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editorial

Comencem el nou curs escolar i polític després de l’estiu i ho fem amb els ànims 
renovats. Obrim un nou curs molt important, que suposarà la finalització d’obres 
molt esperades al nostre poble i el desencallament de petits i grans projectes. 
Reprenem el camí amb algunes novetats, com ara el nou punt d’atenció al ciutadà 
i de servei policial del barri de Sant Pere, que millorarà la seguretat dels veïns. És 
una mostra de la voluntat d’aquest consistori de dotar els veïns del barri de mar 
dels serveis que es mereixen. Teníem un deute amb ells i l’hem complert.
Aquesta acció es complementarà amb la instal·lació de càmeres de control viari en 
els accessos del poble.

D’algunes de les millores per a les quals hem estat treballant, ja n’estan gaudint 
l’alumnat i el professorat de les escoles de Llavaneres. Hem aprofitat les vacances 
per fer-hi algunes reformes i contribuir a fer més agradable una etapa, l’escolar, 
que és bàsica i imprescindible per a la formació dels nostres petits. Ells són el 
futur. Per això encoratjo la comunitat educativa a viure amb intensitat tot el curs. 
També hi ha hagut novetats al Casal de Joves amb discapacitats. Han estrenat 
un nou punt de reunions. Ara es troben en un espai públic amb condicions molt 
millorades, com la resta de nens i nenes.

El govern ha presentat als grups municipals el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
2009-2011, que detalla punt per punt els compromisos que ja apuntàvem en el 
nostre programa electoral. Paral·lelament, hem obert un procés de participació 
ciutadana per dissenyar entre tots Quin Llavaneres volem. Estem a l’equador del 
mandat i és bo escoltar el ciutadà.

Vull fer arribar el meu agraïment, un any més, als membres del Patronat Local de 
la Vellesa per la seva dedicació i el seu esforç en l’organització de l’homenatge als 
més grans, que vam celebrar el 20 de setembre (a la foto).

Hem obert el curs amb un acte unitari a l’entorn de la senyera, amb la tradicional 
ofrena floral de la Diada de Catalunya, que ha estat una festa de les entitats i del 
consistori. Advoco perquè aquest esperit es mantingui durant tot el curs i més 
enllà. Gràcies a tots per la vostra col·laboració.

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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L’alcalde saluda uns assistents a l’Homenatge a la Vellesa.
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217 nens i nenes de llars d’infants, 961 
alumnes d’educació infantil i primària i 
555 de secundària i de batxillerat tornen 
a omplir les aules dels centres de Llava-
neres. El curs escolar 2009-2010 va co-
mençar dilluns 14 de setembre amb total 
normalitat, i amb algunes novetats, a 
tots els centres d’ensenyament de la vila: 
el CEIP Serena Vall, el CEIP Sant Andreu 
i el CEIP Labandària i l’IES Llavaneres. 
Alumnes i professors, des d’educació 
infantil fins a batxillerat, van reprendre 
les classes amb energies renovades des-
prés de l’estiu, que en la majoria de casos 
s’ha aprofitat per fer algunes reformes 
als centres (veure plana 4). En el cas de 
les dues escoles bressol municipals, Mi-
nerva i Sant Nicolau, amb capacitat per 
a 217 nens i nenes entre els 4 mesos i els 
3 anys, el curs va començar el 7 de se-
tembre.

En l’àmbit pedagògic, el CEIP Labandà-
ria continua amb l’aposta per la digita-
lització de les aules. En aquest cas, amb 
la incorporació de dues pissarres digitals 

amb connexió a internet a 1r i a 2n de 
primària, els cursos amb alumnes més 
grans del centre, que han estat finan-
çades per l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes (AMPA). L’escola també ha 
estrenat unes cistelles de bàsquet per al 
pati, a càrrec de la Regidoria d’Ensenya-
ment. D’altra banda, el centre ha posat 
en funcionament una aula d’anglès. En 
el cas del CEIP Sant Andreu, l’AMPA ha 
comprat per a totes les aules uns dispen-
sadors de sabó especial que no requereix 
l’ús d’aigua, per facilitar la neteja de les 
mans dels nens i nenes. En aquest centre, 
una de les novetats ha estat la renovació 
de l’equip directiu, que ara encapçala 
Alfons Cussó. També cal destacar la su-
pressió d’una de les dues línies de P3, da-
vant de la reducció del cens municipal, si 
bé aquesta situació es transitòria i el curs 
vinent es preveu novament una oferta de 
dues aules de P3. Pel que fa a l’IES, l’AM-
PA s’ha encarregat de fer arribar perso-
nalment als alumnes els llibres de text, 
amb els seus noms, a les aules, per evitar 
les clàssiques cues de recollida.
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Un alumne aprenent el funcionament de la nova pissarra digital i una aula d’educació 
infantil del Labandària, en el primer dia d’escola.

ensenyament

Amb ganes de tornar
1.733 alumnes, de llar d’infants a batxillerat, tornen a omplir 
les aules dels centres d’ensenyament de Llavaneres 
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Consells per la grip A
Els consells sanitaris per evitar la 
proliferació del virus de la grip A 
és un dels temes més comentats 
en l’inici de curs. Donada la impor-
tància d’estar-ne informats, els cen-
tres estan explicant als nens i a les 
nenes, amb tot detall, quins hàbits 
cal que adoptin per evitar el conta-
gi: rentar-se molt sovint les mans i 
fer servir mocadors de paper en cas 
d’esternut, en són exemples. En el 
cas de les escoles bressol, els direc-
tors han mantingut contactes amb 
el CAP de Llavaneres per consen-
suar les mesures a prendre. 

L’Escola Municipal de 
Música, al 100%
L’Escola Municipal de Música, amb 
seu a Can Caralt, es troba aquest 
curs pràcticament al 100% de la 
seva capacitat: 110 alumnes i 11 pro-
fessors. Una de les novetats és el 
relleu al capdavant de la direcció. 
Toño Cabo, fins ara cap d’estudis, 
substitueix Gorka Bartolomé, que 
després de vuit anys com a director 
ara ocuparà el lloc deixat per Cabo. 
Per tant, tots dos continuaran for-
mant tàndem però amb intercanvi 
de càrrecs. Les classes van comen-
çar el setembre i, a més dels cursos 
formatius regulats per la Generali-
tat, s’ofereixen els instruments se-
güents: guitarra, flauta travessera, 
violí, violoncel, viola, saxofon, pia-
no, clarinet i percussió. Altres no-
vetats són la formació d’un conjunt 
instrumental de guitarres i d’un de 
vent. A més, davant de l’increment 
d’inscripcions al curs d’iniciació, 
adreçat a nens i nenes de 7 anys, el 
centre estudia doblar l’oferta.

L’Escola de Pintura 
reprèn l’activitat
L’activitat també ha tornat a l’Escola 
de Pintura, que dirigeix Carme de la 
Rosa amb el suport de l’Ajuntament 
de Llavaneres. Prop d’una trente-
na de nens i nenes de 6 a 12 anys 
aprendran a dibuixar i a pintar, a 
l’oli i amb aquarel·les, de dilluns a 
dijous de 17 a 19 hores, a l’avinguda 
de Catalunya número 38, baix a. Les 
inscripcions es mantindran obertes 
durant tot el mes d’octubre. Per a 
més informació, cal trucar als telè-
fons 937 927 641 o al 661 072 232.

CEIP Serena Vall 
447 alumnes 
36 professors

CEIP Sant Andreu
413 alumnes
32 professors

CEIP Labandària
101 alumnes 
11 professors

IES Llavaneres
555 alumnes
57 professors

Escola Bressol Mpal. Minerva 
115 alumnes 
14 professors

Escola Bressol Mpal. St. Nicolau 
102 alumnes
11 professors

Les dades



La construcció del parc de Can Rivière, una de les obres fi-
nançades amb el Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), va a 
bon ritme. A més del moviment de terres, els operaris co-
mencen a donar forma als diferents espais que hi haurà al 
parc: zones de passeig i d’esbarjo. Serà un nou pulmó verd i 
de lleure al centre del poble, enclavat just entre el Casal de 
la Gent Gran i el Casal de Joves. Aquest darrer equipament 
està pendent de construcció a l’antiga masia de Can Rivière 
i en aquests moments l’Ajuntament té a licitació el projecte 
d’obres per reconvertir-lo en casal juvenil.

Continuen endavant altres obres finançades amb els fons es-
tatals, com ara la rehabilitació del sostre i de la façana de Ca 
l’Alfaro i la urbanització de la rotonda de l’N-II. Altres de les 
actuacions previstes ja s’han enllestit: les reformes al pave-
lló i al CEIP Labandària i el passeig marítim. També hi ha en 
marxa les obres de repavimentació de la plaça de la Vila.

Les obres de remodelació de l’aulari més 
antic del CEIP Labandària s’han executat 
durant les vacances escolars d’estiu. El 
projecte s’ha finançat amb el Fons Esta-
tal d’Inversió Local (FEIL) i ha suposat 
la millora integral de l’espai. L’interior de 
l’edifici s’ha dotat de calefacció; s’hi ha 
col·locat fusteria d’alumini;  s’hi ha can-
viat la instal·lació elèctrica i s’ha pintat. El 
pati posterior s’ha pavimentat per evitar 
filtracions d’aigua i s’hi ha habilitat un es-
pai delimitat de sorra perquè els alumnes 
el transformin en un hort urbà.

L’accés del CEIP Sant Andreu és ara més ampli i més segur. 
L’Ajuntament n’ha fet ampliar la vorera d’entrada i hi ha col-
locat una barana protectora. Altres novetats d’aquest inici de 
curs són també molt evidents en quatre de les aules del centre, 
en les quals, seguint el pla de millores anual, s’ha canviat la il-
luminació, s’han abaixat els sostres i s’hi ha instal·lat aïllament 
tèrmic i acústic. 

L’eliminació del mòdul instal·lat al pati de l’Escola Bressol Mi-
nerva permet aquest curs gaudir de més espai de lleure exterior. 
Un cop retirat el mòdul, l’Ajuntament ha repavimentat l’espai 
amb un conglomerat de cautxú especial per als jocs infantils. 
També s’ha fet una millora en l’accessibilitat al centre. Tot i que 
de manera provisional, ja que el sector està pendent de desen-
volupar-se, el consistori ha habilitat una vorera a l’avinguda de 
Ca n’Amat per facilitar l’accés de les famílies amb els cotxets 
dels nadons.

Obres al parc de Can Rivière.

S’ha reformat l’antic aulari de l’escola Labandària.

La nova vorera d’accés al CEIP Sant Andreu.

L’aspecte que ofereix ara el pati de la llar d’infants Minerva.

urbanisme / ensenyament
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El parc de Can Rivière comença a 
prendre forma

Remodelació de l’aulari més antic del CEIP Labandària

Ampliació de la vorera 
d’accés al CEIP Sant Andreu

Més pati a l’Escola 
Bressol Minerva



Durant el mes d’octubre es posarà en 
funcionament un mòdul de la Policia 
Local i de l’Ajuntament de Llavaneres 
des d’on els ciutadans podran fer diver-
ses gestions amb el consistori. No caldrà 
que es desplacin al centre del poble per 
presentar una instància, fer una denún-
cia a la Policia Local, comprar el tiquet 
del bus urbà o demanar informació. Amb 
aquesta descentralització dels serveis 

municipals, l’Ajuntament vol millorar 
l’atenció que reben els veïns dels barris 
marítims. Aquest mòdul és provisional, 
ja que la voluntat del consistori és que, 
en un futur, es pugui construir un equi-
pament municipal nou en aquesta zona. 
Un altre dels objectius és que aquest es-
pai serveixi com a punt de trobada des 
d’on incrementar la presència policial al 
barri. 

L’Ajuntament de Llavaneres té a punt un 
projecte d’eliminació de barreres arquitec-
tòniques al barri de Sant Pere. Es tracta d’un 
conjunt d’actuacions per facilitar el despla-
çament dels veïns amb mobilitat reduïda 
del barri, que permetrà que puguin anar de 
casa a la farmàcia, per posar un exemple, 
de manera fàcil i segura. Al carrer de Sant 
Pere, a tocar de l’avinguda de Sant Andreu, 
s’ampliarà la vorera dreta. Per permetre-ho 
es reduirà l’accés dels vehicles a un sol sen-
tit de circulació; el carrer només serà d’en-
trada per als que hi accedeixin baixant per 
la carretera. Aquest fet millorarà també la 
circulació dels vehicles provinents de l’N-II 

des de Girona, ja que s’eliminarà el control 
semafòric. Això sí, es dibuixarà un nou pas 
de vianants i un carril bici enllaçarà tot el 
recorregut. La prohibició del trànsit en el 
carrer que hi ha per sobre de l’església de 
Sant Pere suposarà també un avenç molt 
important, ja que serà exclusiu per a via-
nants. Amb el mateix objectiu, s’eliminaran 
les barreres en l’encreuament del carrer de 
Sant Pere amb la travessera de Sant Pere, 
que serà més elevat, al mateix nivell de les 
voreres. Finalment, davant de la zona del 
nou mòdul d’atenció al ciutadà, s’han eli-
minat les barreres arquitectòniques i s’ha 
habilitat una zona de pas.

El nou mòdul instal·lat al barri de Sant Pere.

Un nou punt informatiu i 
policial a baix a mar

urbanisme

Els veïns del barri de Sant Pere i de Can Sanç tenen un nou 
punt d’atenció municipal molt més a prop de casa
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Eliminació de barreres arquitectòniques 
al barri de Sant Pere

Redactant el projecte 
del Centre Logístic
La regidora d’Urbanisme, Sandra 
Carreras, informa que el projecte 
de Centre Logístic ja s’està redac-
tant. L’Ajuntament va convocar un 
concurs i el gabinet d’arquitectes 
guanyador ja hi està treballant. El 
centre estarà ubicat a la nova zona 
industrial i acollirà la Brigada Mu-
nicipal i l’empresa concessionària 
del servei de neteja i de residus 
municipals.

Actuació al camí de 
l’Església antiga
El consistori ha eliminat la tanca 
metàl·lica que hi havia en un tram 
del camí de l’Església antiga per 
tal de donar més espai al pas dels 
vehicles i fer-hi un tractament més 
urbà. En el seu lloc, s’està aixecant 
un petit mur amb una barana.

Ordenació de la 
circulació a l’entorn del 
parc Joaquim Passi
L’Ajuntament ha pintat les zones 
d’aparcament i de circulació als 
carrers adjacents al parc Joaquim 
Passi per tal de regular el trànsit 
de vehicles en aquesta nova zona 
residencial. L’ordenació ha reduït, 
en algun cas, el pas dels vehicles 
a un sol sentit de circulació per 
tal de dotar els carrers de places 
d’aparcament.

El solar de l’antic 
institut és ara un 
aparcament municipal 
Amb l’enderroc de l’edifici de l’an-
tic institut, situat al passatge de 
les Alzines, el municipi ha gua-
nyat un nou espai d’aparcament 
públic, just a tocar del que ja esta-
va en funcionament a l’antic camp 
de futbol. L’immoble estava molt 
deteriorat i l’empresa propietària 
del solar, Proinosa, va sol·licitar-
ne l’enderrocament a requeriment 
de l’Ajuntament. L’enderroc es va 
enllestir a mitjan juliol. L’antic 
institut va quedar en desús el curs 
2005-2006 amb l’obertura del nou 
centre de secundària, ubicat a to-
car de la masia de Can Caralt.

1  Únic sentit de circulació
2  Carril Bici
3  Ampliació de la vorera
4  Pas de vianants elevat
5  Encreuament elevat
6  Semàfor per a vianants i ciclistes
7  Carrer d’ús exclusiu per a vianants i ciclistes



La campanya informativa que sota el lema 
Separa bé la matèria orgànica! ha portat a 
terme durant el mes de setembre la Regido-
ria de Medi Ambient, ha insistit en la neces-
sitat de separar millor les diferents fraccions 
de les escombraries, sobretot de les restes de 
menjar, que, tot i l’esforç de molts ciutadans, 
continua presentant força impropis. Durant 
quatre dies s’han establert punts informatius 
al carrer, coincidint amb el mercat setmanal, 
i també a la platja i al parc de Sant Pere, per 
explicar als veïns per què és tan important la 
separació de la matèria orgànica. A més, s’ha 
repartit material divulgatiu a les bústies. La 

campanya es tancarà el dia 3 d’octubre, dis-
sabte, amb una festa al parc de Ca l’Alfaro.

L’Ajuntament de Llavaneres ha instal·lat aquest estiu dues tan-
ques a la part inferior i superior del parc per convertir-lo en un 
espai lliure de vehicles, un pulmó verd exclusiu de vianants. 
Les obres de millora es completaran aquesta tardor amb la de-
limitació d’un corredor verd a tocar de la Riera i amb la instal-
lació del mobiliari nou.

Les feines de neteja del tram urbà de la Riera 
de Llavaneres es van fer a principis de setem-
bre amb l’objectiu de condicionar la llera da-
vant de possibles futures rierades. L’actuació, a 

càrrec de l’Ajuntament, va suposar l’eliminació 
de tones d’herbes, de canyes i d’escombraries 
que s’hi havien anat dipositant. Feia tres anys 
que no s’hi feia una neteja tan a fons.

Més compromís amb la 
separació de residus

El parc de la Llorita, 
sense vehicles 

La Riera, neta de canyes i de residus

medi ambient

El punt d’informació de la campanya Separa bé 
la matèria orgànica!

La Riera, després de la neteja.

Tancament al trànsit del parc de la Llorita.
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Bon balanç de la 
vigilància de les 
platges
El balanç del servei de vi-
gilància de la temporada 
de platges del 2009, que 
supervisa la Regidoria de 
Sanitat, és força satisfac-
tori, ja que en general ha 
estat un estiu tranquil. 
Des de l’inici del servei, 
el 15 de juny, i fins el 9 de 
setembre, el nombre total 
d’assistències a banyistes 
i a usuaris de la platja va 
ser de 206 casos. Les cau-
ses van ser: 31 picades de 
medusa, 37 al·lèrgies o 
altres picades, 2 lipotími-
es, 62 ferides,  2 cremades 
solars, 10 cremades diver-
ses, 2 contusions, 6 frac-
tures, 1 cefalea, 9 rescats 
i 44 causes diverses. Pel 
que fa als rescats, es va 
ajudar a sortir de l’aigua 
a 8 tripulants d’embarca-
ció i a un banyista que va 
tenir problemes en una 
cama mentre nedava.  Un 
altre servei que han ofert 
els socorristes ha estat 
ajudar a banyar-se a 
persones amb discapaci-
tats. En aquest sentit, es 
van atendre 24 persones 
durant els mesos d’agost 
i de setembre -al juliol 
no es va requerir aquest 
servei- i, en alguns casos, 
el bany va ser diari. S’hi 
han d’afegir les accions 
informatives a 581 ba-
nyistes, per tal de fer-los 
arribar consells sobre 
l’exposició al sol i sobre 
temes de salut en gene-
ral. A més, els socorristes 
van repartir tota mena de 
material divulgatiu en-
tre els usuaris, així com 
els ja coneguts braçalets 
per localitzar els menors. 
D’altra banda, l’Ajunta-
ment està estudiant la 
substitució de l’empresa 
encarregada de la neteja 
de les platges, amb vista 
a l’any que ve, davant de 
les nombroses queixes 
que hi ha hagut durant 
tot l’estiu en relació al 
manteniment del litoral.

S’incorpora un 
inspector a Medi 
Ambient
La Regidoria de Medi 
Ambient compta des del 
mes de setembre amb 
un inspector que s’en-
carrega de fer el segui-
ment de la recollida de 
residus i de la neteja vi-
ària i també de controlar 
possibles abocaments 
a la via pública. La pla-
ça d’inspector de Medi 
Ambient està finançada 
a través del contracte de 
neteja viària i de recolli-
da de residus de Llava-
neres que l’Ajuntament 
té adjudicat a l’empresa 
Fomento de Construccio-
nes y Contratas (FCC). 



La proposta de les Jornades Internacionals Folklòriques (JIF), 
que un any més ha fet parada a Llavaneres, va sorprendre el 
públic del parc de Ca l’Alfaro per la força interpretativa i pel 
ritme enèrgic de l’actuació, a càrrec d’una companyia de dansa 
sud-africana. Tot i que la pluja va fer acte de presència no va 
impedir que el grup de dansa provincial de Gauteng mostrés el 
seu folklore, amb danses indígenes i música tradicional del seu 
país. La companyia està formada per trenta-cinc estudiants que 
pertanyen a diferents regions de la província, els quals, a esce-
na, transmeten una energia capaç de seduir el públic. També en 
destaca la brillantor i la vistositat dels ornaments i dels vestits 
de pell que llueixen. 

El Museu-Arxiu de Llavaneres va presentar durant el mes de 
setembre l’obra de Daniel Bas (Barcelona 1924-Rubí 1994): 24 
aquarel·les de gran bellesa pintades entre els anys 50 i els 80. 
L’obra de Bas destaca per la finesa del traç del pinzell, que li per-
met una representació pulcra, amb objectivitat, de temes tant de 
mar com de muntanya. La inauguració de la mostra va comptar 
amb l’assistència de representants de l’Ajuntament i de les entitats 
de Rubí, on Bas va exercir bona part de la seva carrera, així com 
de familiars de l’artista. Per al mes d’octubre, el Museu convida 
a descobrir l’obra d’un pintor contemporani relacionat amb Lla-
vaneres, Ferran Selvaggio. De cara al novembre, serà el moment 
de visitar l’exposició Som aigua! produïda per la Fundació Caixa 
Sabadell i que està especialment pensada per als alumnes de les 
escoles de Llavaneres.

Molt d’esport i moltes propostes de lleure 
per a tots els públics, encapçalades per les 
cites més tradicionals. Aquesta és la re-
cepta del programa de la Festa Major de 
Sant Andreu 2009, que se celebrarà del 20 
al 30 de novembre. 

En l’apartat cultural, hi destaca la presen-
tació del primer DVD de la col·lecció Mi-
rar enrere, que impulsa el Museu-Arxiu de 
Llavaneres, el dia 22 a la tarda. Hi haurà 
també cinefòrum, propostes musicals, ac-
tivitats per a la canalla, balls... Els dies cen-
trals de la Festa seran diumenge 29, amb la 
cercavila de gegants, la desfilada de moda 
i el correfoc, i dilluns 30, diada de Sant An-
dreu, amb la felicitació als Andreus i a les 
Andrees.

Una de les cites esportives més importants 
serà l’acte de reconeixement als esportistes 
locals més destacats del 2009, que enguany 
s’ha inclòs en el programa de la Festa Ma-
jor i que se celebrarà el dia 28 a la tarda. 
A nivell de competicions, podrem gaudir 
d’una nova edició del torneig de golf, del 
campionat de caça i de la demostració de 

resistència de ciclomotors. No hi faltarà 
la tradicional festa de l’skate ni la marxa 
popular, que s’han programat per al dia 22 
de novembre. També hi haurà temps per 
al futbol, el bàsquet, els escacs...

D’altra banda, en el marc de la Festa Ma-
jor, Llavaneres tornarà a celebrar les Jor-
nades per a la No Violència que, entre 
altres actes, proposa participar en l’encesa 
d’espelmes el proper 25 de novembre, a la 
plaça de la Vila.

Com sempre, festa gastronòmica
Com és tradició, el programa de la Festa 
Major inclou una nova edició de la festa 
gastronòmica de Promoció de Produc-
tes Típics, que compleix onze anys i que 
anirà acompanyada de la fira Alimenta-
bò. La trobada serà el cap de setmana 
del 21 i el 22 de novembre, al passeig de 
la Mare de Déu de Montserrat. A més 
de visitar la fira de productes típics, es 
podrà participar en la degustació popu-
lar, que inclourà la tradicional poma far-
cida, bolets i coca de Llavaneres. A més, 
del 20 al 30 de novembre, als restaurants 

participants se servirà la Mostra Gastro-
nòmica de Productes Típics.

Per a més informació, consulteu el progra-
ma de la Festa Major.

Cartell de la Festa Major de Sant 
Andreu 2009, guanyador del concurs.

cultura

Torna la festa per Sant Andreu

Ritme i energia en la 
proposta de les Jornades 
Internacionals a Ca l’Alfaro

El Museu-Arxiu dóna 
a conèixer l’obra de 
Daniel Bas

No hi faltaran els actes més tradicionals que la Festa Major 
d’hivern ofereix cada any en honor al patró de la vila
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El ple va comprometre’s en el ple del mes 
de juliol a estudiar la manera d’impulsar el 
passeig de la Riera com un eix cívic. La pe-
tició de Gent de Llavaneres per limitar el 
pas de vehicles al passeig durant els caps 
de setmana, com ja es fa a la part final del 
carrer, no va prosperar, però va obrir un 
debat entre els grups. El regidor Joan Rubal 
va defensar que aquesta acció milloraria la 
seguretat de la via. Tots els grups, excepte 
SOS Llavaneres, van considerar, però, que 
no és la solució. ERC i CiU van apuntar que 
abans de tancar al trànsit el passeig cal-
dria introduir altres millores viàries, com 
ara fer de doble direcció l’avinguda de la 
Mare de Déu de Montserrat o construir la 
rotonda a l’alçada del parc del monument 
al cardenal Vives. CiU, al govern, va convi-
dar els grups a treballar conjuntament per 
impulsar-hi la construcció d’un passeig de 

vianants i d’un carril bici. L’alcalde, Bernat 
Graupera, va recordar que ja s’ha sol·licitat 
el doble sentit a l’avinguda de la Mare de 
Déu de Montserrat i que, com a pas previ 
a la rotonda, es col·locarà un senyal d’atu-
rada obligatòria. La regidora d’Urbanisme, 
Sandra Carreras, ha explicat que des de fa 
mesos està treballant en el disseny d’un 
carril bici que uneixi tot el passeig de la Ri-
era amb el carrer de Sant Pere.

Altres acords
Càmeres de videovigilància. 
Aprovació per unanimitat de la moció de 
Gent de Llavaneres per revocar l’acord de 
la Junta de Govern Local relatiu a l’adjudi-
cació del contracte de subministrament de 
càmeres de videovigilància de trànsit per-
què el concurs es va tirar endavant sense 
un plec de clàusules tècniques.

Venda de finques municipals. 
Acord per a la venda de cinc finques de ti-
tularitat municipal incloses en els sectors 
urbanístics del PP-13, polígon 1, petita in-
dústria,  i PP-14, polígon 2,  petita indús-
tria. Abstenció del PP.
Certificats digitals. 
Consens en l’aprovació del conveni de 
prestació de serveis de certificació digital 
amb l’Agència Catalana de Certificació, 
CATCert. 
Acord amb ADIGSA. 
Aprovació per unanimitat del conveni 
entre l’empresa pública Administració, 
Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) i l’Ajun-
tament de Sant Andreu de Llavaneres, per 
cedir l’ús del programa informàtic de re-
gistre de sol·licitants d’habitatges amb pro-
tecció oficial de cara a futurs projectes.

Les reunions del procés de participació 
ciutadana Quin Llavaneres volem? han 
deixat damunt la taula nombroses rei-
vindicacions veïnals. Durant el mes de 
setembre, s’ha portat a terme la primera 
convocatòria del procés que ha tingut 
com a objecte, precisament, prendre 
nota de les reclamacions dels veïns del 
municipi. 

Per arribar a tot el territori, el terme s’ha 
distribuït en quatre barris: Mar, Centre, 
Llevant i Ponent. Els veïns de mar, per 
exemple, van demanar equipaments i 
serveis en matèria de salut, en educa-
ció i en administració pública. Entre els 
veïns del centre, van reclamar la instal-
lació de grans superf ícies per poder ad-
quirir tota la compra a Llavaneres.

Ara, del 19 al 22 d’octubre, la Regidoria 
de Participació Ciutadana organitzarà 
una segona convocatòria per definir les 
estratègies de desenvolupament i el mo-
del de poble i extreure les actuacions a 
realitzar a curt, mig i llarg termini. Per 
ampliar la informació sobre el desen-
volupament de les sessions, es podran 
consultar les actes en el web municipal 
santandreudellavaneres.cat. El procés 
es tancarà amb unes sessions d’exposi-
ció dels resultats els dies 4, 5 i 7 de no-
vembre.

Compromís per convertir el passeig de 
la Riera en un eix cívic

Propostes per planificar el futur

plens

participació ciutadana

El ple rebutja limitar l’accés de vehicles a tota la via durant els caps de setmana però veu de 
bon ull donar més protagonisme als vianants i a les bicicletes
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Segona convocatòria
Llavaneres Mar / 19 d’octubre 
18.00-22.00 h / Sala de plens

Llavaneres Centre / 20 d’octubre 
18.00-22.00 h / Sala de plens

Llavaneres Llevant / 21 d’octubre
18.00-22.00 h / Sala de plens

Llavaneres Ponent / 22 d’octubre
18.00-22.00 h / Biblioteca municipal

Conclusions
4 de novembre
Assistents a les taules de treball
20.00 h / Sala de plens
5 de novembre
Grups municipals
20.00 h / Sala de plens
7 de novembre
Presentació pública
12.00 h / Sala de plens



Llavaneres contra el Càncer ha tornat a 
mobilitzar tot un poble en benefici dels 
malalts de càncer. L’entitat ha recollit més 
de 16.000 euros aquest estiu. La recapta-
ció més important es va fer en motiu del 
36è Festival Benèfic, celebrat el 25 de ju-
liol al parc de Ca l’Alfaro, que va treure al 
carrer les guardioles solidàries durant tot 
el dia. A més, el 16 d’agost, l’associació 
va organitzar el I Campionat de Pitch & 
Putt a benefici de la lluita contra el càncer. 
Cada any els beneficis del festival benèfic 
es destinen a diferents entitats dedicades 
a l’atenció de malalts i a la recerca sobre 
aquesta malaltia. En aquesta ocasió, l’asso-
ciació llavanerenca ha volgut fer costat a 
l’Hospital Germans Trias i Pujol i, concre-
tament, al seu centre d’investigació sobre 

leucèmia. El contacte es va fer a través de 
la doctora llavanerenca Natàlia Lloveras, 
que fins ara hi treballava. El proper dijous 
8 d’octubre, a les 19.30 hores, s’organitzarà 
una conferència sobre la leucèmia, a la sala 
de plens de l’Ajuntament, durant la qual es 
lliurarà el xec amb els diners.
 

El Casal de Joves amb disminució també 
s’ha retrobat durant el mes de setembre 
amb una novetat molt significativa: l’es-
trena d’una nova aula de reunions al CEIP 
Labandària. Són 9 persones, de diferents 
edats, entre els 18 i els 35 anys, que es 
trobaran cada dissabte a la tarda fins al 
mes de juliol. S’autoanomenen la Colla 
del Pèsol i és un projecte de la Regidoria 
de Benestar Social, amb el suport d’Ense-
nyament i Joventut. L’objectiu del casal és 
que aquestes persones treballin l’autono-

mia personal. És per això que, a més de 
fer activitats a l’aula, en moltes ocasions 
surten d’excursió: es desplacen amb el 
tren, coneixen gent, visiten altres pobla-
cions... El casal és també una oportunitat 
excel·lent perquè els joves es relacionin 
amb altres persones amb disminucions i, 
a més, ofereix un suport a les famílies. La 
voluntat del consistori és que, en un fu-
tur, aquest casal s’integri en l’activitat del 
Casal de Joves, que s’ha de construir a la 
masia de Can Rivière.

L’Homenatge a la Vellesa ha celebrat 
aquest any el 53è aniversari i, com sem-
pre, ha destacat per l’elevada participa-
ció. Els actes centrals de la festa es van 
celebrar diumenge 20 de setembre, amb 
l’eucaristia al temple parroquial de Sant 

Andreu i el dinar de germanor al pave-
lló municipal, amenitzat amb actuacions 
i molta música i diversió. L’homenatge, 
l’organitza el Patronat Local de la Vellesa 
i està adreçat a les persones de Llavane-
res de més de 75 anys.

Un casal molt especial

Assistents al dinar de germanor de l’Homenatge a la Vellesa, al pavelló municipal.

Guardioles solidàries de Llavaneres contra 
el Càncer, en el carrer de Munt.
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Campanya d’informa-
ció als consumidors 
als establiments de 
Llavaneres
La Regidoria de Promoció Eco-
nòmica, Comerç i Turisme, amb 
la col·laboració de la Xarxa 
Local de Consum de la Diputa-
ció de Barcelona, realitzarà en 
breu una campanya destinada 
al comerç local sobre els re-
quisits que s’han de complir 
en matèria d’informació als 
consumidors. La campanya 
consisteix a assessorar els co-
merciants sobre la normativa 
referent als horaris comercials, 
als fulls oficials de reclamació, 
a l’exhibició de preus de ven-
da al públic i als justificants 
de pagament, entre d’altres. 
La visita, la farà una persona 
amb acreditació de la Regido-
ria. Per a qualsevol consulta o 
aclariment podeu adreçar-vos 
a Ca l’Alfaro o bé trucar al telè-
fon al 937 023 644.

Curs d’anglès per a 
comerciants
La Regidoria de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, 
juntament amb el centre tec-
nològic Cetemmsa, organitza, 
coincidint amb l’inici del curs, 
una formació específica en 
anglès adreçada als empre-
saris i treballadors del sector 
comercial i a autònoms: Bu-
siness english: anglès per a 
comerciants. El curs és gratuït 
i es farà del 8 d’octubre al 17 
de desembre, amb un total de 
40 hores lectives. Les classes 
s’impartiran els dimarts i di-
jous a la Biblioteca Municipal. 
La metodologia serà pràctica i 
molt enfocada a l’aspecte oral 
i, en finalitzar-lo, els partici-
pants podran fer ús d’un an-
glès de caire més comercial i 
molt aplicable a les seves ne-
cessitats laborals.

Més de 16.000 euros de solidaritat

53 anys d’homenatge als més grans
benestar social



Quatre joves han participat en un programa municipal per 
impulsar la inserció laboral entre nois i noies de 16 a 21 anys
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La Regidoria de Joventut ha estrenat 
aquest estiu un projecte per impulsar 
la inserció laboral entre els joves de 16 
a 21 anys, joves que en molts casos en-
cara estudien i que han aprofitat les va-
cances per tenir una primera experiència 
laboral. Aquest pla de treball municipal, 
que posa a la pràctica els objectius 
marcats en el Pla Local de Joven-
tut 2008-2011 i que ha comptat 
amb una subvenció de la Gene-
ralitat de Catalunya, ha permès, 
durant el mes d’agost, contractar 
quatre joves com a agents cívics i 
informadors municipals. La con-
vocatòria va atreure l’interès de 
vint joves i la selecció es va fer a 
través d’una entrevista personal. 
Els joves han col·laborat en un 
ampli ventall de qüestions: plat-
ges, deixalles, estat de la via públi-
ca, cartellera municipal, mailing, 
campanyes de sensibilització ciu-
tadana... Els agents han fet rutes 
diàries i, a més del contacte amb 
els ciutadans, han redactat les in-
cidències i les han traslladat al de-
partament corresponent per tal de 
tractar de posar-hi remei. Un dels 
principals objectius de la Regi-
doria en aquest projecte ha estat 

oferir als joves oportunitats d’ocupació 
dins el propi municipi i, en aquest sentit 
i valorant la tasca feta, el balanç és molt 
positiu. A través d’aquesta iniciativa, els 
joves han conegut el funcionament in-
tern de l’Ajuntament i han tingut la seva 
primera feina.

Treure suc a l’estiu
joventut

Els quatre agents cívics joves, a la plaça de la Vila.

El comerç local 
estrena marca
El comerç de Llavaneres està d’es-
trena. A partir d’ara, estarà repre-
sentat amb un logotip que vol ofe-
rir una imatge de marca unitària i 
de prestigi, i que diu: “+ comerç, 
més Llavaneres”, en colors vius. Es 
tracta d’un projecte inclòs en el Pla 
d’acció del 2009 de la Regidoria de 
Promoció Econòmica, Comerç i Tu-
risme, que ha estat consensuat amb 
els comerciants i serveis locals. Es 
van presentar quatre propostes i 
se’n va escollir una en una reunió 
general, però va quedar pendent 
decidir-ne el color. La tria es va fer 
a través del web municipal i l’opció 
més votada va ser el blau. A partir 
d’aquí, es van enllestir el logotip i 
el manual d’estil que d’ara en en-
davant acompanyaran totes les ac-
cions comunicatives que afectin el 
comerç de Llavaneres.

Gol de Carla

Sí senyors i senyores! Carla va fer 
el primer gol oficial de futbol fe-
mení de Llavaneres amb la grada 
en peu aplaudint aquest moment 
que ha fet història! Era un partit 
oficial i es va disputar per la festa 
major de la Minerva. El resultat 
va ser Llavaneres 1, Vilassar 4. El 
regidor Molina va ser l’encarregat 
de donar els trofeus. Només nosal-
tres, com a dones i mares, sabem 
el que significa tenir un equip de 
futbol femení a Llavaneres. I dic 
nosaltres perquè ningú no ha es-
crit una línia al respecte en cap 
mitjà de comunicació. Vull felici-
tar aquestes mares i les seves filles 
per haver-ho aconseguit. Conti-
nueu endavant. Porteu el nom de 
Llavaneres arreu. Felicitats Male-
na, Lupe, Andrea, Marta, Gisela, 
Imma, Arantxa, Thais, Antònia, 
Àstrid, Anna, Andrea, Carla, Paula 
i Carolina. 

Imma J. Arilla

Circ Raluy

Benvolguts sentor alcalde, mem-
bres del Consell Municipal, agents 

de la Policia Local i tots els funcio-
naris de l’Ajuntament de Sant An-
dreu de Llavaneres:

En nom de Carlos i Lluís Raluy, 
directors del Circ Museu Raluy, 
vull agrair a tots vostès la total i 
desinteressada col·laboració que 
ens han brindat durant la nostra 
estada al vostre poble. La munici-
palitat i, posteriorment, la Policia 
Local van fer tot el possible i més 
per agilitzar els tràmits, facilitar la 
instal·lació i fer possible la presen-
tació dels nostres espectacles. Vo-
lem també remarcar la fantàstica 
acollida rebuda per part dels ciuta-
dans i el remarcable èxit de públic 
assolit durant la presentació de les 
nostres funcions. Sense res més a 
dir i desitjant el millor per a tots 
vostès, m’acomiado amb una cor-
dial salutació.

William Giribaldi
Circ Museu Raluy

a peu de carrer

Escriu-nos a: 
premsa.sall@

santandreudellavaneres.cat
(Les cartes hauran d’anar signades i 

l’extensió màxima són 10 línies)

Gràcies a tots
(llegiu-me sis plau)

Extractes de dues cartes escrites 
pel meu marit, F. Díaz Rubio, tres 
dies abans de traspassar

“Sóc un malalt de Parkinson, anò-
nim per a tu. Faig servir un cami-
nador per desplaçar-me. Vull dir-te 
GRÀCIES, a tu, que tot i les presses 
m’has ajudat a creuar; m’has obert 
la porta tan feixuga del meu portal; 
m’has ofert el teu braç en intentar 
aixecar-me d’un banc... A tu, a qui, 
pendent de salvar la dificultat, no-
més he dit “gràcies, ho he de fer 
jo!”, i m’ha sabut greu després no 
haver mostrat més intensament el 
meu agraïment… A la meva espo-
sa, familiars i amics, pel seu dia a 
dia. A tots, GRÀCIES, amb la se-
guretat de ser portaveu de moltes 
de les persones que reben el vostre 
desig d’ajudar els altres, fent-nos 
sentir que no estem sols i que la 
bondat prima entre els nostres 
veïns.” “…l’any passat vaig sol·licitar 
la col·locació de rampes que facili-
tessin la sortida dels nostres blocs 
(Bona Brisa) al carrer… Tinc la sa-

tisfacció de comunicar que m’han 
donat tota classe de garanties, per 
part del nostre Ajuntament, que 
disposarem de les rampes...”

Quan avui he passat per Bona Bri-
sa, he vist amb alegria que les obres 
per a la col·locació de les rampes 
ja han començat. El meu més sin-
cer agraïment a l’Ajuntament de 
Llavaneres i en especial al senyor 
Joan Rubal que, com a regidor de 
Mobilitat i Transport, l’any passat 
va baixar amb el meu espòs per 
veure “in situ” les seves dificultats 
i necessitats.

Júlia Ruiz Gamborena, 
4 de setembre de 2009

Escombraries

Als governants que m’heu creat 
aquest problema: Per què heu po-
sat esglaons per llençar les escom-
braries? Cada dia sóc més gran i 
em costa més llençar-les. Quina 
idea em doneu per solucionar els 
vostres entrebancs? He d’estar pa-
tint fins al final dels meus dies per 
llençar les escombraries?

Rosalia Bosch Planas



esports

En remull contra la calor

Mireia Bonjoch, campiona d’Espanya 
júnior en salt amb perxa

Neix un club ciclista de muntanya

162 nens i nenes han gaudit dels cursos de natació que durant els mesos de juliol i 
agost s’han organitzat a la piscina municipal
La temporada d’estiu a la piscina munici-
pal es va acomiadar el 29 d’agost en una 
festa que va reunir més de 110 persones. 
Hi van assistir bona part dels alumnes 
dels cursets de natació que s’han fet al ju-
liol i a l’agost, acompanyats de familiars i 
d’amics. En total, aquest estiu, 162 nens i 
nenes han participat en les classes de 
natació. Concretament, durant el ju-
liol hi va haver 49 inscrits en el grup 
d’iniciació i 52 en el de perfecciona-
ment. Pel que fa a l’agost, 36 nens i 
nenes van formar el grup d’iniciació 
i hi va haver 25 alumnes al de perfec-
cionament.

En la festa de cloenda, s’hi van poder 
veure exhibicions, competicions i lliu-
rament de trofeus als guanyadors, en 
11 categories diferents. Tots els nens 
i nenes, a més, van recollir la meda-
lla de participació i van ser convidats 
a berenar. La nota més simpàtica, la 

van posar un grup de pares i mares que 
van retre’s en una competició de relleus 
a la piscina. Aquesta competició ha estat 
la novetat d’aquest any i la voluntat de la 
Regidoria d’Esports és potenciar aquesta 
prova, per la qual cosa demana la impli-
cació de molts més pares i mares de cara 

a l’any que ve. Per tancar la festa, i com és 
tradició, el regidor d’Esports, Josep Mo-
lins, i els monitors de natació, van tirar a 
l’aigua pilotes, síndries i melons perquè 
els nens i nenes competissin per agafar-
ne quants més millor i, com a premi, em-
portar-se’ls a casa.

L’atleta llavanerenca Mireia Bonjoch Fre-
ginals, de l’Agrupacio Atlètica Catalunya 
(AAC), va proclamar-se campiona d’Espanya 
de salt amb perxa en el Campionat d’Espa-
nya Júnior, que es va celebrar diumenge 12 de 
juliol a Calvià (Mallorca). L’atleta va aconse-
guir una marca de 3,80 m, la qual li va donar 
accés a participar en el Campionat d’Europa 
Júnior disputat a Novi-Sad (Sèrbia) del 23 al 
26 de juliol. En la fase classificatòria d’aquesta 
competició, l’atleta llavanerenca va quedar en 
catorzena posició. Bonjoch no va poder com-
petir amb les perxes amb què sol saltar perquè 

es van perdre en el vol i això va perjudicar la 
seva actuació.

Llavaneres té una nova entitat esportiva: el 
club BTT Roc de l’Avi. És el primer club ciclis-
ta de muntanya del poble i neix amb moltes 
ganes de fer activitats per a tots els públics. 
L’entitat, que ja té una quarantena de socis, es 
va presentar a la població diumenge 6 de se-
tembre, amb una festa al parc de Ca l’Alfaro. 
Els assistents van poder assistir a una exhibició 
de trialsin força espectacular. La junta directi-
va està formada per Àngel Moyano, com a pre-
sident; Juan Ramos, com a vicepresident; Lluís 
Nogueras, com a secretari i Lluís Sala, que n’és 
el tresorer. La voluntat de la nova entitat és or-
ganitzar activitats obertes a tothom. A més de 
sortides tècniques de BTT, estan programant 
excursions per a tota la família.

Foto de família dels assistents a la festa de cloenda dels cursos de natació.

Demostració de trialsin, en la presentació del 
nou club de BTT.

Mireia Bonjoch, al centre de la imatge, durant 
el lliurament de premis a Calvià.
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La Penya Perica 
se suma al dol 
per Jarque
La Penya Perica de Lla-
vaneres es va sumar, a 
primers d’agost, al dol del 
món del futbol per la pèr-
dua sobtada del capità del 
RCE Espanyol, Dani Jarque. 
Un grup de seguidors es-
panyolistes es van reunir a 
la plaça de la Vila i van en-
cendre espelmes en senyal 
de condol.

La Penya Barça 
compleix 30 anys
La Penya barcelonista Joa-
quim Passi, de Llavaneres 
compleix 30 anys d’exis-
tència. Per celebrar-ho, 
l’entitat ha organitzat una 
exposició commemorativa 
d’aquests anys a la Biblio-
teca municipal, 30 anys de 
barcelonisme. A la mostra, 
s’hi ha pogut veure dife-
rents materials de la penya, 
sobretot fotografies. Com a 
cloenda de la celebració, la 
Penya Barça va organitzar 
també un sopar de socis.



grups municipals

Amb les 
idees clares, 
complint 
programa i 
comptant 
amb les 
persones

El programa electoral de CIU s’està complint i s’està 
treballant per aconseguir un model de poble net, 
tranquil i segur, amb qualitat de vida.

IDEES CLARES: S’ha elaborat el Pla d’Actuació 
Municipal (PAM), que desenvolupa el programa 
electoral de CIU i marca els objectius per aconse-
guir les actuacions proposades abans del final de 
mandat. Mai un govern de Llavaneres havia desen-
volupat un Pla d’Actuació amb objectius.

ESCOLTANT LES PERSONES: A meitat del man-
dat, també volem comptar amb l’opinió de les per-
sones sobre quin Llavaneres volem; escoltar la gent 
del poble per millorar l’acció del govern i recollir-ne 
els suggeriments.

POBLE SEGUR: Hem complert la promesa electo-
ral de CIU de dotar el barri de Sant Pere i Can Sanç 

d’una oficina de policia i estem millorant el passeig 
marítim i els accessos. També preparem la instal-
lació de càmeres de vigilància i control a totes les 
entrades de Llavaneres, mesura amb què augmen-
tarem la seguretat del nostre poble a tots nivells. 

POBLE NET: Hem netejat les rieres, malgrat la 
desmesurada oposició d’alguns. Estem modificant 
el sistema de neteja viària perquè era totalment in-
suficient. Es canviarà l’empresa de neteja de platges 
perquè no ha complert correctament el contracte 
d’aquest estiu.

ATENCIÓ A LES PERSONES: El Casal de Joves 
amb discapacitats s’ha traslladat a un espai públic 
i ara gaudeix de millors condicions. S’han fet millo-
res als col·legis i als carrers.

Seguirem treballant malgrat l’oposició d’alguns.

L’Ajuntament ha ingressat menys diners que 
l’any passat i tot indica que l’any vinent la si-
tuació econòmica serà encara més crítica. La 
crisi econòmica actual multiplica la necessi-
tat d’ajuda a les famílies i, al mateix temps, 
redueix els ingressos municipals. Davant 
d’aquesta situació, l’Ajuntament ha d’optar 
per una reducció contundent de la despesa 
i el govern haurà d’escoltar les idees d’Es-
querra per fer, entre tots, un pressupost so-
cialment just i econòmicament equilibrat.
 
En aquest context, els ajuts aconseguits 
gràcies al treball d’Esquerra, adquireixen 
una importància més significativa. Gràcies 
a aquests ajuts, enguany i l’any vinent, po-
drem pressupostar la construcció d’una Es-
cola Bressol nova, d’un Centre de Dia nou i 

d’un Casal de Joventut. Es tracta d’inversi-
ons d’un marcat sentit social que ajudaran 
les famílies a superar el context econòmic 
actual.
 
A fi de reduir despeses en tot allò que s’es-
capa del que és estrictament important, Es-
querra proposarà congelar les de personal 
i reduir les de representació i de dedicació 
política i exigirà rigor a l’hora de generar-
ne de noves. Llavaneres no es mereix un go-
vern que ignora els informes del secretari i 
de l’interventor municipal. En època de crisi 
cal, més que mai, utilitzar el seny.
 
Estem oberts a les vostres propostes i opini-
ons. Contacta amb nosaltres a l’adreça elec-
trònica llavaneres@esquerra.org.

Menys 
recursos, 
més seny!

Comença un curs polític nou i desitgem que la 
nota final no sigui MOLT DEFICIENT com els 
últims anys. Esperem que, amb les aportacions 
que estem fent des de l’oposició, aquesta nota 
millori.

En el Partir Popular de Llavaneres, creiem que 
la funció principal d’un govern municipal és la 
de fer més agradable la vida dels ciutadans. Per 
això paguen impostos. Creiem que l’actual go-
vern no ho entén així o, com a mínim, no actua 
en aquest sentit. Només amb paraules o amb 
fotografies, a les quals el nostre alcalde i el seu 
equip són tan aficionats, no millora la qualitat 
de vida de tots; potser això els satisfà a ells.

Als fets ens remetem. És vergonyós que, amb 
el que arribem a pagar tots per la taxa de reco-
llida d’escombraries, tinguem els contenidors 

tan bruts i amb tanta mala olor. Per favor, ne-
tegin-los d’una vegada i conservin-los nets. És 
la millor manera de prevenir malalties i rates 
-que no ratolins- que campen per on volen. Per 
no parlar dels insectes que aquest any tots hem 
patit -amb risc de contagis- més que d’altres 
anys. 

Hem donat moltes idees a través de diferents 
mocions que, a poc a poc, es van  posant en 
pràctica: Pla d’ajuda a les famílies, reducció de 
taxes i impostos, subvencions a les entitats, 
etc, etc.  

Desitgem que el govern municipal es posi d’una 
vegada les piles i faci la seva feina, que actuï en 
conseqüència i que no esperi a la campanya 
electoral, és a dir l’últim any de mandat, per fer 
el que hauria d’haver fet des del primer dia. 

Impostos... 
Per què?

Bernat 
Graupera
CiU

Víctor
Ros
PP

Nani
Mora
ERC
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Està previst que, aquest any, els ingressos de 
l’Ajuntament de Llavaneres no arribin als que 
s’havien pressupostat al començament. Però, 
tot i això, sembla que el govern actual no ho 
sàpiga i no deixa de gastar-se els diners que no 
s’ingressaran i tampoc fa res per reduir el dèficit 
acumulat de 2 milions d’euros. És hora d’afron-
tar la crisi i no de fer veure que no existeix. SOS 
Llavaneres fa molt de temps que insisteix que no 
es pot governar de la mateixa manera quan els 
ingressos creixen que quan aquests decreixen.

Projectes que s’estan portant a terme actual-
ment i que SOS Llavaneres, per la conjuntura 
actual, no entén que es tirin endavant:

1. Nova oficina de l’Ajuntament i de la policia a 
Sant Pere i adequació de l’entorn: 60 mil €
2. Cotxe nou de policia en rènting, per 1.431 eu-
ros/mes (el cost de l’anterior és de 972)

3. Moto nova de la policia: 8.000 euros
4. Compra d’una grua municipal de segona mà, 
fa uns mesos, que encara no està en funciona-
ment: 4.200 euros
5. Posar peus a les jardineres del carrer de Munt: 
7.000 euros
6. Projecte d’instal·lació de càmeres de videovi-
gilància al carrer, per valor de quasi 45.000 eu-
ros
7. Posar portes amb accés digital a l’ajuntament, 
amb un cost de 12.000 euros per porta
I per últim i de cara al 2010 incrementar el nom-
bre de policies, quan ja en tenim una ràtio de 2,7 
per 1.000 habitants (la mitjana de Catalunya és 
d’1,81).

L’objectiu de l’Ajuntament, segons SOS Llavane-
res, hauria de ser reduir despeses i no incremen-
tar el personal, tot el contrari del que vol fer el 
govern actual en minoria. 

grups municipals

Difícil La crisi econòmica actual ha convertit 
aquest estiu en un estiu diferent, més 
contingut en el temps i en la despesa. Ha 
estat un estiu objecte de la por al que pu-
gui venir.

A la política municipal també s’esperen 
temps dif ícils. L’oposició mai havia tin-
gut tanta feina i responsabilitat. L’aritmè-
tica ens converteix en l’autèntic govern a 
l’ombra. Fent seguiment dels plens muni-
cipals, la ciutadania podrà tenir consci-
ència del que es cou a la cuina dels dife-
rents grups polítics, tant al govern com 
a l’oposició. No es perdin el menú que 
presenti l’actual equip de govern. Menú 
que, perquè surti a la llum, necessitarà 
dels ingredients que aportin els grups de 

l’oposició. Ens temem que, tot i els ingre-
dients de bona qualitat, el cuiner no esti-
gui a l’alçada.

Ja no hi ha temps per a lamentacions ni 
per a justificacions externes. Toca treba-
llar; especialment en tots els aspectes de 
la vida municipal en què la incidència de 
l’acció de govern tingui una transcendèn-
cia positiva en el dia a dia dels ciutadans. 
S’ha de passar de les intencions als fets.

Des del PSC de Llavaneres defensem un 
repte i un compromís que mantenim i 
fem una crida, a la resta de representants 
de la política municipal, per al compro-
mís, almenys, amb uns valors que deman-
da un poble: LLAVANERES.

El govern 
no veu la 
crisi enlloc

Tots estem d’acord que la riera és un dels ele-
ments del paisatge que dóna personalitat a 
Llavaneres. Des del Montalt al mar, la riera 
ha representat el camí natural de desguàs per 
a l’aigua de pluja i també ha estat el primer 
camí natural que aprofitaven els carros per 
pujar i baixar del poble. 

Tots estem d’acord que cal mantenir la riera 
neta i digna. És quan hi posem una excavado-
ra i hi veiem abocaments de sorra i plàstics 
que s’encenen els senyals d’alarma. No és lò-
gic ni raonable que es vulgui preparar la riera 
per a les pluges, tot eliminant-ne de soca-rel 
la vegetació que en protegeix els marges. La 
sorra dels abocaments a la riera, però, no en 
regenerarà mai les vores desestabilitzades; tan 
sols l’embruta i en degrada l’aspecte visual.

Ara arriben les pluges i us convidem a passe-
jar per la riera atents als xaragalls que s’hi for-
men. La deficient canalització de l’aigua dels 
trams asfaltats desfà marges i desarrela arbres 
i ponts. L’aigua baixa amb més força i torna a 
destruir la platja un cop més.

Cal que quedi clar qui és el responsable 
d’aquestes actuacions i és l’alcalde qui ho hau-
rà d’explicar. No creiem que aquesta desfeta 
superi una avaluació tècnica acurada. Tam-
poc ens agrada que des de l’Ajuntament s’ac-
tuï sense encomanar-se a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, que és qui en té la competència.

Des de Gent tornem a ser clars: no volem 
excavadores ni abocaments a la riera de Lla-
vaneres.

Excavant 
la riera

Carme
Bastida
PSC

Joan
Rubal
GLL

Josep
Ruiz
SOS Llavaneres
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Com va començar tot el projecte de la televisió 
local?
(Joan) Tot va començar fa 25 anys, amb un 
grup d’amics vinculats també a la ràdio. 
Pels voltants de 1984, vaig acompanyar en 
Julià Àlvaro, que estudiava Periodisme, a 
la inauguració de Televisió de Mataró. Em 
va semblar interessant i no ho vaig trobar 
tècnicament gaire complicat, així que vaig 
comprar la primera càmera, i vaig co-
mençar a buscar col·laboradors, com ara 
l’Andreu Ròdenas, en Ferran Ruiz, en Joan 
Noms, entre d’altres, companys de Ràdio 
Llavaneres. 
Vam començar a fer proves i vam acon-
seguir el suport de l’Ajuntament. Primer 
ens trobàvem a casa meva, i poc temps 
després ens vam poder ubicar a la part alta 
de l’Ajuntament, on van anar millorant les 
tècniques necessàries per poder fer tele i 
com que la sala de plens estava quasi a sota  
es van començar a transmetre el plens mu-
nicipals.

D’històries, n’hi ha moltíssimes: rescateu-nos 
alguna anècdota divertida.
(Rosa) N’hi ha moltes, i algunes que és mi-
llor no recordar... Sempre hem estat una 
tele de poble. El més interessant ha estat 
la transmissió en directe dels plens i de la 
cavalcada de Reis... El record més bonic 
és de l’època de màxima esplendor de la 
tele; van ser uns anys de molta feina, de fer 
molta pinya, de molta convivència...

Quanta gent deu haver passat per la tele?
Podríem dir que durant tots aquests anys 
hi ha pogut passar a la vora d’un centenar 

de persones. Fruit de la col·laboració en-
tre la ràdio i la tele, hi va passar gent com 
Ramon Moragas, Jaume Basela, Raul Her-
nández, Enric Font... Altres col·laboradors 
que en el seu dia també van ser les ànimes 
de TVLL són Antonio Toro, Nati Auladell, 
Tona Devesa, Oscar Capdevila, Antoni 
Perarnau i Rafa Cavaller.

Hi ha algú que s’hi hagi dedicat professional-
ment?
En Julià Àlvaro, que ara està a Canal 9, la 
televisió valenciana, va ser un dels funda-
dors de TV Llavaneres. El conegut pre-
sentador de la Sexta, Ángel Martín, era 
un nen quan va començar a col·laborar 
amb nosaltres. Quedaríeu bocabadats en 
veure’l.... 

Recordeu alguns dels programes que fèieu en 
aquells anys de més efervescència.
(Rosa) El més especial, sens dubte, ha es-
tat el programa sobre històries de Llava-
neres a càrrec de Josep Sala. El recordem 
amb molta estima. És la persona que més 
coneix aquest poble i cada dia ens en des-
cobria coses noves. Vam fer reportatges 
sobre el barri dels pescadors, sobre el tea-
tre; un de dedicat a la col·lecció d’en Lluís 
Bassat de les Olimpíades de Barcelona... A 
part d’això, també hem treballat habitual-
ment per cobrir la Festa del Pèsol i el pro-
grama més vist sempre ha estat la trans-
missió dels plens.
(Joan) Recordo també dos debats que van 
tenir molt d’èxit: un entre l’Albert Alarcón 
i en Víctor Ros i un altre d’esportiu, entre 
en Joan Gaspar i en Ferran  Martorell.

Han passat molts anys però encara continueu 
al capdavant, sempre desinteressadament. 
Això és molta moral.
Sí, perquè mai no ho fas bé per a tothom. 
És dif ícil arribar a tot perquè primer és la 
feina i això és voluntariat. No ens ho po-
dem permetre. A part de les hores que hi 
has de dedicar, a vegades et toca el rebre.

L’arxiu de gravacions deu ser enorme...
Compta: 25 anys! La idea ara és digitalit-
zar-ho tot perquè, si no, podem arribar a 
perdre l’arxiu de tota aquesta època. La 
veritat és que s’està fent malbé i hi ha imat-
ges irrepetibles. És la part més satisfactò-
ria de tants anys de dedicació. La nostra 
il·lusió és que aquestes imatges passin a 

formar part del Museu-Arxiu de Llavane-
res. Ara, precisament, hi hem col·laborat 
per l’edició d’un DVD sobre el Llavaneres 
del segle XX.

Ara les coses han canviat: s’ha hagut de deixar 
d’emetre. Ha estat una desil·lusió?
Sí. L’alternativa va ser començar a col-
laborar amb Maresme Digital Televisió. 
Fins aleshores, anys enrere, havíem col-
laborat molt amb Televisió de Mataró, 
amb en Lluís Llingonya. Hi havia molt 
bona relació. Ara les coses han canviat 
perquè, a la gent del poble, li agrada veure 
les seves festes i els plens de l’Ajuntament, 
però a Maresme Digital no hi havia prou 
espai per a nosaltres. És clar, han de repar-
tir els minuts entre tots els pobles... L’úni-
ca sortida que ens queda, ja que no podem 
fer-ho en format analògic, és emetre a tra-
vés d’internet.

L’emissió dels plens era un clàssic que s’ha 
hagut de deixar de fer també. La gent ho ha 
entès?
No; molta gent pensa que l’Ajuntament no 
té interès que els plens s’emetin, però s’ha 
de saber que érem il·legals. Si no hagués-
sim deixat d’emetre els plens, ens podrien 
haver sancionat i molt. No oblidem que els 
hem continuat gravant i que cada mes pas-
sem imatges a Maresme Digital TV. 

Com veieu el futur de TV Llavaneres?
Com a voluntaris que som, tenim l’espe-
rança que continuï endavant i que pu-
guem fer televisió per internet. I no sola-
ment emetre els plens, sinó tots els actes 
que es puguin.

Què passarà amb els estudis de l’edifici de les 
Monges?
Nosaltres hi estem de gust. En principi, si 
l’Ajuntament no diu el contrari, ja ens està 
bé quedar-nos-hi.

Amb quanta gent compteu ara per ara? Bus-
queu voluntaris? 
Ara som cinc. A part de nosaltres dos, hi 
ha en Rafa Cavaller, en José Manuel Garcia 
i la Rosa Martín. Ens encantaria que s’hi 
apuntés més gent, però cal un compromís 
i saber que és una col·laboració desinte-
ressada. Som voluntaris, sense cap lligam 
a cap partit polític, i seguirem amb aquest 
tarannà. 

entrevista

“L’arxiu conté imatges irrepetibles”
Joan Auladell i Rosa Pera, TV Llavaneres
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Amb l’apagada analògica, Televisió de Llavaneres afronta el repte de 
reinventar-se. El futur són les emissions a través d’internet. Després 
d’anys i panys de moltes hores de dedicació voluntària i desinteressada, 
aquests llavanerencs continuen al peu del canó perquè la tele local 
no desaparegui del tot. 



agenda

octubre / novembre 2009
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Dijous 1 d’octubre 
Quin Llavaneres volem?
Sala d’actes de la Biblioteca 
Municipal / 20.00 h
1a convocatòria. 
Llavaneres Ponent

Divendres 2 d’octubre 
Exposició de pintura de 
Ferran Selvaggio
Can Caralt / 19.30 h
Fins el 25 d’octubre
Organitzat per Museu-Arxiu de 
Llavaneres

Exposició del viatge a l’Alguer 
dels alumnes de l’IES Llavaneres
Sala de plens 
Del 2 al 16 d’octubre

Dissabte 3 d’octubre 
Festa de cloenda de la campanya 
Separa bé la matèria orgànica!
Parc de Ca l’Alfaro / 10.00 h 
Durada: Fins a les 14.00 hores
Organitzat per Regidoria de Medi 
Ambient

Diumenge 4 d’octubre 
XIX Trobada de Gegants del 
Maresme, a Premià de Dalt
El Casal de Llavaneres (sortida)
Organitzat per Secció de 
Tradicions i Festes d’El Casal 
de Llavaneres

Dilluns 5 d’octubre 
Inici de curs de La Dona 
per la Dona
Can Caralt

Dijous 8 d’octubre
53è Homenatge a la Vellesa
Excursió al Berguedà
Passeig de Jaume Brutau / 
9.30 h (sortida) Visita al Centre 
Mundial del Ruc Català
Inscripcions: 1 i 2 d’octubre, 
de 17.00 a 18.00 h, 
al Casal de la Gent Gran
Organitzat pel Patronat Local de 
la Vellesa

Conferència sobre la lluita 
contra el càncer
Sala de plens / 19.30 h
Organitzada per Llavaneres 
contra el Càncer

Dissabte 10 d’octubre 
L’hora del conte
Contes amb la rondallaire 
Noemí Caballer
Sala infantil de la Biblioteca 
Municipal / 12.00 h
Organitzat per Biblioteca Mpal.

Diumenge 18 d’octubre 
XIII Fira del Llibre Vell
Sala d’Exposicions d’El Casal 
de Llavaneres / 10.00 h

Exposició oberta matí i tarda 
per comprar qualsevol llibre a 
un preu fantàstic.
Organitzat per Secció de Cultura 
d’El Casal

Dilluns 19 d’octubre 
Quin Llavaneres volem?
Sala de plens de l’Ajuntament / de 
18.00 h a 22.00 h
2a Convocatòria. Llavaneres Mar

Dimarts 20 d’octubre 
Quin Llavaneres volem?
Sala de plens de l’Ajuntament / 
de 18.00 h a 22.00 h
2a Convocatòria.
Llavaneres Centre

Dimecres 21 d’octubre 
Quin Llavaneres volem?
Sala de plens de l’Ajuntament / 
de 18.00 h a 22.00 h
2a Convocatòria. 
Llavaneres Llevant

Dijous 22 d’octubre
Quin Llavaneres volem?
Sala d’actes de la Biblioteca 
Municipal / de 18.00 h a 22.00 h
2a Convocatòria. 
Llavaneres Ponent

Conferència per a adults
Western i cinema negre: 
Les dues cares d’Amèrica,
a càrrec de Mar Canet
Sala d’actes de la Biblioteca 
Municipal / 19.00 h
Organitzat per Biblioteca Mpal.

Divendres 23 d’octubre 
Sortida al teatre
M’agrada molt el que fas, 
al Club Capitol de Barcelona
Passeig de Jaume Brutau / 21.00 h
Organitzat per Regidoria de 
Cultura i Festes

Dissabte 24 d’octubre 
L’hora del conte
El gat de 
Can Caralt, 
amb el grup 
l’Espina de la 
Sardina
Cicle Llavane-
res, un poble 
de contes
Sala infantil de la Biblioteca 
Municipal / 12.00 h
Organitzat per Biblioteca Mpal.

Dilluns 26 d’octubre
Audició d’alumnes
Escola de Música. Can Caralt / 
19.15 h

Divendres 30 d’octubre  
Exposició Som aigua!
Produïda per la Fundació Caixa 
Sabadell / Can Caralt

Fins el 22 de novembre
Organitzat per Museu-Arxiu 
de Llavaneres

Dissabte 7 de novembre 
L’hora del conte
Amb la 
rondallaire 
Glòria Arrufat
Sala infantil de 
la Biblioteca 
Municipal / 
12.00 h
Organitzat 
per Biblioteca Mpal.

Dimarts 10 de novembre
Excursió a Caldea-Andorra
Inscripció al telèfon 619 618 251 
(Tona Devesa)
Organitzat per El Casal de 
Llavaneres

Dijous 12 de novembre 
Conferència per a adults
Alimentació i salut infantil, 
amb Griselda Marfà, 
educadora nutricional
Sala d’actes de la Biblioteca 
Municipal / 19.00 h
Organitzat per Biblioteca Mpal.

Dissabte 21 de novembre
L’hora del conte
La fada englantina 
a casa dels Masriera, 
amb l’Espina de la Sardina
Cicle Llavaneres, 
un poble de contes.
Sala infantil de la Biblioteca 
Municipal / 12.00 h
Organitzat per Biblioteca Mpal.

Dissabte 21 de novembre
Cinefòrum
Agua, filmada a la Índia
Sala d’actes de la Biblioteca 
Municipal / 18.00 h
Organitzat per Intercanviador i 
Fundació Rokpa

Dimarts 24 de novembre
Audició d’alumnes
Escola de Música. Can Caralt / 
19.15 h

Dissabte 28 de novembre
L’hora del conte
Contes tradicionals amb la ronda-
llaire Eugènia Gonzàlez
Sala infantil de la Biblioteca 
Municipal / 12.00 h
Organitzat per Biblioteca Mpal.
 

Responsabilitat 
Social Empresari-
al de Les 3 Viles
2n Cicle d’Empresa i 
Responsabilitat Social 
Empresarial (RSE) 

7 d’octubre: Acte central 
RSE: una eina de 
progrés davant la crisi
Jardins Can Caralt / 9.30 
h / Amb la participació 
de Leopoldo Abadia, 
entre altres.
(En cas de pluja, la 
jornada es farà a la 
Biblioteca Municipal) 
Xerrades 
Complementàries
Biblioteca Mpal. / 9.30h 

14 d’octubre 
Innovació a les pimes

21 d’octubre
Consum responsable

28 d’octubre
Ajuts i subvencions 
per a pimes

4 de novembre
Pla de reducció de 
despeses per a pimes

12a Mostra 
de Teatre Dani 
Tàpias

17 d’octubre
La casa de 
Bernarda Alba
amb Magatzem d’Ars

7 de novembre
Els morts d’etc
amb la companyia 
El Cocou Teatre

14 de novembre
Burubub
amb Kasplas Teatre

21 de novembre
Els hereus
amb la companyia 
Inestable d’El Casal

4 de desembre
Nit poètica

Tots els espectacles:
Sala polivalent d’El Casal 
de Llavaneres / 22.00 h
Organitza: Secció de 
Teatre d’El Casal

Festa Major de 
Sant Andreu 2009

Del 20 al 30 de novembre
Per a més informació: 
Vegeu el programa de 

la Festa Major



llavaneresinformala contra

àlbum de fotos

La commemoració de la Diada Nacional a Llavaneres ha tingut 
aquest any com a novetat la celebració de la Nit de Jazz i Poesia 
al Casal. Una vetllada poètica  i musical, que va anar enllaçant 
els versos del Jordi Llavina i Laia Noguera amb el jazz del grup 

Song Book. Al matí, la commemoració de l’Onze de Setembre va 
comptar amb la tradicional ofrena unitària a càrrec de les entitats 
i del consistori davant del monument dedicat a Rafael de Casano-
va, al passeig de la Mare de Déu de Montserrat, i amb sardanes. 

Flors, música i poesia


