 
que, tot i que existeixen diferents grups polítics i di-
ferents ideologies, totes respectables, només hi ha 
dues formes de fer política: el foment de la crispa-
ció i l’enfrontament, o la recerca del consens i l’en-
tesa. Aquesta última és la nostra opció; que cadascú 
se senti identificat amb la que consideri.

Nosaltres no entenem l’oposició únicament com el 

fet d’assistir als plens municipals, rebatre i votar. 
Llavaneres necessita, en aquests moments, totes les 
forces polítiques per tal de tirar endavant un model 
de poble coherent amb el seu entorn natural, social 
i cultural, i amb el rol territorial que representa. 
Nosaltres volem treballar fent propostes; i així ho 
hem fet en els darrers plens on hem presentar mo-
cions que han estat aprovades. 

Seguirem així, treballant i amb propostes que aju-
din a desenvolupar el municipi, no solament en el 
dia a dia, sinó de cara al futur. Per això buscarem to-
tes les complicitats necessàries, des dels ciutadans, 
a associacions ciutadanes i formacions polítiques.  

Tot i la importància de les eleccions generals que ar-
riben, no ens oblidem de Llavaneres. Els interessos 
partidistes no poden prevaler sobre les necessitats 
d’un poble. I aquestes, les coneixem tots; per tant, 
no ens podem permetre, a partir del 9 de març, 
“tornar a començar”.

Escola 
bressol 
Sant 
Nicolau: 
Manca de 
voluntat 
política

SOS 
Llavaneres 
fa noves 
propostes 
per al 2008 
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agenda
Inscripcions per 
al curs de 
compostatge 
casolà
La Regidoria de Medi 
Ambient té obertes les 
inscripcions per al curs 
de compostatge casolà 
que es farà el proper 
8 de març. El curs és 
gratuït i combinarà teoria 
i pràctica. Les places són 
limitades. Els assistents 
rebran una guia amb 
informació detallada so-
bre compostatge casolà. 
Per a més informació i 
inscripcions, cal adreçar-
se a l’OAC. La Regidoria 
recorda que els veïns que 
facin compostatge a les 
seves llars tenen dret a 
un 25% de descompte en 
la taxa d’escombraries. 

Mostra Literària 
2008
La Regidoria de Cultura 
i Festes convoca una 
nova edició de la Mostra 
Literària de Sant Andreu 
de Llavaneres. Hi haurà 
sis grups, repartits per 
edats i en les modalitats 
de prosa i poesia, i la 
data límit de presenta-
ció de treballs és el 14 
de març. Els noms dels 
guanyadors es donaran 
a conèixer dissabte 12 
d’abril en un acte a la 
Biblioteca Municipal. Po-
deu consultar les bases 
a Ca l’Alfaro o en el web 
municipal www.santan-
dreudellavaneres.cat.

Les propostes del 
Museu
Fins el 10 de febrer, el 
Museu-Arxiu de 
Llavaneres convida 
a visitar a Can Caralt 
l’exposició de fotografies 
Els vestits de la natura. 
A partir del 15 de febrer i, 
fins el 24 de març, es po-
drà descobrir la mostra 
20 anys d’art cinètic.

Diumenge 3 de febrer
Carnestoltes 
Cercavila amb el grup Sambatuké
El Casal de Llavaneres/18.00h
Recorregut: El Casal de Llavaneres - passeig 
Joaquim Matas - carrer de Munt - passeig Mare de 
Déu de Montserrat - avinguda Catalunya - El Casal 
de Llavaneres

Animació infantil amb Carles Cuberes i 
Companyia
Sala polivalent d’El Casal de 
Llavaneres/19.00 h
Organitza: La Xarxa d’Espectacle Infantil i 
Juvenil

Divendres 8 de febrer 
Taller de Feng-Shui 
Sala d’actes de la Biblioteca 
Municipal/ 18.00 h 
A càrrec de Carme Navarro. Taller continuació de 
la conferència que es va fer a la biblioteca el mes 
de desembre del 2007.

Organitza: Biblioteca Municipal i Regidoria 
de Cultura

Dissabte 9 de febrer 
L’hora del conte: El gripau i la Gertrudis
Sala infantil de la Biblioteca 
Municipal/ 12.00 h 
Amb la rondallaire Sole Palao

Organitza: Biblioteca Municipal i Regidoria 
de Cultura

Recepció a l’equip del Solidary Amateur 
Dakar Team 
Sala de plens de l’Ajuntament/18.00 h
Organitza: Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres

Divendres 15 de febrer 
Exposició d’art contemporani
Jordi Pericot, 20 anys d’art cinètic 
(1964-1984)
Museu-Arxiu de Llavaneres. Can Caralt
Organitza: Museu-Arxiu de Llavaneres

Sortida al teatre
Cómeme el coco, negro, de la Cubana
Passeig de Jaume Brutau, davant del 
CAP/ 20.00 h
Al teatre Coliseum de Barcelona. Preu: Entrada i servei 
de bus: 30 €. Compra d’entrades a Ca l’Alfaro (fins diven-
dres 1 de febrer). 100 úniques localitats

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes

Diumenge 17 de febrer 
XI Trobada de Mushing i Canicross
Esplanada Passeig de Jaume Brutau/ 10.00 h 
Trobada-exhibició de caire no competitiu de mushing 
(trineus arrossegats per gossos) i de canicross (corredors 
amb el gos lligat a la cintura). I també, exhibició de tri-
neus i desfilada de gossos abandonats  en recerca d’amo.

Organitza: Secció Esportiva d’El Casal de Llava-
neres, amb el suport de la Regidoria de Sanitat

Dissabte 23 de febrer
L’hora del conte “Contes amb música”
Sala infantil de la Biblioteca 
Municipal/ 12.00 h
Amb Marta Jarque i Mercè Montfort

Organitza: Biblioteca Municipal i Regidoria 
de Cultura

Dilluns 25 de febrer 
Audició d’alumnes 
Escola de Música. Can Caralt/ 19.15 h
Organitza: Escola de Música

febrer 2008

La Regidoria de Sanitat està intensificant els 
esforços informatius per reclamar una tinença 
responsable de gossos. Durant aquests mesos, 
es vol conscienciar els amos de la necessitat de 
recollir les defecacions dels animals de la via pú-
blica i, també, de censar-los. El fet de no recollir 
els excrements pot suposar una sanció d’entre 
90 i 180 euros i, a partir d’ara, l’Ajuntament in-
tensificarà la vigilància per fer complir aquesta 
normativa. Durant les celebracions dels Tres 
Tombs, el Mushing 2008 i el campionat al 
millor gos de Catalunya -esdeveniments amb 
protagonistes canins que tindran lloc durant el 
primer trimestre de l’any-, s’instal·laran punts 

d’informació al carrer amb l’objectiu de censar 
els gossos del municipi i conscienciar la pobla-
ció de la necessitat de mantenir neta la via pú-
blica de deposicions canines. Es faran lectures 
de micro-xips, es posaran a l’abast els mitjans 
necessaris per censar animals i s’exhibirà mate-
rial informatiu en relació a la tinença responsa-
ble de gossos, així com un plànol de Llavaneres 
amb la ubicació dels 42 contenidors de rebuig 
(on s’han de dipositar les defecacions) i les 16 
papereres específiques per a gossos. La Regido-
ria de Sanitat s’adreçarà per escrit als veterinaris 
del poble i als propietaris de gossos amb tota la 
informació de la campanya.

Campanya per una tinença responsable de gossos
sanitat
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Reunions amb els joves
Les Regidories de Joventut i Participa-
ció Ciutadana han reprès, amb l’inici de 
l’any, les reunions amb els grups de dis-
cussió que col·laboren en la fase d’anàlisi 
de la realitat juvenil de Llavaneres, un 
dels punts de partida del Pla Local de 
Joventut. Des del gener i durant el mes 
de febrer, s’aniran convocant diversos 
nois i noies per tal de conèixer les seves 
inquietuds i demandes. L’Ajuntament 
n’agraeix la col·laboració.

Campanya solidària al Senegal
El Solidary Amateur Dakar Team, l’equip 
dirigit pel llavanerenc Xavi Mora, ha 
mantingut la campanya solidària al Se-
negal tot i l’anul·lació del ral·li, que es va 
suspendre per amenaces terroristes. Del 
18 al 21 de gener, el camió d’assistència 
de l’equip tenia previst fer el viatge fins 
a Dakar amb el carregament de menjar 
per a nadons, roba, medicaments i ma-
terial escolar, adreçat sobretot a escoles 
del país africà. 

Vols jugar a escacs?
El Club d’Escacs de la Secció Esportiva 
d’El Casal de Llavaneres, fundat el 1996, 
vol reprendre la seva activitat. Tothom qui 
tingui interès en aprendre aquest joc, pot 
inscriure’s al curs d’iniciació que s’impartirà 
pròximament. Qui vulgui practicar els es-
cacs pot apuntar-se a les trobades setma-
nals dels dissabtes. Us hi podeu adreçar per 
e-mail a escacsllavaneres@hotmail.es o al 
627 446 996 (Jordi Martín) o 937 928 810 
(Secretaria d’El Casal, de dilluns a diven-
dres, de 19.00 a 21.00 h). 

breus

L'Ajuntament de Llavaneres, a partir dels 
propers comicis per escollir la composi-
ció del Congrés dels Diputats i del Senat, 
que se celebraran el 9 de març, posarà 
a disposició dels electors dos col·legis 
electorals. La novetat és que, en comp-
tes d'un, com fins ara, s'habilitaran dos 
col·legis electorals per anar a votar i es 
facilitarà, per tant, l'accés dels veïns. En 
les darreres convocatòries electorals, les 
onze meses electorals es concentraven 
en el CEIP Labandària. En canvi, a partir 
de les properes eleccions, s'estrenarà el 
CEIP Serena Vall com a seu electoral. En 
el CEIP Labandària, ubicat al costat del 
CAP de Llavaneres, al passeig de Jaume 
Brutau, número 4, hi haurà sis meses, 
i en el CEIP Serena Vall (Riera, 25), les 
cinc restants. L’Ajuntament recomana als 
electors que revisin bé la targeta electoral 
que els envia l’Oficina del Cens Electoral, 
on s’indica clarament l’adreça on han 
d’anar a votar.

Dos col·legis electorals per al 9 de març 

Distribució dels votants
 

Col·legi electoral: 
CEIP LABANDÀRIA
Pg. Jaume Brutau,4
 

Veïns del: 
Centre Urbà
 

NOU Col·legi electoral: 
CEIP Serena Vall
Riera, 25
 

Veïns de:
Can Sanç
Sant Pere
Ametllareda
Urbanitzacions
Zona de muntanya

CEIP Serena Vall

CEIP Labandària
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Estampes nadalenques
El Nadal ha tornat a deixar a Llavaneres moments tan es-
pecials com la visita dels Reis d’Orient. Us oferim un tas-
tet d’imatges d’aquestes festes. Comencem per la Fira de 
Nadal -organitzada per primer any-, per on van passar més 
de 2.000 visitants per fer les primeres compres i per par-
ticipar en les activitats destinades a grans i a petits. A més, 
durant tot el Nadal hi va haver espectacles d’animació i 
música al carrer per dinamitzar la campanya comercial. La 
música també va ser la protagonista dels dos festivals na-
dalencs, a càrrec de les escoles de primària i dels alumnes 

de l’institut. Un altre clàssic que tampoc no va faltar a la 
cita va ser el parc infantil i juvenil Joks, que va oferir una 
excel·lent alternativa de lleure per als més petits i que, per 
primer any, va proposar una sessió golfa per a adolescents. 
Un any més, els membres del Patronat de la Vellesa van 
visitar la quinzena d’avis i àvies que, per motius de salut, 
no van poder gaudir de l’homenatge a la vellesa. I és clar, 
per cloure la celebració, no hi van faltar ni la visita dels 
Patges Reials, el dia 30, ni la de Ses Majestats d’Orient, la 
vigília del 6 de gener, que va ser tot un èxit.


