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editorial

Reclamem el que és just
Amb aquest crespó negre,
l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres expressa el
rebuig pel darrer atemptat de
la banda terrorista ETA que
el passat 7 de març va
assassinar l’exregidor
socialista del País Basc
Isaías Carrasco.

L’alcalde va obsequiar la delegada del govern català amb una coca de Llavaneres.
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La millora de les hisendes locals és una de les reclamacions històriques dels
Ajuntaments. Els municipis hem de donar resposta a serveis per als quals
no tenim ni competències ni recursos econòmics, però que, com a administració més propera, el ciutadà ens reclama. Malgrat les dificultats, els
governs municipals ens esforcem al màxim per atendre les necessitats dels
nostres vilatans i, per aconseguir-ho, és imprescindible obtenir el suport supramunicipal. En aquest sentit, des de l’inici del mandat, hem posat l’accent
a sol·licitar tots els ajuts que tenim a l’abast, vinguin de la Unió Europea,
de l’Estat, de la Generalitat o de la Diputació.
A primers de març, vaig tenir l’ocasió de fer arribar tot un seguit de reclamacions al govern de la Generalitat de Catalunya, a través de la seva delegada territorial a Barcelona, Carme San Miguel. Vam mantenir una reunió de
treball intensa en la qual, en nom del consistori, vaig repassar les obres que
Llavaneres té pendents d’executar i per a les quals necessitem subvencions.
És el cas de la nova escola bressol municipal i de la nova escola de primària
(totes dues a Sant Pere); del cementiri municipal; de l’accés directe cap a
Girona per l’autopista C32; de la reducció del peatge per anar de Llavaneres
a Mataró; de la millora de l’estació de Renfe i de la seva accessibilitat per a
les persones; del cobriment del tram urbà de la Riera...
Va ser una trobada molt cordial que confio que aviat doni els seus fruits,
precisament ara que estem pendents de conèixer la inversió que per als
propers cinc anys rebrem del govern català en el marc del Pla Únic d’Obres
i Serveis (PUOSC). A més de repassar les obres pendents a Llavaneres,
algunes d’històriques, la delegada territorial ens va felicitar per l’acord
subscrit entre Les 3 Viles en matèria de seguretat ciutadana, que és pioner i
està suscitant l’interès de molts altres municipis. Així mateix, ens va oferir
suport per redactar un pla de seguretat local per millorar l’actuació municipal en cas d’incendis o inundacions.
I estrenem ja el mes d’abril i no puc tancar aquesta salutació sense convidar
tothom a la Festa del Pèsol, que arriba a la novena edició i que aquest any
celebrarem del 3 al 6 d’abril. Recordo la posada en marxa d’aquella primera
festa del pèsol, quan jo mateix era regidor de Promoció Econòmica, i és un
gran motiu de satisfacció constatar com aquella llavor ha donat tants fruits.
Tant de bo, d’aquí poc temps, puguem dir el mateix amb les obres que Llavaneres reclama, perquè es tracta d’una qüestió de justícia. Nosaltres ens hi
deixarem la pell.
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde

3

llavaneresinforma

promoció econòmica

La millor cuina del pèsol

Llavaneres celebra del 3 al 6 d’abril la 9a Festa del Pèsol, un gran aparador gastronòmic per
comprar i tastar el pèsol garrofal, una varietat autòctona
Una de les novetats d’aquest 2008 és
que la 9a Festa del Pèsol es presentarà en el decurs del I Sopar del Pèsol, el
proper dijous 3 d’abril. Durant la vetllada es lliurarà el Pèsol d’Or, distinció
que s’atorga a una persona o entitat
que ha tingut una influència destacada
en la projecció del pèsol garrofal. Han
confirmat la seva assistència diverses
personalitats del món gastronòmic com
ara Toni Massanés, director de la fundació Centre Internacional de Cultura de
l’Alimentació i Recerca Gastronòmica
Alícia, i l’Àvia Remei. La celebració s’ha
avançat unes setmanes per fer-la coincidir amb la collita, i serà el primer cap
de setmana d’abril quan productors i
restauradors locals tornin a sortir al carrer per fer les delícies dels paladars més
exigents.

Els visitants de la fira podran comprar
pèsol autòcton de Llavaneres o degustarlo cuinat a l’estil de Llavaneres: el tradicional pèsol ofegat, amb aquell gust dolç
que aconsegueix donar-li la varietat garrofal que es conrea a la vila. L’espai firal
concentrarà vint-i-quatre estands, molts
d’ells de productors i comerciants locals,
de pèsol garrofal, i participaran en la degustació vint restaurants de Llavaneres.
El punt de trobada és el passeig de la
Mare de Déu de Montserrat, dissabte 5
a la tarda i diumenge 6 al matí. A més
del sopar, i com a novetat, la Regidoria de
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
ha preparat una sessió de jocs de cucanya tradicionals, que anirà a càrrec d’Acció Juvenil, i una mostra d’art i música al
carrer. La iniciativa s’ha batejat com a I

Coneixent el pèsol garrofal
Les escoles també juguen un paper destacat en la festa. Durant
les darreres setmanes, diferents grups d’alumnes d’escoles de
la vila i també de fora han visitat horts de pèsols de Llavaneres per conèixer de primera mà la producció d’aquest llegum
i poder-ne treballar, després, la temàtica a les aules. A més,
alumnes de les tres escoles d’educació infantil i primària de la
vila han estat elaborant l’auca del pèsol i la lliuraran, divendres
4 d’abril, als representants institucionals. Les auques s’exhibiran a la fira. Es tracta d’un programa pedagògic de la Regidoria
de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, en col·laboració de
la Regidoria d’Ensenyament i els productors locals.

Musicart i està oberta a grups musicals, a
companyies d’actors i també dibuixants,
pintors, escultors i qualsevol artista, amb
la voluntat de donar difusió tant a les arts
escèniques com a les plàstiques.
La celebració entorn del pèsol garrofal
està en marxa des del 29 de març, amb
la 9a Mostra gastronòmica. Fins el 27
d’abril, els tretze restaurants participants
d’enguany serviran els seus menús amb
pèsols ofegats i coca de Llavaneres.
Aquesta festa està organitzada per la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme de Llavaneres, amb la col·
laboració de la Unió de Botiguers i Serveis (UBS) de Llavaneres, La Dona per
la Dona, les escoles del poble i el Gremi
d’Hostaleria de Mataró i Maresme.

No et pots perdre...
Del 29 de març al 27 d’abril
Mostra gastronòmica

Als restaurants participants
(vegeu programa de la Festa del Pèsol)

Dijous 3 d’abril
21.00 h
I Sopar del Pèsol

Restaurant Vil·la Minerva

Dissabte 5 d’abril
De 17.00 a 20.30 h
Exposició i venda de pèsols

Pg. de la Mare de Déu de Montserrat

18.00 h
Anem a jugar!
Parc de Ca l’Alfaro
De 18.00 a 20.00 h
I Musicart
Centre de la vila
Diumenge 6 d’abril
De 10.00 a 15.00 h
Exposició i venda de pèsols

Pg. de la Mare de Déu de Montserrat

De 10.30 h a 14.00 h
Taller infantil

Pg. de la Mare de Déu de Montserrat

11.15 h
I Musicart
Centre de la vila
11.30 h
Passejada oficial de la Festa del Pèsol
12.00 h
Degustació dels pèsols ofegats de Llavaneres
Pg. de la Mare de Déu de Montserrat
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llibres per a Sant Jordi

Llavaneres homenatja els Masriera

Aquesta nissaga d’artistes protagonitza el nou volum de la col·lecció de
contes que edita l’Ajuntament i que es presenta el 12 d’abril
Coincidint amb el 50è aniversari de la mort de
Lluís Masriera, l’Ajuntament de Llavaneres ha
volgut homenatjar i recordar aquesta nissaga
d’artistes tan vinculada al poble. Són els protagonistes de La fada Englantina a casa dels Masriera,
el sisè volum de la col·lecció de contes amb què,
des de l’any 2003, la Regidoria de Cultura amb
el suport del Museu-Arxiu de Llavaneres, dóna a
conèixer als més petits la història local. El llibre es
presentarà el 12 d’abril a la Biblioteca Municipal
(a les 12.00 hores).
Els Masriera van passejar el nom de Llavaneres
més enllà de les nostres fronteres. Van obtenir
premis en exposicions nacionals i internacionals
amb paisatges llavanerencs, alguns dels quals formen part de les col·leccions del Museu Nacional
d’Art de Catalunya i del Museo del Prado. Llava-

neres era el seu lloc habitual d’estiueig i hi van
viure llargues temporades.
L’objectiu d’aquesta col·lecció és apropar el nostre entorn cultural i social als més menuts i, al
mateix temps, als grans. Partint d’un fet històric,
d’un personatge o d’un edifici característic, es
rememora el passat de Llavaneres d’una manera
planera i agradable, tot barrejant-hi elements fantàstics per fer-lo més atractiu als nens. Els contes
publicats fins ara són Els gegants de Sant Andreu de
Llavaneres (2003), Els emocionants viatges del cardenal Vives i Tutó (2004), El peix extraordinari del
mar de Sant Andreu de Llavaneres (2005; sobre el
barri mariner de Can Sanç), El misteri de les pilotes del CE Llavaneres (2006) i El gat de Can Caralt
(2007). Les autores són Assumpta Mercader i Lídia Massó.

Els Masriera
Els Masriera eren una família d’orfebres
i artistes catalans dels segles XIX i XX
iniciada per Josep Masriera Vidal, nascut
a Llavaneres (1810-1875). Els seus fills, Josep, Francesc i Frederic Masriera Manovens, van continuar el negoci familiar i es
van dedicar a l’art, sobretot a la pintura i a
l’escultura. Però va ser Lluís Masriera Rosés (1872-1958), fill de Josep, qui va assolir
fama internacional per les seves joies modernistes i per la creació dels anomenats
esmalts de Barcelona, d’una extraordinària perfecció tècnica. Era també un home
dedicat a les arts, a la pintura, al teatre, a
la fotografia, al cinema, etc.

Premis
literaris
Per anar fent caliu entorn la diada de Sant
Jordi, el 12 d’abril, a continuació de la presentació del llibre de contes,
la Regidoria de Cultura
lliurarà els premis de la
Mostra Literària Local
2008. L’acte es farà a la
Biblioteca Municipal.

Festegem
Sant Jordi
Llavaneres s’afegirà a la
celebració de la diada
de Sant Jordi, amb tot
un seguit d’actes que
s’han programat per
a divendres 25 d’abril,
al vespre, per facilitar
l’assistència de més
participants. La festa es
farà al parc de Ca l’Alfaro i l’organitza la CAL
de Llavaneres, amb el
suport de l’Ajuntament.
Al vespre, hi haurà
exhibició de l’agrupació
de balls de bastons Els
Picadits, de Vilassar
de Mar, i de balls bascos amb el grup Euskal
Etxea, i hi actuaran els
grallers Pèsol, de Llavaneres. Ja a les 10 de
la nit, se celebrarà el
sopar de Sant Jordi i a
les 23.00 hores actuarà
en concert en Belda i el
conjunt Badabadoc.

Editen la biografia del fill més il·lustre de Llavaneres
El Museu-Arxiu Vives i Tutó de Llavaneres
ha publicat una biografia actualitzada amb
imatges inèdites del cardenal Vives. L’obra
ofereix una aproximació a la vida i a la projecció eclesial d’un dels fills més il·lustres
de Llavaneres. El Cardenal Vives i l’Església
del seu temps és una aproximació a la trajectòria d’aquest llavanerenc exemplar, des
de la seva infantesa -transcorreguda entre el
seu poble natal i Mataró-, fins al seu nomenament com a cardenal en el context dels
pontificats dels papes Lleó XII i Pius X.
La biografia és obra de l’arxiver dels caputxins fra Valentí Serra de Manresa, i suposa
una actualització respecte de les dues publicacions anteriors, editades fa dècades.
Per primer cop l’obra està escrita en català
i, entre d’altres novetats, presenta una interessant selecció de fotografies, algunes
d’inèdites, gràcies a la intensa tasca de re-

cerca que ha portat a terme el llavanerenc
Joan Devesa.
Recentment s’ha celebrat el cent cinquantè
aniversari del naixement de Josep Vives i
Tutó, gran eclesiàstic català de renom i de
projecció internacional, que va néixer a Llavaneres el 15 de febrer de 1854 i va morir
el 7 de setembre de 1913 a Monte Porzio
Catone, quan era un cardenal influent en
el Vaticà. Havia estat nomenat cardenal pel
sant pare Lleó XIII el 19 de
juny de 1899.
El llibre es va presentar a
l’església parroquial de Llavaneres el 17 de febrer, i ja
es pot adquirir a les llibreries de la vila i a la llibreria
Robafaves de Mataró. Per
a aquesta primavera, està

prevista una segona presentació a Barcelona. L’edició d’aquest llibre s’ha fet possible
gràcies al suport de més de 350 subscriptors, entre els quals hi ha membres d’honor, com ara l’arquebisbe de Barcelona,
i institucions públiques, tot i que la gran
majoria són particulars de diferents punts
de Catalunya, sobretot de Llavaneres, i també de l’estranger. Ara, el pròxim repte serà
aconseguir portar part de les despulles del
cardenal a Llavaneres.

La presentació de la biografia del cardenal Vives.
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esports

Un dofí, la mascota de les
Olimpíades 2008
La guanyadora del concurs de la imatge
dels jocs olímpics d’aquest estiu a
Llavaneres és Carme Figueredo, d’onze anys

Les Olimpíades 2008 de Llavaneres ja tenen mascota: un
dofí. El dibuix és obra de Carme Figueredo, una nena d’onze anys que ha estat la guanyadora del concurs per triar la
imatge del cartell organitzat
per la Regidoria d’Esports i
per la Comissió Olímpica. Es
va escollir entre els 367 treballs presentats per nens i nenes d’entre tres i onze anys.
Aquest dofí, equipat amb la
torxa olímpica i amb una cinta de gimnàstica rítmica, serà
la imatge de les Olimpíades
2008 que se celebraran del 4

al 13 de juliol, amb l’objectiu,
novament, de promoure l’esport i de donar suport als clubs
esportius.
Els premis del concurs es van
lliurar el 14 de març en un
acte presidit per l’Ajuntament
de Llavaneres i els integrants
de la Comissió Olímpica, que
han actuat com a jurat del concurs. La guanyadora va recollir
el primer premi, dotat amb un
val de 200€ a bescanviar en
una botiga d’esports. El segon
premi del concurs, dotat amb
un val de 100€, va ser per a

Anna
Grau,
de 9
anys, i el seu
pingüí olímpic. El tercer
classificat, que va rebre un
val de 50€, va ser Joan Carrión, també de 9 anys, que va
dibuixar un gos amb un peix
dins una galleda.
La Regidoria d’Esports i la Comissió Olímpica agraeixen la
col·laboració de les tres escoles de Llavaneres, que van participar en el concurs de dibuix
amb els alumnes d’educació
infantil. Dels 367 treballs presentats, 208 eren d’alumnes
d’educació infantil dels CEIP
Labandària, Serena Vall i Sant
Andreu.
L’organització continua avançant en els preparatius de les
Olimpíades i ja ha anunciat
que el període d’inscripcions
serà del 5 de maig al 27 de
juny.

Lliurament de premis.

medi ambient

Curs de compostatge casolà
La Regidoria de Medi Ambient va organitzar el
passat 8 de març a la Biblioteca Municipal un
curs de compostatge casolà. La iniciativa -que
va aplegar una vintena de participants- va tenir com a objectiu promoure l’autoreciclatge
de la matèria orgànica que generem a les nos-

tres llars. Es tracta de convertir les restes de
menjar en adob per a les plantes, tot fent servir un compostador. Els veïns que practiquen
el compostatge casolà obtenen un descompte
del 25% en el rebut de les escombraries, ja
que en generen menys.

Preservem el patrimoni natural
La Regidoria de Medi Ambient està elaborant
un estudi que finalitzarà amb la redacció del
Catàleg d’arbres i arbredes d’interès local de
Sant Andreu de Llavaneres. El projecte s’ha
encarregat a una empresa especialitzada en la
matèria, Natura Local, que ha elaborat catàlegs similars d’altres municipis. El primer pas
d’aquest treball consisteix a definir quins són

els criteris que hauran de tenir els arbres i les
arbredes de Llavaneres per tal que s’incloguin
dins d’aquest catàleg. Tot seguit, la Regidoria
enumerarà la relació dels arbres que s’incorporaran a la llista d’exemplars d’interès local.
Per obrir el procés de treball a la ciutadania, a
finals de febrer es va fer una sessió de treball
participativa.

40 veïns
premiats
per l’ús
de la
deixalleria
Un total de 40 famílies es beneficiaran
del 25% de descompte en la taxa
d’escombraries per
haver utilitzat la
deixalleria municipal dotze o més vegades durant l’any
2007, en un període
mínim de sis mesos.
La Regidoria de Medi
Ambient aplicarà
el descompte directament en el rebut
de les escombraries
d’aquest 2008. A primers d’any, aquesta
regidoria fa el recompte de visitants
a la deixalleria gràcies a la memòria
d’activitat lliurada
per l’empresa que
la gestiona. A més
del descompte en el
rebut, s’obsequiarà
aquests usuaris de
la deixalleria amb
un bidó petit per a
la recollida d’oli domèstic. Aquest regal
també s’atorgarà als
usuaris que, tot i no
arribar a les dotze
visites en sis mesos,
sí han mantingut
un bon ritme d’assistència a l’equipament. En total,
són 45 veïns. Amb
aquests descomptes
i obsequis, l’Ajuntament de Llavaneres
vol contribuir a fomentar la pràctica
del reciclatge dels
residus.
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participació ciutadana i joventut

El primer Ajuntament Jove: on eren?; on són?
Parlem amb alguns dels protagonistes del primer Ajuntament Jove, després de la posada
en marxa de la maquinària per tal que Llavaneres repeteixi aquella experiència
Sis anys després del primer Ajuntament Jove, recuperem
el contacte amb les persones que van protagonitzar aquella experiència pionera. A través de la revista municipal,
recorden com ho van viure i engresquen els nois i noies
de 14 a 18 anys a deixar-se seduir per la proposta d’aquest
segon Ajuntament Jove 2008.

El qüestionari:

1. Quin record tens d’aquella experiència? Què en vas aprendre?
2. Et va fer prendre interès per la política municipal?
3. Com engrescaries els joves perquè s’apuntessin a l’Ajuntament
Jove 2008?

Francesc Bonjoch
“En política municipal et
trobes amb moltes
limitacions”

Albert Gaspà
“Vaig descobrir
què és la política real”
Va ser l’alcalde Jove 2002, amb 18 anys.
Actualment estudia Ciències Polítiques
a la UAB i té 23 anys

Jonatan Nieto
“Si pogués, hi tornaria”
Va ser el regidor jove d’Urbanisme Va ser el cap de llista pel Partit de Lla2002, amb 14 anys. Actualment estudia vaneres i regidor de l’oposició, amb 14
Enginyeria Industrial i té 19 anys
anys. Estudia i treballa en el camp de les
instal·lacions elèctriques i té 19 anys

1 Vaig descobrir què és la política real. 1
La política no és només ideologia sinó
també molta feina; és molta burocràcia
però també és entendre’s amb la gent.
Va ser una experiència molt bona. Vaig
copsar que hi ha molta gent que, des
de diferents perspectives i tendències,
s’implica en política municipal per treballar per al seu poble. Em va fer canviar la meva visió de l’Ajuntament i de la
política municipal.

2 Jo ja tenia una certa implicació políti-

ca i amb la participació en l’Ajuntament
Jove vaig ampliar la meva vocació. Va
ser tota una experiència, en bona part
per l’interès que va suscitar a la premsa. Veure publicades fotos teves als diaris, haver de fer entrevistes a la ràdio...
Avui, en perspectiva, t’adones que realment estàvem tirant endavant un projecte pioner, que no s’havia fet mai.

3 Els diria que participar en l’Ajuntament Jove els donarà l’experiència necessària per tal d’opinar amb criteri
dels polítics i de les administracions.
La seva opinió, després d’haver passat
per aquest projecte, tindrà molta més
validesa.

Ho recordo com un simulacre bastant realista del que són unes eleccions.
Va estar molt ben organitzat i no hi va
faltar cap detall: la preparació de la candidatura i del programa, la campanya
electoral, l’elecció dels regidors, la definició de les politiques municipals joves
i, finalment, descobrir si tot allò podria
donar algun fruit.

2

Em va servir per comprendre que,
com a polític municipal, allò que vols i
el que realment pots fer no sempre coincideixen. Vaig adonar-me com pot ser de
complicat portar a terme una idea. Et
trobes amb moltes limitacions. En tot
cas, sí que em va servir per prendre interès per la política municipal, si més
no sempre que hi ha eleccions.

3 Els suggeriria que s’animessin a participar-hi perquè no és cap pèrdua de
temps i, si tenen propostes per als joves
del poble, és una bona manera de vehicular-les, sempre que siguin viables.
A vegades els polítics no pensen en els
joves. Nosaltres vam fer propostes interessants, com ara fer un carril bici, una
zona esportiva, un casal de joves...

1

Recordo sobretot la visita al Parlament de Catalunya i a la Universitat
Autònoma, on vam participar en un
congrés de joves. Vam fer un simulacre
d’eleccions amb universitaris i el vam
guanyar nosaltres. Molta gent va interessar-se pel projecte que estàvem fent
a Llavaneres i jo, personalment, vaig
aprendre’n moltes coses. Fins aleshores no havia sentit a parlar gaire de la
feina que es fa des d’un Ajuntament.
En tinc un molt bon record.

2 Sí, després de participar en l’Ajuntament Jove adquireixes més interès pel
resultat de les eleccions municipals i
per tot allò que passa al poble.

3 És una experiència que t’ajuda a
conèixer el món de la política municipal i l’estructura d’un Ajuntament. Fas
activitats interessants, coneixes molta
gent... Nosaltres vam tenir l’ocasió de
conèixer el president Pujol! Els diria
que s’hi animessin perquè s’ho passaran bé. Si pogués, hi tornaria.
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participació ciutadana i joventut

Què preocupa els joves?
L’Ajuntament analitza les necessitats del jovent de Llavaneres
com a pas previ a la redacció del Pla Local de Joventut
Les Regidories de Joventut i Participació Ciutadana han tancat ja la fase d’anàlisi de la realitat juvenil de Llavaneres, imprescindible
a l’hora de definir les accions del Pla Local
de Joventut ja que designa les necessitats
i demandes d’aquest sector de la població.
Entre les seves reivindicacions, en destaca la
petició d’espais de trobada, de transport públic nocturn, de suport a l’emancipació o de
més recursos per a la formació postobligatòria sense sortir de Llavaneres. Tot plegat es
tindrà en compte en el Pla Local de Joventut
que es portarà a l’aprovació del ple municipal del mes d’abril.
La primera part de l’estudi ofereix dades
quantitatives que resumirem a continuació:
Segons el padró d’habitants de 2006, dels
9.750 habitants de Llavaneres, 1.920 tenen
entre 13 i 30 anys, és a dir que suposen un
20% del total de la població, xifra que se siMOBILITAT
Manca de mobilitat nocturna
SALUT
Fàcil accés a les drogues
EDUCACIÓ
Elevada exclusió de menors de 16 anys de l’aula
OCUPACIÓ
Manca de suport i orientació en el procés d’incorporació al
mercat laboral

tua tres punts per sota de la mitjana comarcal. En canvi, el nivell d’estudis universitaris
dels nois i noies del poble és del 34%, deu
punts per sobre de la mitjana del Maresme.
De la resta de joves, el 31% tenen estudis
postobligatoris però no universitaris, i l’altre
36%, estudis obligatoris o inferiors. La taxa
d’ocupació del municipi és la mateixa que la
mitjana de la comarca, del 59% i, pel que fa
a l’emancipació, només ha marxat de casa el
26% dels joves d’aquesta franja d’edat.
La segona part de l’estudi és una anàlisi
qualitativa i s’ha portat a terme durant els
darrers mesos a través d’entrevistes amb experts i de reunions amb grups de discussió
formats per nois i noies del poble. Els resultats aporten dades interessants en diferents
matèries i tot seguit us presentem les principals preocupacions dels joves, recollides per
l’estudi:
EMANCIPACIÓ
Manca d’habitatge protegit, tant de compra com de lloguer
PARTICIPACIÓ
Poca participació juvenil per part dels joves no associats
LLEURE I CULTURA
Manca d’espais de trobada i de lleure per a joves
COHESIÓ SOCIAL
Manca de mecanismes d’integració de joves nouvinguts
d’origen estranger

L’Ajuntament informa els veïns dels equipaments
previstos als barris de Sant Pere i de Can Sanç
Aquest mes de març, les Regidories d’Urbanisme i de Participació Ciutadana van reunir-se
amb els veïns dels barris de Sant Pere i de Can
Sanç per informar-los del pla d’equipaments
previst a la zona marítima del municipi. L’Ajuntament va centrar bona part de les dues reunions informatives, que es van fer al Casal de
la Gent Gran, a explicar el projecte de la nova
escola bressol municipal. També es va anunciar que aquests barris
guanyaran zones esportives noves, zones verdes i
també altres vials i carrers
per millorar els accessos
dels veïns de la zona d’El
Balís, d’El Cogoll i del Pla
de Sant Pere. A la reunió,
hi van assistir l’alcalde,
Bernat Graupera, i els regidors d’Urbanisme, Sandra Carreras, de Mobilitat,
Joan Rubal, de Governació, Juan Manuel García,

i de Participació, Nani Mora. L’objectiu del govern municipal és proveir aquests barris de més
equipaments per pal·liar el dèficit històric que
han patit i, alhora, també s’hi pretén concentrar
una nova oferta d’equipaments educatius. En un
futur, a la zona de mar, a més de l’escola bressol
nova, també s’hi ha de construir una altra escola
d’educació infantil i primària que la Generalitat
s’ha compromès a tirar endavant.

Consens per
a una major
obertura de
l’Ajuntament
als ciutadans
L’Ajuntament de Llavaneres es dotarà d’un Reglament Orgànic Municipal
(ROM) que permeti obrir
més el consistori als ciutadans. Aquesta és la finalitat de la modificació
del ROM, que es va aprovar per unanimitat en el
ple del mes de març. La
proposta de la Regidoria
de Participació Ciutadana,
que encapçala Nani Mora,
va rebre el vistiplau de
tots els grups polítics, els
quals també han fet aportacions importants al text
nou. El ROM permetrà que
els veïns puguin expressar
les seves inquietuds i demandes i les facin arribar
més fàcilment al govern.
En primer lloc, s’amplien
les intervencions dels ciutadans i de les entitats en
el ple municipal. Les associacions podran plantejar,
per escrit i amb 48 hores
d’antelació i amb el suport
de la totalitat dels socis,
precs i preguntes sobre
qüestions relacionades
amb el ple i, fins i tot, podran incorporar una proposició a l’ordre del dia.
També ho podrà fer qualsevol persona o col·lectiu
que disposi de les signatures de 300 veïns del poble.
L’altra gran modificació té
a veure amb la incorporació al ROM de quatre nous
blocs temàtics: el dret dels
ciutadans a ser informats,
el dret dels ciutadans a la
participació, les entitats
ciutadanes i els òrgans
de participació ciutadana. D’aquesta manera, es
posen les bases adients
perquè es puguin crear els
consells sectorials per implicar la societat civil i es
regulen, entre d’altres, la
convocatòria d’audiències
públiques i les consultes
populars.
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entrevista
Joan Rubal i Díaz. Tercer tinent d’alcalde i regidor de Medi Ambient, Mobilitat i Transport

“Volem servir les persones”
Nascut a Sabadell l’any 1962, està casat
i té dos fills. Establert a Llavaneres des
de 1997, professionalment treballa com
a tècnic de mobilitat en una consultoria
de trànsit i transport. Es va estrenar
com a candidat de Gent de Llavaneres
en les darreres eleccions municipals del
mes de maig de 2007. Havia començat a
col·laborar amb aquesta formació quatre
anys abans, des de l’endemà dels comicis
anteriors, quant GLL va perdre el govern
municipal que des de 1999 havia compartit amb CiU.

Quin balanç fa d’aquests primers mesos de govern municipal?
Ha estat un temps vertiginós, amb moltes ganes de començar a treballar, amb
algunes precipitacions i sorpreses. El millor de tot és la il·lusió de la gent i la confiança que tenen els ciutadans en aquest
equip. Són importantíssimes també, la
col·laboració i la disposició plena que
hem trobat entre els treballadors de
l’Ajuntament.
Com a únic representant de GLL en l’equip de
govern, quina és la seva aportació?
La nostra aposta és entendre la gestió com
un servei a les persones. L’administració
municipal ha de resoldre els problemes
quotidians dels veïns. Volem que la gent
noti que hi ha algú que es preocupa per
les persones. L’atenció personal i la participació seran -ja comencen a ser-, peces
clau d’aquesta manera de fer. La modificació del Reglament Orgànic Municipal
(ROM) i la introducció de noves vies de
participació ciutadana són una prova que
no fèiem només promeses.

Quins seran els seus cavalls de batalla per
al mandat actual?
En mobilitat, fer de Llavaneres un lloc
accessible per a tots i dotar el poble
d’una xarxa bàsica de cohesió adaptada perquè, a peu, es pugui anar fàcilment d’un lloc a un altre. Volem fer de
l’autobús un servei de qualitat perquè és
l’única manera de guanyar passatgers,
alhora que és un dret i representa un
element de cohesió per al poble. Pel que
fa a la recollida d’escombraries, volem
aconseguir que els contenidors siguin
una peça més del mobiliari urbà, que no
es percebin com una càrrega negativa.
En el seu cas, la prioritat és aconseguir un
Llavaneres menys gris i més verd, més sostenible? Ho recollirà el POUM nou?
L’ampliació de la línia de protecció de la
serralada del Corredor, l’ocupació menor del territori i la protecció millor del
sòl agrícola, seran la guia de les nostres
aportacions. La introducció de mesures d’aprofitament dels recursos, com
l’aigua o les energies alternatives en
l’edificació, són també prioritaris. Un
poble menys gris i més verd significa
compensar el creixement del territori
i apostar per recuperar parcs i espais
verds per a les persones. Treballarem
perquè la remodelació del parc de la
Llorita deixi de ser un projecte pendent,
i defensarem que val la pena fer inversions per recuperar espais naturals i
mantenir els que tenim.
Acaben de fer-se públics els resultats de la
recollida selectiva d’escombraries de 2007, i
la valoració és molt positiva.
Hem augmentat la recollida selectiva en
gairebé totes les fraccions, excepte en el
rebuig, és clar. Hem de ser conscients
que aquesta millora de la selecció de les
escombraries, a més de representar un
benefici per al medi ambient, és també
un guany econòmic. El rebuig va a la
planta incineradora; el tractament que
se’n fa és car, i la crema suposa contribuir a l’escalfament i l’emissió de gasos a
l’atmosfera. El producte seleccionat, els
envasos, el paper o el cartró, es revaloren
i reutilitzen i, en funció del seu volum,
es retornen uns diners a l’Ajuntament.
Vull remarcar que el mèrit d’aquests
resultats és bàsicament dels ciutadans.
Al llarg d’aquest any esperem poder
posar en marxa la deixalleria nova, i de
moment ja hem ampliat els horaris del
servei actual i s’ha millorat l’atenció personal.

Quant a mobilitat, està impulsant la redacció del Pla Local de Seguretat Viària. En què
beneficiarà el municipi?
Volem contribuir a l’esforç del Servei Català de Trànsit per a reduir
l’accidentalitat en l’àmbit urbà. Encara
que la nostra vila no té un nivell elevat
de sinistres, podem millorar la xarxa de
carrers i com s’utilitzen. El Pla tractarà
punts crítics i oferirà recomanacions
per a la millora dels nostres carrers i
per a una conducció més respectuosa.
Quant a accessibilitat, cal que els nostres carrers permetin el desplaçament
de tots els usuaris, sobretot dels que
presenten alguna discapacitat. Aquest
any, la Diputació ha d’adjudicar el Pla
d’Accessibilitat de Llavaneres, que farà
un inventari dels llocs que cal adaptar
i adequar a la normativa. Continuarem
treballant amb Urbanisme per millorar
itineraris i accessos, i amb Esports definirem un seguit d’itineraris naturals
per passejar.
També han estat notícia les millores en el
bus urbà C22. S’ha creat un carnet gratuït
per a la gent gran i per a les persones amb
disminucions, s’ha ampliat l’horari dels dissabtes i s’ha estès el recorregut.
Per definició, el transport públic és un
servei deficitari, i aquest autobús va ser
una aposta de GLL compartida per tot
el consistori l’any 2003. L’objectiu és
augmentar-ne la qualitat, ampliar-ne la
cobertura i aconseguir una coordinació
millor amb el tren. Esperem poder ampliar l’ús de la targeta blanca en el recorregut fins a l’Hospital de Mataró, però
és un tema que necessita el vistiplau
de l’Autoritat del Transport Metropolità. S’acaba d’adaptar el recorregut per
donar servei a Marinada, hem ampliat
els horaris de dissabte i hem modificat
l’horari de cap de setmana per poder
arribar a temps al tren.
D’altra banda, s’està estudiant la manera d’ampliar el servei per poder augmentar el nombre de viatges en algunes
zones, com els pisos de Tordera o l’eix
de l’avinguda de Ca n’Amat i Alexandre
Vergés, i quan estiguin disponibles, incorporarem marquesines per a fer les
parades més dignes, còmodes i segures.
Hi ha molt a millorar però hi ha voluntat ferma i claredat en els objectius. Estic
segur que el ciutadà valorarà l’esforç al
final del mandat. Amb aquesta il·lusió
treballem.
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promoció econòmica

Les claus de l’èxit

El president executiu de MRW, establert a Llavaneres, comparteix els
secrets del seu èxit empresarial dins del cicle organitzat per “Les 3 Viles”
El Cicle d’Empresa i Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de Les 3 Viles, va oferir el passat
4 març una lliçó magistral del llavanerenc Francisco Martín Frías, president executiu de MRW.
En una trobada amb empresaris i empresàries
locals, Martín Frías va defensar que la manera de millorar la productivitat empresarial es
fonamenta en el fet de disposar d’un personal
motivat i d’una clientela satisfeta amb el servei
que se’ls ofereix. En aquesta conferència, que va
reunir prop d’una trentena de persones, hi va
participar el regidor de Promoció Econòmica,
Josep Molina.
MRW va optar, fa anys, per reduir la despesa en
publicitat televisiva a canvi de posar en marxa
tot un seguit de programes socials: plans d’ajudes a famílies, a la formació, a persones discapacitades, a joves que estudien a l’estranger, a
nous emprenedors... Així mateix, manté tot un
conjunt d’ajudes i de gratificacions per als treballadors de l’empresa i vetlla perquè puguin conciliar feina i vida personal. Una de les màximes
de l’empresa és que “cada encàrrec és un repte”,

i en cas que s’endarrereixin en un lliurament,
s’autopenalitzen i fan deu enviaments de franc.
“Tot això ens fa créixer cada any”, va assegurar
Martín Frías, que al final de la sessió va respondre les preguntes dels assistents, els quals li van
agrair els consells. Els participants van ser obsequiats amb el llibre El primer café de la mañana,
que Martín Frías va escriure amb motiu del 30è
aniversari de l’empresa.
El cicle empresarial que organitzen les Regidories de Promoció Econòmica de Llavaneres, Sant
Vicenç i Caldes, està en marxa des del febrer
amb l’objectiu d’explicar a empresaris, i al públic
en general, els beneficis d’aplicar els nous hàbits
empresarials per fer més compatibles la vida laboral i la personal. Cal recordar que les propostes
del cicle s’allargaran fins a l’estiu. D’altra banda,
aquest mes d’abril, dins de l’apartat dedicat a les
dones treballadores i aturades que porta per títol
El cafè de les dones, se les convida a participar en
una taula rodona sobre com crear una empresa
pròpia i a informar-se sobre el teletreball com a
sortida laboral.

Primer pas perquè
Llavaneres creï la
figura del Síndic del
Ciutadà
El ple de l’Ajuntament va
aprovar per unanimitat, al
mes de març, una proposta
per estudiar la creació de la
figura del Síndic del Ciutadà, arran d’una moció presentada pel PSC. El govern
va argumentar que tenia
previst crear aquest càrrec
durant el mandat actual,
tal com ja es recollia en el
programa electoral dels tres
grups que estan governant.
A partir d’ara, una comissió examinarà el perfil que
haurà de tenir aquest defensor del vilatà.

Millor connexió a
peu amb Ca l’Alfaro
Les Regidories de Mobilitat i
Transport i d’Urbanisme de
Llavaneres van portar a terme al març una actuació per
millorar l’accessibilitat dels
vianants amb Ca l’Alfaro.
Hi van construir un nou
pas de vianants que connecta la vorera d’entrada a
l’equipament amb el parc de
la Mare de Déu de Montserrat. També van refer el pas
elevat situat més amunt, al
mateix passeig, per reduirne l’alçada i que els vehicles
no hi impactin al passar.

Martín Frías, amb el regidor de Promoció Econòmica de Llavaneres, Josep Molina, en la xerrada.

benestar social

Llavaneres se suma a la lluita contra la Serveis Socials reforça el servei
d’atenció a domicili, que ja té onze anys
mutilació genital femenina
La Regidoria de Benestar Social, en col·laboració amb el Pla
Territorial de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del
Maresme, ha impulsat la creació d’un protocol per combatre la
mutilació genital femenina, un delicte que avui en dia es continua practicant en alguns països africans. L’objectiu és detectar i
evitar que nenes i adolescents residents al nostre municipi pateixin aquesta mutilació. L’avantatge és que es pot intervenir tant
si el delicte es comet al nostre país, com si es fa al país d’origen.
En l’últim cas, la llei permet actuar quan la nena torna. Pròximament el protocol es presentarà per a la seva aprovació en el ple
municipal de l’Ajuntament de Llavaneres, i entrarà en vigor tot
seguit. De la seva aplicació, se n’encarregaran de manera coordinada les àrees següents: les Regidories de Benestar Social i d’Ensenyament, les escoles d’educació infantil i primària del poble,
la Policia Local i l’Àrea Bàsica de Salut. En cas de detectar algun
possible cas, el primer pas serà sempre posar-se en contacte amb
les famílies i informar-les que es tracta d’un delicte. Llavaneres
serà un dels primers municipis de menys de 20.000 habitants
del Maresme que posi en marxa un programa contra la mutilació
genital femenina.

El Servei municipal d’Atenció a Domicili es va crear fa onze anys
i no ha deixat de créixer. La Regidoria de Benestar Social ha decidit externalitzar-lo per millorar l’atenció que s’ofereix als usuaris.
Per això ha redactat un plec de condicions tècniques i jurídiques i
convocarà un concurs per adjudicar el servei, que fins ara s’havia
vehiculat a través de la treballadora familiar municipal i de professionals externs. Es tracta d’un programa de suport universal
i polivalent, adreçat a persones empadronades al municipi que
necessitin algun tipus d’ajuda a la llar. Durant el 2007, es van
atendre 40 persones amb necessitats diferents. L’ajut s’adapta
sempre a cada necessitat individual. Hi ha llars que reben atenció
diària i d’altres que en reben puntualment. Els serveis inclouen,
entre d’altres, higiene de la llar i educació en hàbits de neteja,
alimentació o higiene personal, i acompanyament fora de la llar
(per anar al metge, per fer alguna activitat, per anar a passeig...)
L’objectiu és sempre que la persona tingui les necessitats bàsiques cobertes i s’integri en el seu entorn amb qualitat de vida.
Tot i que la majoria d’usuaris són persones grans, també hi ha
famílies amb fills petits o persones amb disminucions físiques i
psíquiques que reben aquest servei.
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seguretat ciutadana

Menys accidents i poca delinqüència
La Policia Local presenta la memòria de 2007, que certifica que Llavaneres continua sent un poble amb alts índex de seguretat ciutadana
La Regidoria de Governació acaba de fer públics els
resultats de la feina feta durant el 2007 per la Policia Local, i la valoració que se’n fa és molt positiva.
El regidor Juan Manuel García i l’inspector Lluís
Silva destaquen que la seguretat ciutadana continua
sent un dels punts forts de Llavaneres. Respecte del
2006, l’any passat es van denunciar més infraccions de trànsit i es van registrar 11 accidents de
trànsit menys. La mitjana va ser de quatre accidents
per mes, el 54,5% dels quals es van produir en carreteres supramunicipals. D’altra banda, hi va haver

més fets delictius que l’any anterior –l’Àrea Bàsica
Policial va patir una important onada de robatoris
a vehicles- però tot i així, l’índex de delinqüència de
Llavaneres continua sent més de quatre vegades inferior a la mitjana estatal. La Policia Local va incrementar la tasca administrativa, per donar resposta
a les reclamacions dels ciutadans, i va millorar el
servei de retirada de vehicles abandonats. Per al
2008, els reptes de la Policia Local són aconseguir
la certificació de qualitat ISO 2001 i desenvolupar
el protocol de col·laboració entre Les 3 Viles.

Memòria de la policia local (anys 2007-2006)
Accidents de trànsit
· 2007

- 44 actuacions (24 en carreteres comarcals:
16 a l’avinguda de Sant Andreu i 8 a la
carretera de Sant Vicenç)

· 2006

- 55 actuacions

Vehicles abandonats
· 2007

- 49 vehicles retirats de la via pública
- Baixes voluntàries: 31 (27 cotxes i 4 motos)
- Actuacions d’ofici: 18 (16 cotxes i 2 motos)

· 2006

- 40 vehicles retirats de la via pública

Grua

· 2007

- 132 retirades per infraccions de trànsit

· 2006

- 211 retirades per infraccions de trànsit

Furts i robatoris
· 2007

- 13 furts contra la propietat
- 118 delictes contra la propietat
- 20 robatoris de vehicles
- 37 robatoris dins de vehicles
- 2 robatoris a habitatges amb intimidació
- 13 robatoris a habitatges amb força

· 2006

- 18 furts contra la propietat
- 78 delictes contra la propietat

Denúncies de trànsit

(Derivades al Servei Català de Trànsit)
· 2007

- 92 denúncies
- Sense permís de conducció: 36
- Manca d’assegurança obligatòria: 19
- No haver passat la ITV: 12
- Conduir per via interurbana parlant
per telèfon: 1
- Conducció negligent/temerària per via
interurbana: 6
- Circular sense cinturó per via interurbana: 7
- Travessar la línia contínua en via
interurbana: 2
- Alcoholèmia en via interurbana: 1
- Altres: 8

· 2006

- 48 denúncies      

- 33 per altres conceptes (pèrdues de documentació, pèrdues de matrícula i altres)

· 2006

- 226 diligències

Delictes i faltes comeses a
Llavaneres
· 2007

- 127 delictes
- 120 faltes penals
- Total de fets delictius: 288

· 2006

- Total de fets delictius: 266

Detencions
· 2007
- 23

· 2006

Diligències judicials per delictes
i faltes instruïdes per la Policia
Local

- 20

· 2007

· 2007

- 234 diligències
- 64 per delictes comesos a Llavaneres
- 8 per delictes contra veïns de Llavaneres
comesos fora de Llavaneres
- 88 per faltes comeses a Llavaneres
- 41 per faltes contra veïns de Llavaneres
comeses fora de Llavaneres

Registre d’entrades i sortides de
documents de la Policia Local
- 1.338 entrades
- 1.146 sortides

· 2006

- 1.137 entrades
- 1.040 sortides

sanitat

Bon balanç
de la tramitació del DNI a
Llavaneres
L’estrena del servei de
tramitació del DNI a
Llavaneres ha estat un
èxit. Des de la posada
en marxa del servei (al
mes de març de 2007)
i fins al desembre,
es van tramitar 633
documents. Ha estat
un servei molt ben
acollit per part de la
població, ja que evita
desplaçar-se a Mataró per fer o renovar el
carnet. Ara, realitzar
aquests tràmits és tan
senzill com anar a la
Policia Local del municipi i demanar dia i
hora. Un cop fet això,
una unitat mòbil de la
comissaria de Mataró,
instal·lada de manera periòdica a la sala
d’actes de la Biblioteca
Municipal, s’encarrega
de realitzar aquestes
gestions. Aquest servei de la Policia Local
es fa en col·laboració
amb el Cos Nacional
de Policia. El preu del
servei és de 6,80 € per
a tots els casos (primer
DNI, renovació, pèrdua, canvi de domicili
o sostracció d’aquest
document).

Campanya de tolerància zero amb les deposicions canines
L’Ajuntament de Llavaneres vol combatre la
no-recollida de deposicions canines, perquè
són focus d’infecció sanitària i malmeten
la qualitat dels carrers, les places i els parcs
públics. Des de fa mesos, la Regidoria de Sanitat té en marxa una intensa campanya de
conscienciació ciutadana, i ara la Regidoria
de Governació s’ha posat a treballar per fer
complir la normativa.
La Policia Local de Llavaneres ha iniciat una
campanya de “tolerància zero amb les deposicions canines al carrer”, amb l’objectiu de
vetllar perquè els propietaris de gossos les
recullin de terra. Des de fa setmanes, s’estan
fent controls exhaustius, a diferents hores
del dia i en diferents punts del municipi, a
càrrec d’agents municipals, per tal de com-

provar que es recullen les deposicions. En
cas d’ometre aquest deure, els agents avisen
els infractors i, arribat el cas, apliquen la sanció econòmica corresponent. De la mateixa
manera, si es detecten espais que requereixen una neteja, se’n fa la sol·licitud adient.
Per la seva banda, la Regidoria de Sanitat
manté la tasca de sensibilització ciutadana.
Amb aquest objectiu ha editat material divulgatiu; manté un intens contacte amb els
veterinaris del municipi; facilita bosses gratuïtes per a la recollida dels excrements, i ha
instal·lat a la via pública papereres específiques per a les deposicions canines, les quals
també es poden dipositar en els contenidors
de rebuig, repartits estratègicament per tot
el municipi.
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Una aposta per l’educació pública i de qualitat
La Regidoria d’Ensenyament de Llavaneres dóna suport als centres educatius
de la vila per contribuir a oferir una formació acadèmica de primer nivell

La fitxa
Personal:
Joaquima Bosch
Encarna Sánchez
Marta Salvany
Eva M. Gálvez
Regidor:
Bernat Graupera
Adreça:
Ca l’Alfaro
Pg. Mare de Déu de
Montserrat, 27-33

El personal de la Regidoria d’Ensenyament amb l’alcalde i regidor de l’àrea, Bernat Graupera.
Aconseguir millorar l’oferta educativa de la
vila. Aquest és el repte de la Regidoria d’Ensenyament, encapçalada per l’alcalde Bernat
Graupera. La Regidoria impulsa i subvenciona activitats, serveis, programes i tallers
als centres escolars de la vila per tal d’enriquir l’educació dels alumnes. El treball de
coordinació amb les escoles d’educació infantil, primària i secundària, conjuntament
amb altres àrees municipals, és primordial.
Una altra de les tasques de la Regidoria és el
manteniment, la neteja i la millora d’aquests
equipaments. A Llavaneres, la xarxa pública
d’ensenyament va des de l’educació infantil
fins al batxillerat: hi trobem una llar d’infants
municipal (0-3 anys), tres escoles d’educació
infantil i primària (3 a 12 anys) i un institut
de secundària (ESO i Batxillerat). En el cas de
l’escola bressol de la Minerva, com és municipal, la participació de l’Ajuntament és molt
més directa.
La Regidoria posa a l’abast dels llavanerencs
el servei psicològic i de logopèdia municipal.

Entre les accions que coordina i subvenciona
Ensenyament, en destaca: el servei de transport escolar no obligatori, en conveni amb
el Consell Comarcal del Maresme; l’organització del Casal d’estiu, de juny a setembre; i
les revisions mèdiques a diferents cursos escolars –les més destacades són les revisions
audiomètriques i visuals a primer de primària-. També subvenciona activitats com ara, el
crèdit de vela a secundària; la natació en horari lectiu a primer de primària; el programa
Anem al teatre, en conveni amb la Diputació
de Barcelona, per a les escoles de primària,
secundària i batxillerat; les colònies per a tots
els nens i nenes de Llavaneres de 3 a 12 anys;
el programa Coneixement de l’entorn per als
cursos d’infantil i de primària a través de l’Escola Natura del Corredor; els cursos d’educació viària, juntament amb la Policia Local, i
altres activitats puntuals del curs escolar. El
regidor de l’àrea participa, d’altra banda, en
els consells escolars dels centre i és el president del Consell Escolar Municipal, que es
reuneix trimestralment.

Telèfon:
937 023 644
Fax:
937 952 630
E-mail:
educacio@llavaneres.es
Horari de visites:
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h

a peu de carrer
Diuen que
Diuen que un text, segons
on posis la coma, té un significat o un altre. Amb el nou
govern local ha passat això: un
canvi satisfactori d’idees referent a allò que ha de ser el poble
i la qualitat de vida de les persones de Llavaneres.
Abans, només veies a l’Ajuntament executius d’immobiliàries
i grans anuncis de pisos per
tot arreu, i això es traduïa en
grues, ciment, camions, formigoneres, dificultats de trànsit
per als vianants i més aglomeració de gent nova. Tot un desastre per a la gent que resideix

a Llavaneres, un poble petit.
Ara, quan es parla d’obres a
l’Ajuntament, és per construir
edificis per a la gent que viu a
Llavaneres: pisos socials, llar
d’infants, Centre de Dia, Casal
de la Joventut, la Font de Llorita,
Camp Esportiu, un nou local en
condicions per a la Policia Local
(felicitats). S’han engegat nous
projectes, com el bus gratuït per
a la gent gran, bosses reutilitzables als comerços que després
poden usar-se per a la recollida
de la brossa, etc. És a dir, coses
que ajuden a millorar el dia a
dia de la gent. Continueu posant bé les comes.
Manolo Ortiz de Lazkano.

Agraïment
Hola. Escric aquestes ratlles
per dir-vos que mentre llegia
la revista municipal del mes de
març, vaig poder constatar que
ja s’havien corregit algunes de
les coses que reclamava en la
meva anterior carta al lector.
S’han pintat bancs dels carrers,
s’han col·locat papereres i cendrers, s’han canviat bombetes
de fanals que no funcionaven,
etc. Confio que continuïn treballant a aquest ritme. Gràcies
a qui ho fa possible.
Imma J. Arilla.

Escriu-nos a:
premsa.sall@santandreudellavaneres.cat

Aquestes són les
cartes que han
arribat aquest mes
a la nostra adreça
electrònica.

Gràcies per
la vostra
col·laboració.
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Acció de
govern i
atenció a les
persones

Esquerra
i el govern
municipal

Diuen que el govern retreu les males actuacions
a l’anterior. És cert que s’està tirant endavant
el programa electoral de CONVERGÈNCIA i
UNIÓ, però hem de dir ben fort, i que ens escolti
tothom, que hem trobat molts problemes derivats de la gestió del govern anterior.

30 anys com pretenia el govern anterior; estem
millorant la recepció de la TV, la deixalleria, el bus
municipal, Les 3 Viles, el mercat, el passeig marítim, el carrer de Munt; procurem tenir més aparcaments; estem millorant les escoles i l’ATENCIÓ
A LES PERSONES.

Estem ordenant l’Ajuntament; s’està portant a
terme una política financera i de personal ordenada (ens han deixat amb 2’5 milions d’euros de
dèficit); s’està fent una política urbanística assenyada (estem revisant el POUM i el creixement
desmesurat que preveia); es construiran finalment els 25 habitatges socials, s’està millorant la
neteja del poble (tot i la concessió privada de 15
anys que ens van deixar); estem renegociant una
altra concessió privada, en aquest cas per 50 anys,
la de la nova zona esportiva (que incloïa el camp
de futbol i el pavelló municipal); no ens vendrem
tota l’aigua del poble a una empresa privada per

Els avis i les àvies del poble ja poden circular millor amb l’autobús municipal; els nens i les nenes
ja tenen menjador escolar al CEIP Sant Andreu
i un pati nou al CEIP Labandària; les entitats, i
les persones en particular, ja podem participar i
opinar sobre les qüestions del poble en un espai
propi de l’Ajuntament; s’escolta l’opinió i les inquietuds dels joves i el nostre alcalde rep diàriament totes les persones que se li adrecen per
intentar resoldre problemes i escoltar les seves
inquietuds.

Aquesta vegada no aprofitarem aquest
espai per explicar com evolucionen les
nostres regidories. Properament tindrem
l’oportunitat de mostrar, entre d’altres,
els avenços del projecte del Centre de Dia,
de presentar l’ambiciós pla de joventut, o
d’exposar els nous projectes de participació. Aquest cop, però, volem fer una crida a
la necessitat de seguir avançant. El govern
està aportant més transparència i millors
resultats. Avui disposem d’un govern millor que l’anterior, però és innegable que
els canvis més profunds encara no són
prou evidents. Esquerra exigeix més.

fuig l’autocomplaença, la supèrbia i
l’electoralisme. En aquest temps Esquerra continuarà garantint treball, fermesa,
transparència i resultats, actituds necessàries per a seguir governant.

Tenim per endavant més de tres anys
per demostrar, a tots aquells a qui representem, que el govern actual de-

Ara sí:
recuperem
ca l’Alfaro

Sovint reclamem als polítics coherència
i responsabilitat. Ara podem dir amb orgull que Gent ha complert una altra part
del nostre compromís amb els vilatans
de Llavaneres.

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

També volem aprofitar aquest espai per
agrair la confiança que ha rebut la candidatura d’Esquerra al Congrés dels Diputats.
Sabem que aquest és un resultat clarament
insuficient i, des de l’àmbit local, ens proposem millorar-lo.
Si vols contactar amb nosaltres o fernos arribar el teu suggeriment, ho pots
fer a l’adreça electrònica llavaneres@esquerra.org, o bé enviant una carta al local
d’Esquerra (Passeig d’en Llull, 17).

amb el respecte escrupolós cap a la fauna i la vegetació de l’entorn.

També s’ha construït un pas de vianants nou per a accedir al parc. Fins ara,
aquest accés era difícil, incòmode i inEn la campanya vam penjar cartells amb segur. Amb aquest pas nou, volem que
el lema “Recuperem Ca l’Alfaro”. Ens les famílies amb nens, i els usuaris en
amoïnava que aquest parc emblemàtic general, tornin a gaudir de Ca l’Alfaro.
estigués permanentment ocupat per una
andròmina metàl·lica que feia evident el Exemples com aquest omplen de sentit
la frase “el model de poble que volem”.
poc criteri del govern anterior.
Felicitats a tots i seguim treballant.
Ara hem alliberat el parc; tenim més
espai i està molt més tranquil. És cert Participa:
que els divendres hi ha mercat, però en- www.gentdellavaneres.cat
tenem que hi pot ser si es fa compatible
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Governin!!

Ho aconseguirem?

Fa pràcticament un any que la població de
Sant Andreu de Llavaneres té un equip de
govern nou i ja és hora que se’n comencin a
veure els resultats. Si una cosa ha caracteritzat
aquest any de nou govern ha estat la manca
de diàleg, l’excés de prepotència i l’afany per
crear problemes allà on no n’hi ha per poder
dir després que els han solucionat. Com podem veure en tots els plens municipals, sembla que el govern actual sigui l’oposició, ja que
dedica gran part del plenari a fer una crítica
destructiva de la gestió del govern municipal
anterior. No creiem que tots els membres del
govern actual actuïn de la mateixa manera; n’hi
ha alguns que sí que busquen el diàleg, que
reconeixen accions del govern anterior com a
positives i que porten endavant una política de
continuïtat. I és per això que quan un és constructiu, s’aprova per unanimitat la reforma del

Reglament Orgànic Municipal (per posar un
exemple).

Els plens de l’Ajuntament haurien de ser el fòrum de debat públic que permetés escoltar les
diferents opcions, amb les seves formes, maneres i arguments diferents, als ciutadans de Llavaneres. Aconseguirem que algun dia deixin de
ser un instrument de retret continu entre el nou
govern i l’anterior? El poble ens ho exigeix; femli cas d’una vegada!

ribar a l’insult, com hem vist d’altres vegades.
Un cop presentada la moció cal.... TREBALLAR.
És amb el Síndic del Ciutadà que Llavaneres
tindrà una figura essencial per apropar els problemes dels ciutadans al coneixement de tots
nosaltres i poder, d’aquesta manera, trobar-hi la
solució. Aquesta és la forma de treballar, no amb
la demagògia que porta els projectes a l’oblit.

El PSC ha presentat una moció per aconseguir
que la figura del Síndic del Ciutadà, present en
el programa electoral de la majoria de partits
polítics amb representació municipal, sigui una
realitat. La moció, presentada pel PSC, ha estat
aprovada per unanimitat per tots els grups municipals. Aquest fet ens fa confiar que les coses
poden estar canviant, i si canvien, òbviament,
seran millors.

Finalment, des del PSC destaquem la importància de la planificació. Treballar pel municipi implica responsabilitat i sobretot anàlisi real i visió
de futur. Llavaneres necessita equipaments per
millorar la qualitat de vida, però s’ha de tenir clar
quin model de poble volem; no s’hauria d’improvisar quelcom tan important. Cal fer les coses
com cal i, per tant, el primer que necessitem és el
POUM (instrument bàsic de planificació). Toca
treballar pels llavanerencs i per les llavanerenques. Entre tots, ho aconseguirem?

Això és fer oposició i no crispar l’ambient i ar-

Quatre
imputats
declaren
davant la
fiscalia anticorrupció

En el darrer número del mes de febrer ja vam
informar dels detalls de quatre convenis urbanístics signats, durant la legislatura anterior, per
l’alcalde del PP i el regidor d’Urbanisme del PSC
i que SOS LLAVANERES va presentar com a denúncies a la Fiscalia Anticorrupció.
Nous esdeveniments ens han portat a tornar a
parlar en aquest número d’una d’aquestes denúncies, la que fa referència a la llar d’infants
Sant Nicolau.
El diari EL PUNT de dissabte 8 de març, va publicar una notícia a primera plana amb el títol “El
fiscal anticorrupció crida a declarar l’exalcalde i
un exregidor de Llavaneres”. Aquest notícia explicava que el divendres 7 març el cos especial de
delictes econòmics de la Guàrdia Civil amb seu
a Sant Andreu de la Barca, es va desplaçar fins
a Llavaneres per lliurar quatre citacions oficials

També cal destacar les contradiccions constants
de l’alcalde actual. En política és fonamental
ser coherent, ja que és sinònim de credibilitat.
És contradictori que abans es critiqués l’alcalde
per la forma com dirigia els plens i que, actualment la manera de dirigir-los sigui la mateixa.
El nostre grup se sent maltractat i el que més
ens preocupa és que, en menys d’un any, ja hi
hagi entitats i col·lectius que tampoc se sentin
tractats com es mereixen.
Nosaltres ens esforçarem tot el que calgui perquè l’estil, les formes i el tarannà de l’alcalde
actual i d’alguns dels seus regidors, es rectifiquin a favor del conjunt del poble de Sant Andreu de Llavaneres i dels seus vilatans.

per anar a declarar com a imputats.
Recordem que el conveni urbanístic de la llar
d’infants Sant Nicolau va ser signat pel govern
anterior, del PP i el PSC, i que havia de permetre
a l’Ajuntament adquirir la llar d’infants privada
(valorada pels seus propietaris, la societat TOPOPAPEL S.A, en 3,2 milions d’euros) a canvi
d’unes parcel·les per fer-hi habitatges privats,
les quals, segons la Llei d’Urbanisme, només es
poden destinar a vivendes de protecció oficial.
Aquests fets ja van ser denunciats per SOS LLAVANERES a la Fiscalia Anticorrupció el mes de
setembre de 2007.
Podeu trobar el contingut sencer de les denúncies presentades a www.sosllavaneres.com i
us recordem que la Fiscalia encara té pendent
l’estudi de la denúncia de la Zona Esportiva.
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Exposició de
pintura al Museu
El Museu-Arxiu de Llavaneres presenta l’exposició de
pintura “Firenze”, de Santi
Estrany. Com indica el títol
de la mostra, es proposa de
fer un recorregut virtual per
aquesta ciutat italiana a través del pinzell i de la sensibilitat de l’artista mataroní
Santi Estrany (Mataró,1923).
L’exposició s’inaugura divendres 28 de març, a les
19.30 hores i restarà oberta
fins el 20 d’abril.

Cercar feina per
internet
La Regidoria de Promoció
Econòmica organitza cursos d’alfabetització digital
per promoure la inserció
laboral. Les sessions es faran de finals de març a juny,
en classes de tres hores, i
són gratuïtes. Les inscripcions ja estan obertes a Ca
l’Alfaro.

Campanya per
una fracció
orgànica de
qualitat
La Regidoria de Medi Ambient portarà a terme durant els mesos d’abril i maig
un seguit d’accions al carrer
per conscienciar la població
de la necessitat de separar
correctament la fracció
orgànica de les escombraries i aconseguir, d’aquesta
manera, transformar-la en
adobs. S’instal·laran punts
d’informació al carrer, en
diferents dates i llocs, i
s’obsequiarà als ciutadans
amb un joc de bosses de ràfia per separar a casa el vidre, el paper i els envasos.

Concurs per triar
el cartell de La
Minerva’08
La Regidoria de Cultura i
el departament de Comunicació de l’Ajuntament de
Llavaneres convoquen un
concurs per triar la imatge
del cartell de la Festa Major
d’estiu.

agenda

abril 2008
Dimarts 1
Taula rodona: Prova de muntar la teva
empresa! / Cicle d’empresa i RSC
Sala d’actes de la Biblioteca Mpal. / 15.15 h
Organitza: Les 3 Viles. Ajuntaments de
Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes

Dijous 3
Curs de reciclatge en higiene alimentària
Sala d’actes de la Biblioteca Mpal. / 16.30 h
Anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC)

Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme

I Sopar del Pèsol
Restaurant Vil·la Minerva / 21.00 h

Preu: 40€. Presentació de la 9a edició de la Festa del Pèsol i
lliurament de la 2a distinció Pèsol d’Or. Per a informació i
inscripcions: 937 023 600

Divendres 4
Intercanvi escola i municipi
CEIP Serena Vall, CEIP Labandària i CEIP
Sant Andreu / 10.30 h
Els infants lliuraran als representants institucionals l’Auca
del Pèsol que han treballat a l’escola.

Dissabte 5
Exposició i venda de pèsols
Pg. Mare de Déu de Montserrat / 17.00 h
Exposició i venda per part de productors de pèsols i comerciants. Expositor convidat: Marca de garantia Productes de
l’Empordà.

Anem a jugar
Parc de Ca l’Alfaro / 18.00 h
Recuperació dels jocs tradicionals de cucanya: trencar l’olla,
carreres de sacs, joc de la cadira, afaitar globus, cubell de
farina, etc.

I Musicart
Plaça de la Vila / 18.00 h
Primera trobada de música i art al carrer

Diumenge 6
Exposició i venda de pèsols
Pg. Mare de Déu de Montserrat / 10.00 h
Exposició i venda per part de productors de pèsols i comerciants. Expositor convidat: Marca de garantia Productes de
l’Empordà.

Taller infantil: pintura, collage,
pelar pèsols...
Pg. Mare de Déu de Montserrat / 10.30 h
Organitza: Acció Juvenil

I Musicart
Plaça de la Vila / 11.15 h
Primera trobada de música i art al carrer

Passejada oficial per la Festa del Pèsol
Pg. Mare de Déu de Montserrat / 12.30 h
Degustació dels pèsols ofegats de Llavaneres
Pg. Mare de Déu de Montserrat / 12.00 h
Plats elaborats pels restauradors de la vila

Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme

Divendres 11
Exposició de civisme

Gràcies. Fem un bon equip

Sala de plens de l’Ajuntament

Horaris de visita: de dilluns a diumenge de 10 a 14 hores;
dimarts i dijous de 16 a 20 hores. Fins el 27 d’abril

Organitza: Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres i Diputació de Barcelona

Concert de jazz
Big Band Jazz Maresme i Marian Barahona
El Casal de Llavaneres/ 22.00 h
Primavera de les Arts. Preu: 7 €; 5 € amb el carnet Jove

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes.

Dissabte 12
Presentació del nou llibre de contes

La fada Englantina a casa dels Masriera

Sala d’actes de la Biblioteca Mpal. / 12.00 h
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes

Lliurament de premis Mostra Literària Local 08
Sala d’actes de la Biblioteca Mpal. / 12.45 h
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes

Diumenge 13
Espectacle infantil La rateta,
amb la companyia L’Estaquirot
El Casal de Llavaneres / 18:00 h
Preu: 4 €

Organitza: La Xarxa d’Espectacle Infantil i
Juvenil

Divendres 18
Sortida al teatre El llibertí,
al Teatre Poliorama de Barcelona
Passeig de Jaume Brutau / 21.30 h

Preu: 30 €. Inclou el bus i l’entrada
Compra d’entrades: Ca l’Alfaro, fins el 4 d’abril de 2008

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes

Dissabte 19

Homenatge a Teresa Villanova
El Casal de Llavaneres / 18.00 h
Organitza: Secció de Teatre d´El Casal
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Dimarts 22
Conferència: El teletreball com a sortida
laboral Cicle d’empresa i RSC
Sala d’actes de la Biblioteca Mpal. / 15.15 h
A càrrec de Paola Mattio, consultora associada
de NCH & Partners

Organitza: Les 3 Viles. Ajuntaments de
Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes

Divendres 25
Festa de Sant Jordi
Parc de Ca l’Alfaro/ 20.30 h
Programa:
· 20.30 h Exhibició de l´agrupació de balls de bastons Els Picadits, de Vilassar de Mar
· 21.00 h Exhibició de balls bascos amb el grup
Euskal Etxea

· 21.30 h Actuació dels grallers Pèsol,
de Llavaneres
· 22.00 h Sopar de Sant Jordi
· 23.00 h Concert del grup musical
Belda i el Conjunt Badabadoc
Organitza: CAL Llavaneres i Acció Juvenil

Dissabte 26
L’hora del conte L’home del sac
Sala d’actes de la Biblioteca Mpal. / 12.00 h
amb la rondallaire Marta Jarque

Organitza: Biblioteca Municipal i Regidoria de
Cultura

Concert de Màgic Trio
El Casal de Llavaneres / 22.00 h
Preu: 6 €

Organitza: Secció de Música d’El Casal de
Llavaneres

Diumenge 27
Concert de primavera
Jardins de Can Caralt / 12.00 h
Organitza: Escola Municipal de Música

Dilluns 28
XIV Mostra de Pans
Carrer de Munt/ 17.00 h
Celebració de la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat.
Els vianants podran degustar pans de diferents sabors i
vi dolç, i a l’església es farà una ofrena floral dedicada a la
Mare de Déu.

Organitza: Associació La Dona per la Dona

Dimecres 30
Audició d’alumnes
Escola de Música. Can Caralt / 19.15 h
Organitza: Escola Municipal de Música

El millor jazz de la comarca, en
concert a Llavaneres

La Big Band Jazz Maresme actuarà a Llavaneres el proper 11 d’abril, en
el marc de la Primavera de les Arts. El director musical de la banda ens
explica la trajectòria d’aquest conjunt musical format per disset músics,
entre els quals hi ha el llavanerenc Pep Rius, que n’és el contrabaix.

Gerard Nieto.

Director musical de la
Big Band Jazz Maresme
Com va néixer el grup?

Va néixer per dos factors.
D’una banda, per la inquietud que des de feia anys
tenien diversos músics
de la comarca de formar
una big band i omplir,
així, un buit musical important. De l’altra,
la Casa de la Música Popular ens va donar
el primer impuls, i encara ens en dóna, per
poder aconseguir un local d’assaig, alguns
arranjaments i alguns concerts. De mica en
mica vam anar buscant els músics que millor podien encaixar en el projecte, incloenthi tant els que tenien molta experiència com
les joves promeses, fins a constituir-nos en
la formació actual.

L’interès pel jazz creix cada cop més a la comarca, això facilita la continuïtat de bandes
com la vostra?

Sens dubte que això hi ajuda molt, però el
que realment facilita la continuïtat d’una
banda de la nostra envergadura és, en primer lloc, la il·lusió i l’energia que els músics
hi puguem posar i, en segon lloc, el suport
que les institucions i empreses de la comarca ens puguin donar. Cal pensar que les
formacions musicals grans difícilment són
rendibles i habitualment, degut a l’interès

cultural que tenen, acostumen a estar esponsoritzades per ajuntaments
i/o empreses importants
de la zona.

Què podeu avançar del
concert que oferireu a
Llavaneres?

Presentarem un programa que tenim molt consolidat amb la
Marian Barahoma, on la comunicació i la
química entre la cantant i l’orquestra és total i on es podrà gaudir de temes populars i
coneguts dins del món del jazz, amb arranjaments realitzats especialment per a la nostra formació. Autors com Duke Ellington,
Count Basie, Sammy Nestico i Neal Hefti,
entre d’altres, sonaran aquest dia. En definitiva, swing, blues i molta energia i bon feeling
a l’escenari, com és habitual a les nostres actuacions.

Quins projectes teniu entre mans?

Hi ha diversos projectes que se’ns presenten
a mitjà i llarg termini. Un d’ells és la col·
laboració amb algun solista internacional,
encara per concretar, tot i que estem en contacte amb uns quants músics del panorama
jazzístic internacional. L’altre projecte és la
gravació del primer disc de la big band que,
si tot va bé, la propera temporada hauria de
veure la llum.

eleccions generals

Els resultats del 9-M a Llavaneres
Un 72,58% dels electors de Llavaneres
va participar en la jornada electoral del
9 de març. Aquesta xifra suposa un descens respecte dels comicis generals de fa
quatre anys. Igual que el 2004, CiU va

tornar a ser la força més votada, seguida
del PSC. Us presentem els resultats del
9-M al nostre municipi, una jornada que
va estar marcada per l’estrena del CEIP
Serena Vall com a nou col·legi electoral.

la contra

llavaneresinforma

patrimoni

Viatge al passat

Els alumnes de 6è de primària coneixen els orígens de Llavaneres gràcies a les visites
guiades que organitza el Museu-Arxiu

Alumnes del CEIP Sant Andreu, en la visita guiada organitzada pel Museu-Arxiu de Llavaneres.
El Museu-Arxiu de Llavaneres va portar a
terme, a finals de febrer, un intens programa pedagògic adreçat als alumnes de 6è
de primària dels CEIP Sant Andreu i Serena Vall, amb l’objectiu de donar a conèixer
la història i els edificis més importants de
Llavaneres. Les visites guiades van anar a
càrrec del director del Museu, Lluís Albertí, que va fer, als nois i noies participants,
un repàs detallat dels orígens i l’evolució
del municipi, acompanyat de Xavier Vergés, membre de l’arxiu parroquial. Lliçons
d’història autèntiques a peu de carrer.
Les visites comencen a l’església del cementiri, un dels edificis més antics de la
població, d’estil gòtic tardà i que data del
segle XVI. Es tracta de l’antiga església
parroquial que, a més de la funció religiosa, complia les funcions de defensa dels
habitants de l’època. Van construir-la dalt
d’un turó per refugiar-se millor dels atacs

dels enemics en un moment que el bandolerisme i la pirateria eren molt habituals.
Els alumnes també van poden escoltar les
explicacions sobre l’època romana -que ha
deixat empremta a Can Sanç-, i sobre l’època feudal, en què els habitants de la zona,
com també els de Mataró i Argentona, depenien del senyor de Burriac, de qui van
aconseguir deslliurar-se gràcies al Rei.
La segona parada és l’actual església parroquial de Sant Andreu, construïda entre
1752 i 1836 i d’estil neoclàssic. Des d’aquest
enclavament, els alumnes aprenen com
es va traslladar el centre de la població a
aquest indret amb l’obertura dels primers
carrers del municipi: el carrer de Munt, el
carrer del Mig (actual Cardenal Vives) i el
carrer de Baix (Avinguda de Catalunya).
Aquest fet coincideix, com explica Albertí,
amb el moment històric en què la majoria
de gent deixa de viure a les masies de la

muntanya i es trasllada al poble. Un dels
elements més singulars del temple és el
retaule major dedicat a Sant Andreu, que
és del segle XVII i d’estil renaixentista, així
com també diversos retaules de les capelles laterals, renaixentistes i barrocs. Tots
procedeixen de l’església del cementiri.
La visita continua a Can Farnés, una casa
modernista que actualment acull la residència dels Germans de la Creu Blanca,
al final del carrer de Munt. El director del
Museu aprofita la visita per donar a conèixer entre els alumnes l’estil decoratiu
del modernisme i explicar el fenomen de
l’estiueig que es va produir a Llavaneres i a
molts altres pobles de l’entorn de Barcelona
entre finals del segle XIX i començaments
del XX, protagonitzat per la burgesia barcelonina. En algunes ocasions, la visita es
tanca a Can Caralt, per tal que els nois i
noies coneguin el Museu i la Pinacoteca.

