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editorial

Units per garantir la seguretat

Els alcaldes i els inspectors de les Policies Locals de Les 3 Viles.

Un dels grans privilegis de viure en un poble com el nostre és la proximitat
que, encara avui, hi ha entre els veïns. Ens coneixem i ens ajudem els uns
als altres en la mesura de les nostres possibilitats, afinitats i disponibilitat.
Som una comunitat i això ens fa forts, enfront de l’anonimat que habitualment es viu a les grans ciutats. Tanmateix, ja som un municipi de 10.000
habitants i, cada cop més, hem d’incrementar l’esforç en seguretat ciutadana per garantir aquesta qualitat de vida que tots els que hem nascut a Llavaneres o l’hem triat per a viure-hi volem mantenir. La seguretat ciutadana
és una prioritat del govern municipal i, en aquest sentit, un dels principals
objectius del nostre mandat és la construcció d’una nova prefectura de la
Policia Local on es treballi en unes condicions millors i s’ofereixin millors
serveis al ciutadà.

CRÈDITS
Edita:
Ajuntament de
Sant Andreu de
Llavaneres
Redacció i coordinació:
Raquel Begines,
Departament de
Comunicació
Fotografies:
Jaume Raventós,
Tona Devesa i
Raquel Begines
Assessorament lingüístic:
Acadèmia Blancafort
Disseny i maquetació:
www.centredigital.com
Impressió:
Impremta
Gràfiques Llavaneres
Dipòsit legal:
B-43250/2007

Tota la informació
municipal, al dia, la
trobaràs a:

En aquest número de Llavaneres Informa, podreu trobar informació relativa a l’enquesta de satisfacció que ha portat a terme la Policia Local, i a la
memòria del servei de treballs per a la comunitat, que s’aplica en el cas
de joves amb comportaments públics incívics. En relació a aquestes dues
qüestions, vull agrair la feina dels nostres agents i la del personal de Benestar Social, i engrescar-los en la seva tasca d’atenció al ciutadà. També
vull expressar l’agraïment al Cuerpo Nacional de Policía, pel seu suport en
aquesta gran tasca. D’altra banda, cal destacar el compromís de mancomunar recursos i serveis que durant el mes de febrer hem rubricat els alcaldes
i els caps de les Policies Locals de Les 3 Viles. Els tres municipis creiem que,
units, millorarem també la nostra seguretat.
Aquest govern municipal està dedicant també moltes hores de treball a millorar la seguretat viària. Hem signat un acord per a l’elaboració d’un pla de
seguretat local i tenim tot un seguit de mesures per pacificar el trànsit urbà.
Instal·larem càmeres de vigilància als punts viaris conflictius. Acabem d’estrenar la nova rotonda de l’N-11, que connecta, amb un nou accés, al centre
urbà. Precisament en aquest enllaç amb l’avinguda de Sant Andreu, instal·
larem un semàfor provisional per regular el pas dels vehicles. D’altra banda,
juntament amb la Diputació, estem planificant la millora i construcció de
giratoris: el de Sant Pere, per millorar l’accés cap a Girona, i un altre davant
del monument al Cardenal Vives. I apostem per recuperar el doble sentit
de circulació a l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat, per
evitar problemes viaris a l’estiu, quan la nostra població augmenta amb els
estiuejants.
Us anirem informant de totes les novetats i, com ja sabeu, estem oberts a
escoltar tots els vostres suggeriments. Rebeu una cordial salutació,
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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seguretat ciutadana

Reconeixement pel bon tracte

El tracte personal del servei de la Policia Local de Llavaneres és l’aspecte que millor s’ha
valorat en l’enquesta de satisfacció ciutadana
La Policia Local de Llavaneres ha
superat amb bona nota l’enquesta
de satisfacció que el cos de seguretat municipal ha portat a terme per
conèixer la valoració que la ciutadania fa de la seva tasca.
En total s’han recollit 118 qüestionaris i l’índex general de satisfacció
és del 75,48%. Per ítems, en destaca
el reconeixement pel tracte personal rebut, que ha obtingut una puntuació de 3,99 sobre 5. El grau de
satisfacció general s’ha puntuat en
un 3,67, i la valoració del servei que
rep el ciutadà, en un 3,66 (sempre
sobre 5). Així doncs, la majoria dels
enquestats s’han mostrat satisfets

o molt satisfets de la tasca que desenvolupa la Policia Local.
Per recollir de primera mà les opinions de tots els veïns, la Policia
Local i el departament de Comunicació van editar una enquesta
que es va distribuir casa per casa
amb la revista municipal del mes
de febrer. I, tal com s’havia anunciat, ara se’n presenten els resultats. Durant aquests mesos, s’està
treballant perquè els serveis de la
Policia Local obtinguin el segell de
qualitat UNE-EN ISO 9001-2000.
Analitzar la satisfacció ciutadana
era un dels passos previs a l’atorgament d’aquest distintiu.

En aquests moments, la Policia
Local de Llavaneres està integrada per 25 agents, entre els quals,
a més de l’inspector, hi ha tres caporals i es preveu d’incorporar-ne
un altre durant el 2008. El regidor de Governació és Juan Manuel García i l’inspector en cap,
Lluís Silva.
A més de puntuar el tracte i el servei que es rep de la Policia Local,
els enquestats han pogut fer arribar els seus comentaris, tot destacant-ne els punts forts i aquells
que caldria millorar.
Aquest n’és el resum:

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

· Vigilància i atenció ciutadana
· Rapidesa en el servei
· Bona presència en actes públics
· Atenció als infants i a les escoles
· Bona informació al ciutadà, tant en general com a particulars
· Atenció en cas d’accidents
· Tramitació del DNI
· Proximitat i tracte amb el ciutadà
· Atenció immediata a les alarmes d’habitatges
· Bona educació dels agents

· Presència policial al carrer
· Vigilància del trànsit i dels vehicles mal estacionats
· Control d’estupefaents
· Atenció a les persones de mobilitat reduïda en cas d’obres al carrer
· Millora de la rapidesa del servei
· Actuació preventiva abans de sancionar
· Afany en la recaptació de diners de la zona blava
· Lluita contra la contaminació acústica
· Coordinació entre Ajuntament i Policia en la gestió de multes
· Vigilància de la recollida d’excrements d’animals a la via pública

L’inspector i el regidor de Governació, amb una patrulla de la Policia Local.
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seguretat i benestar social

Treballar per la comunitat

29 nois i noies van treballar pels altres durant el 2007 pel
seu comportament incívic

Durant el 2007, 29 nois i noies van dedicar unes hores del seu lleure a treballs
comunitaris per haver protagonitzat actes
incívics o per mal comportament a l’institut. Només tres dels casos van reincidir i
per això van haver de repetir el programa.
En total es van fer 32 serveis. Aquestes dades són el balanç de l’any 2007 del SEVOBECO (Serv eis Voluntaris en Benefici de
la Comunitat), un servei mixt de la Policia
Local i de la Regidoria de Benestar Social.
Aquest programa, força pioner, ja fa anys
que es tira endavant, i la valoració que en
fan les autoritats municipals i les famílies
afectades és molt positiva. Els nois i noies
que han comès faltes d’alteració de l’ordre
públic o d’altres tipus, reben una lliçó
COMPORTAMENTS
INCÍVICS A L’IES

molt més pedagògica que no pas una sanció econòmica que, normalment, acaben
pagant els pares i que difícilment té una
repercussió en el comportament de l’adolescent. L’objectiu és aconseguir que no es
repeteixin aquesta mena de conductes incíviques, ni al carrer ni a l’institut.
Els serveis a la comunitat es van fer a través de diferents àrees municipals, com ara
el Museu-Arxiu, la Biblioteca o la Brigada
Municipal, i també d’entitats privades,
com els Germans Franciscans. Dotze dels
serveis van donar resposta a casos d’alumnes derivats de l’institut. L’altra vintena
de casos van ser de joves que, majoritàriament, havien comès faltes contra el mobiliari urbà.

ACTES INCÍVICS
Nombre de casos:
20 (1 reincident)

· Brigada (7)
· Ca l’Alfaro (2)

Sexe: 9 nois/ 3 noies

Sexe:
19 nois/ 1 noia

Hores de servei:		
Entre 4 i 40 hores
(segons el cas)

Hores de servei:		
Entre 8 i 40 hores
(segons el cas)

Servei:		
· Museu-Arxiu (4)
· Biblioteca (1)
· Brigada Municipal (6)
· Germans Franciscans (1)

Servei:
·Reportatge SEVOBECO (2)
·Biblioteca (4)
·Saló Educació (4)
·Creu Roja (1)

Fets:			
· Trencar vidres d’una
cabina telefònica
· Penjar a internet un
vídeo ofensiu d’una
menor
· Trencar bústies
· Fer foc en un descampat
· Llançar pedres
· Pintades

Nombre de casos:
12 (2 reincidents)

Les 3 Viles estrenyen
els llaços en seguretat
ciutadana
El 15 de febrer, en una trobada a Llavaneres, els alcaldes de Les 3 Viles
van fer un pas en ferm per treballar
també plegats en temes de Seguretat Ciutadana. En l’acte, al qual van
assistir els inspectors de les tres policies locals, es van signar uns protocols de cooperació, col·laboració i
auxili mutus. A l’acte, també hi va ser
el regidor de Governació de Llavaneres, Juan Manuel García. L’objectiu
és millorar la coordinació entre els
cossos de seguretat de Llavaneres,
Sant Vicenç i Caldes. Un pas més
per avançar en la mancomunació de
serveis entre els tres municipis. Tot i
que es tracta d’un compromís de col·
laboració a tres bandes, aquest tipus
de relació només pot signar-se entre
municipis limítrofs, d’acord amb la
Conselleria d’Interior. Els principis
de cooperació són molt amplis i contemplen actuacions molt diverses:
compartir recursos materials; crear
sistemes d’informació recíprocs;
dissenyar dispositius d’actuació conjunts per a atendre les necessitats
urgents; col·laborar en la selecció
d’agents i comandaments policials,
etc. El primer acord ja s’ha fet efectiu: l’Ajuntament de Llavaneres, per
manca d’espai, té dipositades 308
barreres de protecció d’obres en dependències de Sant Vicenç. A canvi
d’aquest servei d’emmagatzematge,
s’ha concertat que l’Ajuntament llavanerenc en donarà 50 (valorades en
3.230 €) al consistori veí.

mobilitat

Llavaneres tindrà un Pla Local de Seguretat Viària
L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera,
i el director del Servei Català de Trànsit,
Josep Pérez Moya, van signar el passat
11 de febrer un conveni perquè aquest
departament de la Generalitat elabori un
Pla Local de Seguretat Viària per a la nostra vila. Joan Rubal, regidor de Mobilitat i
Transport, amb el suport de la Regidoria
de Governació, que encapçala Juan Manuel García, va encarregar-se de la tramitació de la petició. Rubal destaca que
serà una eina molt eficaç per a combatre
la sinistralitat en el nucli urbà. Tot i que a
Llavaneres l’índex d’incidents no és gaire
alt, sí que hi ha conductes a corregir.
Un dels objectius del Pla Local de Seguretat Viària serà reduir els punts crítics de la
xarxa urbana de Llavaneres, a través d’un
estudi acurat de cruïlles i altres punts del

tramat viari. A més, facilitarà que el municipi porti a terme campanyes de prevenció i control, en col·laboració amb el
Servei Català de Trànsit i el cos de Mossos
d’Esquadra. Es podran fer periòdicament

controls de velocitat, d’alcoholèmia i també, com a novetat, de ciclomotors, per
comprovar que no tinguin alterades les
seves característiques tècniques i evitar
que provoquin contaminació i sorolls.

Els responsables municipals i del Servei Català del Trànsit després de signar el conveni.
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medi ambient

Llavaneres recicla un 65% dels residus urbans
Són dades de desembre de 2007 i confirmen que la tendència al reciclatge està creixent
en la majoria de fraccions d’escombraries
El compromís amb el reciclatge de residus a Llavaneres s’ha incrementat
durant el 2007. Així es desprèn de la
memòria presentada per la Regidoria
de Medi Ambient. Actualment Llavaneres està reciclant un 65% del volum
global d’escombraries i la tendència és
a l’alça. Les xifres demostren que s’està
seguint una trajectòria positiva en tots
els aspectes. Aquest fet ha de motivar
els veïns del municipi a continuar amb
la pràctica del reciclatge ja que, com defensa el regidor Joan Rubal, l’aportació
de cadascun dels llavanerencs actua a
favor de la reducció de la contaminació:
cremem menys escombraries i en reciclem més.
Valorant una per una les fraccions de
recollida selectiva, en destaca especialment la reducció, respecte el 2006, de
805 tones de rebuig recollit. Per tant,
la tendència és reduir cada cop més les
escombraries que no es poden reciclar.
Així mateix, es recull més matèria orgànica, és a dir, restes de menjar que
posteriorment es converteixen en adob.
Durant el 2007 la xifra, respecte l’any
anterior, ha crescut en 684 tones pel
que fa a aquest tipus de recollida. També s’observa un increment en la recollida de vidre (80,73 tones més que el
2006) i d’envasos (122,84 tones més) i,
en menor proporció, de fracció vegetal.
El reciclatge de paper i cartró, en canvi,
ha experimentat un lleuger descens (2
tones) respecte del 2006. És el mateix
cas que la recollida de roba usada (1,15
tones menys que al 2006) i de voluminosos (62,23 tones menys).
En els gràfics, es pot observar que en
els darrers quatre anys l’evolució del reciclatge a Llavaneres en termes globals
és força positiva. El punt d’inflexió és la
posada en marxa del nou sistema de recollida selectiva el maig del 2006, que
va apostar per la instal·lació de contenidors soterrats en combinació amb el
porta a porta en alguns sectors del poble.
Entre les novetats per a aquest 2008,
hi ha l’ampliació dels horaris d’obertura de la deixalleria mancomunada i la
instal·lació d’una nova àrea de recollida
selectiva, amb contenidors soterrats a la
Marinada.

Envasos (en tones)

Rebuig (en tones)

Roba (en tones)

Fracció Vegetal (en tones)

Orgànica (en tones)

Vidre (en tones)

Evolució anual de cada material, anys 2004/2005/2006/2007 (en tones)
Rebuig

2004
2005
2006
2007

Form

5.145,44 125,76
5.458,80 123,48
3.154,72 1.404,40
2.348.82 2.008,92

Cartró

Vidre

Envasos

Fracció Vegetal

Roba

Voluminosos

262,62
211,48

130,61
111,47

404,64
402,58

205,05
282,78

93,67
63,83
190,23
313,07

69,00
136,96
145,50
157,25

33,10
39,65
27,50
26,35

269,47
267,95
311,68
249,45

HORARIS DEIXALLERIA Dilluns tancat
Estiu (25/03 al 28/10):
De dimarts a dissabte
de 9 a 13 h i de 17 a 20 h
Diumenges
de 9 a 14 h

Hivern (29/10 al 24/03):
De dimarts a dissabte
de 9 a 13 h i de 16 a 19 h
Diumenges
de 9 a 14 h
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promoció econòmica

Empreses del nostre temps

Empresaris de Les 3 Viles intercanvien experiències en un cicle
dedicat a fer més compatible el món laboral amb la vida personal
Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes d’Estrac han
posat en marxa unes jornades obertes a tota la
població per fomentar l’intercanvi d’experiències entre empresaris d’aquestes tres viles. El
cicle es va presentar el 5 de febrer i les activitats s’allargaran fins al juliol, amb conferències, taules rodones, tertúlies, tallers i una exposició. A la presentació, Mhyrtha Casanova,
presidenta de l’Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad, va defensar que, introduint hàbits nous al si de les empreses, se’n pot
millorar la competitivitat i la productivitat. La
propera trobada és el 4 de març, amb un taller
d’intercanvi d’experiències entre empresaris i
empresàries.
El cicle dedicat al món de l’empresa i la RSC
(Responsabilitat Social Corporativa), va adreçat a professionals, empreses, comerciants,
emprenedors, aturats i ciutadans en general. L’objectiu
d’aquestes jornades és explicar què és la RSC, ensenyar
les estratègies existents per
tal que les empreses i els treballadors puguin aplicar les
mesures que planteja aquesta qüestió i, al final del cicle,
poder definir quina és la situació de la RSC a Les 3 Viles.
És una iniciativa de les regidories de Promoció Econòmica dels tres Ajuntaments.

porativa s’entén com un compromís entre el
compte d’explotació, la relació social i laboral,
la sostenibilitat del medi i el territori. Afecta
les empreses i les administracions, però també els treballadors i la població en general.
Alguns del temes que planteja la RSC són el
compromís de l’empresa amb el medi ambient, l’aplicació de la llei d’igualtat entre homes i dones i les estratègies per a la gestió del
temps en la vida personal.
El cicle s’estructura en dues parts: la primera,
Les 3 Viles i l’empresa, està especialment adreçada a empreses i a entitats; la segona porta per
títol El cafè de les dones i s’ha fet pensant tant
en les dones treballadores com en les aturades. De totes maneres, tant l’una com l’altra
resten obertes a qualsevol persona que hi estigui interessada.

La Responsabilitat Social Cor- L’alcalde i el regidor de Promoció, en la presentació.

La 9a Festa del
Pèsol s’avança
al 5 i 6 d’abril
La 9a Festa del Pèsol de
Llavaneres se celebrarà el
cap de setmana del 5 i 6
d’abril. S’avança unes
setmanes per fer-la
coincidir amb la collita del
pèsol garrofal. Com cada
any, els visitants podran
degustar els pèsols ofegats
de Llavaneres o bé comprar pèsol garrofal fresc a
les parades de productors
que, juntament amb
les dels restaurants,
s’instal·laran al passeig de
la Mare de Déu de Montserrat, tant dissabte 5 a la
tarda (de 17 a 20.30 hores),
com diumenge 6 al matí
(de 10 a 15 hores). Pel que
fa a la mostra gastronòmica, els restaurants participants serviran els seus
menús amb pèsols ofegats
i coca de Llavaneres del
29 de març al 27 d’abril.
Una altra de les novetats
d’aquest 2008 té a veure
amb el cicle d’activitats:
es farà un sopar popular
i jocs de cucanya per a
infants. El sopar, dedicat al
pèsol garrofal, tindrà lloc
al restaurant Vila Minerva,
el dijous 3 d’abril, a les 21
hores. Per a més informació, truqueu a Ca l’Alfaro,
al 93 702 36 44.

educació

mobilitat

L’escola bressol municipal Minerva exporta el
seu model educatiu

El bus urbà amplia
l’horari del dissabte

El passat 4 de febrer, una quarantena
de persones van assistir a la presentació del projecte educatiu de l’escola
bressol municipal Minerva de Llavaneres. La cita va congregar representants

de llars d’infants de diferents punts de
Catalunya, interessats a conèixer l’experiència del centre llavanerenc, convertit en un model pel seu respecte a l’autonomia de l’infant. Els tres educadors
que gestionen l’escola, Rebeca Oropesa, Olga Rovira i David Castillo, van
explicar els objectius i les prioritats del
model d’atenció als nens i nenes, que
es basa en la filosofia que s’aplica a la
regió italiana de Reggio Emilia. Aquest
model parteix del respecte per la llibertat i l’autonomia de l’infant i aposta per
l’educació a través del treball en grup i
de l’experimentació, les manualitats i el
joc. Tot seguit, es va fer una visita guiada a les instal·lacions i l’Ajuntament va
convidar a un petit esmorzar.

El bus urbà ha ampliat els horaris del
dissabte. Des del 9 de febrer, els usuaris
d’aquesta línia disposen d’una franja horària molt més àmplia que va de les 7.30
del matí fins a les 22.30 hores de la nit,
la qual cosa suposa una ampliació de tres
hores i mitja, ja que fins ara l’horari del
dissabte era de 9 a 20.30 hores. També
s’ha millorat la connexió amb el tren de
tots els combois del cap de setmana. Els
autobusos sortiran cinc minuts abans de
l’hora en punt de la plaça de la Vila i cinc
minuts després de l’hora marxaran de
l’estació. D’altra banda, l’Ajuntament de
Llavaneres està treballant en l’ampliació
del recorregut del bus municipal per tal
que pugui incloure en la seva ruta la zona
de la Marinada i donar així cobertura als
veïns d’aquest conjunt residencial.
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urbanisme

S’obre al trànsit la nova rotonda de l’N-II
Aprofitant les obres, se n’han impulsat dues més per millorar l’entorn, i resta pendent la
urbanització superficial del giratori
La nova rotonda de l’N-II a Llavaneres
es va obrir al trànsit a principis del mes
de febrer. Ara resta pendent la urbanització superficial del giratori. L’Ajuntament de Llavaneres, que ha assumit el
cost total de l’obra, convocarà un concurs d’idees per vestir la rotonda, amb
l’objectiu que s’hi pugui exhibir algun
element característic de la població
com a reclam de benvinguda. A més de
construir la rotonda, l’Ajuntament ha
urbanitzat el Camí del Pla de la Torreta,
que obre un nou accés d’entrada al poble i al futur polígon industrial que s’ha
de desenvolupar a la zona. Per tal d’evitar col·lapses de trànsit a la connexió
amb l’avinguda de Sant Andreu, l’Ajuntament hi farà instal·lar un semàfor. En
aquest sentit, també s’estudia obrir un
carril d’incorporació a la carretera.
Aprofitant l’actuació, el consistori ha
impulsat dues obres de millora de l’en-

torn a la zona de la rotonda de l’N-II:
ha asfaltat un espai d’aparcament annex i ha deixat preparat un calaix subterrani que resta tancat perquè, en un
futur, s’hi puguin construir unes rampes d’accés a la platja per a vianants,
sobretot per a persones amb mobilitat
reduïda. La zona d’aparcament que s’ha
pavimentat, paral·lela a la via del tren
i que fins ara era de terra, dóna cabuda a una trentena de vehicles i també
a motocicletes. A més d’asfaltar l’espai,
s’han pintat les places d’aparcament i
s’han col·locat uns elements de protecció per separar el pàrquing del carril de
circulació de la carretera. Pel que fa al
Camí del Pla de la Torreta, i de manera
provisional, es permet l’aparcament de
vehicles a la banda dreta del nou vial a
causa de l’escassetat d’aparcament en
aquesta zona. Resta prohibit de manera
taxativa l’estacionament a la banda esquerra.

Aspecte de la nova rotonda de l’N-II a Llavaneres.

Un passeig marítim per
als vianants
El passeig marítim de Llavaneres
serà un espai reservat per als vianants. Amb l’objectiu de reduir el
trànsit de vehicles, l’Ajuntament hi
col·locarà dues pilones i només hi
podran passar els veïns que no tinguin cap altre accés a casa seva des
de l’N-II. Així doncs, els residents
dels apartaments Blau Mar hauran
d’entrar i sortir a la carretera per l’accés directe que aquest conjunt residencial té una mica més endavant.
Els únics vehicles que sí podran passar per l’entrada al passeig, a l’alçada
del restaurant Pins Mar, són els veïns de les cases aïllades i els de serveis. D’aquesta manera es reduirà en
un 95% el trànsit rodat en aquesta
via. El regidor de Mobilitat, Joan Rubal, la regidora d’Urbanisme, Sandra
Carreras, i el regidor de Governació,
Juan Manuel García, es van reunir
el gener amb els veïns afectats per
explicar-los la iniciativa. Es va acordar que en cas d’inundacions per
pluja, es baixaran les pilones perquè
els veïns de Blau Mar també puguin
passar per aquest pont, ja que és el
menys inundable. Aquesta iniciativa es completarà amb el projecte de
condicionament que el govern municipal vol tirar endavant a la façana
marítima, des de l’accés per la nova
rotonda de l’N-II i fins a la Riera de
Sant Andreu.

Es recuperarà la mina de Can Castillo

Més ordre i més netedat al carrer

L’Ajuntament de Llavaneres ha arribat a un acord per recuperar la mina de Can Castillo, que havia quedat inutilitzada després de la construcció d’una promoció d’habitatges.
L’actuació anirà a càrrec de l’empresa promotora. El govern
municipal es va reunir fa uns dies amb els veïns afectats i els
va anunciar que les negociacions amb la promotora havien
arribat a bon port. “Tot i que ja havien donat per acabades les
obres dels habitatges i que fins i tot tenien llicència de primera ocupació, hem aconseguit que l’empresa es faci càrrec
de la recuperació de la mina”, va explicar l’alcalde, Bernat
Graupera, satisfet per haver trobat una solució per a aquest
problema, detectat al principi del mandat. Així doncs, l’aigua tornarà a brollar, ja que es construiran uns dipòsits connectats amb les antigues canonades de la mina i amb un
sistema de bombeig. Tot això permetrà que les famílies que
fa anys que gaudien de l’aigua, en tornin a disposar.

Una via pública més endreçada i més neta. Aquesta és la
finalitat de la nova Ordenança municipal reguladora de
l’ocupació de la via pública, reserves d’estacionament i espais municipals amb contenidors, sacs, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues. El text, impulsat per la Regidoria
de Governació, es va aprovar per unanimitat en el ple del 23
de gener. La nova normativa permetrà controlar que els contenidors, tanques o bastides, entre d’altres, que s’instal·lin
a la via pública amb motiu d’una obra, compleixin uns criteris que garanteixin un carrer més net i endreçat. A més,
el nou text pretén garantir també una millor circulació viària en els punts on siguin situades aquestes instal·lacions.
L’ordenança conté una part final que especifica que, en cas
que es desobeeixi la normativa, es pagaran unes sancions
que van entre els 100 i els 300€.
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entrevista
Nani Mora. Segon tinent d’alcalde i regidor de Benestar Social, Sanitat, Joventut i Participació Ciutadana

“Apostem per la proximitat amb la gent”
Va néixer fa 45 anys a Llavaneres, està
casat i té dos fills. Professionalment,
des de fa deu anys, es dedica al món de
l’agricultura i del comerç. És productor
local del pèsol garrofal. La seva primera
feina va ser com a fotògraf i també ha
treballat en el món del tèxtil. La seva
dedicació política arrenca a Olot, on va
viure 15 anys i on va ser president de la
secció local d’ERC. De tornada a Llavaneres, al capdavant de Gent de Llavaneres,
va ser primer tinent d’alcalde i regidor de
Cultura, Joventut i Esports de 1999 a 2003,
i fins el 2005 va continuar a l’oposició. En
els darrers comicis municipals va ser cap
de llista d’ERC i actualment és el segon
tinent d’alcalde.

condicions de la concessió. Estem treballant per millorar-ne tots dos aspectes. També em preocupa obrir espais
de lleure per als joves i la manera com
farem arribar els ajuts de la nova llei de
dependència aprovada per l’Estat.
Repeteix com a soci de CiU, igual que en el
mandat 1999-2003, tot i que ara és el cap de
llista d’ERC i es troba en un govern tripartit
que inclou Gent de Llavaneres. Han canviat
molt les coses?

Pel que fa a les persones, no hi ha diferències. Ens coneixem tots i hi ha
bona sintonia. L’objectiu sempre ha estat el mateix: treballar per al poble. Personalment, la diferència és que ara tinc
experiència, pel fet d’haver governat en
coalició, i he pres nota de les coses que
no es van fer bé.
Quina és l’aportació d’ERC al govern?

Durant la campanya, vam posar l’accent
en aspectes socials i de participació.
Crèiem que podíem fer importants
aportacions si entràvem en el govern,
com així ha estat. Aportem experiència
personal, de més de vuit anys en política municipal. I com a grup polític,
aprofitarem la nostra representació en
el Parlament de Catalunya per defensar
els interessos de Llavaneres.
Què destacaria de la feina feta pel govern municipal durant aquests primers vuit mesos ?

Estem posant els fonaments d’una nova
etapa, tant políticament com socialment. Volem activar noves maneres de
fer política des de l’Ajuntament. Apostem per la proximitat amb la gent, per
atendre les necessitats quotidianes dels
nostres veïns. Estem prenent decisions
importants en temes d’urbanisme, participació i qüestions socials que marcaran tot el mandat.
Quins temes el preocupen més?

Desencallar la promoció de pisos socials del carrer de Sant Antoni ha estat
un dels cavalls de batalla d’aquest inici
de mandat. Ara estem pendents de la
resolució de la Generalitat, que esperem que sigui favorable. Un altre tema
que em preocupa és la nova zona esportiva municipal. En primer lloc, perquè
el projecte aprovat té algunes mancances en les instal·lacions, com ara la
piscina, que no satisfà les necessitats
dels esportistes. I en segon lloc, per les

Com a regidor, el seu principal repte és impulsar la participació ciutadana?

Hem creat la Regidoria de Participació
Ciutadana amb aquest objectiu. Cal dir
que fins ara s’havien fet actuacions dins
de l’àrea de Promoció Econòmica, però
calia un impuls per tirar endavant processos participatius, per donar veu a les
entitats i als ciutadans de Llavaneres.
Cal que la gent faci arribar les seves inquietuds. En aquest sentit, una de les
actuacions més importants que portarà
a terme el nou govern és la modificació del Reglament Orgànic Municipal
(ROM), per tal d’incloure-hi els mecanismes de participació ciutadana.

Ara té en marxa un projecte perquè les entitats tinguin el seu propi lloc web a Internet i
ja treballen en la mostra d’entitats.

Crear aquest portal és necessari per millorar la interrelació del teixit associatiu
i la mostra serà un aparador de tota la
feina que es fa des de les entitats. Hi
creiem molt, en les entitats, i els hem de
fer costat. Cada entitat és una peça clau
de la vida municipal. Si falla una peça,

no podem completar el trencaclosques.
Un dels sectors que s’està tractant de mobilitzar és precisament la gent jove.

És una de les preocupacions que tenim,
no solament a nivell personal, sinó com
a govern. Hem de donar elements perquè siguin joves actius, que participin.
Ens preocupa l’accés a l’habitatge i que
disposin d’un espai de trobada que sigui autogestionat i que integri els joves
a la vida social de Llavaneres. Un dels
grans reptes del mandat és poder estrenar el casal de joves, que tenim previst
d’executar durant el 2009. Adaptarem
el projecte per dotar el nou equipament
d’espais oberts per a què els joves hi
facin les seves activitats. Volem també
que sigui un espai que integri les persones amb disminucions. Ara estem adequant uns locals d’assaig a l’edifici de
les Monges perquè els músics locals hi
puguin tocar. També estem treballant
en el Pla Local de Joventut.
Pel que fa a Benestar Social, la prioritat del
mandat és dotar el poble d’un centre de dia?

És un dels projectes que tenim al cap
per millorar la qualitat de vida de la gent
gran i dels seus familiars. Hem detectat
que hi ha una necessitat real. També
vull destacar la posada en marxa de la
targeta blanca, que garanteix la gratuïtat
del bus per a les persones grans i per
als col·lectius amb disminucions. Ara
tenim en marxa una iniciativa per oferir a les persones amb discapacitat uns
tallers per als dissabtes a la tarda. Els
enfoquem com un espai de trobada i de
lleure, d’interrelació. Recentment, hem
tancat la memòria del 2007 referida als
serveis a la comunitat que fan els joves
amb actituds incíviques. És una tasca
molt important. I cal ressaltar l’esforç
que durant tot el curs es porta a terme
amb els tallers adreçats a la gent gran.
I en Sanitat, quines iniciatives vol impulsar?
L’objectiu d’aquesta àrea és fer pedagogia. Per això organitzem xerrades i
exposicions per a joves, adults, nens i
gent gran, sobre diferents temàtiques:
l’alimentació, la salut, la higiene bucal,
el sexe... Un altre repte és millorar la
tinença responsable de gossos i conscienciar-ne els propietaris que recullin
les defecacions de la via pública. També treballem amb Creu Roja perquè a
l’estiu gaudim d’unes platges netes i
segures.
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participació ciutadana i joventut

El carnets jove i
d’alberguista sense
sortir de Llavaneres

No passis de llarg!

Torna l’Ajuntament Jove, una proposta pedagògica perquè
els nois i noies de 14 a 18 anys coneguin l’administració
Què és la democràcia? Com funciona un
procés electoral? Quina feina es fa des de
l’Ajuntament? Quines eines de participació tinc al meu abast per prendre part en
la política municipal? Respondre aquestes i moltes altres preguntes i aconseguir
que els més joves integrin tots aquests
valors és el repte del projecte de l’Ajuntament Jove, que es recupera sis anys
després de la primera edició. L’any 2002,
l’Ajuntament de Llavaneres va impulsar
un procés de participació dels joves en
la política, procés que va desembocar en
l’elecció d’un alcalde jove i d’un govern
municipal format per joves del poble.
Aquest 2008 les regidories de Joventut
i Participació Ciutadana, que encapçala
Nani Mora, aleshores també titular de
Joventut, repetiran la iniciativa tot aprofitant l’experiència anterior i introduintt’hi novetats.
L’Ajuntament Jove 2008 es posarà en
marxa el proper mes de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar. Hi haurà
una primera etapa informativa, una
segona fase de formació i, en tercer
lloc, es procedirà a la creació de les
llistes electorals perquè els joves
acabin escollint el seu alcalde en
la convocatòria d’eleccions. Nani
Mora creu que es tracta d’un projecte
atractiu per cridar l’atenció del jovent.
I per tal d’adaptar-lo als nous temps,
s’apostarà per la introducció de les noves
tecnologies en tot el procés: des de la fase
de formació i aportació d’idees, fins a les
votacions, que es podran fer per via telemàtica. De fet, com a eslògan del projecte

El Punt d’Informació Juvenil de
l’Ajuntament de Llavaneres ha
començat a tramitar el Carnet
Jove i els carnets d’alberguista
de la Generalitat. Qui els vulgui
aconseguir ja no cal que surti
de Llavaneres; només cal que
s’adreci a Ca l’Alfaro. El carnet jove dóna dret a tota mena
de descomptes en botigues,
viatges i tot tipus de serveis,
com ara visites a museus. És
d’àmbit europeu i està adreçat
a joves d’entre 14 i 29 anys. Per
obtenir-lo, cal presentar-se amb
el DNI al Punt Jove de Llavaneres i pagar 6,60 €. Respecte del
carnet d’alberguista, cal dir que
n’hi ha de diferents perfils segons el sol·liciti un menor, un
adult o bé una família sencera.
A més del DNI i dels 5 € que
els costa la tramitació, els menors necessiten l’autorització
dels pares o dels tutors. El preu
del carnet d’alberguista per a
adults és de 12 €, i el familiar,
gratuït per a les famílies nombroses, en costa 24. Aquest carnet dóna dret a descomptes en
l’allotjament en albergs de la
xarxa internacional.

s’ha triat un suggerent Lin.ka’t, que juga
amb el concepte de connectar-se amb
l’Ajuntament Jove i de fer-ho a través de
la xarxa i del .cat.
Creació del Consell de Joves
El Consistori no vol que l’elecció d’aquest
govern jove acabi sent una experiència
interessant però infructuosa. Per dotar
de més força el projecte, l’alcalde i els
regidors joves passaran a formar part
del Consell Municipal de Joventut, un
organisme de nova creació perquè els
nois i noies facin sentir la seva veu de
manera oficial, com a interlocutors entre
Ajuntament i joves. El Consell naixerà
en un moment estratègic, ja que una de
les prioritats del mandat és la posada en
marxa del Casal de Joves. La implicació
del jovent en el disseny d’aquest projecte
pot ser fonamental perquè l’equipament
esdevingui un autèntic lloc de trobada de
joves i també un espai on puguin desenvolupar aficions i inquietuds.

esports

Les Olimpíades 2008 busquen mascota
La Regidoria d’Esports i la Comissió
Olímpica treballen en la preparació d’una
nova edició dels jocs olímpics de Llavaneres per aquest estiu. Des de 1984, Llavaneres celebra aquest macroesdeveniment
esportiu cada quatre anys. Les Olimpíades 2008 es faran del 4 al 13 de juliol,
amb l’objectiu, novament, de promoure
l’esport i de donar suport als clubs esportius.
El primer pas -un cop constituïda la comissió olímpica organitzadora- és aconseguir una mascota. Per això s’ha convo-

cat un concurs de dibuix adreçat a nens
i nenes de 3 a 11 anys. Les propostes, es
poden presentar fins el 7 de març en una
urna ubicada a la Regidoria d’Esports, a
Ca l’Alfaro (de 9 a 14 h) o també el dia
7 a les escoles de primària. Els dibuixos
s’exposaran a Ca l’Alfaro del 12 al 20 de
març. L’Ajuntament i la Comissió Olímpica faran públic el veredicte el 14 de març,
en un acte a la sala de plens, a les 18.00
hores. Com a premi, els tres primers classificats rebran, de l’Ajuntament, un val
bescanviable en una botiga d’esports per
valor de 200, 100 i 50 €, respectivament.

Els jocs estan adreçats
a participants de totes les edats i hi haurà
competicions de moltes
modalitats esportives. La
Regidoria d’Esports fa una
crida per tal que tothom
que ho vulgui s’afegeixi a la comissió olímpica.

La mascota
olímpica del
2004.
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l’actualitat en imatges

Campanya per rehabilitar l’ermita
El II Aplec a l’ermita de Sant Sebastià, celebrat el 20 de gener i
convocat per la secció cultural d’El Casal de Llavaneres, va tenir
un marcat caràcter reivindicatiu. L’edifici necessita una reparació,
ja que una part del sostre està esfondrada. Un grup de vilatans,
encapçalats pels germans Tona i Joan Devesa, han posat en marxa una campanya cívica per recaptar diners i recuperar aquesta
edificació, que és patrimoni cultural de Llavaneres. L’Ajuntament
hi col·laborarà amb el pagament d’una lona per cobrir la part
afectada per l’esfondrament. A la foto, els assistents a l’aplec.

Cavalls i carruatges en els Tres Tombs
La festa de Sant Antoni Abat va aplegar, el passat 27 de gener,
centenars de veïns al passeig de la Mare de Déu de Montserrat.
Llavaneres no va trencar la tradició i va tornar a celebrar els Tres
Tombs, amb una exhibició de cavalls i carruatges. A més de la
benedicció dels animals, a càrrec de mossèn Segimon Garcia
Ramiro, tampoc no hi va faltar l’aperitiu popular.

Disfressats per carnaval
Un any més, les escoles de Llavaneres van deixar anar la imaginació en la preparació de les disfresses de la festa de Carnaval
2008. En alguns casos van sortir en rua pels carrers del poble -a
la foto, alumnes del CEIP Sant Andreu- i en d’altres van celebrar
l’arribada d’en Carnestoltes amb festes a les escoles. També hi
va haver sarau a El Casal de Llavaneres, organitzat per La Xarxa
d’Espectacle Infantil i Juvenil. Malauradament, la pluja va obligar
a anul·lar la cercavila, però sí que es va poder gaudir de l’espectacle d’animació infantil.

Solidaritat amb el Senegal
El Solidary Amateur Dakar Team, dirigit pel llavanerenc Xavi
Mora, ha demostrat que aquest equip era molt més que un projecte esportiu. Tot i la suspensió del ral·li Dakar, el grup va decidir viatjar al Senegal per portar a terme el projecte solidari de
l’expedició. En un acte de benvinguda a la sala de plens, el passat
9 de febrer, els membres de l’equip van explicar la decepció per
l’anul·lació del ral·li i la inoblidable experiència del viatge solidari al Senegal, del 18 al 21 de gener, per fer arribar el carregament
de medicaments, roba i menjar que havien recollit gràcies al suport de diverses institucions, entitats solidàries i escoles.

Acords amb entitats
L’Ajuntament de Llavaneres va signar, el passat 18 de gener,
dos convenis amb dues entitats de la vila. El primer, amb el
Casal de la Gent Gran, per ampliar i regular l’experiència
dels horts municipals, i el segon, amb El Casal de Llavaneres, perquè el consistori pugui fer servir la sala polivalent de

l’entitat durant tot l’any. A dalt, l’alcalde, Bernat Graupera,
amb el president del Casal de la Gent Gran, Antoni Borràs,
i el regidor de Benestar Social, Nani Mora. A sota, l’alcalde,
el president d’El Casal, Andreu Díaz, i el regidor de Cultura,
Josep Molins.
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serveis municipals

De la planificació territorial a
l’urbanisme del dia a dia

La Regidoria d’Urbanisme treballa per gestionar el creixement del
municipi i les activitats urbanístiques dels particulars

La fitxa
Personal:
Isidre Ródenas
Noèlia Moreno
Andreu Tornés
Cristòfol Sánchez
Ricard Alsina
Jaume Raventós
Hugo Roldán
Yolanda Guillamón
Xavier Andreu
Carlota Cristóbal
Eduard Cot
Regidora:
Sandra Carreras

L’equip d’Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge amb la regidora.
La Regidoria d’Urbanisme, Obres Públiques
i Habitatge té com a objectiu vetllar per un
creixement sostenible del territori, tot buscant l’equilibri entre desenvolupament i serveis. La seva tasca és heterogènia, ja que gestiona aquests aspectes macrourbanístics i, al
mateix temps, s’encarrega de l’urbanisme
del dia a dia. Així, d’una banda, té delegades les feines de planificació territorial i de
direcció dels grans projectes urbanístics que
afecten el municipi i, de l’altra, assumeix
la tramitació de les activitats urbanístiques
dels particulars: permisos d’obres, llicències
de guals, llicències d’activitats comercials...
Una altra tasca és la direcció del manteniment de la via pública i dels edificis públics.

En matèria de planificació territorial, la prioritat de la Regidoria d’Urbanisme, encapçalada per Sandra Carreras, és garantir un
creixement sostenible del territori, tot afavorint la creació de serveis al mateix temps que
es desenvolupen noves àrees residencials,
sempre d’acord amb la normativa urbanística. La Regidoria d’Urbanisme també vetlla
per la promoció de sòl industrial i d’habitatge social, i per la protecció dels espais
lliures i les zones verdes del poble. Una de
les prioritats de la Regidoria d’Urbanisme i
Obres Públiques, durant aquest mandat, és
la revisió i l’aprovació d’un nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM), que
aconsegueixi el màxim consens polític.

Adreça:
Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
Telèfon:
937 023 600
Fax:
937 023 640
E-mail:
ajuntament@llavaneres.es

a peu de carrer
Agraïment a la Policia
A l’atenció de Lluís Silva, inspector cap de la Policia Municipal de Llavaneres.
Molt senyor meu:
Per la present, Martín Rubio
Zamora, amb domicili a Llavaneres, vol donar les gràcies per
la valuosa ajuda que va rebre
per part seva i que va significar
la recuperació d’unes joies que
m’havien estat sostretes. Al mateix temps, vol significar que els
dos policies que el dia 9 de gener de 2008 es van ocupar del

cas van ser molt amables amb
mi i van actuar amb gran eficàcia i discreció. Amb els meus
millors desitjos, atentament.
Martín Rubio.

Feliços 60!
Volem compartir amb els lectors de la revista municipal la
trobada que, el passat 14 de
desembre, vam organitzar una
trentena d’amics i amigues de
Llavaneres, nascuts el 1947, per
celebrar els nostres 60 anys. Va
ser una vetllada molt agradable,

que va consistir en un sopar en
què vam recrear l’ambient de la
nostra joventut: amb càmeres i
fotografies antigues, discos de
l’època, dos sis-cents... Gràcies
a tots per la vostra amistat i que
puguem celebrar molts més
aniversaris!
Andreu Ventura.

Queixes
Hola a tots. Tinc la necessitat
de dir-vos, als de dintre i als de
fora, que el temps passa i que hi
ha moltes coses per fer: forats
als carrers, excrements i orina
de gos per les voreres, cotxes
ocupant passos de vianants i
aparcaments per a minusvàlids,
zones blaves que no es paguen,
bosses d’escombraries tirades
per qualsevol lloc, motos dalt
de les voreres, herbes de jardins
privats que envaeixen les voravies, carrers sense enllumenat,
bancs mal pintats, aigua utilitzada per regar les plantes que
corre carrer avall... Dies enrere

vaig aturar-me davant d’uns jardins privats i l’aigua sobresortia
per la vorera. El rebut de l’aigua
el paguen ells, sí, però és un bé
escàs que cal preservar. En fi,
demà més.
Imma J. Arilla.

A peu de
carrer
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

Participació
ciutadana,
escoltar les
persones
i consens
polític: els
reptes del
govern

A poc a poc anem resolent els problemes del poble.
No és una tasca fàcil i encara ens queda molt per fer,
però volem comptar amb tothom. Destaquem la voluntat del govern de fomentar la participació ciutadana, escoltar les persones i buscar el consens polític.
Estem tirant endavant propostes per a la creació de
consells de participació ciutadana, per poder debatre
les grans qüestions de poble referents a la cultura, a
l’esport, a la joventut, etc. Per altra banda, l’alcalde,
diàriament, està rebent i escoltant aquelles persones
que li volen parlar dels temes que els afecten. Això fa
que encara siguem un poble i demostra la proximitat
i l’accessibilitat del nostre alcalde amb els homes i dones de Llavaneres.
Hem aconseguit el suport de tots els grups municipals en la majoria de propostes de govern. A tall
d’exemple, vegem: les propostes del Pla d’Obres i Serveis per als propers 5 anys (PUOSC); les inversions de
la Diputació per a 4 anys (Xarxa); la desclassificació

Donem la
veu a la
ciutadania

Fa uns mesos, durant la campanya electoral,
Esquerra oferia transparència i honestedat.
Avui, ja des del govern, estem treballant per tal
d’aconseguir ampliar els canals de participació
i l’esmentada transparència. En aquests moments, estem impulsant una important reforma
del Reglament Orgànic Municipal (ROM) que
permetrà fomentar la participació ciutadana. Un
dels fruits d’aquesta reforma serà la possibilitat
de crear nous consells de participació.
La reforma del ROM possibilita obrir nous canals de participació adreçats a la ciutadania i a
les Entitats del poble; facilita el debat conjunt en
temes concrets; recull i dóna resposta a les opinions i a les demandes dels ciutadans, i també
potencia la col·laboració entre les diferents àrees
de gestió municipal.

Ara sí:
Responsabilitat política

urbanística dels sectors de muntanya; les ordenances
fiscals de publicitat; la proposta de regulació dels sorolls, la dels contenidors i runa a la via pública, la de
tinença d’animals domèstics, etc.
Buscarem el consens polític per tirar endavant el nou
Pla Urbanístic, perquè és un tema molt important
que decidirà el futur del nostre poble i creiem que tots
hi hem de poder participar, govern i també oposició.
Hem fet fora la crispació i l’autoritarisme que dominaven els plens municipals en l’anterior mandat.
CONVERGÈNCIA i UNIÓ està demostrant que té
un tarannà dialogant, tranquil, transparent i positiu.
Som gent que volem el millor per al nostre poble; que
expliquem les coses tal com són; que donem la cara;
que afrontem els problemes encara que no en siguem
els causants; que escoltem les persones; que busquem
el diàleg i les solucions. AIXÓ SÓN FETS.
Gràcies a tots i a totes !

sentants polítics en els plens municipals per tal
d’aportar el nostre parer i poder recollir les seves
respostes.
I, paral·lelament, es definiran les maneres per
tal d’utilitzar referèndums i rebre iniciatives de
la ciutadania.
Estem convençuts que aquestes innovacions
permetran una major integració del ciutadà en
el procés d’adopció de decisions del Consistori,
i aportaran punts de vista nous que enriquiran
l’acció de govern. Aviat TOTS podrem col·laborar
a millorar Sant Andreu de Llavaneres. T’hi esperem.

Molt aviat podrem adreçar-nos als nostres repre-

Si vols contactar amb nosaltres o fer-nos arribar
el teu suggeriment, ho pots fer a l’adreça electrònica llavaneres@esquerra.org, o bé enviant una
carta al local d’ERC (Passeig d’en Llull, 17).

Ara fa deu anys, un grup de vilatans de Llavaneres vam prendre la decisió de participar
en la política del poble. El nostre partit, Gent
de Llavaneres, sempre ha volgut representar
els independents i a tots aquells que, lluny
d’ideologies, carnets i banderes, només defensem el progrés per al nostre poble.

es dediquen a la política en el mateix sac.
No ens identifiquem ni amb els que es promocionen particularment, ni amb els que
s’enlluernen amb el poder, ni tampoc amb
els fanàtics de partit. Hi ha molta feina a fer
i continuarem treballant per un poble millor.

Estem convençuts que la participació de la
gent del carrer és imprescindible per tal que
els pobles avancin. No creiem en lideratges
que depenguin de la capital ni tampoc en
salvapàtries. Creiem en el treball en equip i
en el consens. L’experiència ens ha ensenyat
que ningú és posseïdor de la veritat, i que en
la participació i l’acord està la clau del progrés.

Desitgem que aquest nou Ajuntament, tant
el govern com l’oposició, sàpiga fomentar la
participació. I a tots aquells que heu expressat el desig de millorar el poble, us animem
que us acosteu als partits i feu sentir la vostra
veu. L’abstenció és l’etern oblidat pels analistes electorals i, tanmateix, és l’indicador
d’allò que encara hem de millorar, tant els
partits com els vilatans.

És massa senzill posar a tots aquells que

Participa: www.gentdellavaneres.cat
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grups municipals

La veritat
dels fets

Quan es té la responsabilitat de governar, cal complir el
programa electoral fixat i tirar endavant projectes amb
diàleg i consens. Per això és trist i lamentable que alguns membres del govern, i principalment aquell que
més responsabilitats té, es dediquin essencialment i
fonamentalment a perdre el temps en tot un conjunt
de crítiques destructives vers l’anterior govern, per tal
de justificar el seu sou “modest” (aproximadament
6.000€ mensuals que paguem entre tots).
Volem preguntar-nos: quins projectes s’estan portant a
terme a Sant Andreu de Llavaneres que no hagin estat
iniciats pel govern anterior?
Podem parlar de les 36 vivendes socials. La manera
constant d’actuar és la de plantejar un problema on no
n’existeix cap, per poder aparèixer després com l’àngel
salvador que soluciona un conflicte que ell mateix ha
creat. Si actualment 36 joves de la població tenen el dret
de poder accedir a una vivenda social, és perquè en el
seu moment es va fer una cosa: TREBALLAR. Si avui no

El “nou
govern”

El “nou govern”. Això era fa vuit mesos;
ara és “el govern”. I aquest està immers en
una crisi de victimisme sense comparació
(o així ho fa veure el seu partit majoritari)
Dediquin-se a governar i no plorin més; no
perdin el temps omplint pàgines d’aquesta revista lamentant-se del “desastre” que
s’han trobat. Haurien de preocupar-se per
evitar que, a cada inici de legislatura, “el
nou govern” es queixés sempre de l’herència del “vell govern”. Sempre ha estat així
i sempre han estat els mateixos de forma
majoritària. Saben com fer-ho? Doncs si
ho saben, cal que ho facin i si no, cal que
n’aprenguin.
Els nous governs es troben coses mal fetes
-des de la seva perspectiva partidista-, però

Situació
actual de les
denúncies

Com és conegut, SOS LLAVANERES va presentar 4 denúncies a la fiscalia anticorrupció
després de tenir coneixement dels detalls
d’alguns convenis urbanístics signats, en la
legislatura anterior, per l’alcalde, del PP, i el
regidor d’Urbanisme, del PSC. Els convenis
denunciats i les referències de les diligències d’investigació per a la Fiscalia són els següents:
Zona esportiva (Nº03/07)
La Bodega (Nº 04/07)
Can Riviere (Nº 05/07)
Llar d’infants Sant Nicolau (Nº 16/07)
Actualment, les investigacions sobre els convenis urbanístics de La Bodega i Can Riviere
han estat arxivats, ja que segons la Fiscalia “no
es desprèn cap informació de la qual es pugui
concloure amb el rigor que exigeix el dret pe-

hi ha cap infant del poble sense escola bressol, és perquè en el seu moment es va signar un conveni que va
fer possible que la llar d’infants Sant Nicolau no es tanqués i passés a ser pública. Sobre aquest tema, s’ha dit
i afirmat per escrit que el cost és de 3,3 milions d’euros,
afirmació greu que desmentim categòricament. El cost
real és de poc més d’un milió d’euros, per tant, menys
que l’escola bressol nova que volen construir i que costarà 1,3 milions d’euros. I AIXÒ ÉS UN ALTRE FET. La
reforma del carrer de Munt, les obres de l’avinguda Pau
Casals... Tot això TAMBÉ SÓN FETS com els altres. El
Casal de la Gent Gran, el parc de Can Matas, els jardins
Joaquim Passi, l’accés a l’IES, la nova zona esportiva, la
bona tasca social i humana... En voleu més?
El govern actual ha perdut la possibilitat de situar-nos
en el mapa cultural de Catalunya en desestimar Llavaneres per ser la seu del Museu d’Art Contemporani. I
AIXÒ, MALAURADAMENT, SÍ QUE ÉS UN FET.
AIXÒ SÍ: per contra, ELS IMPOSTOS VAN PUJANT
A POC A POC.

també se’n troben de ben fetes que fan que
Llavaneres sigui el que és actualment. L’alternança política no és un sistema que faci
retrocedir les passes que es van avançant;
si ho fos, ens trobaríem sempre a la prehistòria municipal i no avançaríem mai.
La suficiència d’un govern es mesura per
la capacitat de solucionar els problemes
que es plantegen, ja siguin antics o nous,
i no per la seva llastimosa i desconsolada
insistència.
Llavaneres som tots i totes: els que treballem per canviar les coses i les formes,
aquells que troben que ja està tot bé i els
que ploren desconsoladament perquè no
s’ho han trobat tot fet. Només faltaria!

nal” cap fet constitutiu de prevaricació, malversació i tràfic d’influències, tot i reconèixer
“moviments especulatius en la transmissió
de finques”.
Respecte de la zona esportiva i de la llar
d’infants, se segueix investigant i la Fiscalia
ha sol·licitat més informació a l’Ajuntament.
Pel que fa a la Llar d’infants Sant Nicolau,
SOS LLAVANERES va presentar-ne més informació el mes de gener passat, i ara hem
sabut que el conveni signat no es pot portar a
terme perquè no és legal, ja que contradiu la
llei d’urbanisme.
Podeu trobar el contingut sencer de l’última
informació presentada a:
www.sosllavaneres.com .
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Concurs per triar
el cartell de La
Minerva’08
La Regidoria de Cultura i el
departament de Comunicació de l’Ajuntament de
Llavaneres convoquen un
concurs per triar la imatge
del cartell de la Festa Major
d’estiu. Els treballs han de
ser inèdits i cal que facin
referència a qualsevol fet
característic de la vila. El
concurs és obert a tothom
i està dotat amb 450 €.
Les propostes s’han de
lliurar a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC) fins el 9
de maig a les 14 hores. La
decisió del jurat es farà
pública el 17 de maig a la
Biblioteca Municipal, i les
obres s’exposaran el 31 de
maig i l’1 de juny amb motiu de la Mostra d’Entitats
2008. Les bases es poden
consultar al web municipal
o a l’Ajuntament.

La gran festa de
les escoles de
música
L’Escola de Música participarà en el 15è aniversari
de l’Associació Catalana
d’Escoles de Música. Serà
una gran trobada amb més
de 5.000 alumnes d’escoles
de tot el país, i es farà el 29
de març al Palau Sant Jordi
de Barcelona. De Llavaneres hi prendran part una
quinzena d’alumnes de
corda d’entre 8 i 16 anys.

Llavaneres convoca la Mostra
Literària del 2008
La Regidoria de Cultura
i Festes convoca una
nova edició de la Mostra
Literària de Sant Andreu
de Llavaneres. Hi haurà sis
grups, repartits per edats i
en les modalitats de prosa
i poesia, i la data límit de
presentació de treballs és
el 14 de març. Els noms dels
guanyadors es donaran a
conèixer dissabte 12 d’abril,
en un acte a la Biblioteca
Municipal. Podeu consultar
les bases al web municipal,
o a l’Ajuntament.

agenda

març 2008
Dimarts 4
Trobada d’empresaris i empresàries de Les
3 Viles / Taller d’intercanvi d’experiències
entre empresaris i empresàries
Sala d’actes de la Biblioteca Mpal. / 15.15 h
Les 3 Viles i la RSC
Direcció del taller: Francisco Martín Frías, director general
de l’empresa MRW
Dinamitzadors: tècnics de Promoció Econòmica de cada
municipi

Segona sessió: 11 de març a les 19h, al
Centre Cívic El Gorg de Sant Vicenç de Montalt

II Torneig mini Vila de Llavaneres
Torneig de mini bàsquet
Pavelló municipal / Dissabte tot el dia i
diumenge al matí
Organitza: CB Llavaneres

Diumenge 16
De concert a Montserrat
Sortida per assistir al concert del X Aniversari de Camerart-Orquestra del Maresme
Monestir de Montserrat / 21.00 h

Organitza: Les 3 Viles. Ajuntaments de Sant
Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de
Montalt i Caldes d’Estrac

Preu: Concert i autocar: 30 €
La Passió segons Sant Mateu, de Bach. Cor de la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona i solistes, dirigits per Jordi Colomer. Per a més informació, us podeu adreçar als telèfons
676 925 322 i 619 618 251.

Dissabte 8

Organitza: Secció de Cultura d’El Casal de
Llavaneres

Curs de compostatge casolà
Sala d’actes de la Biblioteca Mpal. / 10.00 h

Dimarts 25

Aprèn a transformar la matèria orgànica que produïm a
les nostres llars en compost per a les plantes! Aconsegueix,
alhora, un 25% de descompte en el rebut de la taxa de les
escombraries. Inscripcions a l’OAC i al web municipal
santandreudellavaneres.cat
Preu: Gratuït

Organitza: Regidoria de Medi Ambient amb el
suport de l’Agència Catalana de Residus

L’hora del conte
El follet pastisser, amb el grup
Dinsdungat Animació
Sala infantil Biblioteca Mpal. / 12.00 h
Organitza: Biblioteca Municipal i Regidoria de
Cultura

Dissabte 15
Taller ambiental
Fabricació de caixes niu per a ocells i
ubicació en diverses zones verdes
municipals
Parc de Ca l’Alfaro / 10.00 h
L’activitat està oberta a tothom

Organitza: Regidoria de Medi Ambient

Conferència: L’ocupació sostenible i la professionalització de les empreses
Sala d’actes de la Biblioteca Mpal. / 15.15 h
Les 3 viles i la RSC/ Conferència i presentació de
l’associació Voluntaris en Assessoria Empresarial (VAE)
a càrrec dels representants següents de la VAE: Josep
Buisan Zaragoza, president; Jaume Marsal Coll, director
de comunicació; José Augusto Ochoa, director de relacions
institucionals i Estanislau Suñé Colell, soci.

Organitza: Les 3 Viles. Ajuntaments de Sant
Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i
Caldes d’Estrac

Altres sessions:
· 29 d’abril a les 19.30h. Sant Vicenç de Montalt.
Centre Cívic El Gorg
· 20 de maig a les 18.30h. Caldes d’Estrac.
Equipament de Promoció Econòmica

Divendres 28
Sortida al teatre. Març’08
Per assistir a l’obra Boscos endins,
de Dagoll Dagom

Reciclatge en higiene alimentària Art cinètic, al Museu
El proper 3 d’abril la Regidoria de Promoció
Econòmica organitzarà un curs de reciclatge en
higiene alimentària adreçat a persones que treballen en establiments on es manipulen aliments.
El curs porta per títol Anàlisi de perills i punt de
control crítics (APPCC) i s’impartirà a la biblioteca municipal de 16.30 a 21 hores. Els alumnes
hauran de tenir obligatòriament el certificat de
manipuladors d’aliments. Per a més informació i
inscripcions, cal adreçar-se a Ca l’Alfaro o al web
municipal www.santandreudellavaneres.cat.

El Museu-Arxiu de Llavaneres convida a visitar
a Can Caralt, fins el 24 de març, l’exposició Jordi
Pericot: 20 anys d’art cinètic (1964-1984). Produïda
pel Museu municipal de Nàutica del Masnou, és
un recorregut a través de l’art contemporani, tot
vinculant art i ciència com a elements precursors
de l’actual cultura de la imatge. Pericot (El Masnou
1931) és el referent més destacat de l’art cinètic
català, un investigador reconegut en el camp de la
producció artística, i un especialista en Comunicació i disseny.
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educació i sanitat
De visita a l’Ajuntament
Teatre Victòria de Barcelona
Sortida autocar: Pg. Jaume Brutau, davant del CAP a les
19.30 h (l’obra comença a les 21.00h) / Preu: 40 €, inclou
l’autocar i l’entrada al teatre / Venda d’entrades a Ca l’Alfaro
fins dijous 13 de març de 2008

Organitza: Regidoria de Cultura

Inauguració de l’exposició
Museu-Arxiu de Llavaneres.
Can Caralt/ 19.30 h
Exposició de pintures de l’artista Santi Estrany
(Mataró 1923) dedicada a la ciutat de Firenze (Itàlia)
Fins al 20 d’abril

Organitza: Museu Arxiu de Sant Andreu de
Llavaneres

Dissabte 29
Sortida de cap de setmana a la neu
Superespot 2000
Sortida autocar: Passeig de Jaume Brutau, davant del CAP
Preu: 87 €, inclou autocar, mitja pensió, forfait dels dos dies
i assegurança de viatge

Organitza: Regidories de Joventut dels Ajuntaments de Llavaneres, Caldes, Sant Vicenç i
Arenys de Mar

L’hora del conte
El país dels somnis, amb la rondallaire
Glòria Arrufat
Sala infantil Biblioteca Mpal. / 12.00 h
Organitza: Biblioteca Municipal i Regidoria de
Cultura

Diumenge 30
6a Marxa de Muntanya BTT per camins i
corriols de les rodalies
El Casal de Llavaneres / 9.00 h

Preu: venda anticipada 6 € socis, 12 € no socis; el mateix
dia de 8 a 9 h, 8 € socis, 14 € no socis. Els no federats hauran d’afegir-hi 5 € en concepte d’assegurança.
Marxa amb BTT, amb un recorregut de 40 km de dificultat
alta i un altre de 20 km de dificultat mitjana. Al final de
la marxa, lliurament de recordatoris i esmorzar. També hi
haurà servei de massatges.

Organitza: Secció esportiva d’El Casal de
Llavaneres

Eleccions generals: 9 de març
Llavaneres estrenarà el CEIP Serena Vall com a
col·legi electoral.

Col·legi electoral: CEIP LABANDÀRIA
(Pg. Jaume Brutau, 4)
Veïns del: Centre Urbà
NOU Col·legi electoral: CEIP SERENA VALL
(Riera, 25)
Veïns de: Can Sanç, Sant Pere, Ametllareda, Urbanitzacions, Zona de muntanya

Els alumnes de 3r de primària del
CEIP Sant Andreu van visitar fa uns
dies l’Ajuntament per conèixer les dependècies municipals i conversar amb
l’alcalde de la vila, Bernat Graupera,
que els va explicar el funcionament de
la institució i va atendre els seus dubtes i suggeriments.

Alumnes del CEIP St. Andreu amb l’alcalde.

Dents sanes
El programa d’higiene bucodental que
la Regidoria de Sanitat impulsa a les
escoles del poble es va completar al gener amb la visita a l’exposició Cuida’t
les dents, a Ca l’Alfaro. Els escolars van
poder informar-se de com aconseguir
unes dents sanes gràcies a la mostra, al
mateix temps que a classe havien après
a mantenir uns bons hàbits sanitaris.

L’exposició d’higiene bucodental.

Entendre la sexualitat
Del 5 al 22 de febrer, la Regidoria de
Sanitat i la Diputació de Barcelona van
convidar els joves de la vila a descobrir
una nova manera d’entendre la sexualitat, més positiva i saludable, a través
de l’exposició Treu-li suc a la sexualitat.
Els alumnes de primer i segon de batxillerat de l’IES Llavaneres van visitar
la mostra i van treballar la temàtica a
classe.

Visita a l’exposició de sexualitat.

Informació d’interès: Curs escolar 2008-2009
Portes obertes

Preinscripcions

CEIP Labandària
Dimecres 5 de març / 17.00 h

Educació infantil, primària i secundària
(ESO)
Del 25 de març al 4 d’abril
(ambdós inclosos)

CEIP Serena Vall
Dilluns 10 de març / 17.30 h
CEIP Sant Andreu
Dimarts 11 de març / 17.15 h
IES Llavaneres
Dimecres 12 de març / 17.00 h
Llar d’infants municipal Minerva
Dimarts 15 d’abril / 18.30 h

Batxillerat
Del 13 al 23 de maig (ambdós inclosos)
Llar d’infants municipal Minerva
Del 5 al 16 de maig (ambdós inclosos)
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la Regidoria d’Ensenyament, a
Ca l’Alfaro, o consulteu el web municipal.
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Ban d’Alcaldia

ESTALVIEM AIGUA!

La manca persistent de pluges, la reducció de reserves d’aigua als embassaments i la previsió d’afectacions en el proveïment exigeixen adoptar mesures
excepcionals per estalviar aigua.
En compliment del Decret de sequera 84/2007, de 3
d’abril, de la Generalitat de Catalunya, es prohibeix
de manera taxativa l’ús d’aigua potable en els següents supòsits:
· Reg de jardins, prats, horts, zones verdes i
esportives, públics o privats.
· Reg o baldeig de vials, carrers, sendes i
voreres, públics o privats.
· Emplenament de piscines, estanys i fonts,
privats o públics.
· Fonts de consum humà sense tancaments
automàtics.
· Rentat de mànega de vehicles, tret d’empreses
especialitzades.
Us preguem que:
· No malbarateu l’aigua i en limiteu el consum a
l’estrictament necessari.
· En cas de disposar de recursos d’aigua propis
(mines i pous), utilitzeu-los per reduir el consum
de la xarxa.
Agraïm la vostra col·laboració.
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
Sant Andreu de Llavaneres, a 7 de febrer de 2008

Per a més informació, adreceu-vos a:
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Plaça de la Vila, 1. Telèfon 937 023 600
L’incompliment d’aquestes mesures excepcionals
pot comportar l’aplicació de sancions.

Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES

