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editorial

Bona Festa Major!
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Encaixada de mans entre l’alcalde i els presidents de la Penya Barcelonista i de la Penya
Perica de Llavaneres.

Aquest mes de juliol, l’hem d’encarar amb una gran il·lusió: la Festa Major
d’estiu és a tocar i aquest fet sempre és motiu de satisfacció. Enguany la Minerva ha cercat un equilibri entre les activitats tradicionals i esperades per la
població i d’altres propostes noves, com ara concerts amb grups de renom,
com els Pets i Los Manolos, i una oferta més àmplia d’actes als barris de
mar. Un equilibri que també es manifesta en les activitats que oferim per a
joves, petits, adults i grans.
D’altra banda, ens queda ja en el record la celebració de la 5a Mostra
d’Entitats, en què es va viure un gran ambient de germanor entre les moltes
i variades associacions de Llavaneres. Aquest bon ambient va quedar palès
amb el primer Sopar d’Entitats i amb imatges com la que es reprodueix en
aquest editorial.
Finalment, l’esport també és digne de menció aquest mes. Cal felicitar el
CE Llavaneres per l’ascens a segona territorial, categoria que acaba
d’aconseguir després d’una temporada molt bona. D’altra banda, el 2008 és
any olímpic a Pequín, però també ho és a Llavaneres. És per això que animo
tota la població a participar a les Olimpíades Populars 2008, que celebrem
aquest mes de juliol.
Fem poble, bona Festa Major!
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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festes

Per la Minerva... festa grossa!

La música, els esports i les tradicions populars seran protagonistes de la celebració de La Minerva 2008. La Festa Major d’estiu arriba amb un programa d’actes ben carregat i concentrat,
sobretot, en els dies 18, 19, 20 i 21 de juliol
El preàmbul a la Festa Major arribarà el cap
de setmana anterior, quan es disputaran les
competicions finals de les Olimpíades Populars 2008, i amb la celebració del IV Festival
de Música d’Estiu. Enguany, el cicle de música sota les estrelles torna a programar recitals
de gran qualitat als jardins de Can Caralt. A
més, el 13 de juliol, Llavaneres acull la XVI
Trobada de la Puntaire, una cita tradicional
que reuneix puntaires que vénen d’arreu de
Catalunya.

Pel que fa als dies principals de Festa Major, no
faltaran cites que ja són tradició, com el campionat de Pitch&Putt, les partides ràpides d’escacs, la cercavila de gegants, l’actuació castellera, la missa d’eucaristia, el correfoc o el concert
de l’orquestra Maravella.
La Minerva s’acomiadarà el 26 de juliol amb el
tradicional festival benèfic contra el càncer. Podeu consultar l’agenda d’actes de Festa Major a
la pàgina 15 d’aquesta revista.

Nens i joves, també protagonistes
Bona part dels actes de
Festa Major van dirigits al
públic més jove de Llavaneres. És el cas de la Nit Jove,
programada pel 18 de juliol amb l’actuació dels Pets
com a cap de cartell, o la celebració del Despertapèsol,
amb grups de la comarca, el
dissabte 19 al pati del CEIP
Labandària.

Tanmateix, els més menuts
també tindran el seu espai.
Per a ells s’han programat
diversos espectacles infantils, una cercavila, una festa de l’escuma i jocs d’inflables flotants a les piscines
municipals, a més de la
festa que el Club Bàsquet
Llavaneres realitzarà diumenge 20 de juliol.

La Festa
se’n va a mar
La Minerva 2008
ens descobreix nous
aparadors per celebrar la festa major
d’estiu. Destaquen
en aquest sentit, tots
els actes que s’han
programat al barri
de Sant Pere. A més
del tradicional castell de focs, també
hi trobarem una cercavila de gegants,
l’espectacle infantil
Giramondo, la cantada d’havaneres
a la platja i el ball
amb Los Manolos
al poliesportiu de
Sant Pere. Una altra
de les novetats és la
ubicació de la fira
d’atraccions, ja que
enguany els firaires abandonaran el
passeig Jaume Brutau i s’instal·laran al
camp de futbol.
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participació ciutadana

250 persones assisteixen al I Sopar d’Entitats
Malgrat que la pluja del cap de setmana va espatllar els actes previstos per al diumenge al matí,
la 5a Mostra d’Entitats va mobilitzar bona part de la població

El mes de juny va començar igual que
va acabar el de maig: amb pluja. Malgrat
aquest contratemps, la Mostra d’Entitats
de Llavaneres va superar amb nota la cinquena edició. S’hi van incloure algunes
novetats, com el 1è Sopar d’Entitats celebrat dissabte 31 de maig a la sala polivalent
d’El Casal de Llavaneres, en previsió del
mal temps. El grup musical Los Bisontes
va amenitzar el sopar, que també va comptar amb els parlaments de l’alcalde i del regidor de Participació Ciutadana, els quals
van agrair la col·laboració de les entitats
de Llavaneres i en van reconèixer la tasca.
La resta d’activitats incloses en el programa de la 5a Mostra d’Entitats es van desenvolupar amb normalitat, a excepció de les
de diumenge 1 de juny al matí, que es van
haver de suspendre a causa de la pluja. Cal
destacar, però, el bon temps de diumenge
a la tarda, que va permetre arribar a un bon
final de festa.

La participació de les entitats va fer que la Mostra esdevingués un èxit.

promoció econòmica

Els botiguers i l’Ajuntament ultimen
un conveni de dinamització comercial

La UBS es va donar a conèixer a la darrera Mostra d’Entitats.
L’Ajuntament de Llavaneres i la Unió de Botiguers
i Serveis de Llavaneres (UBS) estan treballant per
signar un conveni que ajudi a dinamitzar el comerç
del poble. Amb aquest pacte, l’Ajuntament es compromet a recolzar les iniciatives que tiri endavant la
nova junta directiva de la UBS encapçalada pel nou
president, Jesús León, a més d’impulsar-ne de pròpies. El regidor de Comerç, Josep Molina, explica
que a manca d’una partida específica assignada en
el pressupost municipal fins el 2009, durant aquest

any el consistori recolzarà els botiguers de diverses
maneres. D’una banda col·laborarà en la Festa del
Comerç, que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 d’agost,
patrocinant els inflables infantils. D’altra banda,
durant la campanya de Nadal, el consistori es farà
càrrec de la il·luminació nadalenca, la sonorització
dels carrers, l’edició de cartells i la contractació del
Pare Noël. Paral·lelament, l’Ajuntament també impulsarà campanyes de formació dels comerciants i
de regal de carrets de la compra.

Ja es coneixen
les dates de
la Xa Festa
del Pèsol
El 10è aniversari de la
Festa del Pèsol tindrà
lloc del 2 al 5 d’abril de
2009. Són les dates que
ja s’han fixat des de la
regidoria de Promoció
Econòmica per celebrar la festa dedicada
al producte gastronòmic més autòcton del
municipi, juntament
amb la coca de Llavaneres. Aquestes dates
també compten amb
l’aprovació dels productors i comerciants
del pèsol garrofal que
van assistir a la reunió de valoració de la
darrera edició de la
Festa. La trobada va
posar de manifest que
els expositors mostren
un alt grau de satisfacció amb l’espai firal, la distribució dels
estands i les activitats
programades.

5

llavaneresinforma

medi ambient

Les 3 Viles impulsen una
Deixalleria Mòbil

Augmenta
la xifra de
donants
de sang

La deixalleria mòbil mancomunada entre els ajuntaments de Sant Andreu
de Llavaneres, Caldes d’Estrac i Sant Vicenç de Montalt és operativa
des del mes de juny
Molts dels materials que
llencem al contenidor de
rebuig es poden reciclar.
Per facilitar-nos aquesta
feina, els ajuntaments
de Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes han engegat un nou projecte,
una deixalleria mòbil on
es poden portar aquests
materials reciclables. Es
tracta d’un camió adaptat amb contenidors
per a cada tipus de deixalla. Els assistents a la
5a Mostra d’Entitats ja
el van poder veure en
primícia. La deixalleria
visita la nostra vila els dimecres (matí i tarda), els
divendres (tot el dia) i els
dissabtes (només tarda).

La darrera campanya del Banc de
Sang i Teixits a Llavaneres, portada a
terme en el marc
de la darrera Mostra d’Entitats, es
va tancar amb un
total de 46 donacions de sang. Els
responsables del
Banc de Sang feliciten el municipi per
la quantitat de donacions que es van
practicar, tot i que
la seva presència
va quedar deslluïda
per la pluja abundant de diumenge 1
de juny.

Aquest són els diferents
materials que podreu
portar a la Deixalleria
Mòbil: petits electrodomèstics, medicaments,
olis, piles, bateries, petits voluminosos, pintures, dissolvents, material
informàtic, fluorescents,
bombetes,
materials
tèxtils i radiografies. En
cas de voler llençar residus voluminosos caldrà
adreçar-se a la deixalleria municipal o trucar
prèviament al telèfon
902 102 084.

joventut

Concurs de maquetes
Els músics joves de Llavaneres tenen l’oportunitat
de demostrar el seu talent participant en el concurs
de maquetes per a grups, DJs i intèrprets del poble
i de les rodalies que han convocat les regidories de
Joventut de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i
Caldes d’Estrac.
Els grups i Djs que vulguin participar-hi han d’enviar una gravació de 4 temes propis, juntament amb
un currículum de la formació on consti el nom de
tots els components; una breu història del grup;
una adreça de correu electrònic i un telèfon de con-

tacte; una foto recent i el nom de l’autor de les cançons de la maqueta. També caldrà indicar el rider
del grup.
D’altra banda, el concurs inclourà un apartat dedicat a música clàssica per a intèrprets, instrumentistes, solistes i conjunts de cambra. Tot plegat s’ha
de fer arribar a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres abans del 30 de
setembre. El premi per als guanyadors és l’enregistrament de 5 temes, una minigira per Les 3 Viles i la
difusió pels mitjans de comunicació del Maresme.

Si tenim en compte
que la sang té una
vida limitada i que
Catalunya necessita
un flux continu de
donacions per a garantir l’assistència
sanitària als hospitals, és evident que
cal que la donació
esdevingui un hàbit. És per això que
des del Banc de
Sang recorden que
no n’hi ha prou a
donar sang una sola
vegada.
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obres públiques

Can Caralt recupera l’aigua de mina
L’Ajuntament aprofita aigua de mina i evita utilitzar aigua de boca per regar els jardins de Can Caralt
Unes obres recents al recinte de Can Caralt han permès recuperar una canonada
d’aigua de mina, que té el seu origen a
Can Cabot de Munt, i reconduir-la cap
al dipòsit descobert que queda sota la
font d’aigua de la finca. Aquesta actuació permet recollir 5.000 litres d’aigua
de mina al dia, a més de l’aigua de pluja
procedent dels baixants de la teulada de
Can Caralt, i aprofitar-la per regar-ne els
jardins. En conjunt, el dipòsit pot acumular fins a 50.000 litres d’aigua.
L’Ajuntament també ha portat a terme
diverses millores més a Can Caralt, com
ara impedir, amb pilones, l’accés de vehicles a la terrassa d’entrada, pel perill
que el pes comportava; o la repavimentació de l’entrada per solucionar els problemes d’aigua acumulada i d’humitats
que es produïen en períodes de pluja.

participació ciutadana

El primer Ajuntament Jove: on eren?; on són?
Amb aquesta revista es tanca el repàs a
l’experiència viscuda pels participants de la
primera edició de l’Ajuntament Jove
Jaume
Villanova

Va ser regidor jove de Serveis i Aigües quan tenia 15 anys. Actualment
treballa en una gran superfície comercial del centre Mataró Park

1

El record que tinc de l’experiència de l’Ajuntament Jove és satisfactori, ja que ens ho vam passar
i ens vam divertir força amb
“El jovent, en bé
tots els companys. Vaig comprenl’actualitat, passa dre que, quan l’Ajuntament es
fer alguna cosa per al
bastant de tot” proposa
poble, el procés és molt llarg i la
resta de membres del consistori han d’estar-hi d’acord. També
vaig aprendre que les persones que ocupen aquests càrrecs tenen
molta més feina del que la gent es pensa.

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?

Eduard Gonzàlez
Puga

Amb 17 anys va ser primer tinent
d’alcalde i regidor jove de Joventut,
Cultura i Esports. En l’actualitat treballa com a oficial de notaria a Badalona i resideix a Arenys de Mar

“Vam 1 Recordo que, per part nostra,
demanar hi vam posar molta serietat amb
que els adults ens prenun Casal l’objectiu
guessin seriosament. Teníem
de Joves i encara moltes propostes per al jovent
per exemple, aconseguir
no el tenim” com,
un Casal de Joves que sis anys

després encara no s’ha portat a la pràctica. Si ara es repeteix la
iniciativa espero que no sigui només per donar una bona imatge
de poble.

2 La veritat és que interès per la política municipal... ni sí, ni no. 2 Vam aprendre com és el dia a dia dels polítics fent de represenMés que res em va ajudar a entendre quin és el mecanisme intern
que fa funcionar la política municipal.

3

Ara és molt difícil que els joves s’engresquin, perquè el jovent,
actualment, passa força de tot; però amb una campanya com la
que es va fer llavors i allargant més el temps d’estada a l’Ajuntament, segurament es podria millorar aquesta situació. Crec que
amb una setmana no hi ha temps per poder fer res, ja que tots
estudiàvem i havíem d’anar a l’Ajuntament després de classe.
Fent les coses amb pressa, poc podíem aprofundir en les nostres
tasques com a regidors.

tants del poble en diferents actes per la comarca. T’adones que la
política municipal és la que realment arriba a la gent, perquè no
importa tant el partit que votes com les persones que l’integren.
És la manera més directa de tenir accés als governants i parlar
dels assumptes que realment preocupen la població.

3 De tot n’aprens en aquesta vida. Participar-hi servirà per conèi-

xer realment què és la gestió municipal i poder tenir arguments
per parlar o criticar, posteriorment, la política que es fa al poble. A
més, els components del nou Ajuntament Jove podran lluitar per
aconseguir fets que els beneficiïn a ells i les futures generacions.
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medi ambient

Tractament fitosanitari als arbres
de Llavaneres
La regidoria de Medi Ambient realitza un tractament preventiu a l’arbrat del traçat urbà per
evitar l’aparició de plagues d’insectes durant la temporada d’estiu
El tractament fitosanitari s’aplica sobre els
plataners per prevenir l’aparició de l’oïdi,
una malaltia causada per un fong fitoparasitari que ataca els òrgans verds, com ara fulles i brots nous. Així mateix, el tractament
també s’aplica als til·lers i a les acàcies per
evitar l’aparició del pugó, una plaga de petits
insectes, altament reproductiva que xucla la
saba de les fulles. Els arbres que són objecte
d’aquest tractament són els que es troben al
passeig de la Mare de Déu de Montserrat, a la
plaça de la Vila, al passeig de la Mare de Déu
de Lourdes, al carrer de Clòsens, al passeig
de Joaquim Matas, al passeig dels Cedres, a
l’avinguda de Catalunya i a la zona Betlem.

Per no causar molèsties als veïns i al trànsit,
l’aplicació es fa en horari nocturn i, malgrat
que els productes que s’apliquen són els indicats per la Generalitat de Catalunya i innocus
per a la salut humana, es recomana mantenir tancades les portes i finestres dels balcons, així com retirar-ne animals i/o menjar
d’aquestes macotes.
La Regidoria de Medi Ambient realitzarà un
total de quatre tractaments fitosanitaris als
arbres del traçat urbà de Llavaneres durant
aquesta temporada, un cada mes. A través
del web municipal s’anunciaran els dies que
es portaran a terme.

benestar social

Primeres sessions de l’Esplai per a
joves amb disminucions
L’arrencada del nou esplai va tenir lloc dissabte 7 de juny i va reunir joves, familiars
i monitors en un acte que va servir per
presentar el projecte educatiu i de lleure
que s’ha impulsat des de la Regidoria de
Benestar Social. En aquesta sessió introductòria, que va comptar amb l’assistència
del regidor de Serveis Socials, Nani Mora,
i de les tècniques de l’àrea, es va explicar
com es desenvoluparan les sessions que
es portin a terme cada dissabte a la tarda. L’objectiu d’aquest esplai és potenciar
l’autonomia personal de joves amb algun
tipus de disminució, física o psíquica, i
treballar la manera de relacionar-se amb
altres nois.

educació

L’Esplai es desenvolupa en una de les sales d’El Casal
de Llavaneres.

El Casal d’Estiu aplega 350 infants

La xifra de nens i nenes que s’han inscrit al Casal d’Estiu és de 350. En el cicle
d’educació infantil (P3, P4 i P5) hi ha 180
inscrits, mentre que en educació primària
n’hi ha 170, nombre que ha augmentat
aquest darrer any. Tots ells realitzaran diferents activitats lúdiques i esportives durant aquests mesos d’estiu: natació per a
P3, P4 i P5 i activitats esportives al Club
Nàutic el Balís, com la pràctica de caiac, de
vela i de windsurf per a nens i nenes des de
1r fins a 6è de primària. El Casal d’Estiu,
l’organitza la Regidoria d’Ensenyament i
està adreçat a infants de 3 a 12 anys.

Manual de
bones
pràctiques
per als
establiments
comercials
L’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres,
mitjançant la Regidoria
de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme, posa
a l’abast dels comerços
del municipi un manual de bones pràctiques
elaborat per l’Oficina
de Comerç Urbà de la
Diputació de Barcelona. Es tracta d’un recull
que fa una selecció de
dotze supòsits pràctics
i reals d’interès per a
l’establiment comercial, i que contempla tot
un ventall d’escenaris
laborals quotidians i
n’analitza les dificultats
que presenten, així com
els encerts i/o les recomanacions.
Per obtenir-lo, cal demanar-lo a la Regidoria
de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme a
través d’un formulari
escrit que podeu lliurar
personalment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
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entrevista
Sandra Carreras Ruiz. Regidora d’Urbanisme, Obres Públiques, Habitatge i Servei Municipal d’Aigües

“L’herència urbanística va ser un
desgavell en general”
Té 36 anys, està casada i acaba
de ser mare per tercera vegada.
Resident a la zona de mar de
Llavaneres, Carreras és arquitecta de professió i abans de ser
regidora de l’Ajuntament havia
exercit com a arquitecta municipal en un altre municipi. Actualment s’està doctorant en Gestió
i Valoració Urbana. Aficionada
als esports de mar en general, la
seva primera incursió política va
arribar amb les eleccions municipals del 2007, rere les sigles de
Convergència i Unió.

També ens vam trobar que el conveni referent a la compra de la llar
d’infants Sant Nicolau no es podia dur
a terme per l’incompliment de la llei
d’Urbanisme i, per tant, mai va ser
una llar d’infants pública.
D’altra banda, el concurs per fer la
zona esportiva adjudicava la concessió d’explotació, durant 50 anys, a una
empresa privada sense cap contraprestació que en justifiqués la concessió.
A més, l’Ajuntament havia de pagar
si volia utilitzar les instal·lacions del
camp de futbol o el poliesportiu, entre
d’altres. Finalment, cal destacar que
vam haver de refer el carrer de Munt
i l’avinguda de Pau Casals i també la
mala gestió en la urbanització de Rocaferrera, amb promeses que no es
podien fer realitat.
Quin és el balanç que fa d’aquest primer
any al capdavant de l’àrea de Serveis Territorials?
Aquest primer any ha estat molt mogut
per tot el desori que hem trobat. Hem
hagut de solucionar molts problemes
causats per la mala gestió del govern
anterior. També estem encarrilant els
projectes que volem realitzar en la nostra legislatura. Paral·lelament estem
revisant el POUM que la Comissió
Territorial d’Urbanisme va suspendre
el 30 de març de 2007. A més, estem
realitzant una auditoria urbanística de
tots els convenis signats pel govern
anterior.

Quina és l’herència urbanística que va
deixar l’anterior govern a l’Ajuntament de
Llavaneres?
L’herència urbanística va ser un desgavell en general. Entre els problemes
que ens vam trobar, podem destacar
l’adjudicació dels pisos de Protecció
Oficial del carrer de Sant Antoni, que
es va fer quan l’Ajuntament encara no
era propietari del solar on s’havien de
construir. A més, la Comissió Territorial d’Urbanisme no va aprovar la modificació de normes que en feia possible l’adquisició.

Quines són les previsions de creixement
urbanístic a Llavaneres de cara als propers anys?
El govern nou vol que Llavaneres sigui un poble i que ho continuï essent
en un futur. El creixement ha d’anar
acompanyat dels serveis i equipaments necessaris per tal de garantir la
qualitat de vida dels llavanerencs i de
les llavanerenques. Per tant, el creixement haurà de ser més sostenible i
moderat en el temps.
Quan es disposarà del POUM nou i quines millores contemplarà en relació a l’anterior?

Preveiem que si continuem treballant al ritme que portem, el mes
de maig de 2009 en podrem fer-ne
l’aprovació provisional perquè la Comissió d’Urbanisme es pugui pronunciar. En aquest sentit, també preveiem una exposició pública perquè
els ciutadans puguin participar en la
redacció del POUM. M’agradaria que
s’aprovés amb el consens de tothom,
ja que és el futur de Llavaneres el que
està en joc.
Quina és la previsió de construcció
d’habitatge de protecció social a Llavaneres per a aquest mandat?
A part de l’habitatge protegit i concertat que preveu el POUM, estem fent
els tràmits per poder començar les
obres dels habitatges de Can Riviere i
del carrer de Sant Antoni, els quals ja
va adjudicar el govern anterior. També es preveu fer habitatges protegits
al sector de la zona esportiva nova. En
aquest sentit, hem signat un conveni
amb la Diputació de Barcelona per
tramitar la futura construcció de vivendes protegides.
Ara que ja hi ha un bon accés al polígon
industrial, com es preveu que en sigui el
desplegament?
Les obres d’urbanització ja estan
gairebé finalitzades. Quan s’acabin i
s’aprovi definitivament la modificació
de normes d’aquest àmbit, ja es podran tramitar les llicències per poderhi edificar. L’Ajuntament és propietari
de cinc parcel·les que traurà a subhasta amb prioritat per als industrials del
poble, perquè volem que els empresaris que es troben ubicats a llocs poc
adients del casc urbà, puguin optar a
adquirir aquestes parcel·les.
Darrerament coneixíem la notícia que, en
conjunt, hem reduït un 15% el consum
d’aigua en relació a l’any passat. Estem
en la bona línia?
A dia d’avui anem bé. Vam prendre
les mesures adequades quan estava
en vigor el decret de sequera. La gent
del poble ha actuat de forma molt responsable i els ho vull agrair.
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hisenda

L’Ajuntament incorpora un interventor municipal
Josep Joan Sancho Ballester es farà càrrec, a partir d’ara, de l’àrea d’intervenció de
l’Ajuntament de Llavaneres
Amb 45 anys, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat
de Barcelona i amb dos postgraus de Gestió Empresarial i Auditoria de Comptes, ha
treballat com a interventor municipal en diversos ajuntaments de la província de Barcelona.
Es compleix així una de les prioritats que
s’havia fixat l’actual equip de govern per evitar que es produeixin més situacions com les
que han sortit a la llum després de realitzar
una auditoria econòmica de l’Ajuntament.
Josep Lluís Valentín compaginava fins ara la
tasca d’interventor amb la de secretari municipal, càrrec que continuarà ocupant en
exclusivitat. D’aquesta manera es delimiten
i distingeixen dues funcions prou importants dins de l’organigrama de qualsevol
ajuntament.

El regidor d’Hisenda, Josep Molina, presenta l’interventor al personal de l’Ajuntament.

joventut

Es presenta el futur Casal de Joves
El 16 de juny la regidoria de Joventut va presentar el projecte del futur Casal de Joves amb
una sessió informativa en què el jovent va poder aportar propostes que ajudaran a millorar
el futur equipament.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament han elaborat un projecte de rehabilitació de la masia de
Can Riviere, indret que s’ha de convertir en
el futur Casal de Joves. La previsió inicial és
que l’equipament compti amb dos bucs d’assaig, una sala de conferències amb projector,
sales d’estudi nocturn, un espai de trobada i
d’esbarjo, una sala d’ordinadors, el punt jove
i dues sales de reunions. En total es disposarà

d’una superfície de 400 m2 construïts, que
respecten la masia original i que s’integren
en els jardins de Can Riviere.
Els joves que van assistir a la trobada es van
mostrar satisfets amb la proposta i es van
interessar, sobretot, pel funcionament dels
bucs d’assaig i els espais de lleure. A més,
van sol·licitar que hi hagués futbolins i billar.
La previsió és que el Casal de Joves entri en
funcionament a finals de 2010. El projecte arquitectònic es pot consultar a través del web
municipal i, durant tot aquest mes de juliol,
es poden fer arribar propostes i suggeriments
de millora a la regidoria de Joventut.

La masia de Can Riviere es convertirà en el futur Casal de Joves.

Aprenent els
secrets de
la percussió
La regidoria de Benestar
Social i l’Escola de dansa
Merche Rams posen en
marxa el projecte Samba
da Vida. Es tracta d’una
sèrie de tallers, adreçats a joves d’entre 12 i
16 anys de Llavaneres,
que es realitzaran del 7
de juliol a l’1 d’agost en
horari de 16:30 a 20:30
hores. A través d’aquests
tallers els joves aprendran diferents disciplines relacionades amb la
percussió brasilera. Així,
de la mà d’un brasiler
experimentat en el tractament amb els meninos
da rua, descobriran el
secrets de la Capoeira,
com es construeixen
els instruments de percussió i quines són les
tècniques per
fer una bona
batucada.
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esports

El Llavaneres puja a segona

Després d’una eliminatòria molt igualada, el CE Llavaneres ha promocionat de categoria. És
la recompensa al bon treball realitzat durant tota la temporada
El CE Llavaneres ha guanyat la fase d’ascens i la temporada
pròxima jugarà a segona territorial. La fita s’ha aconseguit de
manera molt ajustada i fent valer el gol-average del partit d’anada, ja que després de superar la Martinenca UE a casa per un
resultat de 3 a 1, el Llavaneres va perdre el partit de tornada
per 5 gols a 3. Unes 200 persones es van desplaçar amb tres

autocars subvencionats per la regidoria d’Esports i el club per
veure en directe el partit de tornada al camp de la Martinenca, diumenge 1 de juny. Els seguidors del CE Llavaneres, encapçalats per l’alcalde, Bernat Graupera i el regidor d’esports,
Pep Molins, van gaudir i patir de valent per veure promocionar
l’equip de casa nostra.

L’equip celebra l’ascens amb part dels seus seguidors.

participació ciutadana

Les novetats del Reglament Orgànic Municipal (ROM) (III)
En la penúltima entrega dels quatre nous blocs temàtics que incorpora el ROM, abordem el
títol cinquè, el de les entitats ciutadanes
Registre d’entitats ciutadanes: Té per antidemocràtiques. Cada entitat compta- d’activitats. El seu incompliment podria
objecte el coneixement de les entitats
existents al municipi, així com els seus
objectius i la seva representativitat. A
efectes municipals, els drets reconeguts
en el ROM només afectaran les entitats
degudament inscrites. S’hi podran inscriure totes aquelles agrupacions que
tinguin l’objectiu de fomentar o millorar
els interessos de la ciutadania en general. En cap cas s’acceptarà la inscripció
d’entitats fonamentades en principis anticonstitucionals, violents o amb normes

rà amb una fitxa de caràcter públic que
contindrà un seguit de dades d’obligada
documentació i que restarà en custòdia
de l’alcaldia. No serà, però, fins passats
quinze dies del registre i de l’aportació
de tota la documentació, que l’entitat
serà donada d’alta a tots els efectes, prèvia notificació de l’Ajuntament. A més,
totes les entitats hauran de presentar
abans del 31 de gener de cada any, les
modificacions que les afectin i sobretot, els nous pressupostos i el programa

comportar la baixa del registre d’entitats
ciutadanes.

Foment i suport de l’associacionisme:
L’Ajuntament de Llavaneres realitzarà
programes de formació i assessorament
i establirà un procés de petició i atorgament de subvencions per a les entitats
ciutadanes. L’accés als programes municipals de suport a l’associacionisme
requereix la inscripció formal al registre
municipal d’entitats ciutadanes.
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serveis municipals

Vetllant pel manteniment de
les instal·lacions municipals

La Brigada Municipal està formada per prop d’una vintena
d’operaris que s’ocupen de tot allò que afecta el manteniment
dels equipaments municipals. Només la neteja viària i la recollida
de la brossa s’escapen de les seves competències

La Brigada Municipal de l’Ajuntament de Llavaneres és l’encarregada del manteniment de tots
els edificis municipals: l’Ajuntament, Ca l’Alfaro, Can Caralt, els tres CEIP de la vila i l’escola
bressol municipal Minerva. Això inclou treballs
de lampisteria, de pintura i de paleta, que es
porten a terme per part de quatre operaris. En
el manteniment dels nombrosos parcs i jardins
de Llavaneres, és on trobem repartits la majoria
dels integrants de la Brigada Municipal, amb
un total de tretze efectius, incloent-hi el cap i el
subcap. Val a dir però, que en moments puntuals els operaris poden ajudar en altres tasques
de manteniment.
El capítol de personal es tanca amb els conductors del tractor i del camió municipals. De fet,
els vehicles de què disposa la Brigada Munici-

pal es completen amb un Dumper, dues furgonetes i un tot terreny.
També s’ha d’afegir el manteniment de l’enllumenat públic i la conservació i el desbrossament dels camins municipals que no disposen
d’asfalt. La tasca d’aquest personal és igualment
imprescindible en la celebració de tota festa o
diada que es faci a Llavaneres, ja que són els
encarregats de gran part de la logística: muntar
escenaris, penjar banderoles, posar i retirar cadires, delimitar perímetres amb tanques, etc.
Pel que fa a les instal·lacions que ocupa la Brigada Municipal, es reparteixen entre l’antic escorxador i el parc de Ca l’Alfaro, malgrat que
està previst dotar la Brigada d’un magatzem
nou i ampli al polígon industrial.

La fitxa
Personal
Lampista:
Ramon Manzanedo
Sergi Manzanedo
Pintor:
Cristóbal Moreno
Paleta:
Francesc Ortiz
Conductors:
Segismund Pagès
Andreu Plans
Parcs i Jardins:
Lluís Samon
José Torres
F. Xavier Vergés
Operaris:
Lluís Alsina
Santiago Estapé
Guillem Muñoz
Vicente Olivera
Francisco Rodríguez
Francisco Sales
José Bernardo Sanz
Subcap:
Joan Ramos
Cap:
José Luis Zapico
Regidor:
Juan Manuel Garcia

Els efectius de la Brigada Municipal al parc de Ca l’Alfaro.

a peu de carrer
Més agents de policia
En primer lloc, vull felicitar la
Policia Local pel Saló d’Educació
Viària. Em consta l’esforç realitzat, però va valer la pena només
per veure aquells nens i nenes
fer una cosa que és obligada
però divertida. El que no és
normal i només passa a Llavaneres és veure el regidor Juan
Garcia, el diumenge, recollint
pneumàtics sota la pluja. Significa això que falta policia? Més
d’un cop els truques i sempre
estan de servei. Si vas a l’oficina
has d’usar el timbre o trucar al
mòbil que s’indica a la porta.
Tot això m’ha passat a mi sense
ser una urgència. Què passarà

quan ho sigui? La seguretat
dels ciutadans està per sobre
d’altres coses. Gràcies.
Imma J. Arilla.

Agraïment
El 2 de maig sortia de Barcelona
per anar a la segona residència
que tinc als Apartaments Sant
Pere, quan la meva dona em
trucà molt angoixada comunicant-me que la meva sogra havia patit un desmai i es trobava
en una situació molt crítica.
Quan vaig arribar-hi ja hi havia
dues ambulàncies i un cotxe
patrulla de la Policia Local. El
motiu d’aquest escrit és felici-

tar la feina dels allà presents,
però sobretot dels agents 029,
035 i 037. La seva ajuda en uns
moments tan crítics és digna
de menció per la humanitat, el
respecte, l’atenció i l’afecte que
van mostrar en tot moment.
Moltes gràcies.
Carlos Benítez

Senyal de direcció prohibida
del carrer Minerva
Veiem que la gent no respecta
la direcció prohibida d’aquest
carrer. A més els cotxes giren a
gran velocitat, amb la qual cosa
posen en perill els vianants.
Creiem que l’Ajuntament hau-

ria de deixar ben clar, abans
que succeeixi cap desgràcia,
que aquest carrer és d’una sola
direcció i no de doble com ho
era abans. Moltes gràcies.
Martí Trias

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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grups municipals

Primer any
de govern
de CiU,
perquè
volem un
poble amb
qualitat!

La
necessària
empenta de
les Entitats

Ara fa tot just un any que CONVERGÈNCIA i UNIÓ
va ser la força política més votada i amb més regidors
del nostre poble. Llavaneres va dipositar clarament la
confiança en nosaltres.
Des del primer moment, la nostra voluntat ha estat
servir la ciutadania i resoldre les mancances i errors
comesos en el passat, errors que podien comprometre
la imatge i la qualitat de vida del nostre poble.
Aturar el creixement urbanístic espectacular; anar
resolent la problemàtica dels sorolls i la manca de
tranquil·litat del veïns; solucionar el conflicte dels 25
habitatges protegits del carrer de Sant Antoni; millorar
el sistema de recollida de la brossa; resoldre el problema de la Llar d’infants Sant Nicolau; millorar el mercat
municipal i la manca d’aparcament; realitzar l’auditoria
econòmica i urbanística; arreglar la gestió privada de
50 anys de la zona esportiva nova; garantir la gratuïtat
del bus municipal a tots els avis, arreglar el problema

Som a les portes de la Festa Major de
la Minerva. Molt aviat la música, el teatre, els torneigs esportius, les exposicions, les cercaviles i els balls de gala
ens convidaran a sortir de casa i gaudir
de la festa més gran de Llavaneres, la
que ens aplega a tots. És bon moment,
doncs, per recordar totes aquelles persones que, des de la seva implicació en
les entitats del poble, fan possible que
aquesta festa sigui única i irrepetible
en cap altre indret.
El mes passat les entitats van tornar
a ser protagonistes de la V Mostra

El compromís de gent
de llavaneres: transparència i
ètica

Una de les raons de ser de Gent de Llavaneres és que la política municipal sigui transparent, ètica i adreçada a tots els ciutadans.
Quan es van establir les normes per a l’adquisició de vivendes de
protecció oficial, Gent de Llavaneres ja va ser crítica pel fet que no
es valorés el caràcter social d’aquests habitatges. No semblava just
que, per exemple, una parella amb fills hagués de competir amb una
persona soltera.
Aquesta qüestió a part, a mesura que el procés va anar avançant vam
detectar l’admissió de sol·licituds que no complien les normes aprovades. Concretament, es van acceptar peticions de persones que no
tenien ingressos suficients i que aportaven els de majors de 35 anys,
fet que contravenia les bases aprovades.
Aquesta variació de les normes, però, no es va aplicar de forma
universal, sinó que beneficiava només aquells que en van fer la
sol·licitud. Els que no la van fer, entenent que no complien les condicions perquè no disposaven d’ingressos propis suficients, en quedaven fora. Això suposava ja una discriminació. De fet, les persones
que no complien aquestes condicions (per manca d’ingressos) i van
fer la sol·licitud esmentada, no haurien d’haver entrat en el sorteig.
Les oportunitats no eren, doncs, iguals per a tots.

de la mina de Can Castillo i l’exempció de pagar la taxa
d’escombraries per als que viuen sols; fer justícia en
l’aplicació del rebut de la brossa de molt veïns (Av. de
Catalunya); incorporar el nou web municipal; regular
el trànsit del carrer de Munt; millorar la recepció dels
canals de TV; aconseguir aparcaments nous a l’Av. Pau
Casals; millorar la rotonda de Sant Pere; fer la cuina
nova del CEIP St. Andreu i el pati nou del CEIP Labandària; promoure la participació ciutadana; potenciar el
comerç i moltes actuacions realitzades fins ara. Però
sabem que encara queda molt a fer.
Treballarem més que mai per un Llavaneres net, segur,
tranquil, sostenible i participatiu, i farem tots els esforços per portar a terme el nostre programa electoral.
Perquè VOLEM UN POBLE AMB
QUALITAT DE VIDA!
Moltes gràcies a tots i a totes.
Visca Llavaneres!

d’Entitats de Llavaneres, com també
del I Sopar d’Entitats. Des d’Esquerra,
ens satisfà veure la vitalitat del teixit
d’associacions de Llavaneres i l’energia
i l’empenta de les persones que, desinteressadament, les tiren endavant. A
totes aquestes persones, la nostra felicitació més sincera.
Les festes majors ideades, planificades i executades des d’un despatx són
festes condemnades al fracàs. Quan
en canvi és la societat civil qui tira del
carro a través de les seves entitats, la
Festa esdevé un Èxit.

Posteriorment, i revisant la llei que regula aquest tipus de promocions d’habitatge, vam comprovar que tampoc no s’havia fet la reserva obligatòria per a persones discapacitades.
Gent de Llavaneres va presentar diverses iniciatives, propostes i
mocions, en comissió informativa i en els plens municipals, amb
la finalitat de corregir la situació. L’actitud prepotent i electoralista
del govern del PP i del PSC en va fer impossible la correcció i es va
continuar el procés.
Finalment, tal i com havíem anunciat, vam presentar el corresponent
recurs contenciós administratiu, però ho vam fer, repetim, després
d’intentar corregir la situació. Ho hem intentar un cop més, quan
encara no s’han construït els habitatges, amb els nostres socis de govern (CiU i ERC) i aquests, tot i reconèixer que no es van fer les coses
bé, han decidit que sigui un jutge qui ho resolgui.
Amb tot això, volem remarcar que cap dels 35 adjudicataris pot
al·legar desconeixement d’aquest procés, ja que un cop i un altre
Gent de Llavaneres ha informat de la situació i de la nostra postura
respecte al que enteníem i entenem un procés injust i en desacord
amb les bases aprovades.
www. gentdellavaneres.cat
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grups municipals

Respecte i
credibilitat
per a tots

És molt trist comprovar com la incapacitat de
gestió que demostra aquest govern, la manca
d’idees i el poc coneixement de l’Administració
es continuen amagant darrere mitges veritats
que, al cap i a la fi, no són més que grans mentides. Podríem citar-ne diversos exemples:
El problema dels vint-i-cinc pisos del carrer de
Sant Antoni: NO ÉS CERT. Es va crear un problema on no hi era i ara ens volen fer creure
que en dos mesos l’han solucionat.
Les quotes de la zona esportiva als equips del
poble: NO ÉS CERT. La utilització del pavelló
i del camp de futbol per part dels equips del
poble serà gratuïta.
Coherència i respecte, senyors del govern. És
lamentable que alguns grups de l’oposició

Brindis
al sol

El ple municipal del passat 28 de maig va
ser una demostració del ritme de treball del
govern municipal “nou” i actual. Quatre
preguntes d’un grup de l’oposició, preocupat per no perdre l’exclusivitat –que els fa
sentir importants- de les denúncies a la Fiscalia van allargar el ple.
Un altre grup recorre també als tribunals
per defensar la il·lusió d’un grup de joves
de Llavaneres, tot al·legant errades en la
documentació del sorteig de pisos de protecció oficial i justificant que ho fan per una
justícia legal que anteposen a la justícia
ètica.
La resta del ple va consistir en l’aprovació
-que no debat- de cinc punts del dia, cosa

Dos anys
de sos
llavaneres

SOS LLAVANERES va iniciar-se fa dues festes majors. És per a nosaltres una satisfacció
que en tan poc temps haguem aconseguit
l’objectiu que ens vam marcar: defensar el
nostre poble perquè seguís sent un poble.
Per aquest motiu, no volem desaprofitar
l’oportunitat que ens brinda aquest espai
per incidir en les denúncies de la Fiscalia
cap als partits polítics PP i PSC i els seus
dirigents.
Des de SOS LLAVANERES no ens preocupa
ni ens mou cap sentiment de revenja personal, tot al contrari. L’associació SOS LLAVANERES, que va participar en les eleccions
passades com a agrupació d’electors amb
gent de diferents sensibilitats polítiques, ha

s’hagin d’assabentar de temes d’importància
cabdal a través dels mitjans de comunicació, i
és encara pitjor el fet que es va produir fa uns
dies en una dependència municipal. Quan el
tècnic redactor del Pla General actual n’estava
presentant un esborrany, dues regidores de
diferents grups de l’oposició van ser convidades per l’alcalde a abandonar la sala, mentre
diferents militants dels grups que composen
el govern hi eren presents. Si aquesta és la voluntat de consens, de diàleg, de transparència
i de proximitat del govern actual, anem malament.
La gent del Partit Popular continuem treballant des de l’oposició, fugint d’enfrontaments
partidistes i aportant solucions, ja que el govern actual sembla que continua amb mentalitat d’oposició.

que va trigar 15 minuts a fer-se. La majoria
del temps es va ocupar, com sempre, en l’extens brindis al sol que van significar els “informes” del govern. Vam arribar a dubtar si
els èxits esportius que es van enumerar no
havien estat protagonitzats pel propi equip
de govern, però ens consta que no han suat
pas la samarreta.
Arriba l’estiu i les vacances. Esperem que la
calor no desfaci “la solidesa del govern” tot
i les diferències lògiques que puguin existir
entre els seus grups integrants. Però hi ha
també diferències en els principis i aquestes són incompatibles quan no existeixen
altres interessos.
Bones vacances a tots i a totes.

volgut únicament defensar els interessos de
tots els ciutadans que formen part del nostre poble.
Si la fiscalia ha decidit imputar i denunciar
dos convenis urbanístics és perquè algun
delicte creu que s’ha comès. I, aprofitant
l’avinentesa, us podem garantir que SOS
LLAVANERES també emprendrà accions
legals com a acusació pública en els dos
processos oberts per part de la Fiscalia Anticorrupció, que ja ha presentat les denúncies
pertinents als jutjats nº 1 i nº 2 de Mataró.
SOS LLAVANERES VOL DESITJAR A
TOTS ELS LLAVANERENCS I LLAVANERENQUES UNA MOLT BONA FESTA MAJOR DE LA MINERVA 2008.
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agenda

juliol 2008
dimecres 2
Taller per a la gent gran:
Medicaments, ús o abús?
Casal de la Gent Gran / 18 h
A càrrec de la metgessa Dra. Mercè Laborda

dissabte 5
XXXII Aplec de la Sardana
El Casal de Llavaneres / 21.00 h

Amb les cobles Jovenívola de Sabadell, Principal
del Llobregat i Cobla Premià

dijous 10

Organitza: El Casal de Llavaneres

Presentació del llibre
Diario de un Biberón
Sala de plens de l’ajuntament / 19.30 h
Acte emmarcat en la recuperació
de la memòria històrica

dimecres 9 de juliol
Taller per a la gent gran:
La sanitat en CAP
Casal de la Gent Gran / 18 h
A càrrec de la metgessa Dra. Mercè Laborda

Organitza: Casal de la Gent Gran

Organitza: Regidories de Benestar Social i
Participació Ciutadana

esports

Arrenquen les Olimpíades 2008
El proper divendres 4 de juliol, tindrà lloc la cerimònia d’obertura de les Olimpíades Populars 2008 de Llavaneres. L’arribada
de la torxa es farà per mar cap a les 6 de la tarda i, un cop a terra,
diversos voluntaris la traslladaran amb relleus fins el nucli urbà.
La flama i la bandera olímpica es passejaran pels barris de Llavaneres i un esportista rellevant del poble s’encarregarà d’encendre
el peveter al passeig Mare de Déu de Montserrat. Tots els participants a les Olimpíades estan cridats a participar d’aquesta cerimònia amb la samarreta del seu barri. A partir de llavors i fins al

bilbioteca municipal

La recomanació del mes
Aquest mes recomanem el llibre Em dic vermell, de l’escriptor
turc i premi Nobel de literatura Orhan Pamuk. Ambientat en
l’Imperi Turc del segle XVI, la trama es desenvolupa al voltant
del sultà, que té la intenció d’immortalitzar la seva figura en
una pintura, quan la llei islàmica ho prohibeix.
I en el marc del Club de lectura, aquest mes de juny hem llegit
el llibre de Xinran, A les muntanyes sagrades. La novel·la narra
la història de Shu Wen i el seu promés Kejun, un jove metge
que, als anys seixanta, s’allista a l’Exèrcit Popular i desapareix al
Tibet. El relat se centra en la història commovedora de la jove
vídua a la recerca del seu marit, la qual es nega a creure que,
veritablement, hagi mort.

Ramon Enrich,
pintures
Ramon Enrich és un pintor
d’arquitectures imaginàries. La
seva obra combina racionalitat
i poesia amb un resultat molt
suggerent. Una porta oberta a
un món oníric i absurdament
simple. Les seves pintures s’exposen regularment en galeries
de París, Barcelona, Lisboa,
Nova York, Brussel·les i Amsterdam, entre d’altres.
A Can Caralt,
del 4 al 27 de juliol

13 de juliol es disputaran les diferents
competicions esportives. Serà el mateix
dia 13 quan es repartiran les darreres
medalles i es farà la cerimònia de cloenda. L’acte serà al parc de Ca l’Alfaro a partir
de les 7 de la tarda. Hi hauràun berenar per
a tots els participants i el sorteig de
múltiples premis.
Que guanyi el millor!

Cursets de
natació
La regidoria d’Esports engega aquest mes de juliol
els cursets de natació a
la piscina municipal. Els
cursets es faran en horari
de matí i de tarda i es divideixen en tres categories:
iniciació, perfeccionament
i adults.

Servei de
bus per la
Festa Major
Per poder assistir a la
cantada d’havaneres i al
castells de focs programats per al diumenge 20
de juliol, l’Ajuntament habilitarà un servei gratuït
de bus d’anada, de 20.30 a
22.30 h, i de tornada, a la fi
dels focs.
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09.00h Xl CAMPIONAT PITCH & PUTT DE FESTA MAJOR:
sortida simultània
Lloc: Escola de Golf HCP 1
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Dissabte, 19 de juliol
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10.00h a 14.00h I CIRCUIT D’HABILITAT DE 4x4
17.00h a 20.00h Preu: 10 €
Organitzat per: Sumi 4x4
Lloc: sota el pont de l’autopista
11.00h TORNEIG DE RÀPIDES D’ESCACS
Organitzat per: Secció Esportiva d’El Casal de Llavaneres
Lloc: El Casal de Llavaneres
12.00h RUA BRASILERA
Organitzat per: Escola de Dansa Merche Rams
Lloc: carrers de Llavaneres
16.00h CAMPIONAT POPULAR DE BOTIFARRA (joc de cartes)
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
16.30h Xl CAMPIONAT PITCH & PUTT DE FESTA MAJOR:
sortida simultània
Lloc: Escola de Golf HCP 1
18.00h BALL I XOCOLATADA PER A LA GENT GRAN,
amb animació i ball amb ELS ARGEMINS
Organitzat per: Casal de la Gent Gran
Lloc: Casal de la Gent Gran

Divendres, 11 de juliol
22.00h IV FESTIVAL DE MÚSICA D’ESTIU: Marc Anaya, piano
Preu: 7 € adults / 3 € menors de 14 anys
Organitzat per: Escola Municipal de Música
Lloc: jardins de Can Caralt

Dissabte, 12 de juliol
22.00h IV FESTIVAL DE MÚSICA D’ESTIU: Barna Brass Quintet,
vent metall amb percussió
Preu: 7 € adults / 3 € menors de 14 anys
Organitzat per: Escola Municipal de Música
Lloc: jardins de Can Caralt

Diumenge, 13 de juliol
10.00h a 14.00h XVI TROBADA DE LA PUNTAIRE, amb la participació
de diferents escoles, grups i tallers vinguts d’arreu
de Catalunya
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres
Lloc: carrer de Munt
18.00h CIRCUIT INFANTIL D’HABILITAT amb BICICLETA
Organitzat per: Club Ciclista Llavaneres
Lloc: parc del passeig de la Mare de Déu de Montserrat
19.00h CERIMÒNIA DE CLOENDA DE LES OLIMPÍADES
POPULARS 2008
Organitzat per: Comissió Olímpica
Hi col·labora: Unió de Botiguers i Serveis
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
22.00h IV FESTIVAL DE MÚSICA D’ESTIU: Virus String Quartet,
corda clàssica amb temes jazz, flamenc, rock...
Preu: 7 € adults / 3 € menors de 14 anys
Organitzat per: Escola Municipal de Música
Lloc: jardins de Can Caralt

Divendres, 18 de juliol
18.30h CERCAVILA INFANTIL: “CERCATA DE NASSOS”,
amb Els Pepsicolen
Organitzat per: La Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil
Recorregut: passeig Jaume Brutau, passeig Mare de Déu de
Montserrat, avinguda Catalunya, passeig Joaquim Matas, carrer
de Munt i plaça de la Vila
19.30h ESPECTACLE INFANTIL: “PUJA AQUÍ DALT I BALLA”,
amb Pep López i Sopars de Duro
Organitzat per: La Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil
Lloc: plaça de la Vila
“ELS PETS FAN UN BON DIA”, gira commemorativa dels 10 anys
del disc “Bon dia”:
22.00h EL SEXTO ENCHUFE (funk)
22.45h RECLAM (rock en català)
23.30h ELS PETS (rock en català)
01.30h AUDIENCIA NACIONAL (pop-rock)
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

18.30h CERCAVILA amb ELS GEGANTS
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes d’El
Casal de Llavaneres
Recorregut: El Casal de Llavaneres, passeig Joaquim Matas,
carrer de Munt, carrer Clòsens, carrer del Doctor, passeig
Joaquim Matas, carrer de Munt i plaça de la Vila
19.00h PARTIT DE FESTA MAJOR DELS VETERANS del CE Llavaneres
Organitzat per: CE Llavaneres
Lloc: camp de futbol
20.00h ACTUACIÓ CASTELLERA amb ELS CAPGROSSOS de Mataró
Lloc: plaça de la Vila
21.00h FESTA DESPERTAPÈSOL
Organitzat per: Acció Juvenil
Lloc: pati del CEIP Labandària
23.00h BALL amb LA FORMACIÓ 6 EN GRUP
+ ORQUESTRA CIMARRÓN
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Diumenge, 20 de juliol
09.00h Xl CAMPIONAT PITCH & PUTT DE FESTA MAJOR:
sortida simultània
Lloc: Escola de Golf HCP 1
10.00h a 14.00h I CIRCUIT D’HABILITAT DE 4x4
17.00h a 20.00h Preu: 10 €
Organitzat per: Sumi 4x4
Lloc: sota el pont de l’autopista
10.00h IV SIMULTÀNIA D’ESCACS per a tothom, a partir de
10 anys, amb el mestre i campió d’Ucraïna i Catalunya,
Viktor Moskalenko
Organitzat per: Casal de la Gent Gran
Lloc: Casal de la Gent Gran
10.00h PEDALEJADA POPULAR
Organitzat per: Club Ciclista Llavaneres
Lloc: carrers de Llavaneres
11.30h CONCELEBRACIÓ SOLEMNE DE L’EUCARISTIA amb homilia
de Mn. Josep Lluís Socías, rector de la parròquia de la
Mare de Déu de Montserrat, de Mataró, i acompanyament
musical de l’organista Carme Albors i la violista Montse
Vallvé. En acabar, acte d’adoració i benedicció amb el
Santíssim Sagrament.
Lloc: temple parroquial

12.00h FESTA DE L’ESCUMA: “ELS CORSARIS DE L’ESCUMA”,
amb la companyia Xip Xap
Organitzat per: La Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil
Lloc: pati del CEIP Labandària
12.30h BALLADA DE SARDANES amb la COBLA CIUTAT DE MATARÓ
Lloc: plaça de la Vila
18.00h FESTA DEL BÀSQUET
Organitzat per: CB Llavaneres
Lloc: parc del passeig de la Mare de Déu de Montserrat
18.00h CERCAVILA amb ELS GEGANTS DE LLAVANERES
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes
d’El Casal de Llavaneres
Recorregut: avinguda de Can Sanç, carrer de Sant Pere,
plaça de l’església de Sant Pere, passeig de la Riera i plantada
al poliesportiu de Sant Pere
19.00h PARTIT DE FESTA MAJOR DEL PRIMER EQUIP del
CE Llavaneres
Organitzat per: CE Llavaneres
Lloc: camp de futbol
19.00h ESPECTACLE INFANTIL: “GIRAMONDO”, amb la companyia
El negro y el flaco
Organitzat per: La Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil
Lloc: poliesportiu de Sant Pere
21.00h CANTADA D’HAVANERES amb el grup MORRALLA i rom
cremat per a tothom
Hi col·labora: CE Llavaneres, EF Llavaneres i CB Llavaneres
Lloc: platja de Llavaneres
22.45h CASTELL DE FOCS amb la Pirotècnia Pablo,
de Cangas del Narcea (Astúries)
Lloc: platja de Llavaneres
23.30h BALL amb LOS MANOLOS
Lloc: poliesportiu de Sant Pere

Dilluns, 21 de juliol
11.00h a 14.00h INFLABLES FLOTANTS i DIVERSIÓ EN REMULL
17.00h a 19.00h Lloc: piscines municipals
19.00h CONCERT DE GALA amb l’ORQUESTRA MARAVELLA
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
21.30h CORREFOC amb ELS BANYUTS de Llavaneres
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions Catalanes d’El
Casal de Llavaneres
Recorregut: passeig Jaume Brutau, plaça de la Vila, passeig de
la Mare de Déu de Montserrat, avinguda Catalunya i pati
d’El Casal de Llavaneres
23.00h BALL DE GALA amb l’ORQUESTRA MARAVELLA
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Divendres 25 de juliol
17.00h XXVIIl OPEN VALLSERENA DE FRONTENNIS:
parelles aleví i infantil
Organitzat per: Vallserena Club
Lloc: Tennis Mora

Dissabte, 26 de juliol
09.00h XXVIIl OPEN VALLSERENA DE FRONTENNIS: parelles absolut
Organitzat per: Vallserena Club
Lloc: Tennis Mora
18.00h FESTA DE LA POLICIA
Lloc: jardins de Can Caralt
21.00h FESTIVAL BENÈFIC CONTRA EL CÀNCER
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Diumenge, 27 de juliol
10.00h XXVIIl OPEN VALLSERENA DE FRONTENNIS:
eliminatòries parelles absolut
17.00h XXVIIl OPEN VALLSERENA DE FRONTENNIS:
eliminatòries de les parelles aleví i infantil; i quarts de
final, semifinal i final de les parelles absolut
Organitzat per: Vallserena Club
Lloc: Tennis Mora
22.00h TEATRE: “CIANUR, SOL O AMB LLET?”, de Juan José Alonso
Millán, a càrrec de la Companyia Inestable d’El Casal
de Llavaneres
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

la contra

llavaneresinforma

La deixalleria mòbil arriba
als nostres municipis
Molts dels materials que llencem al contenidor de rebuig es poden reciclar.
Per això et volem facilitar la feina i, des del mes de juny, disposem
de la deixalleria mòbil als nostres municipis
Material informàtic

Petits
electrodomèstics
Petits
voluminosos

Pintures i
dissolvents
Bombetes i
fluorescents

Medicaments

Piles i
bateries

· Les deixalles es dipositen als
contenidors de la deixalleria mòbil,
els dies establerts i en els horaris
de recollida

Tèxtil

Oli
vegetal

Radiografies

· Els festius no hi ha servei de
deixalleria mòbil.
· Fes cas de les indicacions del
personal de la deixalleria.

Horari de la deixalleria mòbil
Horari

Dilluns

de 10.00 h
a 13.30 h
(a 14.00h
diumenges)

no operativa

de 16.00 h
a 19.00 h

no operativa

Dimarts

Dimecres
Llavaneres

Sant Andreu de Llavaneres

no operativa

no operativa

Església
St. Pere al costat
de la Riera

Llavaneres
davant CEIP
Serena Vall

Dijous
Sant Vicenç de
Montalt
Parc del Terral

Sant Vicenç de
Montalt

Aparcament Camp
de Futbol

Sant Vicenç de Montalt

Divendres
Llavaneres

Dissabte

Parc
Psg. Mare de Déu
de Montserrat

Sant Vicenç de
Montalt

Llavaneres

Llavaneres

Parc
Psg. Mare de Déu
de Montserrat

Diumenge
Caldes d’Estrac

Can Boada

Davant
Policia Local
(Parada Bus)

Caldes d’Estrac

Esplanada
Can Muntañà

no operativa

