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Aquest mes de juliol l’Ajuntament ha signat el conveni a través del qual la llar 
d’infants Sant Nicolau passa a ser veritablement de titularitat municipal. És una 
notícia molt bona, ja que ens permet assegurar la continuïtat de les places que 
oferta el centre i donar una solució a les famílies, a més d’aportar transparència i 
regularitzar la situació actual. 

Aquest mateix juliol, hem signat el nou conveni col·lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament per un període de 5 anys, conveni que en millora substancialment les 
condicions laborals. Cal destacar la bona entesa que hi ha hagut amb els represen-
tants dels treballadors i la rapidesa amb què s’ha tancat la negociació.

D’altra banda, vull agrair la gran participació ciutadana en les Olimpíades Populars 
2008 i en les activitats de la Festa Major de la Minerva, amb la qual, de nou, ha 
quedat palesa la implicació de la ciutadania en les festes i en les tradicions de Sant 
Andreu de Llavaneres. En aquest sentit, vull felicitar la Comissió Olímpica per les 
hores de feina que han dedicat a aquest gran esdeveniment esportiu.

I també en matèria esportiva, aquest mes de juliol hem pogut obrir les portes del 
nou camp de futbol municipal i n’estem renegociant la concessió de la gestió pri-
vada per 50 anys perquè l’únic camp de futbol municipal sigui veritablement del 
poble.

Per últim, m’omple de satisfacció poder anunciar que l’Ajuntament ha signat un 
conveni amb l’IES Llavaneres, que permetrà utilitzar les pistes poliesportives de 
l’institut en dies festius, caps de setmana i períodes de vacances. Feia molts anys 
que Llavaneres no tenia cap espai d’esbarjo al centre del poble on es pogués jugar 
a pilota i aquesta mancança ja s’ha solucionat.

Bon estiu a tothom.

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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L’alcalde i els regidors Josep Molina i Juan Manuel Garcia segellen el nou conveni amb els 
representants dels treballadors municipals.
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esports

Les graderies van quedar plenes a vessar el dia de la inauguració.

El camp de futbol nou obre les portes

Llavaneres ha inaugurat el camp de fut-
bol nou amb un partit que va enfrontar 
els veterans del CE Llavaneres amb els 
del Barça, celebrat en el marc de la Festa 
Major d’estiu i que commemorava, tam-
bé, el 25è aniversari de l’equip de vete-
rans del Llavaneres. El partit, de marcat 
caràcter festiu, va servir per veure algu-
nes figures del dream team i va marcar 
l’inici de l’ús de les instal·lacions per a 
tota la població. El Club Esportiu Llava-
neres ja podrà utilitzar el camp de futbol 
nou durant la pretemporada.

La inauguració d’aquesta instal·lació és 

el primer pas cap a la consecució de la 
zona esportiva nova, que s’ha de com-
pletar amb la construcció del nou pave-
lló municipal, un camp de futbol 7, un 
gimnàs i piscines cobertes i descobertes. 
A més, s’està treballant perquè el perío-
de de concessió privada es rebaixi de 50 
a 35 anys i les instal·lacions del pavelló 
i dels camps de futbol i futbol 7 no for-
min part d’aquesta concessió.

Les instal·lacions
El camp de futbol nou compleix les 
mides reglamentàries que marca la Fe-
deració Catalana de Futbol, amb unes 

dimensions de 100 metres de llarg per 
60 d’amplada i la possibilitat de recon-
vertir-lo en dos camps de 60x30 metres. 
Tot el terreny de joc disposa de gespa 
artificial d’alta qualitat i les graderies te-
nen una capacitat per a 224 espectadors 
asseguts. Les instal·lacions compten 
amb quatre vestidors per a l’equip local, 
quatre per als visitants i dos vestidors 
i despatxos d’àrbitre. També hi ha tres 
magatzems, una sala de màquines i una 
bugaderia. El perímetre del camp de fut-
bol disposa, a més, d’un sistema de re-
collida d’aigües pluvials que s’utilitzarà 
per a regar el terreny de joc.

L’Ajuntament inaugura el nou camp de futbol municipal amb el principal atractiu de disposar de 
gespa artificial. En els propers mesos s’acabaran d’arranjar els accessos a peu i amb vehicle

L’Ajuntament ha treballat paral·lelament a l’obertura del 
camp per arranjar el lateral de l’avinguda de Sant Andreu i 
garantir la seguretat dels vianants que volen accedir a la nova 
zona esportiva. Les obres han consistit a desbrossar i apla-
nar el terreny i col·locar una tanca de seguretat que separa 
la carretera de la zona de vianants. Aquest accés serà pro-
visional, a l’espera de la finalització de la resta del complex 
esportiu. A més llarg termini està prevista la construcció d’un 
pont, també de vianants, que travessarà la riera a l’alçada del 
CEIP Serena Vall. L’arranjament de l’accés a les instal·lacions 
es completarà amb l’habilitació d’una zona d’aparcament per 
als usuaris de la zona esportiva.

L’accés al camp



L’esperit olímpic fa anys que resideix a Sant 
Andreu de Llavaneres. Des de 1984 el mu-
nicipi no ha deixat d’organitzar les Olim-
píades Populars i enguany se n’ha disputat 
una nova edició. El tret de sortida, el va do-
nar la cerimònia inaugural amb l’arribada, 
per mar, de la flama olímpica a mans d’una 
sacerdotessa procedent de l’Olimp grec, 
que la va lliurar al regidor d’esports, Pep 
Molins. A partir d’aleshores, la flama va 
encendre la torxa olímpica i els rellevistes 
van recórrer els diferents barris del munici-

pi fins arribar al passeig de la Mare de Déu 
de Montserrat, on va tenir lloc la cerimònia 
d’obertura. 

L’esportista llavanerenc Xavi Mora va ser 
l’últim rellevista de la flama i l’encarregat 
d’encendre el peveter. Acte seguit, l’alcalde 
inaugurava oficialment les Olimpíades Po-
pulars 2008.  

Des d’aquell moment, es van iniciar les 
diferents competicions esportives –fins a 

una quarantena- i el 13 de juliol es va ce-
lebrar la cerimònia de cloenda. En l’acte 
de tancament, l’alcalde i els regidors de la 
corporació van lliurar les darreres medalles 
i es van sortejar múltiples premis entre els 
participants. Al final, una altra sacerdotes-
sa grega va emportar-se la flama olímpica 
cap a l’Olimp.

A l’última pàgina d’aquesta revista trobareu 
la relació de guanyadors de les Olimpíades 
Populars 2008.
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Imatges de les cerimònies d’obertura i cloenda, així com d’algunes de les competicions disputades.

L’esport s’apodera de Llavaneres
Més de 400 persones han participat, del 4 al 13 de juliol, en les Olimpíades Populars 2008. Ha 
estat la setena edició d’un esdeveniment que, com els Jocs Olímpics, se celebra cada 4 anys
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L’alcalde i el propietari de Topopel segellant el conveni.

Després de mesos de negociacions, 
l’equip de govern ha arribat a un acord 
amb els propietaris de l’escola bres-
sol Sant Nicolau, per adquirir-la i con-
vertir-la en municipal. L’Ajuntament 
n’ha segellat la compra amb l’empresa 
propietària, Topopel SA, per un valor 
d’1.431.741’96 €, IVA inclòs. Urbanís-
ticament s’adquireix l’edificació actual i 
els 1.102 m2 del solar de què disposa. 
El conveni inclou l’adquisició del restau-
rant annex, que passarà a convertir-se 
en cuina i en dependències noves de la 
llar d’infants.

Pel que fa a la titularitat d’aquesta llar 
d’infants, ja s’han iniciat els tràmits per 
regular-ne la situació administrativa per 
tal que la Generalitat la reconegui com 
a centre públic. D’altra banda, es preveu 
que la licitació de la gestió del centre sur-
ti a concessió pública abans de finalitzar 
l’any.

Augmenta l’oferta de places públiques
Amb l’adquisició del centre Sant Nico-
lau s’aconseguirà mantenir les 102 pla-
ces que ja ofertava aquesta llar d’infants. 
L’alcalde, Bernat Graupera, garanteix així 

que tots els nens empadronats a Llavane-
res i que van realitzar la preinscripció a 
l’escola bressol municipal Minerva, tin-
dran assegurada una plaça pública sen-
se haver de marxar del poble. Caldrà, a 
més, instal·lar un mòdul provisional a la 
llar d’infants Minerva per donar cabuda 
a tots els infants preinscrits. La principal 
demanda de places es registra en el grup 
d’1 a 2 anys, que és on actualment hi ha 
llista d’espera, mentre que els grups de 0 
a 1 any i de 2 a 3 anys disposen de prou 
places per cobrir amb escreix la demanda 
del municipi.

L’Ajuntament adquireix l’escola 
bressol Sant Nicolau

educació 

La compra de la llar d’infants permetrà que esdevingui de titularitat municipal. L’Ajuntament 
farà ara els tràmits per tal que es converteixi en un centre públic

El conveni en xifres 
Preu d’adquisició: 
1.431.741’96 euros (IVA inclòs)

Què inclou? 
Les construccions de la llar d’infants, 
el restaurant, el solar de 1.102 m2, 
tot el material docent i el mobiliari. 

Places que oferirà el proper curs 
escolar la llar d’infants St. Nicolau: 102
Grups de 0 a 1 anys: 1 (Ràtio d’alumnes per aula: 8)

Grups de 1 a 2 anys: 4 (Ràtio d’alumnes per aula: 13)

Grups de 2 a 3 anys: 2 (Ràtio d’alumnes per aula: 20)



Èxit de públic a les activitats de Sant Pere

Arribada de la Flama 
del Canigó

32è Aplec de la sardana

Exposició de dibuix a 
Ca l’Alfaro

cultura
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Davant la bona resposta dels assistents, l’Ajuntament programarà més concerts de música clàssica 
a l’església de Sant Pere
Prop de 250 persones van omplir de gom 
a gom l’església de Sant Pere per assistir 
al primer concert de música clàssica que 
es programava en aquest temple. El pú-
blic va quedar molt satisfet amb el recital 
que va oferir Arts Quartet, motiu pel qual 
la Regidoria de Cultura ha manifestat la 
intenció de programar més concerts en 
un futur proper. La revetlla de Sant Pere 
va continuar dissabte al poliesportiu del 
barri, amb activitats infantils, la sardina-
da popular i el ball amb l’orquestra Pri-
vada. Prop de 500 comensals van omplir 
la vuitantena de taules que s’havien ha-
bilitat per al sopar i la xifra d’assistents 
es va veure augmentada posteriorment, 
amb el ball.

Un any més la Flama del Canigó va arribar a Sant Andreu de 
Llavaneres coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Un cop les 
autoritats van realitzar els parlaments i la lectura del manifest, 
la Flama va encendre la foguera del passeig Jaume Brutau i la 
colla de diables Els Banyuts de Llavaneres va iniciar un correfoc 
pel centre del municipi. La revetlla va finalitzar al parc de Ca 
l’Alfaro amb ball a càrrec de la Banda Puig.

Les cobles Jovenívola de Sabadell, Principal del Llobregat i Cobla 
Premià van ser les encarregades de fer ballar el públic assis-
tent al 32è Aplec de la Sardana de Sant Andreu de Llavane-
res. Les cobles van arribar a interpretar fins a 16 sardanes, 
dues de les quals eren estrenes: Dos cors vibrants, de Tomàs 
Gil Membrado, i A la meva manera, de Josep Fecúndez. A més 
de ballar sardanes, els assistents també van poder adquirir 
recordatoris de l’aplec en forma de càntirs i safates, o el CD 
que recull les 17 sardanes que s’han estrenat a Llavaneres en 
aquests 31 anys d’Aplec.

El 18 de juny es va inaugurar l’exposició del Taller de Dibuix 
per a la Gent Gran a la sala d’actes de Ca l’Alfaro. La professora 
d’aquest taller, Cecília Morales, destaca que en les obres expo-
sades es pot apreciar l’esforç i l’entusiasme de tots els partici-
pants, els quals hi mostren la seva manera única i personal de 
veure i interpretar la realitat.



Llavaneres disposa de 430 metres de costa repartits 
entre la platja de l’Estació, la de Les Barques i la més 
petita, la platja del Balís. Per garantir la seguretat dels 
seus usuaris, l’Ajuntament ha confiat novament els 
serveis de socorrisme aquàtic a la Creu Roja. Entre el 
23 de juny i l’11 de setembre, el personal d’aquest or-
ganisme vigila les platges des de les 10 del matí fins 
a les 6 de la tarda. Malgrat l’assistència que presten 
els socorristes, hem d’evitar determinades situacions 
que poden comportar riscos per a la nostra salut.

L’aigua del mar conté fins a 75 elements que són 
beneficiosos per al nostre organisme. Cal tenir en 
compte, però, els accidents per ofegament o per tall 
de digestió. Els símptomes d’un tall de digestió són 
el mareig, les nàusees, els vòmits, les rampes, les 
esgarrifances, la pal·lidesa, el pols dèbil, la inconsci-
ència i l’aturada cardíaca. Altres accidents marítims 
que poden produir-se són els atropellaments per 
taules de windsurf o per les llanxes dels practicants 
d’esquí nàutic i les lesions causades per les hèlixs de 
motos aquàtiques i petites embarcacions.

Per a prevenir els accidents marítims, la Regidoria 
de Salut de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavane-
res ha previst un sistema de balises que garanteix la 
seguretat dels banyistes tot acotant les zones destina-
des a les embarcacions i separant-les de les de bany. 
A més, s’han habilitat unes entrades que faciliten 
l’accés al bany de la gent gran, de la sorra a l’aigua 
i a la inversa.

Un altre risc és la possible presència de meduses a 
primera línia de mar. S’ha d’evitar que la pell entri 
en contacte amb aquests invertebrats però, en cas de 
contacte accidental, cal aplicar-hi aigua de mar o una 
solució subministrada pel servei de socors.

D’altra banda, el sol és una font de salut excel·lent si 
se’n fa ús amb mesura. Contràriament, no és bo expo-
sar-s’hi durant estones llargues ni en els moments de 
màxima intensitat (de 12 del migdia a 4 de la tarda), 
pel risc de patir insolació, cremades, deshidratació, 
mal de cap, atacs epil·lèptics i manca de ventilació 
respiratòria. És important utilizar sempre cremes so-

lars amb una protecció adequada a cada tipus 
de pell. En el cas dels nens i de les nenes, i do-
nada la seva major vulnerabilitat a l’exposició 
solar, cal extremar més les precaucions.

Igualment necessàries, per tal de garantir la 
seguretat del banyistes, són les preses de mos-
tres i les analítiques, tant de la sorra de la platja 
com de les aigües del nostre litoral. Aquestes 
actuacions garanteixen la qualitat sanitària de 
l’entorn i les anàlisis són realitzades per la Di-
putació de Barcelona i l’Agència Catalana de 
l’Aigua del Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament Jove Electrònic convida els 
joves a participar a través del seu eslògan 
LINKA’T. L’objectiu és apropar el col·lectiu 
jove a conèixer el funcionament, les actu-
acions i els serveis municipals que s’estan 
duent a terme, així com els assumptes que 
es decideixen, dia a dia, en un Ajuntament. 
La iniciativa de l’Ajuntament Jove va dirigi-
da als joves de 14 a 18 anys de la vila i als 
alumnes de l’IES, i els anima a participar 

en les diferents pautes de desenvolupa-
ment del procés electoral per escollir, a tra-
vés del vot presencial o electrònic, l’agrupa-
ció d’electors joves per encapçalar el govern 
municipal durant dotze dies.

Per a la fase d’assessorament, s’ha elaborat 
el programa “coneix l’Ajuntament de prop”, 
on s’ensenya de manera explicativa i pràc-
tica als futurs votants què és l’Ajuntament, 

com està format i quin n’és el funciona-
ment i, d’altra banda, se’ls donen tots els 
conceptes i pautes per desenvolupar el pro-
cés electoral. Per tot això, hi haurà vídeos 
explicatius, sessions informatives i la crea-
ció d’un blog per als joves que estiguin inte-
ressats a formar agrupacions i a participar 
del govern de Sant Andreu de Llavaneres.

A continuació n’anunciem el calendari:
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La platja de Llavaneres compta amb tots els serveis.

sanitat

Ja ha arribat l’estiu!

Ajuntament Jove Electrònic 2008

La platja ens ofereix tres elements diferenciats -sol, aigua i sorra-, dels quals és important 
conèixer les virtuts i com fer-ne un bon ús per evitar riscos per a la nostra salut

Risc d’incendis
Les altes temperatures 
de l’estiu tornen a esta-
blir l’estat d’alerta davant 
la possibilitat d’incendis 
forestals. L’Agrupació de 
Defensa Forestal de Llava-
neres demana a la pobla-
ció que extremi les pre-
caucions per evitar el risc 
d’incendis. Així mateix, es 
recorda que queda absolu-
tament prohibit fer foc en 
indrets que distin menys 
de 500 metres de zones 
boscoses o de matolls. No-
més es podran encendre 
focs amb una autorització 
escrita del Departament 
de Medi Ambient de la Ge-
neralitat de Catalunya.

participació ciutadana

                 setmana  dilluns  dimarts  dimecres  dijous  divendres  dissabte  diumenge

        1  15 set  16 set  17 set  18 set  19 set  20 set  21 set

        2  22 set  23 set  24 set  25 set  26 set  27 set  28 set

        3  29 set  30 set  1 oct  2 oct  3 oct  4 oct  5 oct

        4  6 oct  7 oct  8 oct  9 oct  10 oct  11 oct 12 oct

Constitució de la Junta Electoral de 
Zona i publicació del Cens electoral 
Juvenil (18 de setembre)

Decret de convocatòria de les 
eleccions (15 de setembre)

Inici de la Fase d’Assessorament 
(Del 22 setembre al 10 d’octubre)



Què hi podem trobar, al Museu-Arxiu?
Hi ha unes interessants col·leccions 
d’objectes antics que fa 25 anys va ini-
ciar en Quim Bertran en una petita ha-
bitació d’El Casal de Llavaneres. Des 
d’aleshores, aquestes col·leccions 
han anat creixent mitjançant dona-
cions i alguna adquisició. Podem 
trobar una exposició molt completa 
de màquines de fotografiar i de pro-
jectors, així com també d’aparells de 
ràdio. També hi ha una sala amb una 
interessant col·lecció d’utensilis que 
eren d’ús quotidià a les llars i al camp 
(arades, bàscules romanes, aixetes de 
vi, llums, claus, eines, etc). 

A la primera planta de l’edifici hi ha 
la pinacoteca, inaugurada el 1992 al 
segon pis de l’Ajuntament i que, de la 
mà de l’Enric Roma, ha anat creixent i 
millorant la qualitat. S’hi exposen un 
centenar d’obres de pintura catalana 
del segle XX d’autors com Joaquim 
Mir, Ricard i Alfred Opisso, Ramon 
Calsina, Antoni Clavé... i d’altres de 
relacionats amb Llavaneres, com 
Aureli Tolosa, Joaquim Vancells, Jo-
sep i Lluís Masriera, etc. Pel que fa a 
l’Arxiu, es conserva la documentació 
de l’Arxiu Històric Municipal des de 
1548, amb els primers llibres d’actes 
de l’Ajuntament i d’altres documents 
i fotografies antigues donats per enti-
tats i particulars.

Quin criteri se segueix a l’hora de 
programar les exposicions i la resta 
d’activitats?
Des de l’equip de treball del Museu-
Arxiu procurem que hi hagi una gran 
diversitat pel que fa a les mostres. 
Programem exposicions d’art amb 
artistes consagrats que representin 
les diferents tècniques i estils i tam-
bé procurem donar cabuda a joves 
artistes, preferentment locals. Orga-
nitzem alguna exposició de ciències 
naturals, fotografia, història i d’altres 
de producció pròpia sobre temes lo-
cals, com les que vam fer sobre el 
futbol a Llavaneres o la dels 50 anys 
d’Homenatge a la Vellesa.

Quines activitats paral·leles s’hi rea-
litzen?
Hem organitzat alguna conferència 
sobre temes de les exposicions; fem 
uns tallers de fang al pati de Can Ca-
ralt per als alumnes del CEIP Sant 
Andreu i del Serena Vall; cada any 
fem visites guiades per explicar la his-
tòria de la població amb els alumnes 
de 6è de primària de les dues escoles 
i també amb algun grup de l’IES Lla-
vaneres.

Creu que la població llavanerenca està 
compromesa amb les propostes culturals 
de què disposen?
A poc a poc la nostra població va co-
neixent el Museu-Arxiu i, cada cop 
més, s’acosta a Can Caralt per gau-
dir de les nostres exposicions. Estem 
contents de la resposta de la població 
i també de la de les poblacions veïnes.

I què en pensa del jovent i de la seva rela-
ció amb la cultura del seu poble?
El jovent no és, dissortadament, un 
públic habitual al museu. Probable-
ment perquè les activitats que hi rea-
litzem no hi van dirigides. A l’hora de 
fer la programació potser hauríem de 
pensar en aquest sector de públic.

Quina novetat ens depara el Museu-Arxiu 
de cara als propers mesos?
Fins a finals d’any tenim preparades 
diverses exposicions: el mes de setem-
bre, una de fotografies de la Guerra 
Civil realitzades per un soldat italià en 
les poblacions del front de l’Ebre; una 
de pintura; una altra sobre el món de 
les papallones i, a finals d’any, una de 
dedicada a la tradició de les puntaires 
a Llavaneres. Aprofitant l’avinentesa, 
si algú té alguna fotografia antiga 
de puntaires i ens la vol deixar per a 
l’exposició, només cal que ens la faci 
arribar al Museu.

D’altra banda, també tenim pre-
vist inaugurar properament la sala 
d’escultura, situada a la galeria lateral 
del primer pis i que ja tenim condi-
cionada.

8 llavaneresinforma

entrevista

“A poc a poc, la nostra població va 
coneixent el Museu-Arxiu”

Lluís Albertí. Director del Museu-Arxiu de Llavaneres

Nascut a Barcelona l’any 1957, 
Lluís Albertí és llicenciat en 
Geografia i Història per la 
Universitat de Barcelona, a 
més d’haver cursat un Màster 
en Arxivística a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i un 
Màster en Museologia i Gestió 
del Patrimoni Cultural a la 
Universitat de Barcelona. 
Afeccionat a la lectura i als 
viatges, és director del 
Museu-Arxiu des de 2005.
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educació / esports

benestar social / participació ciutadana

L’IES cedeix les pistes poliesportives al municipi

Un llibre que recupera la memòria històrica

Música sota les estrelles
L’acte va esdevenir un multitudinari i emotiu record del període de la Guerra Civil.

L’Ajuntament i l’IES Llavaneres han signat un 
conveni perquè la població pugui fer ús de les 
pistes esportives del centre durant els caps de 
setmana, dies festius i períodes de vacances. 
L’equip de govern agraeix al Consell Escolar 
del centre les facilitats ofertes perquè el con-
veni hagi arribat a bon port i es compromet a 
adequar uns accessos independents i separats 
dels de l’institut. Amb aquest acord, Llavane-
res ofereix, al casc urbà, un espai on poder 
jugar a pilota sense ocasionar molèsties als ve-
ïns. El darrer equipament esportiu similar va 
ser el poliesportiu de Can Matas, reconvertit 
actualment en el parc que envolta la biblioteca 
municipal.

El 10 de juliol es va presentar a la sala de plens 
de l’Ajuntament -plena de gom a gom- el lli-
bre Diario de un biberón, amb la presència de 
l’escriptor Manel Fernàndez Sosa i de l’autor 
del diari Dídac Ortiz, llavanerenc des de fa 8 
anys. En un acte que s’emmarca dins de les ac-
cions que estan portant a terme les regidories 
de Serveis Socials i Participació Ciutadana per 
recuperar la memòria històrica del municipi, 
Dídac Ortiz va explicar l’experiència que va 

viure quan va ser cridat a files només amb 17 
anys, formant part de l’anomenada quinta del 
biberó i lluitant als fronts de l’Ebre i del Segre 
durant la Guerra Civil. Aquestes vivències, les 
va deixar plasmades en forma d’anotacions en 
una llibreta que conserva des de 1945. La pre-
sentació del llibre també va servir perquè part 
del públic assistent compartís els records del 
període que els va tocar viure amb la resta de 
presents a la sala.

El IV Festival de Música d’Estiu es va celebrar 
els dies 11 i 13 de juliol als jardins de Can Ca-
ralt amb notable assistència de públic. El pri-
mer recital va anar a càrrec de Mireia Fornells 
i Joan Miquel Hernàndez, un duo de piano a 
quatre mans que va interpretar obres de Ravel, 
Piazzolla, Barber, Cosentino, Ligeti, Mompou 

i Gershwin. El concert de dissabte que havia 
d’oferir el quintet de vent, metall i percussió 
Barna Brass es va suspendre per la pluja. El 
darrer concert, el de diumenge, va ser el del 
quartet de corda clàssic Virus String Quartet, 
que va interpretar peces d’estils tan diferents 
com el jazz, el flamenc o el rock.

Els primers 
contenidors 
adaptats
Les àrees de conte-
nidors de la brossa 
de l’avinguda Pau Ca-
sals i de la plaça de 
la Vila han estat les 
primeres a adaptar-
se amb la palanca i el 
pedal que en faciliten 
l’obertura a persones 
amb mobilitat redu-
ïda. L’adaptació de 
la resta d’àrees de 
contenidors es farà 
esgraonadament du-
rant l’estiu.
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Les penyes de Llavaneres agermanades per una causa solidària.

Es tracta d’una acció de sensibilització social i de solidaritat 
amb les 40.000 persones que pateixen aquesta malaltia a tot 
l’Estat. En un acte de participació ciutadana i de recaptació de 
fons, centenars de llavanerencs van fer donacions, van com-
prar els productes de marxandatge de la campanya i van nedar 
uns quants metres a favor de la recerca de solucions per a l’es-
clerosi múltiple. L’alcalde, Bernat Graupera i els regidors Nani 
Mora, Sandra Carreras, Joan Rubal, Carme Bastida i Pep Mo-
lins, també es van afegir a la crida i es van llançar a la piscina.

A més, es va celebrar el primer torneig Triangular pro-Mulla’t 
de futbol sala entre la Penya Barça Llavaneres Joaquim Pas-
si, la Penya Perica de Llavaneres i la nova penya Athletic Club 

Gorka Iraizoz. 
Tot plegat es 
va produir el 
29 de juny i es 
van recaptar 
1054 euros, la 
xifra més alta 
fins ara acon-
seguida per aquesta iniciativa a Llavaneres. El nostre municipi 
s’ha avançat, així, a la celebració oficial de la campanya que va 
tenir lloc el passat 13 de juliol a més de 800 piscines de Catalu-
nya. L’any passat hi van participar més de 91 mil persones, que 
van nedar 58 milions de metres. 

El “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” 
recapta més de 1.000 euros a Llavaneres

Els consells sectorials: Tenen la finali-
tat de promoure i canalitzar la participa-
ció de les entitats i la ciutadania en els 
àmbits de la vida local que són competèn-
cia de l’Ajuntament. Tots els consells dis-
posaran d’un reglament intern i tindran 
la funció de debatre i valorar els afers que 
presenti el Consistori o les aportacions 
de qualsevol membre del consell, a més 
d’elaborar propostes relatives al seu àm-
bit d’actuació amb plena capacitat per a 
sotmetre-les a debat en el ple municipal. 
Els consells sectorials es reuniran, com a 
mínim, dos cops l’any, aixecaran acta de 
totes les sessions que celebrin, rebran el 
pla anual de treball de l’Ajuntament i es 
crearan per aprovació en sessió plenària.

El consell territorial: Està format per 
representants d’entitats i de la ciutadania 

i gira a l’entorn dels afers que afecten la 
vida quotidiana dels barris. Compta amb 
representació política (20%), d’entitats 
(40%) i de veïns majors de 16 anys a tí-
tol individual (40%). Té la funció de re-
collir valoracions o propostes dels veïns 
de Llavaneres, relatives al funcionament 
dels serveis municipals o de les seves ac-
tuacions en l’àmbit del consell: mobilitat 
de persones i vehicles, neteja viària, man-
teniment d’espais urbans, seguretat, etc. 
Les actes emeses pel consell territorial se-
ran traspassades als consells sectorials.

Consells de ciutadans i ciutadanes: 
És aquella participació que es realitza a 
títol individual, a requeriment de l’Ajun-
tament i triada per sistema aleatori, per 
dictaminar sobre un tema o projecte 
concret de competència municipal i que 

sigui d’especial rellevància per al futur 
del municipi. Es convocaran per ple, dis-
posaran d’un reglament intern i els seus 
membres seran majors de 16 anys. Es 
dissoldran quan hagin dictaminat sobre 
el tema pel qual havien estat convocats. 
Les resolucions que prenguin tindran ca-
ràcter preceptiu però no vinculant.

La participació de les entitats en els 
òrgans de Participació Ciutadana: Les 
entitats i associacions locals són l’ele-
ment principal dels consells sectorials de 
participació. Hi intervenen d’acord amb 
les funcions i normes específiques del re-
glament intern de cada consell sectorial. 
Formen els consells territorials de parti-
cipació conjuntament amb els represen-
tants de l’Ajuntament i dels veïns i veïnes 
escollits aleatòriament.

Les novetats del Reglament Orgànic Municipal (ROM) (IV)
El darrer lliurament dels nous blocs temàtics que incorpora el ROM, el dediquem al títol sisè, 
Òrgans de Participació Ciutadana

Llavaneres ha tornat a demostrar la seva solidaritat col·laborant activament amb la 
campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”

participació ciutadana

sanitat / esports



Agraïment

Vaig assistir al concert de 
l’església de Sant Pere, el meu 
barri des de fa 22 anys, i vull 
agrair-vos-ho. És el primer 
equip de govern que em fa

sentir que “els de mar” també 
som del poble. Moltes gràcies 
i moltes felicitats a qui hagi 
tingut aquesta idea.

M. Carmen Jiménez.
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La Regidoria d’Esports realitza un treball 
d’assessorament a les entitats esportives de 
la població i es preocupa, principalment, de 
promoure l’esport en l’edat escolar. Per tot 
això col·labora estretament amb les diferents 
associacions esportives del municipi. En 
aquest sentit, durant tot l’any aquesta regido-
ria organitza, amb l’ajut de les entitats, tot un 
seguit d’actes esportius per promoure la par-
ticipació ciutadana i la pràctica d’esport fede-
rat. La mostra més recent, l’hem tingut amb 
les Olimpíades Populars 2008, que han reu-
nit prop de mig miler de veïns de Llavaneres 
practicant quasi una quarantena d’esports. 
D’aquesta manera, es posa de manifest que 
la finalitat de la Regidoria d’Esports és arribar 
al màxim de persones per aconseguir que la 
pràctica esportiva a la nostra població sigui el 
més àmplia possible, perquè l’esport és salut 
i potencia la relació social dels practicants.

D’altra banda, aquesta àrea s’encarrega de 
gestionar les diferents instal·lacions esporti-
ves municipals. Actualment, Sant Andreu de 
Llavaneres disposa de la pista poliesportiva 
de Sant Pere i la del Balís, les pistes dels CEIP 
Serena Vall i Sant Andreu i les piscines muni-
cipals, a més del recentment inaugurat camp 
de futbol municipal. Aquesta última instal-
lació és el primer pas cap a la consecució del 
nou complex esportiu municipal que inclou-
rà un pavelló, piscines, una de coberta i una 

altra de descoberta, i un camp de futbol 7. La 
pista poliesportiva de l’IES Llavaneres també 
s’afegeix a la llista d’equipaments esportius 
del poble després que el centre n’hagi cedit 
l’ús, en períodes no lectius, a l’Ajuntament.

La Regidoria d’Esports també coordina el ca-
lendari d’utilització de les instal·lacions amb 
els clubs esportius que les ocupen durant la 
temporada regular, com són el CE Llavane-
res, el Club Bàsquet Llavaneres i els veterans 
de futbol sala. 

serveis municipals

L’esport com a font de salut 
i de relació social
La Regidoria d’Esports s’encarrega de gestionar les instal·lacions 
esportives municipals i promou la pràctica esportiva a tota la 
ciutadania però, sobretot, entre nens i joves, amb iniciatives com 
les Olimpíades Populars

a peu de carrer

llavaneresinforma

La fitxa
Tècnic:
Xavier Giménez

Regidor:  
Josep Molins

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

Telèfon:
937 023 626

Correu electrònic:
esports@llavaneres.es

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h 
(hores concertades)

Escriu-nos a:
premsa.sall@
santandreude-
llavaneres.cat

Aquestes són les 
cartes que han arribat 
aquest mes a la nos-

tra adreça electrònica.

Gràcies per la vostra 
col·laboració.

El tècnic i el regidor de l’àrea, a Ca l’Alfaro.

Fotodenúncia
La brigada municipal renova periòdicament l’aigua del llac 
del parc de Ca l’Alfaro amb la finalitat de netejar-ne el fons. 
Durant les tasques de neteja es va extreure brossa de tot ti-
pus, fins i tot, les restes d’un patinet. El llac no és un aboca-
dor. Cal preservar el medi natural evitant conductes incívi-
ques d’aquest tipus.
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Il·lusió 
i feina

Tot just fa un any de les eleccions municipals. 
Els vots dels llavanerencs ens van donar el dret i 
la responsabilitat de formar part del govern nou. 
Ens sentim protagonistes del canvi de rumb de 
la política i la gestió municipal. Malgrat tot, cal 
seguir treballant per tal que es continuï avançant 
en la millora de la gestió i en el compliment dels 
compromisos electorals. 

Aquests darrers anys a l’oposició, havíem tingut 
la impressió de desgovern i de manca d’objectius 
clars per al nostre poble. Ara, des del govern, te-
nim el deure de dinamitzar la política i la gestió 
amb la responsabilitat afegida que això suposa. 

Als de Gent no ens lliga cap disciplina de par-
tit, si bé ens agrada comptar amb el recolzament 
dels companys d’ICV-EUiA. El nostre objectiu 
no són els vots de les properes eleccions sinó el 
progrés de Llavaneres. Tenim les mans lliures i 

no ens fa por discutir actuacions i decisions que 
ens puguin semblar poc justificades. 

Cal vetllar per la presa de decisions fruit de 
l’estudi tècnic i d’una orientació política cohe-
rent. Cal un projecte clar per al poble amb un 
calendari que en marqui les prioritats. No ens 
deixarem endur pel populisme de carrer que ens 
entrebanca en els objectius generals proposats. 

A GLL hem après molt d’aquests més de deu 
anys de participació en política municipal; prou 
com per saber que l’únic principi a què ens hem 
de sotmetre és al del treball honest. El nostre ob-
jectiu va més enllà de pensar a guanyar vots; vo-
lem avançar en l’assoliment d’un model de poble 
just i sostenible. Llavaneres, el farem entre tots 
o no el farem.

Comptem amb tu.

Ha passat un any des que CiU va començar 
a liderar un projecte nou. Un any de moltes 
il·lusions, en què s’ha hagut de compagi-
nar la feina sistemàtica del dia a dia amb 
les sorpreses que sorgien a cada cantonada 
i amb les quals ha calgut conviure molt so-
vint. 

Il·lusió i feina han anat de la mà al llarg de 
tot aquest any. Certament s’han fet força co-
ses -tot i que hi ha molta feina que no es 
veu-, però encara en queden un munt per 
fer. Hi ha qui veurà el got mig buit; nosal-
tres el trobem mig ple i amb la seguretat que 
l’anirem omplint de mica en mica perquè les 
coses no es poden fer de cop, i encara menys 
quan tenim, a l’administració municipal, la 
situació financera  amb què ens trobem.

Il·lusió i feina de cara al futur, seguint 
amb la transparència urbanística i amb un 
model de poble que garanteixi la qualitat 
de vida de tots; solucionant els problemes 
de les persones i tirant endavant el pro-
jectes de construcció d’un centre de dia, 
un CEIP nou i una altra escola bressol; 
el casal de joves; el cobriment de la riera 
en tram urbà; l’arranjament del parc de la 
Llorita; un cementiri municipal; una pre-
fectura de policia; un centre logístic per a 
la brigada i un altre per a l’ADF; una deixa-
lleria municipal nova, etc.

Gràcies a tots i a totes per la confiança.

El nostre grup està portant a terme un treball intens 
que, en moltes ocasions, va més enllà de les respon-
sabilitats que es deriven de les nostres regidories. És 
un treball silenciós, que defuig l’autocomplaença i 
que suposa una capacitat important de pacte a nivell 
intern i extern. Un exemple d’aquest treball, sord 
però efectiu, és la negociació que ha dut a terme el 
nostre regidor amb el Departament de Governació 
de la Generalitat de Catalunya per rebre subven-
cions per a importants equipaments de Llavaneres. 
El Departament de Governació, dirigit pel també 
republicà Jordi Ausàs, s’ha compromès a invertir a 
Llavaneres més del que mai ha rebut el nostre mu-
nicipi, i és per això que podrem fer realitat un Centre 
de Dia nou, una Escola Bressol nova i un Casal de 
Joventut, compromisos que vam anticipar en el nos-
tre programa electoral. Aquests són només alguns 
dels exemples que avui són una realitat gràcies a la 
presència d’Esquerra al nostre Ajuntament i també 
a la Generalitat de Catalunya.

Una altra mostra de la nostra entrega és l’esforç de 
participació i de negociació en el terreny urbanístic. 
Vam ser els primers a demanar una Auditoria Urba-
nística i un Pla d’Equipaments i ambdós estudis es 
realitzaran. El primer fiscalitzarà els projectes urba-
nístics de l’anterior equip de govern per aconseguir 
més transparència, mentre que el segon permetrà 
equilibrar la necessitat d’equipaments educatius, 
culturals, esportius i de serveis, a les demandes del 
POUM nou, que també s’està treballant amb la par-
ticipació de tots els Grups Municipals. 

El pes d’Esquerra dins el govern va més enllà de les 
regidories que gestionem i de la nostra presència 
numèrica. Volem seguir treballant fent POBLE i 
aportant SENY a la gestió municipal. 

Contacta amb nosaltres a l’adreça electrònica: 
llavaneres@esquerra.org.

El 
compromís 
d’Esquerra

Ara sí: 
un any al 
govern
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“L’article d’aquest grup municipal no 
s’ha publicat per lliurament fora de 
termini”

L’auditoria sol·licitada per l’àrea d’Hisenda no ha apor-
tat cap informació nova sobre l’estat de les arques mu-
nicipals ja que el dèficit real era conegut per tots els 
grups polítics. El Gabinet Fornell, l’assessor econòmic 
que té l’Ajuntament fins ara, ja esmentava la realitat del 
dèficit en un informe revisat i acceptat per secretaria-
intervenció del Consistori.

En aquest moment no és la nostra intenció parlar de 
números, però sí de causes. El dèficit municipal actual 
no ha aparegut de la nit al dia, sinó que any rere any 
hi havia partides que quedaven per a més endavant. 
Aquesta situació s’inicia aproximadament l’any 2000, 
quan el Sr.Graupera era regidor d’Hisenda. Per què es 
va arribar en el seu dia a aquesta situació? La resposta, 
sense cap mena de dubte, és l’aferrissament del llavors 
regidor d’Hisenda a pagar les inversions amb tresoreria 
i no amb préstecs a llarg termini, tal i com ho advertia 
reiteradament l’assessoria econòmica en els diferents 
informes presentats i ignorats del tot. És a dir que la 
situació no és nova, sinó que s’ha anat arrossegant des 
d’anys anteriors degut a la gestió del Sr.Graupera. 

Un altre comentari de l’article de la revista se centra 
en els tres comptes amb saldo citats i no comptabilit-
zats pel registre de l’Ajuntament; aquells tres comptes 
fantasmes que l’antic regidor d’hisenda va comentar 
en una reunió i que corresponien als organismes au-
tònoms de ràdio i televisió, al Museu-Arxiu i al Patro-
nat Local de la Vellesa. Però com el seu nom indica es 
tracta d’organismes autònoms.

Podríem seguir incidint en més temes de fons de 
l’auditoria però de moment no ho farem.

El que sí comentarem és que aquesta auditoria no ha 
tingut cap utilitat per als tècnics i per als regidors de 
l’Ajuntament, però ens ha costat als ciutadans 12.000 
€, 4 vegades més del que ens costava quan l’assessoria 
econòmica realitzava els informes pertinents al res-
pecte. El prec, dirigit a l’Àrea d’Hisenda, és que no 
utilitzi més recursos municipals en accions sense 
contingut que només serveixen per a alimentar el seu 
ja conegut discurs demagògic.

Tant 
soroll…

Alguns comencem les vacances, d’altres ja n’han 
gaudit i n’hi ha que tot l’any  estan de vacances. Si-
gui com sigui, el setembre comença un nou curs 
a l’Ajuntament, el qual estarà marcat pel debat del 
POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).

Tal i com hem dit en diferents ocasions, el POUM 
és una eina bàsica de planificació i necessària per 
al nostre poble. El POUM garanteix, entre d’altres,  
els equipaments públics i la protecció dels espais 
oberts, en definitiva, senta les bases per tal de po-
der millorar la qualitat de vida de llavanerencs i 
llavanerenques.

Després de tant de soroll com s’ha fet, veurem 
què es portarà a aprovació. No diferirà gaire del 
POUM anterior. Per tant, es pot justificar l’endar-
reriment del nostre poble en matèria urbanística? 
Es pot justificar l’actuació irresponsable d’alguns 
en detriment del nostre poble? Es poden justificar 

les mentides d’altres a la campanya electoral? Es 
pot justificar que es posi en perill de la protecció 
dels sectors de muntanya amb normes urbanísti-
ques provisionals?

Algú haurà d’explicar el perquè de tot plegat. No-
saltres coneixem les necessitats i interessos de 
Llavaneres i n’estarem a l’alçada com hem estat 
demostrant, fent propostes en positiu en benefici 
de tots els ciutadans i ciutadanes, com és ara la 
Creació del Síndic del Ciutadà.

Seguim lamentant les formes: cartes electoralistes 
quan no toca, plens extraordinaris per temes im-
portantíssims i, sobretot, manca d’informació.

A l’oposició no és possible governar, però és la 
nostra responsabilitat contribuir al fet que es go-
verni millor. Aquest és el nostre objectiu.

Els 
comptes 
clars

 



Diumenge 3 d’agost 
Espectacle infantil
19.00 h / Parc de Ca l’Alfaro
Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 9 d’agost 
Marxa nocturna al Corredor
18.30 h / Sortida: Pati del Casal
Preu: socis: 3€ / no socis: 5€. Sopar no inclòs. 
Tradicional caminada fins al Santuari del Cor-
redor, sopar al restaurant i tornada nocturna. 
Hi haurà avituallaments i cotxe escombra
Organitza: Secció Esportiva d’El Casal de 
Llavaneres

Diumenge 10 d’agost
Ballada de sardanes 
19.00 h / Plaça de la Vila
Amb la Cobla Ciutat de Mataró

Organitza: Regidoria de Cultura

Divendres 15 d’agost 
Festa del Comerç
10.00 h / Es desenvoluparà durant els 
dies 15, 16 i 17 d’agost.
Organitza: La Unió de Botiguers i Serveis amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Llavaneres

Diumenge 17 d’agost de 2008 
Espectacle infantil
19.00 h / Parc de Ca l’Alfaro
Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 24 d’agost de 2008 
Ballada de sardanes 
19.00 h / Plaça de la Vila
Amb la Cobla La Nova Vallès.

Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 31 d’agost de 2008
Espectacle infantil
19.00 h / Parc de Ca l’Alfaro
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimecres 10 de setembre de 2008 
XXXVI Jornades Internacionals Folklòriques 
de Catalunya (Adifolk) 
10.30 h / Parc de Ca l´Alfaro
amb el grup de dansa Karangahan (Filipines)

Organitza: Regidoria de Cultura

Dijous 11 de setembre de 2008 
Ballada de sardanes 
11.45 h / Ps. de la Mare de Déu de Montserrat
Amb la Cobla Gironina. 
En motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

Ofrena floral al monòlit de 
Rafael de Casanova
Ps. de la Mare de Déu de Montserrat
En motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

Ballada de sardanes 
13.00 h / Ps. Mare de Déu de Montserrat
Amb la Cobla Gironina. 
En motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

Concert amb l´Orquestra Gironina
19.30 h / Parc de Ca l’Alfaro
En motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

Diumenge 21 de setembre
Dinar commemoratiu del Dia de la Vellesa
Pavelló Municipal
Organitza: Casal de la Gent Gran

Dijous 9 d’octubre
Excursió commemorativa del 
Dia de la Vellesa
Organitza: Casal de la Gent Gran

14 llavaneresinforma

agenda

agost / setembre 2008Curs de 
monitor 
de lleure 
infantil
Les regidories de Promo-
ció Econòmica i d’Educa-
ció i Joventut impulsaran, 
de cara a la tardor, un 
curs de monitor d’activi-
tats de lleure infantil i ju-
venil. El curs va adreçat 
especialment a aquelles 
persones que desenvolu-
pen tasques amb infants 
en col·legis, menjadors 
escolars, casals i esplais 
de lleure.

Començarà el 18 d’octu-
bre i es farà els caps de 
setmana fins a mitjans 
de febrer. La titulació es 
reconeix com a crèdits de 
lliure elecció. Cal tenir 18 
anys per poder-se apun-
tar i el preu és de 100 
euros. Les inscripcions 
s’obren al setembre, però 
tothom que estigui inte-
ressat a realitzar-lo pot 
adreçar-se a les oficines 
de l’àrea de Promoció 
Econòmica de Ca l’Alfaro.

Dia de la 
Vellesa
La gent gran de Llavane-
res celebrarà, el proper 
mes de setembre, el Dia 
de la Vellesa. Com en 
edicions anteriors, la ce-
lebració constarà d’un di-
nar i d’una excursió d’un 
dia. El dinar es portarà 
a terme el proper 21 de 
setembre al pavelló mu-
nicipal i el viatge es farà 
el 9 d’octubre. La d’en-
guany serà la 52a edició 
del Dia de la Vellesa i cal 
que tothom que en vul-
gui formar part s’adreci 
al Casal de la Gent Gran. 
L’any passat un centenar 
d’avis van apuntar-se a 
l’excursió que es va fer a 
Banyoles, mentre que el 
dinar va aplegar prop de 
220 comensals. 

Amb aquest títol s’obre una exposició de fotografies realitzada 
pel Museu d’Història de Catalunya, que presenta unes imatges 
inèdites trobades casualment per una ciutadana de Vipiteno 
(Bolzano). Aquestes fotografies van ser realitzades per un sol-
dat de les tropes italianes que havia fet la campanya feixista 
durant la Guerra Civil espanyola. Destaquen pel seu bon estat 
de conservació i el seu gran valor documental i gairebé totes 
corresponen a poblacions del front de l’Ebre.

Del 5 al 28 de setembre, a Can Caralt

Legionaris Italians de Mussolini a la 
guerra d’Espanya
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La Policia Local de Llavaneres, la primera 
de Catalunya amb certificat de qualitat

Finalitzen les sessions 
d’Alfabetització Digital i 
del Club de Feina

El Museu-Arxiu avança 
part del contingut del 
futur museu Bassat

governació

En un acte celebrat a la sala polivalent de Ca l’Alfaro, el director d’AENOR a Catalunya, Àngel Sán-
chez, ha lliurat la certificació ISO 9001 a la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres
Després d’un procés que ha durat mesos, la 
Policia Local de Llavaneres ja compta amb una 
certificació de qualitat reconeguda internacio-
nalment en més de trenta-cinc països, en ma-
tèria de gestió de vehicles abandonats, atenció 
ciutadana, conciliació i seguiment d’accions en 
benefici de la comunitat i en el disseny i ense-
nyament d’educació viària.

La implantació d’aquest sistema de gestió supo-
sa que la Policia Local de Llavaneres assegura 
la qualitat dels seus serveis i que ha escollit la 
satisfacció dels ciutadans com a part de la seva 
política. El sistema de qualitat implantat obliga, 
a més, a fer una anàlisi sistemàtica del compli-
ment dels compromisos adquirits per la direc-
ció i per tot el personal.

L’empresa Insercoop ha finalitzat els dos cursets 
impartits el darrer trimestre a la vila. El curs d’Al-
fabetització Digital, l’han realitzat 16 persones 
que han après a utilitzar l’ordinador com a eina 
per cercar feina, tot elaborant currículums elec-
trònics i cercant ofertes de treball a través d’In-
ternet. Pel que fa a les sessions del Club de Feina, 
han servit per aprendre a afrontar els processos 
de selecció de personal i millorar les capacitats 
comunicatives dels alumnes que cerquen una 
ocupació i que s’han d’enfrontar a entrevistes 
laborals. En conjunt, una trentena de persones 
s’han beneficiat d’aquests cursos subvencionats 
a través dels Pactes Territorials del Maresme.

El Museu-Arxiu ha mostrat durant tot el mes 
de juliol l’exposició Ramon Enrich, pintures, 
amb algunes de les obres que formaran part 
del futur museu Bassat. El reconegut publi-
cista ha volgut que Sant Andreu de Llava-
neres fos el primer municipi a mostrar l’art 
contemporani que s’hi podrà trobar. En l’acte 
d’inauguració l’alcalde, Bernat Graupera, va 
destacar que malgrat que el museu Bassat 
no s’hagi pogut portar finalment a Llavane-
res, existeix una relació molt bona amb el 
publicista. Aquest fet permetrà establir col-
laboracions com la que s’ha materialitzat 
amb aquesta exposició.

Un portal 
web per a 
les entitats
La Regidoria de Participa-
ció Ciutadana està impul-
sant la creació d’un portal 
web per a les entitats del 
municipi amb l’objectiu 
que puguin millorar i di-
namitzar la capacitat de 
comunicació. Cada entitat 
podrà elaborar i crear un 
web propi de manera au-
tònoma, que formarà part 
d’un portal col·lectiu amb 
la resta del teixit associa-
tiu de Llavaneres. 

Cadascuna de les entitats 
farà un curs de formació, 
l’inici del qual es preveu 
per a finals del mes de 
setembre, on aprendrà 
a dissenyar el seu espai 
web. El curs tindrà una 
durada de 12 hores, re-
partides en tres dissabtes. 
Cada associació haurà de 
designar dues persones, 
sense necessitat que tin-
guin coneixements infor-
màtics previs, per rebre la 
formació per a la creació 
de l’espai web.
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Resultats de les Olimpíades Populars 2008
Blanca Canela
Ignacio Fernàndez
Carlos Canela
Jordi Graupera
Òscar Graupera

Alejandro Fernàndez
Fernando Fernàndez
Fco. Javier Fernàndez
Joaquin Matas

Blanca Canela
Alejandro Fernàndez
Enrique Canela
Carlos Canela

aleví fem.
infantil masc.
cadet masc.
sènior masc.
sènior masc.

individual
individual
individual
parelles
parelles

Pol Rodríguez
Josep Calba

Mark Bertran
Fabi Calba 

Judith Ciscar
Gerard Calba

infantil masc./fem.
sènior  masc.

Albert Perich
Antonio Penedès 

Francesc Gutiérrez
José Luis Morente

Jordi Martín
Teresa Grau

Marta Burniol
Adrià Burniol

Montse Conchan
J. Ramon Tell

Albert Serven
Sergi Aranyó

Albert Salvà Bertran
Gemma Abad
Arnau Monsech

 Sergi Pérez Dorda
Pili Matas
Roger Monsech

Miquel Colomer
Rosa Mª López
Ferran Ortiz

sènior masc.
sènior fem.
infantil masc.

Ciscu Dalmau
Rosa Mª López  

Sixto Arjona
Carme Graupera Pili Matas

sènior masc.
sènior fem.

Antoni Bonjoch
Francesc Bonjoch

Judith Artigas
Georgina Dalmau

David Martínez
Pol Martínez

Emma Castellà
Cristina Suspeda 

Marc Salamé
Sònia Chueco
Àngels Arenas
Betty Manau
Aina Perich

sènior masc.
sènior masc./fem.

sènior fem.
sènior fem.

Laia Garcés
Meritxell Garcés
Hernán Garcés
Pau Oliver
Lluís Oliver  

Adriana Manau
Carlos Manau
Betty Manau
Marcos Gonzàlez
Lydia Bertran
Mark Bertran

Macarena Izquierdo
Quim Castilla
Laura Morales
Helena Aragon
Andrea Castilla

Nil Pinar
Pablo Gonzàlez
Dimas Graupera
Luis Puente 

Carlos Pérez
Ramon Pérez
Jaume Pons
Sònia Casanueva

Ariadna Pinar
Laura Gonzàlez
Adam Milewski
Ramon Barragan
Andreu López
José Navero

infantil masc./fem.
infantil masc./fem.
sènior  masc.
sènior  masc./fem.
sènior  masc.
sènior  masc.

Centre B Centre A St. Pere B

Centre Canafort Betlem St. Pere Ametllareda Avall

Nota: No n’hem pogut obtenir els resultats de bàsquet per un problema burocràtic

Pere Pruna Daniel Domènech Jordi Roldós

Carlos Garrido
Sergi Torrents
Carlota Guerrero
Betty Manau
Lydia Bertran
Rafa Izquierdo
Gerard Calba
Marc Torrents
Sixto Arjona
Francesc Vila
Marc Calderon
Ornella Llopart
Gemma Martín
Eduard Cecília
Sixto Arjona
Francesc Vila
Gemma Martín
Sixto Arjona
Eduard Cecília
Sergi Torrents
Lydia Bertran
Àlex Vallès
Cristina Requena
Gerard Calba
Marc Torrents
Marta Castañeda
Gemma Martín
Josep Ramis
Gemma Martín
Cristina Requena
Gerard Calba
Eduard Cecília
Francesc Vila
Sergi Torrents
Mireia Mas
Marc Torrents
Cristina Requena
David Bravo
Eduard Cecília
Sergi Torrents
Júlia Gómez
Borja
Jonathan Gómez
David Bravo
Fabi
Gerard
Francesc Vila

Pol Rodríguez
Arnau Mas
Aina Perich
Júlia Gómez
Judith Gómez
Zoilo Gonzàlez
Francesc Bonjoch
Marc Vegas
César Requena

Aina Perich
Marta Burniol
Marc Torrents
Cèsar Requena
Francesc Bonjoch
Eva Ramírez
David Bravo
Marc Torrents
Arnau Mas
Judith Gómez
Josep Ramis
Susanna Requena
Jordi Martín
Pedro Hernàndez

Lydia Gonzalo

Susanna Requena
Jordi Martín

Rafa Izquierdo
Lydia Bertran
Adrià Burniol
Rosa Robles

Marc Torrents
Arnau Mas

Marc Torrents
Sixto Arjona
Jonathan Gómez
Sixto Arjona
Maria del Mar
Eva

Carlos Rodríguez
Joan Roca

Joan Rodríguez
David Bravo
Carlos Manau
Josep Ramis

Carolina Elias
Eva Ramírez
Mark Bertran
Àlex Vallès
Sergi Pérez

Francesc Bonjoch

Adriana Manau 
Cèsar Requena

Marc Calderon

Kathy Kennedy

Pol Mingo
Júlia Gómez

Mark Bertran

Marc Calderon
Francesc Vila
Francesc Bonjoch
Eduard Cecília
Lydia Gonzalo
Marta Burniol

aleví masc.
benjamí masc.
infantil fem.
aleví fem.
benjamí fem.
veterà masc.
sènior masc.
infantil masc.
supersènior masc.
juvenil masc.
especial
infantil fem.
veterà fem.
infantil masc.
supersènior masc.
sènior masc.
sènior fem.
sènior masc.
infantil masc.
benjamí masc.
benjamí fem.
supersènior masc.
veterà fem.
sènior masc.
infantil masc.
aleví fem.
sènior fem.
supersènior fem.
sènior fem.
supersènior fem.
sènior masc.
infantil masc.
juvenil masc.
aleví masc.
aleví fem.
infantil masc.
supersènior fem.
sènior masc.
infantil masc.
aleví masc.
aleví fem.
sènior masc.
sènior masc.
sènior  masc.
sènior masc.
sènior  masc./fem.
sènior  masc./fem.

25 crol
25 crol
25 crol
25 crol
25 crol
25 crol
50 crol
50 crol
50 crol
50 crol
50 crol
50 crol
50 crol
100 crol
100 crol
100 crol
100 crol
200 crol
200 crol
25 braça
25 braça
50 braça
50 braça
50 braça
50 braça
50 braça
50 braça
100 braça
100 braça
100 braça
100 braça
100 braça
100 braça
25 esquena
25 esquena
50 esquena
50 esquena
50 esquena
100 esquena
25 papallona
25 papallona
50 papallona
100 papallona
25 relleus
25 relleus
25 relleus
25 relleus

or argent bronze categoria modalitat

frontennis

tir amb arc

dominó

marxa nocturna

ciclisme de muntanya

ciclisme urbà

cursa d’orientació

vela

paddle

futbol sala

futbol 7

billar

natació

Joan Mach
Borja Ruiz

Jordi Martín
Pau Oliver

Joan Minguell
Aleix Gàmez

sènior  masc.
infantil masc.

Nemesio Lianes
Òscar Graupera

Jaume Alsina
Miquel Ballester

Josep Mª Martí
Pere Rios 

Hàndicap inf.
Hàndicap sup.

Jonathan Gómez
Gemma Abad 

Biel Ferriol
Eva Ramírez 

Sixto Arjona sènior masc.
sènior fem.

Jose Antonio Osta
Josep Alzina 

Josep Calba
Gerard Calba 

Juani Requena 
Fabi Calba

Laura Gonzàlez 
Eduard López
Ramon Pérez
Marc Lluveres
Jaume Jofre
Ciscu Dalmau
Rosa Mª López

Carme Torres
Juan A. Bustamante
Pablo Gonzàlez
Aleix Estapé
Alejandro Martínez
Sixto Arjona
Carme Graupera

Joel Rosa
Marc Salmeron
Miguel Mañà R.
Orlando Saña

Pili Matas

femení 
benjamí masc.
aleví masc.
infantil masc.
sènior masc. 
sènior masc. 
sènior fem.

Jordi Roldós Dalmau
Iñaki Guerro

Jordi Roldós Sala 
Josep Mª Garí

Genís Giménez
Joselín Lianes

Roger Monsech
Esteve Sandoval
Carla Rodríguez
Nikolas Rubal
Miquel Ballester
Esteve Sandoval
Joan Rodríguez
Roger Monsech
Judith Roca
Esteve Sandoval
Carla Rodríguez
Guillem Chamorro
Jordi Graupera
Pau Arumi
Eva Ramírez
Joan Rodríguez
Roger Monsech
Arnau Monsech
Víctor Chueco
Francesc Bonjoch
Sixto Arjona
Marc Calderon
Pol Barragan
Patrícia Roca
Arnau Monsech
Nikolas Rubal
Francesc Bonjoch
Sixto Arjona
Marcel Ferrer
Nikolas Rubal
Judith Artigas
Francesc Bonjoch
Jonathan Gómez
Albert Artigas
Roger Monsech
Patrícia Roca
Esteve Sandoval
Carla Rodríguez
Guillem Chamorro
Francesc Bonjoch
Miquel Colomer
Roger Monsech
Arnau Monsech
Víctor Chueco
Francesc Bonjoch
Adam Milewsky
Roger Monsech
Esteve Sandoval
Guillem Chamorro
Francesc Bonjoch
Roger Monsech
Arnau Monsech
Guillem Chamorro
Fabi Calba
Eva Ramírez
Pau Arumi
Anna Pera
Josep Maria Ribera
Juani Requena

Oriol Bordàs
Òscar Albuicet/ Arnau Monsech

Guillem Chamorro
Jordi Graupera
Miquel Colomer

Oriol Bordàs
Meritxell Garcés
Òscar Albuicet

Nikolas Rubal

Sixto Arjona

Gerard Colomer
Òscar Albuicet
Àlex Charneco
Xavier Barnils
Miquel Colomer

Meritxell Garcés
Esteve Sandoval
Víctor Chueco
Jordi Graupera
Tito Guifré
Xavier Barnils

Marcel Ferrer
Antoni Bonjoch

Pol Barragan
Judith Roca
Òscar Albuicet

Nikolas Rubal
Gerard Calba
Ramon Barragan
Pol Barragan
Patrick Milewsky
Àlex Charneco
Gerard Calba
Ramon Barragan
Pol Barragan
Arnau Monsech
Q. Ruiz/À. Charneco/N. Rubal

Xavi Giménez
Pol Barragan
Patrick Milewsky
Víctor Chueco
Miquel Ballester

Rafa Izquierdo
Natàlia Beleta
Joan Rodríguez

Pol Barragan
Carlos Rodríguez

Quim Ruiz
Marc Calderon
Adam Milewsky

Patrícia Roca
Arnau Monsech

Quim Ruiz

Tito Guifré

Ignasi Capdevila

Jordi Graupera
Tito Guifré

Ignasi Capdevila

Miquel Colomer
Jordi Graupera

Lluís Hernàndez

Pol Colomer
Laia Garcés
Arnau Monsech

Quim Ruiz
Jordi Graupera
Adam Milewsky

Òscar Albuicet

Miquel Ballester

Ignasi Capdevila

Esteve Sandoval
Quim Ruiz
Francesc Bonjoch

Jordi Vergés

aleví masc.
infantil masc.
infantil fem.
cadet masc.
sènior masc.
veterà masc.
superveterà masc.
aleví masc.
aleví fem.
infantil masc.
infantil fem.
cadet masc.
sènior masc.
veterà masc.
veterà fem.
superveterà masc.
aleví masc.
infantil masc.
cadet masc.
sènior masc.
veterà  masc.
sènior especial
aleví masc.
aleví fem.
infantil masc.
cadet masc.
sènior masc.
veterà masc.
sènior masc.
cadet masc.
sènior fem.
sènior masc.
veterà masc.
superveterà masc.
aleví masc.
aleví fem.
infantil masc.
infantil fem.
cadet masc.
sènior masc.
veterà masc.
aleví masc.
infantil masc.
cadet masc.
sènior masc.
veterà masc.
aleví masc.
infantil masc.
cadet masc.
sènior masc.
aleví masc.
infantil masc.
cadet masc.
sènior masc.
sènior fem.
veterà masc.
veterà fem.
superveterà masc.
superveterà fem.

60 m.
60 m.
60 m.
60 m.
60 m.
60 m.
60 m.
80 m.
80 m.
80 m.
80 m.
80 m.
80 m.
80 m.
80 m.
80 m.
200 m. 
200 m. 
200 m. 
200 m. 
200 m. 
200 m. 
400 m.
400 m.
400 m.
400 m.
400 m.
400 m.
800 m.
1500 m.
1500 m.
1500 m.
1500 m.
1500 m.
salt de llargada
salt de llargada
salt de llargada
salt de llargada
salt de llargada
salt de llargada
salt de llargada
triple salt de llargada
triple salt de llargada
triple salt de llargada
triple salt de llargada
triple salt de llargada
salt d’alçada
salt d’alçada
salt d’alçada
salt d’alçada
llançament de pes
llançament de pes
llançament de pes
llançament de pes
llançament de pes
llançament de pes
llançament de pes
llançament de pes
llançament de pes

escacs

pitch and putt

triatló

petanca

tennis de taula

botifarra

atletisme

or argent bronze categoria modalitat


