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Fins no fa gaire, l’Ajuntament ha acollit una exposició sobre civisme que ha 
estat oberta a tots els veïns i que han pogut visitar les escoles del municipi. 
Ha estat una bona oportunitat per transmetre a les generacions futures de 
Llavaneres les actituds que fomenten la convivència entre convilatans i, 
de pas, recordar-les als més grans. No deixem que quedi en un fet aïllat i 
practiquem aquest civisme en el nostre dia a dia. Respectar el descans dels 
veïns, estalviar aigua, conservar el mobiliari urbà o recollir les deposicions 
dels gossos de la via pública, són algunes de les moltes accions cíviques que 
ens fan ser una societat millor. 

Des de l’Ajuntament també volem contribuir a fer de Llavaneres un poble 
amb qualitat de vida. És la nostra obligació dotar la vila dels serveis neces-
saris i això és el que farem als barris de Sant Pere i Can Sanç. Durant anys, 
aquesta zona del poble ha patit una greu mancança d’equipaments que s’ha 
de pal·liar. No és fàcil prendre decisions que agradin a tota una comunitat, 
però s’ha d’actuar tenint en compte el benefici global que se’n derivi. Penso 
que, després de totes les actuacions al barri de mar, es guanyarà en equipa-
ments, en serveis i, en definitiva, en qualitat de vida.

Deixeu-me, d’altra banda, donar les gràcies a tota la població per la gran 
participació i assistència a la Festa del Pèsol. Veïns, escoles, productors del 
pèsol i comerciants han fet que aquesta novena edició hagi brillat més que 
mai. 

La cohesió de tota comunitat depèn, en bona part, de la implicació dels seus 
integrants, i la celebració de la Festa del Pèsol ha tornat a demostrar que la 
ciutadania de Sant Andreu de Llavaneres respon a la crida de la participa-
ció. La propera cita és a finals d’aquest mes, la Mostra d’Entitats, en la qual 
espero poder tornar a comptar amb la presència de tots.

I en matèria esportiva voldria felicitar el Club Nàutic el Balís per haver asso-
lit la fita de ser el port organitzador, conjuntament amb l’Ajuntament, de la 
Setmana Catalana de Vela en les properes edicions. Un esdeveniment que, 
de ben segur, atraurà més d’un miler de persones a la nostra vila i ajudarà a 
projectar el nom i la imatge de Llavaneres arreu de Catalunya. La 22a edició 
d’aquesta competició se celebrarà entre els dies 1 i 4 de maig, per la qual 
cosa convido a tothom a participar de les activitats complementàries que 
amenitzaran les jornades de competició. 

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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Durant l’exposició, l’alcalde va conversar amb diversos joves.
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Després de nou edicions de la Festa del 
Pèsol, la d’aquest mes d’abril ha batut 
tots els registres. No solament ha crescut 
el nombre de visitants, sinó que també 
ha augmentat la xifra de degustacions. Es 
calcula que prop de 4.000 persones van 
passar per l’espai firal habilitat al Passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat entre 
els dies 5 i 6 d’abril, sent l’assistència de 
diumenge la més destacada. I és que tant 
llavanerencs i llavanerenques com molts 
visitants de les rodalies, no es van voler 
perdre la degustació de pèsols ofegats de 
Llavaneres que havien preparat una vinte-
na de restauradors del municipi. En total 

es van vendre 631 tiquets de degustació.

Enguany, la Festa del Pèsol ha comptat 
amb dues novetats destacades: el Sopar 
del Pèsol i el Musicart, un aparador de 
música i art al carrer. Totes dues propos-
tes han superat amb nota el seu debut. 
Prop de 200 persones van assistir al so-
par, mentre que fins a una quinzena d’ar-
tistes van prendre part del Musicart. Els 
grups de música, que van actuar a la pla-
ça de la Vila, es van mostrar satisfets amb 
la iniciativa, però van proposar l’apropa-
ment de l’escenari al nucli de la festa en 
edicions futures.

La Festa del Pèsol torna a créixer
festes  

Un any més el pèsol garrofal ha fet sortir milers de persones al carrer per assistir a la festa 
d’un dels productes més estimats de la vila
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Els centres escolars de Llava-
neres han participat activa-
ment en la 9a Festa del Pèsol 
amb la creació de quatre au-
ques. Els 55 alumnes de P3, 
P4 i P5 del CEIP Labandària 
van il·lustrar Les aventures 
d’en Tavelló. Els 50 alumnes 
de 3r curs del CEIP Serena Vall 
van fer una auca titulada Les 
perles verdes del Maresme. I 
finalment, les dues aules de 4t 
de primària del CEIP Sant An-
dreu van dedicar dues auques 
més al pèsol garrofal, una 
centrada en la fama de què 
gaudeix en el món dels fogons 
i l’altra, en el procés de cultiu.

Els nens i nenes de Llavaneres 
també van ser part important 
de la Festa i van participar, 
al llarg d’aquests dos dies, en 
les diferents activitats, tallers 
i jocs de cucanya de què van 
disposar.

El I Sopar del Pèsol 
esdevé un èxit
La primera convocatòria del Sopar del Pè-
sol ha comptat amb 184 comensals, supe-
rant així les millors expectatives. Els assis-
tents van poder gaudir d’un magnífic menú 
de vuit plats, elaborats a partir del pèsol 
amb totes les presentacions possibles: en 
forma de crema, de truita, de gelatina de 
licor, de gelat, ofegats, amb calamars, en 
“catànies” i, fins i tot, esferificats. 

Abans del sopar -celebrat al restaurant 
Vil·la Minerva- es van pronunciar uns 
breus parlaments: Antoni Graupera, am-
fitrió del restaurant i alhora president del 
Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i 
Maresme, va obrir l’acte i va donar la ben-
vinguda als assistents. Seguidament, Toni 
Massanés, Director de la Fundació Alícia 
(centre d’investigació dedicat a la innova-
ció tecnològica en la cuina i a la difusió del 
patrimoni agroalimentari i gastronòmic) 
va fer un repàs històric de l’arribada del 
cultiu del pèsol a Llavaneres. 

El 1r tinent d’alcalde i regidor de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme de Llavane-
res, Josep Molina, va agafar el relleu en el 
torn de parlaments, tot recordant la gran 
collita de pèsols d’enguany, que ha com-
portat una producció de més de 15 tones 
d’aquest apreciat llegum. Molina va anun-
ciar també que els productors de pèsol de 
Llavaneres podran lliurar el certificat de 
qualitat als restauradors que incloguin 
aquest producte en les seves cartes.

Per últim, l’alcalde, Bernat Graupera, va 
elogiar la dimensió que ha assolit la Festa 
del Pèsol –projecte que va impulsar perso-
nalment ara fa 9 anys- i va lliurar la distin-
ció Pèsol d’Or 2008. Enguany, la comissió 
de seguiment de la marca de garantia del 
pèsol de Llavaneres ha reconegut Petra 
Lafarga -qui va ser al capdavant del res-
taurant Ca la Petra durant anys-, per ha-
ver exportat al món la recepta dels pèsols 
ofegats. El guardó, el van rebre els seus 
hereus, Montserrat i Víctor Ros Lafarga.

Els nens i les 
escoles, també 
protagonistes



Dotze agents de la plantilla de la Policia Lo-
cal de Llavaneres han participat recentment 
en un curs de defensa personal impartit 
per Toni Moreno, actual campió del món 
de taekwondo en la modalitat de tècnica 
per parelles mixtes. 

Les classes, que es van celebrar els dimarts 
i els dijous del passat mes de març, han 
servit als agents per aprendre a defensar-
se en situacions de risc concretes com, per 
exemple, possibles agressions amb arma 
blanca. Els participants han reconegut la 
utilitat d’aquest curs perquè els ha supo-
sat conèixer tècniques de defensa personal 

noves que podrien ser-los útils en el de-
senvolupament de la seva tasca. En aquest 
sentit, la Policia Local de Llavaneres realit-
za, anualment, cursos d’aquest tipus per 
millorar i complementar la formació dels 
seus agents.

D’altra banda, Toni Moreno -taekwondis-
ta de 35 anys i que pertany al CD Tonbal 
de Mataró- imparteix classes regularment, 
tant d’aquest esport com de defensa perso-
nal, i ha guanyat la primera medalla d’or 
per a la delegació espanyola en la modalitat 
de tècnica per parelles mixtes, al costat de 
Josefina López.
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Llavaneres s’estrena com a seu de la 
22a Setmana Catalana de Vela

promoció econòmica i turisme

De l’1 al 4 de maig, el port Balís serà l’escenari central de la Setmana Catalana de Vela, una de 
les regates més emblemàtiques que se celebren al litoral català, tant pel seu alt nivell de 
participació com pel nombre de classes inscrites
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Llavaneres serà la seu d’aquest esdeveni-
ment esportiu fins el 2010 gràcies al fet que 
la Federació Catalana de Vela ha designat 
el Club Nàutic El Balís com a port espor-
tiu organitzador per 
als propers 2 anys. 
Durant quatre dies 
el port Balís acollirà 
competicions de di-
ferents categories i ti-
pus d’embarcacions. 
L’organització estima 
la participació de fins 
a 400 embarcacions i una assistència de 
més d’un miler de persones entre partici-
pants i acompanyants. L’Ajuntament de Lla-
vaneres donarà tot suport als organitzadors 

de la Setmana Catalana de Vela amb la rea-
lització d’activitats paral·leles a la competi-
ció i la regulació dels accessos, entre d’altres 
accions.

Durant la celebració de 
l’esdeveniment es con-
vidarà els esportistes i 
els assistents a gaudir 
de l’àmplia oferta turís-
tica, gastronòmica i de 
lleure que la vila posa 
al seu abast. A més, 

s’instal·larà un Village a l’interior del port 
per fer més amena l’estada als visitants i es 
comptarà amb voluntaris de l’IES Llavane-
res per a tasques de suport a l’organització.

Agents de la Policia Local participen 
en un curs de defensa personal

AENOR estudiarà aquest 
mes si la Policia Local 
obté el certificat ISO 9001
L’empresa AENOR, responsable 
d’emetre els certificats de qualitat 
ISO 9001:2000, està avaluant aquests 
dies les dades que han de reconèixer 
la gestió de la policia local de Llava-
neres en els processos en què inter-
venen, com ara l’abandonament de 
vehicles, l’atenció ciutadana, els ser-
veis voluntaris a benefici de la comu-
nitat i l’educació vial. L’expedient per 
obtenir aquest certificat es va iniciar el 
passat mes d’octubre i, la llavanerenca, 
podria ser la primera policia local de 
Catalunya d’obtenir-lo. 

Una ruta excursionista unirà Les 3 viles
La regidoria de Promoció Econòmica, Co-
merç i Turisme de Llavaneres, està acabant 
d’enllestir una ruta excursionista que ha 
d’unir Les 3 viles, la marca turística i de pro-
moció mancomunada entre Sant Andreu 
de Llavaneres, Caldes d’Estrac i Sant Vi-
cenç de Montalt.

A mitjans de març es van reunir els res-
ponsables de la iniciativa per decidir els 
llocs on s’havien de col·locar els senyals de 
la ruta. En total, més de 15 rètols a tot Lla-
vaneres marcaran com anar als punts més 
destacats que hi ha a peu de ruta, com els 

Rocs de Sant Magí, l’església antiga, el port 
Balís, el cim del Montalt o la Fundació Pa-
lau. Els senyals també indicaran com anar 
a Sant Vicenç de Montalt i a Caldes d’Estrac 
per la muntanya. 

La reunió va comptar amb la presència de 
Serviseny -empresa adjudicatària del pro-
jecte-, i amb la participació de tècnics de 
l’Oficina Tècnica de Turisme de la Dipu-
tació de Barcelona i de tècnics de l’Oficina 
de Serveis Tècnics i de Promoció Econòmi-
ca, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de 
Llavaneres.

seguretat ciutadana



Després de cinc anys sense celebrar-se cap edició 
de l’Ajuntament Jove, el proper mes de setembre 
es tornarà a posar en marxa aquesta iniciativa 
que vol acostar la política local als joves d’entre 
catorze i divuit anys. La reunió preparatòria es 
va celebrar el passat 16 d’abril, i va comptar 
amb la participació del secretari general del 
Departament de Governació i Administra-
cions Públiques, Jaume Oliveras, del pre-
sident del Consell Comarcal, Josep Maria 
Joi de la cap d’àrea de Processos Electorals, 
Pilar Pérez. Tots van ser rebuts per l’alcalde 
de Llavaneres, Bernat Graupera; el regidor 
de Participació Ciutadana i Joventut, Nani 
Mora; el tercer tinent d’alcalde, Joan Rubal; 
i el secretari de l’Ajuntament, Josep Maria 
Valentín.

D’altra banda, una delegació de regidors de 
menys de 30 anys de la comarca i els actu-

als regidors de l’Ajuntament, van participar en 
dues xerrades a l’IES per explicar les seves expe-
riències en el món de la política local i engrescar 
els estudiants a participar en la nova edició de 
l’Ajuntament Jove.
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medi ambient
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La població 
de Llavaneres 
ja supera 
els 10.000 
habitants
Durant els primers 
mesos de 2008, el 
padró de Llavaneres 
ha superat aquesta 
franja poblacional 
i s’ha situat, amb 
data de 19 de març, 
en 10.134 habitants. 
En els darrers 8 
anys Sant Andreu 
de Llavaneres quasi 
ha doblat la seva po-
blació, passant dels 
5.280 habitants de 
l’any 2000 als més 
de 10.000 actuals. 
També cal destacar 
que des del 2002 
la població no ha 
deixat d’augmentar. 
L’increment d’habi-
tants més pronun-
ciat es va produir 
l’any passat, quan 
el padró de Llava-
neres va registrar 
un augment de prop 
de 900 persones.

Pel que fa a pobla-
ció immigrada, el 
col·lectiu que té 
més presència a la 
vila prové dels pa-
ïsos de l’Amèrica 
Llatina. Destaquen, 
en aquest sentit, les 
comunitats proce-
dents de l’Argentina, 
Bolívia, Colòmbia o 
l’Equador, malgrat 
que la comunitat 
estrangera amb 
més pes a Llavane-
res és la italiana, 
amb 131 persones. 
També hi tenen un 
pes destacat els ha-
bitants procedents 
del Marroc i de Ro-
mania.

Oliveres, Mora i Pérez compareixen davant la premsa

Un taller ambiental fabrica 27 caixes niu per a ocells
Fins a 27 caixes niu es van arribar a construir al 
taller ambiental que es va realitzar durant tot el 
matí del 15 de març al parc de Ca l’Alfaro. L’acti-
vitat va comptar amb la participació d’una qua-
rantena de persones, la majoria nens i nenes.

L’activitat, promoguda des de l’àrea de Medi Am-
bient, vol millorar l’estat ambiental de les zones 
verdes de Llavaneres, ja que les caixes niu afavo-
reixen l’arribada d’ocells insectívors que han de 
contribuir a l’equilibri de l’ecosistema acabant 
amb possibles plagues d’insectes. Des de la regi-
doria de Medi Ambient s’anuncia que les espècies 
d’ocell que tenen més possibilitats d’instal·lar-se 
a les caixes niu són la mallerenga blava i la ma-

llerenga carbonera. La brigada municipal s’ha 
ocupat de penjar les caixes niu a la font de la 
Llorita i d’aquí un temps s’avaluarà el resultat de 
la implantació.

Llavaneres prepara una nova edició de l’Ajuntament Jove

Llavaneres promou un catàleg d’arbres i 
d’arbredes protegides del municipi
L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llavaneres ha promogut 
aquest mes d’abril una trobada per informar del projecte d’un catàleg 
d’arbres i d’arbredes protegides que es vol portar a terme al municipi. 
La sessió era oberta a tota la ciutadania, però so-
bretot a aquelles persones que disposessin d’in-
formació d’interès relacionada amb arbres de 
Llavaneres. El catàleg, l’està elaborant l’empresa 
especialitzada Natura Local i el primer pas per a 
què esdevingui una realitat era definir els requi-
sits que hauran de tenir els arbres i les arbredes 
que s’hi incloguin.

D’aquesta manera, la nostra vila s’afegirà al ca-
tàleg d’arbres de la Generalitat de Catalunya, 
en el qual es classifiquen i protegeixen exem-
plars singulars o únics, ja sigui per haver estat 
testimonis de fets rellevants, per ser protago-
nistes de llegendes i tradicions o, fins i tot, per 
associar-se a personatges famosos com poetes 
o bandolers.

La posada en marxa 
del catàleg d’arbres 
respon a la demanda 
que veïns de Llava-
neres van formular a 
l’Ajuntament per exi-
gir que es desenvolu-
pés aquesta cataloga-
ció i s’inclogués dins 
del Pla d’Ordenació 
Urbanística Muni-
cipal (POUM), tal i 
com es contempla 
en l’ordenança mu-
nicipal de protecció 
de l’arbrat, aprovada 
l’any 2001. 

joventut i participació ciutadana



Nous equipaments per als barris de 
Sant Pere i Can Sanç

urbanisme
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Després d’haver mantingut dues sessions informatives amb l’equip de govern, els 
veïns de Sant Pere i Can Sanç han pogut conèixer de primera mà els equipaments que 
l’Ajuntament de Llavaneres té previstos a la zona de mar del municipi

El Govern de Llavaneres vol dotar Sant 
Pere i Can Sanç d’equipaments muni-
cipals i pal·liar, així, el dèficit que his-
tòricament han patit aquests barris. És 
per això que s’ha planejat projectar-hi 
instal·lacions socioculturals, esportives 
i docents. L’actuació més imminent serà 
la construcció de la nova llar d’infants en 
una part del parc de Sant Pere, reubicant 
l’actual camp de bàsquet i afegint-t’hi 
zones d’esbarjo infantil. L’edifici de l’es-
cola bressol nova serà d’una sola alçada i 
comptarà amb 115 places. D’aquesta ma-
nera s’aconseguirà un equipament do-
cent necessari i accessible a peu per als 
veïns dels dos barris de la zona de mar, 
ja que quedarà al bell mig d’aquest sector 
alhora que es millorarà el parc actual. La 
ubicació també respon a la directriu del 
Departament d’Ensenyament que acon-
sella ubicar els equipaments docents 
atenent als conceptes de centralitat i ac-
cessibilitat. Una altra de les actuacions 
immediates serà la construcció d’una 

pista poliesportiva i de jocs infantils al 
carrer Xaloc, que l’Ajuntament confia 
poder enllestir abans d’acabar l’any. 

A més llarg termini, i a l’espera de comp-
tar amb l’aprovació definitiva del POUM, 
l’equip de govern també contempla la 
possibilitat de construir un nou CEIP 
i un nou IES, tot oferint una oferta do-
cent completa a la zona. Aquesta oferta 
es veuria complementada amb instal-
lacions esportives noves a la zona verda 
del carrer de Llevant, que s’afegirien a les 
pistes d’Hipocampo i a les ja existents al 
camí del Balís, així com també es faran 
més atractius els jardins Joaquim Passi.

La dotació de tots aquests equipaments 
requereix, tanmateix, assegurar-ne un 
bon accés. Per aquesta raó, el Govern de 
Llavaneres ja ha iniciat l’elaboració d’un 
pla de mobilitat per a tot aquest sector, 
com ara la millora del carrer Sant Pere i 
la urbanització i la creació de noves vies 

que comuniquin el carrer de Llevant 
amb el del Cogoll. D’aquesta manera es 
facilitarà l’accés a la zona del Cogoll i 
del Balís. A més, es millorarà la roton-
da de Sant Pere i els accessos en direc-
ció a Girona. 

D’altra banda, un altre servei que s’hi 
instal·larà, atenent les demandes dels 
veïns dels barris de mar, serà una ofi-
cina de policia de proximitat. El Passeig 
Marítim tampoc queda al marge del pla 
de millora dels barris de Sant Pere i Can 
Sanç i, igualment, està essent objecte 
d’estudi per part de l’Ajuntament. En 
aquests moments s’està acabant d’habi-
litar una pilona a l’alçada de Pins Mar 
per impedir l’accés de vehicles de motor 
al passeig; d’aquesta manera es dóna 
preferència al vianant i a les bicicletes. 
L’acció es completarà amb l’acabament 
del pas subterrani que permetrà traves-
sar la carretera a l’alçada del nou girato-
ri de l’N-II.
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L’arribada de la calor i la proximitat de 
l’estiu conviden a sortir al carrer i a gau-
dir de les activitats que es puguin fer a 
l’aire lliure. D’aquesta manera, a finals 
d’aquest mes de maig, Llavaneres acull 
una nova edició de la Mostra d’Entitats, 
una iniciativa de caràcter bianual que 
reuneix, en un mateix espai, les entitats 
del municipi. L’objectiu no és altre que 
ser un aparador de les múltiples possibi-
litats d’associacionisme i de participació 
que existeixen a la nostra vila, ja sigui 
en l’àmbit social, com en l’esportiu o el 
cultural. 

Enguany hi ha confirmada l’assistència 
de prop d’una quarantena d’associacions 
i entitats que portaran al seu estand una 
petita mostra de l’activitat que desenvo-
lupen. A més, l’Ajuntament instal·larà 
un escenari central que acollirà espec-

tacles i demostracions de dansa, cant 
coral, gastronomia o gimnàs. Altres acti-
vitats que es preveuen són xerrades amb 
les entitats que tracten malalties com el 
càncer, la fatiga crònica i els trastorns 
mentals.

D’activitats no en faltaran, ja que durant 
tot el cap de setmana la canalla -i els no 
tan petits- podran participar en tallers 
de mandales, treballs manuals, nusos, 
dibuix o partides d’escacs, bàsquet o 
handbol. Tot plegat es realitzarà al parc 
Verge de Montserrat i als jardins de Ca 
l’Alfaro. Aquest darrer espai comptarà 
amb un circuit infantil de quads i recor-
reguts amb ponis, i s’hi celebrarà una 
ballada de gegants. Els diables d’El Ca-
sal seran els encarregats de clausurar la 
Mostra amb un correfoc pels jardins de 
Ca l’Alfaro.
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Entitats de nova 
creació
A part d’associacions tan veteranes com 
El Casal, n’hi haurà d’altres de creació 
recent. És el cas, per exemple, de Lla-
vaneres contra el Càncer, formada per 
les mateixes persones que abans in-
tegraven la secció local de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer. Després de 
34 anys es desvinculen de l’Associació i 
prenen entitat pròpia per guanyar agili-
tat i poder de decisió.

D’altra banda també hi participaran, per 
primer cop, l’Asociación de Empresarios 
y Profesionales, la Penya Perica de Lla-
vaneres i el Dakar Solidari Llavaneres.

Aspecte de la darrera edició de la mostra d’entitats.

participació ciutadana

Aquest mes de maig continuen les ses-
sions d’alfabetització digital organitzades 
per la regidoria de Promoció Econòmica. 
Són sessions formatives d’introducció a 
la informàtica i Internet dirigides als col-
lectius amb més dificultat d’accés a les no-
ves tecnologies i a la inserció laboral. Les 
classes es fan cada quinze dies, són gratu-
ïtes i s’allargaran fins el mes de juliol. La 
formació se centra en l’ús de la plataforma 
de l’Aplicatiu Xaloc, de la Diputació de Bar-
celona, i del Web del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, amb la finalitat que els usuaris 
de la Borsa de Treball tinguin l’oportunitat 
de trencar la barrera tecnològica que els 
impedeix utilitzar un recurs molt útil en 
el moment de cercar feina.

D’altra banda, a l’abril, la Regidoria també 
ha engegat El Club de la Feina. Es tracta 
d’una actuació que dóna suport tècnic a 
les persones en situació d’atur en la re-
cerca de feina a través de la xarxa. És un 
servei que s’ofereix tot l’any, però que en 
aquest període es reforça per millorar-lo i 
consolidar-lo. L’espai compta amb asses-
sorament individual per millorar aquells 
aspectes personals que dificulten tant el 
procés de recerca com el de la pròpia in-
serció laboral, i es posa a disposició dels 
usuaris un equipament informàtic amb 
connexió a Internet per poder elaborar 
currículums, cartes de presentació i d’al-
tres eines d’utilitat en la recerca d’una 
feina.

Les entitats són les protagonistes
Els dies 31 de maig i 1 de juny, Sant Andreu de Llavaneres celebra la 5a Mostra d’Entitats

Eines per cercar feina Educació sexual a 
les escoles
La Regidoria de Sanitat de l’Ajunta-
ment de Sant Andreu de Llavaneres ha 
desenvolupat, en cinc sessions, uns ta-
llers sobre sexualitat sana. El taller es 
va desenvolupar durant el mes d’abril 
en el marc de la Setmana Cultural que 
l’Institut d’Ensenyament Secundari va 
organitzar al centre. El primer dels ta-
llers es va dedicar a l’educació sexual i 
als riscos que actualment se’n deriven, i 
es va destinar als alumnes de 3r d’ESO. 
L’entitat Actua Vallès va ser l’encarre-
gada de dirigir les sessions. El segon 
taller va anar a càrrec de l’entitat JIS i 
va tractar l’educació sexual i l’afectivi-
tat a l’adolescència. En aquest cas, les 
sessions es van dirigir als alumnes de 
1r d’ESO.

promoció econòmica

L’Ajuntament continua posant eines a l’abast dels ciutadans 
per ajudar-los a trobar feina



D’aquí a poc temps farà un any que forma part 
de l’equip de govern. Com valora, en termes glo-
bals, la tasca que ha estat duent a terme?
A nivell personal ha estat molt intensa, 
però alhora ha estat una feina molt grati-
ficant gràcies a la gran predisposició que 
he trobat per part de tothom a col·laborar 
amb tot el que es fa al poble. En l’àmbit 
polític, aquests primers mesos han estat 
molt positius per marcar les directrius 
dins de les diferents àrees que dirigeixo, 
no solament en els temes específics de 
cadascuna, sinó també per anar redreçant 
el gran desajust econòmic que vam trobar 
en alguna d’aquestes àrees. Per exemple, a 
la de Cultura i Festes vam trobar partides 
pressupostades que no tan sols estaven es-
gotades, sinó que s’estaven sobrepassant 
d’una manera exagerada. 

Per compensar aquest desajust estem 
apostant per potenciar les activitats que 
fan les entitats. En aquest sentit, hi hem 
millorat les relacions: hem recuperat el 
conveni de la Sala Polivalent d’El Casal 
de Llavaneres; hem creat el Patronat de 
la Cavalcada de Reis per reconèixer ofi-
cialment el seu caràcter municipal; hem 

col·laborat amb diferents entitats espor-
tives en la realització de sortides per pro-
mocionar l’esport entre els infants, i es-
tem posant les bases per crear un Consell 
Esportiu Municipal. Encara queda molt 
per fer.

Quines iniciatives està impulsant?
Pel que fa a l’àrea Esportiva, estem cons-
truint les instal·lacions noves; estem ne-
gociant la recuperació de la gestió munici-
pal del camp de futbol i del pavelló; estem 
treballant per habilitar més espais per a 
la pràctica esportiva, tant al centre del po-
ble com al barri de Can Sanç, i hem creat 
la Comissió Olímpica que està treballant 
perquè les Olimpíades d’enguany, un cop 
més, siguin un gran èxit esportiu. 

Pel que fa a l’àrea de Cultura i Festes, vo-
lem arribar a tothom. Aquest Sant Jordi 
hem presentat el conte La fada Englan-
tina a casa dels Masriera, per als més pe-
tits;  hem col·laborat en l’edició del llibre 
Quan Llavaneres era un poble i hem donat 
suport per difondre el llibre El Cardenal 
Vives i l’Església del seu temps. Amb el Mu-
seu-Arxiu estem dissenyant un projecte 
per adequar els accessos als Rocs de Sant 
Magí que, un cop executat, donarem a 
conèixer als més joves amb tot un conjunt 
d’activitats a l’entorn.  

En quina fase es troba el projecte del nou 
complex esportiu?
En aquesta qüestió l’equip de govern s’ha 
trobat sobre la taula el conveni que es va 
signar en plena “bombolla immobiliària” 
i no hi ha cap data que obligui l’empresa 
a construir amb més o menys rapidesa. 
Tot i que els terrenys dels actuals camp 
de futbol, pavelló, piscines i antic insti-
tut ja fa més d’un any que no són muni-
cipals, l’empresa no pot enderrocar cap 
instal·lació fins que no es puguin utilit-
zar les noves. En pocs mesos s’ha cons-
truït el projecte d’execució de la primera 
fase que correspon al camp de futbol, 
però ens trobem que les infraestructures 
per fer arribar els serveis de llum, aigua, 
gas i clavegueram i els accessos previstos 
en la urbanització del sector dels Amet-
llers, no solament estan per fer, sinó que 
encara no s’ha aprovat el pla d’ordenació 
de les finques on s’inclouen les de la zona 
esportiva nova. Tot i així, estem treballant 
per habilitar uns accessos provisionals per 
poder-los utilitzar la propera temporada.

Com es gestionaran les instal·lacions?
En el mateix conveni en què l’empresa 
adquiria els terrenys de les instal·lacions 
actuals i es comprometia a construir la 
zona esportiva nova, s’hi va incloure la 
concessió de la gestió a una empresa pri-
vada per un termini de 50 anys, fet que 
perjudica la llibertat dels clubs esportius 
i el desenvolupament que puguin tenir 
en el futur. La valoració econòmica no es 
va fer d’una forma clara i ara estem re-
negociant la recuperació de la gestió del 
camp de futbol i del pavelló municipals. 

La regidoria de Cultura inclou els equipa-
ments del Museu-Arxiu, la Biblioteca i l’Es-
cola Municipal de Música. Quines novetats 
estan previstes que experimentin?
Estem fent obres a Can Caralt per treure 
les humitats que ens hem trobat a l’Arxiu 
Municipal i estem recuperant l’aigua de 
mina que sempre havia servit per regar 
el jardí d’aquesta finca emblemàtica. 
També estem consolidant el Cicle For-
matiu de Grau Mitjà a l’Escola Municipal 
de Música i insonoritzarem algunes de 
les aules que es fan servir. I seguirem po-
tenciant les activitats de la biblioteca, ja 
que estem impulsant unes trobades set-
manals per practicar la parla de l’anglès. 

Com valora la marxa del Museu Bassat, 
probablement a Mataró?
Actualment hem de resoldre, de mane-
ra prioritària, altres equipaments més 
necessaris. No estàvem ni estem en una 
situació financera ni patrimonial òptima 
per poder cedir un solar d’aquestes di-
mensions, fer l’edifici, contractar tot el 
personal necessari i fer el manteniment 
de neteja i de vigilància. I, a més, hem 
de tenir en compte que ja disposem del 
Museu-Arxiu, equipament que ja s’ha 
ofert a Bassat perquè porti les seves ex-
posicions temporals.

S’apropa la Minerva. Es pot avançar alguna 
novetat del programa d’actes?
Estem preparant la Festa Major d’estiu 
amb alguns canvis. Hem creat les bases 
del concurs per fer la imatge del cartell, 
que està obert a tothom. Musicalment, el 
divendres tenim confirmats Els Pets i el 
dissabte l’orquestra Cimarron. Els focs 
d’artifici, els farem el diumenge a la plat-
ja i aprofitarem per continuar la festa a la 
vora del mar. Tot, amb un gran nombre 
d’activitats per a tots els públics.
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entrevista

“Estem renegociant la gestió del 
camp de futbol i del pavelló”

Josep Molins i Puig. Quart tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Cultura i Festes

Nascut el 5 de juliol de 1970 a Sant 
Andreu de Llavaneres, és responsable en 
desenvolupament de software i de noves 
tecnologies informàtiques. Sempre ha 
estat vinculat al món de l’esport i de la 
cultura a Llavaneres, com a delegat de 
l’equip de veterans de futbol, membre 
de la junta del Club Esportiu Llavaneres, 
del Consell Redactor de la revista Pal de 
Paller i de la Junta directiva d’El Casal. És 
regidor a l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres per CiU des de 2007.



La 6a Marxa en bicicleta de muntanya BTT, organitzada per l’àrea 
d’esport i el Casal de Llavaneres, va ser tot un èxit, ja que hi van 
participar 183 persones. Hi va haver un recorregut  de dificultat 
mitjana, d’uns vint quilòmetres aproximadament, i un circuit de 
dificultat alta, d’uns 40 quilòmetres. L’organització va habilitar 
diferents punts d’avituallament i va oferir diversos serveis: creu 
roja, dutxes al pavelló, cotxe escombra i servei de massatges en 
finalitzar la marxa. Només dos participants van haver d’abandonar 
la cursa per molèsties físiques.

Els primers classificats en les categories general masculina i fe-
menina van ser, respectivament, Cristian Collados i Maria Isabel 
Pozo. José M. Navarro i Vicky Roure van fer el mateix en la catego-
ria local. En la modalitat infantil, el vencedor va ser Blai Sànchez. 
El participant més jove de la prova va ser Albert Puig, de 7 anys i el 
més veterà, Lluís Nogueres, de 59.
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esports

Delimitació de barris per participar a les Olimpíades

Prop de 200 ciclistes participen en 
la 6a Marxa BTT

Sector Montalt: 
Can Cabot de Munt, Avall, Glorieta, Turó d’en 
Llull, Bessots, Bonavista, Can Bacardí, Can 
Badrinas, Can Cot, Can Montalt, La Cornisa, 
Dipòsit, l’Església Antiga, Eucaliptus, 
Garingol, Garrofers, Llarenc, Mina, El Mira-
dor, Montnegre, Montseny, Nord, Oliveres, 
Onze Pins, Plana, Roca de la Nao, Roca Roja, 
Rocaferrera, Roja, Romanís, les Roques, 
Sant Sebastià, Sant Vicenç, Supermaresme, 
El Turó, Can Le Monnier.

Sector Bell Aire - Ametllareda: 
Can Caralt, Can Tamis, Massorrà, Balís, 
Acàcies, l’Alzina, Bell Aire, Castanyers, 
Cedres, Gleva, Lladoners, l’Olivera, Oms, 
Perelló, Roures, dels Tarongers, Taulies, 
Vivers, dels Til·lers, Riera.

Sector el Balís: 
Can Pi, Garbí, Llevant, Port Balís, Xaloc, 
Balís, Cogoll, Costa Blanca, Costa Daurada, 
Mestral, Nacional II, Pla de Sant Pere, del 
Port.

Sector Betlem – Veïnat d’en Tordera: 
Betlem, Can Rabassa, Catà, Ferradura, 
Jaume Brutau, Joaquim Vives Prat, Mares-
me, Monges, Pau Casals, Sant Jordi, Unió, 
Planeta, Llull.

Sector centre: 
Can Castillo, Cardenal Vives, Catalunya, 
Clòsens, Doctor, Església, Joaquim Matas, 
Mare Déu de Lourdes, Mare Déu de 
Montserrat, Munt, Pintors Masriera, Sant 
Joan, Vila.

Sector Avall – Can Amat: 
Alzines, Castell, Contrabandistes, de l’Avall, 
Fornaca, Joaquim Matas, Mas de Xeixàs, 
Minerva, Sant Antoni, Alexandre Vergés, 
Bruc, Can Amat, Empordà, Garrotxa, 
Ginesteres, Josep Pla, Penedès, Salvador 
Espriu, la Selva.

Canafort – El Puntó: 
Barcelona, Catalunya, Golf, Mare de 
Déu de Montserrat, Mare de Déu del Pilar, 
Mimoses, Moreres, Sant Andreu, Sant 
Isidre, Sant Sebastià, Torre Gran, Ametllers, 
Canafort, el Molí, Molí de Vent, Pas del Pla, 
Palmes, el Puntó.

Can Sanç – Barri Sant Pere: 
Can Sans, Marina, Morrell, Poble Espanyol, 
Sant Pere, Can Sanç, Estació, Marina, 
Marítim, Mediterrani, Miramar, Pinets, 
del Pla, Pla de Can Sanç, Pla de la Torreta, 
Sant Andreu, Vora Mar.

esports cultura

Diumenge de Rams, el passat 16 de març, la Camerart-Orquestra 
del Maresme, estretament lligada a la nostra població, va celebrar 
el seu 10è aniversari amb un concert extraordinari al monestir de 
Montserrat que va comptar amb la col·laboració de solistes de re-
nom internacional i amb la Coral de la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona. Els músics van 
interpretar La Passió segons 
Sant Mateu, de J. S. Bach.

La basílica es va omplir de 
gom a gom i hi van assistir 
l’Abat de Montserrat, l’alcalde 
de Tarragona, el rector de la 
Universitat Rovira i Virgili, el 
president de l’autoritat portuà-
ria de Tarragona i el president 
de Caixa de Sabadell. Pel que 
fa a la representació llavane-
renca, hi van assistir l’alcalde, 
Bernat Graupera, el regidor 
de cultura, Josep Molins, el se-
nyor rector, Segimon Garcia, i 
una trentena de veïns que van 
voler ser al costat de l’Orques-
tra de la nostra Comarca. 

L’Orquestra del Maresme a la basílica 
de Montserrat

Durant aquest mes de maig s’inicia el període d’inscripcions 
per participar a les Olimpíades 2008 de Llavaneres i restarà 
obert fins el dia 27 de juny. Cada participant als Jocs Olímpics 
ho farà amb una samarreta d’un color determinat segons el 
sector del poble on visqui. En el plànol següent, es mostra 
com s’han repartit els colors atenent a la densitat demogràfica 
del terme municipal de Llavaneres. Per a més detall, a conti-
nuació s’indiquen els carrers que formen part de cada sector.
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alcaldia

Una paraula de set lletres tan simple com Gràcies 
pot amagar al seu darrere un munt de bones inten-
cions. Si a cadascuna de les lletres li assignem una 
actitud cívica ens adonem que, amb tan sols set 
accions, ens podem convertir en ciutadans molt 
millors. Precisament això és el que transmet l’ex-
posició que s’ha pogut visitar aquest mes d’abril 
a la sala de plens de l’Ajuntament de Llavaneres, 
organitzada pel consistori i el Servei de Polítiques 
de Diversitat i Ciutadania de la Diputació de Bar-
celona.

El seu objectiu ha estat conscienciar la població de 
la necessitat d’actuar sempre amb respecte envers 
els altres, a favor de la convivència. Una tasca que 
s’ha de començar a desenvolupar des de ben pe-
tits. És per això que els alumnes de primària i de 
l’institut de Llavaneres han visitat l’exposició en 
els 17 dies que s’ha mantingut activa. La mostra, 
però, anava igualment dirigida als adults ja que, 
malgrat que haurien de ser els primers a donar 
exemple, sovint són la franja poblacional més in-
cívica amb l’entorn i amb la resta de veïns.

Malgrat tot, l’exposició també donava les Gràcies a 
la ciutadania que en el seu dia a dia i amb els seus 

petits gestos segueixen conductes cíviques que 
serveixen per enriquir la nostra societat i mante-
nir el valor diferencial de les ciutats.

La mostra es dividia d’acord amb els àmbits d’ac-
tuació del civisme: la neteja, el soroll, els espais de 
convivència, els animals de companyia i la mobili-
tat. Tot plegat es va mostrar en plafons il·lustrats i 
va comptar amb suports audiovisuals i interactius. 
Així, en l’àmbit dels residus es recalca que els pa-
pers van a la paperera, que la brossa va al conteni-
dor i s’aposta pel reciclatge a les llars. Quant als 
sorolls, cal recordar que en qualsevol moment hi 
pot haver avis que descansen, amics o germans 
que estudien o infants que dormen. També s’inci-
deix en fer un bon ús de l’espai públic: respectar 
els parcs, jardins i mobiliari urbà. També és cívic 
respectar les normes de circulació i utilitzar el 
transport públic o la bicicleta. I tampoc s’ha d’obli-
dar el nostre paper davant dels animals domèstics. 
Tenir-los vol dir comprometre’s a tenir cura d’ells, 
recollir les seves deposicions i estimar-los.

L’exposició, impulsada des de la Xarxa de Muni-
cipis de la Diputació de Barcelona, és itinerant i 
visitarà altres localitats de la província.

Posem-hi tots de la nostra part
Gràcies. Fem un bon equip.  Aquest és l’eslògan que dóna nom a l’expocisió 
sobre civisme que s’ha pogut visitar fins fa pocs dies a l’Ajuntament

L’atleta Mireia 
Bonjoch bat 
el rècord 
d’Espanya de 
salt de perxa
La jove atleta llava-
nerenca Mireia Bon-
joch ha batut la seva 
pròpia marca de salt 
de perxa assolint un 
resultat de 3,72 metres 
en els darrers campio-
nats en pista coberta, 
celebrats el 15 de març 
a Sant Sebastià, i ha 
aconseguit així la me-
dalla d’or de la seva 
especialitat.

Es dóna el cas que 
uns dies abans, el 9 
de març, Bonjoch ja 
havia assolit el rècord 
d’Espanya juvenil de 
salt de perxa durant 
la realització del con-
trol de salts celebrat 
al Centre d’Alt Rendi-
ment Esportiu (CAR) 
de Sant Cugat del Va-
llès. En aquella ocasió 
va saltar 3,71 metres, 
tot superant en un 
centímetre el fins lla-
vors rècord d’Espanya. 
Mireia Bonjoch, nas-
cuda el 1991, pertany 
a l’Agrupació Atlètica 
Catalunya, que té les 
seves instal·lacions a 
la localitat veïna de 
Mataró. 

  El títol tercer del ROM de Sant Andreu 
de Llavaneres reconeix el dret dels ciu-
tadans de conèixer l’estat de tramitació 
dels procediments i expedients que els 
afecten i d’obtenir-ne còpies, així com 
d’identificar el personal i els responsa-
bles del tràmit. Aquest mateix apartat re-
corda el dret d’accedir als registres i do-
cuments municipals mitjançant tota una 
sèrie de requisits, com ara sol·licitar-ho 
per escrit i acreditar la condició de ser 
part implicada.

  Les funcions de l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana també formen part d’aquest títol 
tercer del ROM, on es contempla que 
s’ha creat amb la voluntat de construir 
una administració més accessible, còmo-
da i comprensible per a la ciutadania. La 
seva missió és agilitar tràmits, canalitzar 
peticions i recollir reclamacions, inicia-
tives, suggeriments i queixes dels veïns, 
així com informar del funcionament de 
l’Ajuntament i de les activitats que es de-
senvolupen al municipi.

  El tercer apartat que contempla aquesta 
modificació del ROM, té a veure amb els 
mitjans de comunicació. Aquí queda palès el 
compromís de l’Ajuntament de potenciar la 
ràdio i la televisió locals com a eines bàsiques 
de comunicació i de participació ciutadana. 
També es manifesta la voluntat de promou-
re l’ús de les noves tecnologies impulsant 
tot d’operacions telemàtiques que incloguin 
des de suggeriments de la ciutadania fins a 
la sol·licitud de tràmits administratius a tra-
vés de la pàgina web municipal.

Les novetats del Reglament Orgànic Municipal (ROM) (I)
Iniciem una sèrie d’articles per conèixer els quatre blocs temàtics nous que s’han incorporat al 
ROM, aprovat per tots els grups municipals i que té per objectiu obrir el Consistori als ciutadans
El dret dels ciutadans a ser informats

participació ciutadana



Lladrucs

A la pàgina 10 de la revista del 
mes d’abril es parla de la cam-
panya iniciada per la policia 
amb el nom de tolerància zero 
amb les deposicions canines. 
No obstant, en cap moment es 
diu res dels lladrucs que fan els 
gossos d’alguns veïns tant de 
dia com de nit. 

Aquest fet no és només una 
molèstia passatgera, sinó que 
provoca insomni, mal hu-
mor i enfrontaments veïnals. 
M’agradaria recordar que això 
també forma part de la cam-
panya policial. Gràcies.  

Imma J. Arilla.
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Promoure econòmicament un municipi és la 
clau per aconseguir que prosperi. I això és el 
que s’encarrega de fer aquesta àrea de l’Ajunta-
ment des de les vessants empresarial, d’ocupa-
ció, de comerç i turisme. Pel que fa a l’empresa, 
la Regidoria es dedica a conèixer a fons el teixit 
empresarial local, oferint-li assessorament i 
suport amb la finalitat de fomentar la creació 
d’empreses i de llocs de treball al municipi. 

Pel que fa a l’ocupació, la Regidoria fomenta 
l’orientació i la inserció laboral per a particu-
lars, oferint els serveis de la Borsa de treball i 
el Club de la Feina. També organitza sessions 
d’alfabetització digital per a la recerca de feina 
per internet, alhora que informa sobre la for-
mació ocupacional i formació contínua que es 
porta a terme a la comarca. Per a les empreses, 
ofereix Borsa de treball i gestió d’ofertes per co-
brir les necessitats de personal. Aquest servei 
gestiona els tràmits en els plans d’ocupació i 
altres de similars.

Però sens dubte, és en l’àmbit de promoció de 
la ciutat, del comerç i del turisme de Llavaneres 
on recau el gruix de feina d’aquesta àrea muni-
cipal. Des d’aquest àmbit es treballa per donar a 
conèixer els productes autòctons de Llavaneres 
arreu del territori i per convertir la vila en un 
referent gastronòmic de Catalunya. Per aconse-
guir-ho, s’està treballant per fomentar la imple-
mentació de la marca de garantia en el pèsol i la 
coca de Llavaneres i es promouen accions com 
la Festa del Pèsol, l’Alimentabo, la Promoció de 
Productes Típics o la Fira de Nadal, i d’altres de 
paral·leles com la creació de rutes excursionis-
tes i ciclistes, la trobada de col·leccionistes de 

plaques de cava o la col·laboració en l’organit-
zació de la Setmana Catalana de Vela.

L’altre pilar de la Regidoria és el comerç de la 
vila. Des d’aquí es fa el seguiment del pla de 
dinamització comercial, s’està en contacte amb 
la Unió de Botiguers i Serveis i s’informa els co-
merciants de les novetats que puguin afectar els 
seus negocis. També es realitza un seguiment i 
una millora del mercat municipal i es tramiten 
tot de subvencions a organismes superiors.

La Regidoria ha liderat la creació de la marca 
de Les 3 viles i en promou la difusió en els àm-
bits empresarials a través d’accions com el cicle 
Les 3 viles i la responsabilitat social corporativa 
(RSC), turística i comercial. El cicle de RSC té 
per objectiu fomentar el compromís de l’em-
presa amb la societat a través de la millora de 
la qualitat de l’ocupació i l’aplicació de mesures 
de conciliació de vida laboral i familiar per aug-
mentar la productivitat.

serveis municipals

Creixement econòmic i millora de la 
qualitat de vida local
La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme treballa per atraure 
oferta turística d’arreu, donar suport a les empreses que volen assessora-
ment i als veïns que cerquen una ocupació.

a peu de carrer

Donació de sang

llavaneresinforma

El regidor i les tècniques de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme a Ca l’Alfaro.

La fitxa
Personal:
Gemma Batayé 
Imma Soldevila

Regidor:  
Josep Molina

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

Telèfon:
937 023 644

E-mail:
promocio.economica@
llavaneres.es

Horari de visites:
Dimarts i dijous,
de 9 a 14 h 
(hores concertades)

Escriu-nos a:
premsa.sall@santan-
dreudellavaneres.cat

Aquestes són les 
cartes que han 

arribat aquest mes 
a la nostra adreça 

electrònica.

Gràcies per 
la vostra 

col·laboració.

sanitat

La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Llavaneres fa una 
crida a la població per participar a la campanya de donació de 
sang que tindrà lloc el proper diumenge 1 de juny, de les 10 a 
les 14 hores. Amb motiu de la Mostra d’Entitats, la unitat mòbil 
del Banc de Sang s’instal·larà al davant de Ca l’Alfaro.
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Gairebé 
un any 
arreglant
les coses 
mal fetes i 
mal resoltes

Gent de Llavaneres va defensar, quan estava a l’oposició, la 
necessitat de fer de Llavaneres un poble accessible a tots els 
ciutadans. Crèiem que era inacceptable que persones amb 
discapacitat no poguessin moure’s amb la mateixa llibertat 
que la resta; que anar amb una cadira de rodes fos un mar-
tiri o que entrar en un col·legi electoral, en una botiga o en 
un banc, es convertís en un problema. Tot això, malgrat que 
ja fa 15 anys que la Llei d’Accessibilitat va ser aprovada.

Un cop en el govern, una de les primeres actuacions que es 
va fer va ser sol·licitar un Pla d’Accessibilitat a la Diputa-
ció de Barcelona. Aquest organisme ens en farà un; només 
calia demanar-lo.

Però el nostre compromís exigia començar a actuar i ho 
hem fet. Des de Mobilitat, i amb la col·laboració de la Regi-
doria d’Urbanisme, hem establert criteris de treball i d’obra 
pública en què l’accessibilitat i l’eliminació de barreres són 
punts clau i ja s’estan aplicant. El que són fets, mentre 
s’elabora el Pla, són les actuacions que semblen menors 
però que suposen avenços importants per a persones dis-
capacitades. És un fet la connexió adaptada de Ca l’Alfaro, 
el parc i les oficines municipals amb la xarxa urbana pel 
parc Verge de Montserrat. Ho és també l’adaptació de la 

cantonada del Camí del Golf per poder accedir a la vorera 
de l’avinguda Sant Andreu i la construcció, a punt d’acabar, 
de contenidors accessibles a la Marinada. 

Alguns dels projectes que estan en procés d’elaboració i 
d’execució imminent són: el pas adaptat per sota de l’N-
II per anar al passeig marítim; la construcció de rampes 
adaptades per accedir al comerç de la façana de Can Sol-
devila;  el condicionament de la vorera que gira davant de 
l’Ajuntament cap al carrer Clòsens; la incorporació de pe-
dals i palanques als contenidors de brossa; la retirada dels 
contenidors situats a la vorera dels pisos que hi ha davant 
de la plaça de la Vila i que tantes molèsties causen als veïns, 
etc.

Aquesta és la nostra visió de l’acció de govern: una gestió 
que doni realment qualitat de vida al ciutadà. Gent de Lla-
vaneres es va comprometre a treballar per a les persones i 
mantindrem la promesa com a guia de gestió mentre par-
ticipem d’aquest govern. Llavaneres ha de ser un municipi 
més accessible per ser un municipi més just. És feina de 
tots i és la nostra responsabilitat política.

Si vols participar-hi: www.gentdellavaneres.cat

Ja portem gairebé un any de govern nou i, a més de 
tirar endavant el programa electoral de CONVERGÈN-
CIA I UNIÓ, hem hagut d’arreglar i solucionar tots els 
problemes generats per la gestió del govern anterior:

Tots recordem la por urbanística que feia perillar el 
concepte de poble i la nostra qualitat de vida, però afor-
tunadament això s’està superant; el sorteig de 25 pisos 
de protecció oficial a dos mesos de les eleccions mu-
nicipals malgrat que el projecte va ser denegat per la 
Generalitat; els 50 anys de “peatge privat” per utilitzar 
el camp de futbol nou i el pavelló municipal; l’operació 
urbanística de la Llar d’infants Sant Nicolau; els dos 
càrrecs de confiança col·locats “a dit” mentre el go-
vern anterior estava en funcions després d’haver per-
dut les eleccions municipals; la reforma del carrer de 
Munt, que ni tan sols es va inaugurar; les obres de 
l’avinguda Pau Casals, que van crear molts problemes 
als veïns; els més de 30 plets judicials oberts deixats pel 
govern anterior; la mala recepció de TV i la inexistència 
de ràdio municipal; les injustícies impositives; les in-

vestigacions de la Fiscalia anticorrupció; les desenes de 
convenis urbanístics (alguns, sense ni tan sols passar 
pel ple municipal); els sorolls que no deixaven dormir i 
la brutícia del poble; les obres i els problemes de Roca-
ferrera, de Bell Aire i de la Cornisa; les dificultats en la 
circulació; el dèficit econòmic de l’Ajuntament, de 2’5 
milions d’euros, dèficit públic que des de bon principi 
va negar i ocultar als ciutadans el govern anterior; la 
venda de tota l’aigua del poble a una empresa privada 
per 30 anys; el Spain Festival contractat per quatre anys 
amb un cost de 73.000 euros cada any; la inexistència 
d’un Passeig Marítim com tenen tots els pobles; el web 
municipal tan trist que teníem; l’estil prepotent del go-
vern anterior, etc.

El govern nou està treballant des del primer dia per 
solucionar tots aquests problemes. AIXÒ SÓN FETS. 
Podríem posar molts exemples de la nostra nova gestió, 
però ja s’aniran veient. Us demanem confiança.

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

Els problemes de mobilitat al Maresme s’han 
d’afrontar amb criteris de sostenibilitat: s’ha 
d’impulsar el transport públic i demanar la 
gratuïtat del peatge de l’autopista per als resi-
dents a la comarca. És així com es va posicio-
nar el Consell Comarcal del Maresme el 18 
de maig de 2004, data en què es va assolir el 
consens, entre tots els partits, per començar 
a solucionar el problema de la mobilitat al 
Maresme. 
 
Avui aquest consens està en perill. CIU i 
PSC volen crear quatre carrils més, laterals a 
l’autopista actual, per tal de donar cobertura 
al trànsit interurbà. Creiem que aquesta al-
ternativa, que és positiva per al baix Maresme 
i per a Mataró, no és aplicable ni necessària 
per a l’alt Maresme ni per a Llavaneres. 

El nostre Ajuntament ha de prendre una po-
sició ferma al respecte. Hem d’explicar als 
gestors de Barcelona i de Madrid que crear 
quatre carrils més a Llavaneres té un cost 
paisatgístic, mediambiental i de cohesió ur-
banística massa alt. Hem de poder explicar 
que el que ens cal als llavanerencs és poder 
desplaçar-nos per una autopista gratuïta per 
als residents, tenir un accés directe en direc-
ció a Girona i potenciar més desplaçaments 
en transport públic.
 
Si ens vols transmetre la teva opinió al res-
pecte o vols més informació, contacta amb 
nosaltres al correu: 
llavaneres@esquerra.org.

No als carrils 
laterals 
de la C-32
Sí a la 
gratuïtat 
de la C-32

Accessibi-
litat : res-
ponsabilitat 
política i 
eficàcia
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Dies enrere vam visitar, amb una delegació de 
l’Ajuntament, la depuradora del terme munici-
pal de Llavaneres, que gestiona les aigües resi-
duals de les tres viles.

A Llavaneres es consumeixen aproximadament 
3,5 milions de litres d’aigua al dia.

La depuradora gestiona entre 3,5 i 5 milions de 
litres al dia segons l’època de l’any, els quals ani-
rien a parar al mar si no fos pel consum del tres 
camps de golf, Llavaneres, Sant Vicenç i Handi-
cap 1, que la reutilitzen per regar.

Tot i això hi ha molta aigua de la depuradora 
que va a parar al mar i que podria utilitzar-se 
per regar no solament els camps de golf sinó 
qualsevol dels jardins del nostre municipi.

Aquesta aigua no és apta per al consum humà, 

però podria ser-ho si s’invertís en algunes fases 
més per al tractament de l’aigua a la depuradora. 
Actualment es fan dues fases (floculació i raigs 
ultraviolats) però, per edevenir aigua potable, 
hauria de passar per quatre fases més: coagula-
ció, filtració, decantació i clor.

Com que creiem que l’Ajuntament de Llavane-
res és el responsable de la política d’aigua al 
municipi, s’ha d’estudiar com reutilitzar la de 
la depuradora per regar i plantejar la possibilitat 
de produir-ne d’apta per al consum de boca.

Des de SOS LLAVANERES creiem que poder 
garantir el subministrament d’aigua és molt 
important i és per això que proposarem estudiar 
les dues alternatives anteriorment plantejades.
Recordeu que si teniu qualsevol proposta sobre 
aquest tema, podeu adreçar-vos a:
sosllavaneres@santandreudellavaneres.cat

El passat 9 de març es van celebrar les eleccions 
generals. La junta local del Partit Popular de Sant 
Andreu de Llavaneres vol, en primer lloc, agrair 
l’elevada participació dels llavanerencs i els re-
sultats aconseguits a la nostra vila, conseqüència 
que molts vilatans han dipositat la seva confiança 
en el nostre partit. Hem incrementat els resultats 
obtinguts fa quatre anys, no solament en nom-
bre de vots sinó també en percentatge. I aquest 
és un motiu de satisfacció per a nosaltres, ja que 
en política el més important és la tendència. To-
tes aquelles persones que van votar el nostre pro-
jecte polític poden estar convençudes que no les 
defraudarem. 

Treballarem dia a dia pel conjunt dels ciutadans, 
tant pels que ens van votar com per aquells que 
van dipositar la confiança en altres formacions 
polítiques, perquè per a nosaltres el més impor-
tant és vetllar, tant des de la responsabilitat de go-

vern com des de l’oposició, per l’interès general 
de tots els ciutadans. 
Des de la nostra formació política volem dema-
nar al nou govern que tota la seva tasca tingui 
com a objectiu millorar la qualitat de vida dels 
vilatans i, alhora, ens comprometem a oferir el 
nostre suport en tot allò que sigui positiu pel 
conjunt d’Espanya i per tant, de Catalunya.

Aquest és el nostre tarannà, ja que tenim pro-
jecte, tenim programa i tenim ganes de dur-lo a 
terme en benefici de tots.

A la darrera revista municipal vam poder com-
provar com en l’article d’un determinat grup 
polític no hi havia programa ni projecte; només, 
i segons el nostre parer, difamació. Una dita cas-
tellana diu: “Quien siembra tormentas, recoge 
tempestades”. El temps posarà cadascú al seu 
lloc...

Fa un any Fa un any el poble de Llavaneres va anar a les 
urnes per escollir qui el representaria durant els 
següents quatre anys. Ho van fer en funció del 
que havien fet uns i del que prometien que fa-
rien els altres.

Un any després el nostre poble pateix una pa-
ràlisi preocupant; tots aquells equipaments ne-
cessaris i imprescindibles per fer de Llavaneres 
el poble de primera que tots volem, cauen en 
l’oblit i l’abandó. I una vegada més veiem com la 
manca de planificació, de visió i d’estratègia, fa 
que un dia es decideixi fer, per exemple, la nova 
escola bressol a un lloc i que, al dia següent, es 
canviï d’ubicació.

Agradi més o menys, la realitat és que el POUM 
(Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) és el 
document que feia possible el desenvolupament 
del municipi, necessari per generar el sòl públic 

on construir els equipaments que necessitem.
Un any és temps suficient per a què el poble de-
tecti les intencions i les voluntats dels seus po-
lítics municipals. No s’ha d’esperar al final per 
deixar-ho tot per a les promeses electorals. Els 
pobles creixen i avancen a base de realitats i de 
fets i no de paraules.

Els ciutadans comencen a observar qui només 
es queixa, qui no fa res, qui canvia els seus prin-
cipis amb una finalitat reprovable, qui presen-
ta mocions amb el poble com a destinatari, qui 
presenta denúncies a la fiscalia sense proves, o 
qui està a prop del poble al marge d’actes pú-
blics i institucionals.

El poble va prenent notes i, d’aquí a tres anys, 
les revisarà i jutjarà. I com sempre, deixarà a ca-
dascú on correspongui: és la llei de la democrà-
cia, és la llei dels pobles.

Gràcies 
Llavane-
rencs!!

Tindrem 
prou aigua a 
Llavaneres?



dijous 1 
Sortida BTT
Sortida davant del CAP / 11.00 h
De l’1 al 4 de maig. A la Camargue i 
Canal de Midi (França)

Organitza: Secció esportiva d’El Casal de 
Llavaneres

dissabte 3 
Curs de fotografia digital
Sala d’actes Biblioteca Mpal. / 11.00 h
A càrrec de Joan Porta. Cada dissabte fins el dia 7 de 
juny. Activitat gratuïta

dimarts 13 
Taller de creativitat per a empresaris
Noves oportunitats i sortides laborals del segle XXI

Sala d’actes Biblioteca Mpal. / 15.00 h
Organitza: Les 3 viles. Ajuntaments de 
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç 
de Montalt i Caldes d’Estrac

dissabte 17 
L’hora del conte: La volta al món en 45 
minuts 
Sala infantil Biblioteca Mpal. / 12.00 h
A càrrec de la Glòria i la Joanna
Organitza: Biblioteca Mpal. i Regidoria de 
Cultura

divendres 23
Club de lectura  
Sala d’actes Biblioteca Mpal. / 19.00 h
A càrrec de Rubèn Mettini
Organitza: Biblioteca Municipal i 
Regidoria de Cultura 

Sortida al teatre
El enfermo imaginario
Sortida: Plaça de la Vila / 19.30 h. 
Al teatre Condal. Preu entrada i bus: 30 €. 
Compra d’entrades: Ca l’Alfaro fins el 7 de maig

Organitza: Regidoria de Cultura
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dissabte 31 de maig
Circuit infantil de quads 
Parc de Ca l’Alfaro / 11.00 h
Organitza: Adventures Llavaneres

Recorregut amb ponis 
Parc de Ca l’Alfaro / 10.15 h
Organitza: Centre Eqüestre Llavaneres

Espectacle de Dansa  
Escenari / 11.00 h
Organitza: Escuela Danza Merche Rams
 
Mostra gastronòmica 
Escenari / 12.00 h
Organitza: Dona per la Dona
 
Xuts a Porteria  
Estand de l’entitat / 17.00 h
Organitza: Penya Perica de Llavaneres

Demostració d’obediència canina i 
dogdancing 
Per tot el recinte / 18.00 h
Organitza: Club d’Agility Cànic

Activitats del GIM
Escenari / 18.30 h
Organitza: GIM Llavaneres

Demostració d’agility i classe oberta 
Estand de l’entitat / 19.00 h
Organitza: Club d’Agility Cànic

Espectacle de Dansa 
Escenari / 19.30 h
Organitza: Escuela Danza Merche Rams

diumenge 1 de juny 
Campanya de donació de sang  
Fira d’Entitats 2008
Davant de Ca l’Alfaro
Organitza: Banc de Sang i Regidoria de 
Sanitat

Activitats del GIM 
Escenari / 11.00 h
Organitza: GIM Llavaneres

Ballada de Gegants 
Parc de Ca l’Alfaro / 12.00 h
Organitza: El Casal de Llavaneres

Mostra gastronòmica 
Escenari / 12.30 h
Organitza: GIM Llavaneres 

Recital de la Coral de Sant Andreu 
Escenari / 13.00 h

Recordant Mercè Rodoreda 
Escenari / 18.00 h
Organitza: Dona per la Dona

Demostració d’obediència canina i 
dogdancing 
Per tot el recinte / 18.15 h
Organitza: Club d’Agility Cànic

Ball de la casa d’Andalusia i 
Extremadura  
Escenari / 18.30 h
Organitza: Club Cultural Andalusia i 
Extremadura
 
Demostració d’agility i classe oberta 
Estand de l’entitat / 19.00 h
Organitza: Club d’Agility Cànic
 
Aprenentatge i pràctica de bàsquet 
Parc de Ca l’Alfaro / 19.30 h
Organitza: Club Bàsquet Llavaneres
 
Espectacle de Dansa 
Escenari /19.30 h
Organitza: Escuela Danza Merche Rams

Correfoc a càrrec dels diables d’El Casal 
Parc de Ca l’Alfaro / 21.30 h
Organitza: El Casal de Llavaneres

Activitats dins la 5a Mostra d’Entitats

Xavier Ubach
Exposició de pintures d’aquest artista 
mataroní, que desenvolupa un treball 
adequat al seu personal tarannà, on re-
cerca aquells elements que sempre han 
estat considerats com el paradigma de la 
bellesa poètica .

Al Museu-Arxiu de Llavaneres, Can Ca-
ralt, del 25 d’abril al 25 de maig.
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Casal d’estiu
La reunió informativa del 
Casal d’Estiu es farà el 8 de 
maig a les 20.30 hores a la 
Biblioteca Municipal. És 
important que tots els pares 
interessats hi assisteixin. 
Les inscripcions, d’altra 
banda, es faran els dies 14, 
15 i 16 de maig a Ca l’Alfaro. 
Enguany, a més del Casal 
d’Estiu i el Casal d’Esport-
Mar, se celebrarà el Casal 
d’Esports, relacionat amb 
les Olimpíades.

Inscripcions 
escola bressol
Del 5 al 16 de maig es for-
malitzaran les inscrip-
cions per al proper curs de 
l’escola bressol municipal 
La Minerva. Les inscrip-
cions s’han de tramitar a la 
mateixa escola bressol. Per 
a més informació:

La Minerva: 
93.792.65.61

Oficina d’Atenció al Ciuta-
dà: 93.702.36.00

Regidoria d’Ensenyament: 
93.702.36.44

El buc d’assaig 
ja funciona
Des de finals de febrer, la 
Regidoria de Joventut té 
en marxa la sala d’assaig 
musical a les Monges. De 
moment ja hi ha quatre 
grups que hi han començat 
a tocar. La proposta es man-
té en peu amb una crida 
suggeridora: Endolla’t, que 
és l’eslògan que protagonit-
za el logotip d’aquest nou 
servei municipal. Per ob-
tenir dia i hora d’assaig cal 
adreçar-se al Punt Jove a Ca 
l’Alfaro. La sala s’ha nete-
jat, s’hi ha fet una actuació 
d’insonorització parcial i 
s’ha acabat de vestir amb el 
material d’assaig dels grups 
musicals. L’Ajuntament ha 
assumit també la compra 
de la bateria. El buc d’assaig 
s’ha pogut ubicar a l’edifici 
de les Monges gràcies a la 
cessió d’ús que n’ha fet la 
parròquia de Llavaneres, 
propietària de l’immoble.

participació ciutadana i benestar social

La majoria de fets que van passar a Llavaneres 
durant la Guerra Civil, només es conserven en 
el record de la gent que la va viure en primera 
persona. Per evitar que aquest volum d’infor-
mació es perdi, les treballadores de l’Ajunta-
ment de Llavaneres Joana Franco i Gemma 
Gibert, juntament amb en Jordi Figueras a 
títol individual, volen recollir tots aquests tes-
timonis. És per això que el dia 7 de març es va 
fer una xerrada al Casal de la Gent Gran i Jordi 
Figueras, un dels impulsors de la iniciativa, va 
explicar-hi el context social, econòmic i polític  
del nostre municipi abans de l’inici de la Guer-
ra Civil. L’objectiu era conèixer totes aquelles 
persones que van viure aquest període de la 

història. Un dels assistents va comentar que, 
entre el 1932 i el 1935, es va fer una filmació 
en què apareixien la majoria de persones que 
vivien a Llavaneres, una pel·lícula subvencio-
nada pels Masriera, família il·lustre de l’època 
a la vila.

A partir d’aquesta trobada, es va acordar que es 
recuperarà aquesta filmació i que se’n farà una 
projecció pública i una exposició amb fotogra-
fies d’aquell temps per fomentar i potenciar 
un debat esporàdic entre les persones de més 
edat. La finalitat d’aquesta recerca és editar un 
llibre que reculli tota la informació i les aporta-
cions biogràfiques i testimonials dels vilatans.

Recuperem la memòria històrica
Durant el mes d’abril s’han realitzat diferents entrevistes en profunditat a veïns de 
Llavaneres que van viure de ple la Guerra Civil. La finalitat és conservar la memòria 
històrica i, per tant, impedir que es perdi el llegat oral.

cultura

15 anys d’escoles de música  a Catalunya
El passat 29 de març, els alumnes de corda i de 
vent de l’Escola Municipal de Música de Llavane-
res van participar en el concert-celebració del 15è 
aniversari de l’ACEM (Associació Catalana d’Es-
coles de Música). Aquest concert suposava, per 
a la majoria dels alumnes, l’oportunitat de parti-
cipar per primera vegada en una gran orquestra. 
S’ha de dir que la il·lusió i l’esforç que han posat 
tant els alumnes com els professors en la prepa-
ració d’aquest esdeveniment ha estat vital, ja que 
les peces que s’havien d’interpretar presentaven 
força dificultat. El programa estava format per un 
conjunt d’obres composades especialment per a 
l’ocasió pel compositor català Albert Guinovart. 
Prèviament al concert, es van realitzar una sèrie 
d’assaigs a diferents comarques de Catalunya, 
assaigs en què les diverses seccions orquestrals 
van poder treballar les obres per separat. La feina 
final d’aquestes jornades de treball va tenir lloc 
el 29 de març al Palau Sant Jordi. La jornada va 
començar amb un assaig extens d’algunes peces 
individuals i va acabar amb la peça que tocaven, 
alhora, els 4.000 nens i nenes que formaven l’or-
questra. Després d’un petit descans d’una hora 
per menjar i per esbarjo, van començar els prepa-

ratius del concert de la tarda. Gràcies a una orga-
nització perfecta i a l’enorme energia i il·lusió de 
tots els alumnes, el concert va ser un èxit rotund. 
Es van viure moments realment emocionants. 
Estem convençuts que aquest esdeveniment va 
proporcionar als alumnes de l’Escola de Música 
de Llavaneres una experiència que mai no podran 
oblidar i un bon exemple del que es pot aconse-
guir si tots sumem els nostres esforços i il·lusió.

Gorka Bartolomé,
Director Escola Municipal de Música de Llavaneres



llavaneresinformala contra

La novena edició de la Festa del Pèsol ens ha deixat 
un munt de moments que hem volgut captar amb 
imatges i recuperar amb aquesta petita mostra que 

reproduïm a continuació. Un cop més, gràcies a tots 
(petits, grans, expositors i restauradors) per la vostra 
participació!

La 9a festa del pèsol, en imatges
festes  


