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La revista municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
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editorial

Bones notícies

Fotografia de família d’assistents al 4t Aplec de Sant Sebastià, el passat diumenge 17 de gener.
Tot i que hem tingut un inici d’any accidentat, ja que Llavaneres va ser un dels punts més afectats
pel vent del passat 7 de gener, us puc assegurar que comencem l’any amb bones notícies. Cada
cop és més a prop la reobertura de Ràdio Llavaneres i aviat podrem fer realitat l’habilitació
del passeig de la Riera com a espai de lleure. Per obrir l’editorial d’aquest inici de l’any, he triat
aquesta fotografia de família, feta el passat diumenge 17 de gener amb motiu del 4t Aplec de
Sant Sebastià. Va ser una trobada molt maca perquè tots plegats vam poder constatar que, quan
finalment les obres de reconstrucció de l’ermita es facin realitat, l’esforç col·lectiu, la il·lusió d’un
grup de persones que estan treballant per no perdre el nostre patrimoni hi hauran tingut un
paper decisiu.
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Dies enrere, un temporal de vent va provocar molts problemes i va ocasionar greus danys al
pavelló municipal. Malgrat tot, vull destacar un aspecte positiu d’aquella nit: l’esforç i la dedicació
que hi van esmerçar els agents de la Policia Local, els components de l’ADF i de la brigada
municipal i el regidor i company Juan Manuel Garcia. Fets com aquests demostren que tenim un
cos de seguretat de primera qualitat i desacrediten les crítiques infundades que ha rebut en més
d’una ocasió. El meu agraïment personal a totes les persones que van ajudar a tornar el poble a
la normalitat.
D’altra banda, ens hem de congratular per la confirmació de la subvenció que, juntament amb
El Casal de Llavaneres, l’Ajuntament va demanar l’any passat per instal·lar un ascensor en aquest
important equipament local. Com a alcalde, em fa especial il·lusió perquè, de manera paral·lela,
podrem començar, ara sí, a habilitar de nou els estudis de Ràdio Llavaneres al segon pis d’El
Casal. Per a mi, sempre ho he dit, reobrir l’emissora municipal és un dels projectes pendents més
atractius que tenim per endavant, perquè aquest nou mitjà de comunicació ajudarà a vertebrarnos com a poble. A més, era un dels meus compromisos electorals com a candidat a l’alcaldia.
El projecte de reobertura de la ràdio estava encallat davant la petició del plenari de no posar en
marxa un local amb barreres arquitectòniques i de la dificultat de trobar un espai alternatiu, però
ara tot ha de començar a canviar i ho farà ben aviat.
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Un any més, el nostre poble ha gaudit una molt lluïda visita de Ses Majestats els Reis d’Orient.
L’èxit d’aquesta festa rau en el compromís de molta gent que treballa durant tot l’any per ferla realitat. Gràcies a totes i a cadascuna de les persones que col·laboren amb el Patronat de la
Cavalcada dels Reis.

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

Us encoratjo a començar l’any amb optimisme i us asseguro que continuarem treballant per
millorar la qualitat de vida a Llavaneres.

I amb l’any nou arriben també inversions noves. A més de les municipals, que ja anunciarem un
cop s’aprovi el pressupost, ja tenim al sac i ben lligat el nou fons d’inversió estatal per al 2010 que,
entre d’altres projectes, ens permetrà fer del passeig de la Riera un autèntic espai de trobada i de
lleure.

Bon any a tothom!
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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Veïns ben avinguts

L’Ajuntament aprova la primera ordenança de civisme i convivència ciutadana
grups municipals, a l’oposició, van criticar que no s’adjuntava el
text final de l’ordenança i alguns amenacen d’impugnar l’acord
per un error de forma.

Els objectius

Uns veïns al parc de Ca l’Alfaro.
L’Ajuntament de Llavaneres ha aprovat una ordenança de civisme
i convivència ciutadana, que neix amb la voluntat d’eradicar
conductes que puguin deteriorar la qualitat de vida al poble i
d’establir uns criteris de conducta cívics. Es tracta de la primera
normativa d’àmbit municipal que, de manera global, regularà el
civisme al carrer. El regidor de Governació, Juan Manuel Garcia,
destaca l’ampli consens amb què el text va tirar endavant i el fet
que s’hi han inclòs aportacions de SOS Llavaneres, el PSC i el
PP. L’alcalde, Bernat Graupera, assegura que és una ordenança
molt necessària i beneficiosa per tal de mantenir la qualitat de
vida que defineix Llavaneres.
L’ordenança es va aprovar en el ple del 25 de novembre, amb
el vot favorable de CiU, PP i PSC i les abstencions de SOS
Llavaneres, d’ERC i de Gent de Llavaneres (GLL). Aquests tres

Altres acords (25/11/09)
Comerç local i Festa del Pèsol

Aprovació per unanimitat dels manuals
d’estil del comerç de Llavaneres i de la
Festa del Pèsol. Felicitació al regidor de
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme,
Josep Molina, per part de l’alcalde.

Habitatge protegit

Aprovació per unanimitat de l’acta
definitiva per declarar desert el
procediment per a l’adjudicació del
contracte d’alienació de sòls municipals
ubicats al polígon d’actuació Can Rivière i
al carrer de Sant Antoni 2-4, destinats a la
promoció i explotació d’habitatge protegit
en règim de venda. El govern va anunciar
que s’està treballant per desencallar d’una
vegada per totes aquests dos projectes.

Modificació d’ordenances fiscals

Unanimitat en l’aprovació provisional
de la modificació de l’Ordenança Fiscal
núm. 3, reguladora de l’impost sobre
construccions, obres i instal·lacions i de
l’Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de

L’Ajuntament de Llavaneres vol posar fre a les actituds negligents
i irresponsables d’una minoria de veïns que deterioren la qualitat
de vida dels habitants del poble. Per aconseguir-ho, el consistori
es compromet a portar a terme activitats educatives, preventives
i de foment dels valors de la convivència i del civisme; a atendre
aquelles persones que necessitin ajut o protecció, a estimular
el respecte pels altres i a tenir cura de la via pública. A més,
facilitarà que tothom pugui fer arribar suggeriments o peticions
i impulsarà la col·laboració amb entitats i col·lectius. Una altra
peculiaritat és que s’estableix la creació d’un cos d’agents cívics
municipals per ajudar a fer complir la normativa. Els ciutadans
estan obligats, per la seva banda, a seguir les indicacions de
les autoritats municipals i a respectar el mobiliari urbà i la via
pública, així com la resta de persones.
Fer grafits, trencar mobiliari urbà, no recollir els excrements
dels animals de la via pública, provocar un excés de soroll i
orinar o beure alcohol al carrer són algunes de les conductes
que es sancionaran. Les infraccions per incomplir la normativa
es classifiquen en lleus, greus i molt greus i poden derivar en
multes de fins a 3.000 €. La imposició de les sancions serà
compatible amb l’exigència a l’infractor que repari els danys i
indemnitzi els afectats.

la taxa per llicències urbanístiques.

Modificació del ROM

Moció del Grup Municipal de Gent de
Llavaneres per a la modificació de l’article
9 del Reglament Orgànic Municipal
(ROM), per tal que es responguin per
separat les preguntes formulades pels
grups municipals en els plens. A favor,
PP, ERC, PSC, GLL i SOS i vot en contra
de CiU.

Reprovació a l’alcalde

Moció conjunta dels Grups Municipals
del PP, ERC, PSC i Gent de Llavaneres,
de reprovació a l’alcalde de l’Ajuntament,
amb motiu de les declaracions a la premsa
arran del cas Pretòria, que investiga
possibles casos de corrupció urbanística.
Vots en contra de CiU i de SOS. L’alcalde
va defensar que la seva prioritat ha estat
sempre ser el màxim de transparent
possible i col·laborar amb la justícia.

Cessió d’una zona
d’aparcament
El ple del 25 de novembre va donar
llum verda a un conveni urbanístic
entre l’Ajuntament de Llavaneres i
la mercantil Centros Turísticos Hispano Dominicanos SA, a través del
qual el municipi obtindrà l’antic
pàrquing del restaurant Castell de
Mar, que està tancat, situat a tocar
de l’estació de Renfe. La regidora
d’Urbanisme, Sandra Carreras, va
destacar el benefici que serà per
al municipi rebre aquest solar; va
explicar que els propietaris hauran
d’enderrocar una part de les instal·
lacions i que l’ús del recinte serà
d’aparthotel. El conveni va rebre el
suport de CiU, PSC i PP, l’abstenció
de GLL i els vots en contra d’ERC i de
SOS Llavaneres.
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Més suport a les persones

S’incrementa el Servei d’Ajuda Domiciliària (SAD) per a persones amb
dependència i s’obre una línia d’ajuts per a persones amb diversitat funcional
L’Ajuntament de Llavaneres reforçarà el Servei d’Ajuda
Domiciliària (SAD) per a persones amb dependència durant
el 2010. El ple municipal del 30 de desembre, el darrer de l’any
2009, va aprovar per unanimitat prorrogar fins a finals d’aquest
any el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Maresme per a la prestació d’aquest servei. La novetat és que
durant el 2010, la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres disposarà de més recursos per
a atendre aquest col·lectiu. En concret el nombre d’hores de
servei passarà de 80 a 120 hores al mes, cosa que representa un
total de 1.440 hores a l’any, una xifra que suposa un increment
d’un 33,3% respecte de l’any anterior. Aquest número, però,
pot variar en funció de les valoracions pendents de la llei de
dependència.
El ple va valorar molt positivament aquesta millora, ja que és
un servei bàsic per atendre un col·lectiu tan desfavorit com
el de les persones dependents. Per poder-lo portar a terme,
l’Ajuntament hi destinarà, al pressupost municipal del 2010,
una partida de 7.833,60 euros, que suposa un 34% del cost del
servei, el qual es completa amb l’aportació que el govern català
fa arribar a través del Consell Comarcal. Aquests ajuts d’atenció
domiciliària a persones dependents es decideixen a través de
les valoracions que fa la Generalitat tot seguint els criteris que
fixa la nova llei de dependència. Per poder sol·licitar aquesta

valoració prèvia, les persones interessades s’han d’adreçar a la
Regidoria de Benestar Social, a Ca l’Alfaro.

Ajut a persones amb diversitat funcional
En aquest cas per donar suport a les persones amb mobilitat
reduïda, el ple va aprovar per unanimitat una moció del
grup municipal d’ERC per tal d’eliminar la taxa per llicències
urbanístiques a aquest col·lectiu i d’obrir una línia d’ajudes
perquè els afectats puguin adaptar el seu habitatge, fer-lo
accessible i funcional, i facilitar la seva autonomia. La moció
incloïa també l’aprovació d’una ordenança per promoure
l’atorgament de subvencions, les condicions d’accessibilitat
a l’habitatge i d’utilització dels béns i serveis per millorar la
qualitat de vida de tota la població, i més específicament de
les persones amb mobilitat reduïda. Es consideren persones
amb diversitat funcional els homes i les dones amb alguna
absència o una limitació en la seva capacitat funcional. Tot
i que existeixen diferents grups dins aquest col·lectiu, en
aquest cas, l’ajut està adreçat específicament a persones amb
discapacitat orgànica i/o, amb trastorns de mobilitat i amb
mobilitat reduïda.

Víctor Ros, regidor no adscrit

Altres acords (30/12/09)
Revocació de conveni urbanístic

Revocació de l’acord d’aprovació del conveni urbanístic de
data 28 de febrer de 2007 destinat a obtenir els terrenys per a
equipaments públics i per a zona verda en la zona situada entre
Avinguda de Pau Casals i el carrer de la Mina, per acceptació
de la renúncia formulada pels demandants. Aprovat per
unanimitat.

Revocació de conveni urbanístic

Revocació de l’acord d’aprovació del conveni urbanístic de data
5 de març de 2007 relatiu a la Unitat d’Actuació Urbanística
número 7, sector Canafort. Aprovat per unanimitat.

Dignitat de Catalunya

Moció del Grup Municipal de CiU, Els municipis, també en
defensa de la dignitat de Catalunya. A favor, CiU, ERC, PSCPM i SOS Llavaneres, abstenció de GLL i vots en contra del PP
i del regidor no adscrit.

Decideix Llavaneres

Aprovació de la moció sobre el procés participatiu que la
comissió Decideix Llavaneres organitzarà el 28 de febrer.

El fins ara regidor i portaveu del grup municipal del Partit
Popular, Víctor Ros, ha passat a ser regidor no adscrit. El canvi
es va fer efectiu en el darrer ple municipal de l’any, el dia 30 de
desembre, nou dies després que, a través d’una carta adreçada a
l’alcalde, Ros el sol·licités. En la carta, el regidor diu textualment
que pren aquesta decisió per les “imputacions judicials que
s’han produït” arran del cas Pretòria i perquè considera que
és el millor per defensar la seva innocència i honorabilitat. A
partir d’ara el grup municipal del PP estarà integrat per tres
regidors i el portaveu serà Carlos Bartomeu.

Millorar la seguretat viària
El mateix ple va aprovar un conveni amb els Ajuntaments de
Sant Vicenç de Montalt i de Caldes d’Estrac per a l’adquisició
d’un equip per a la realització de proves d’alcoholèmia. Tots els
grups valoren positivament aquest acord, que es va prendre
per unanimitat, perquè consideren que pot ajudar a millorar
la seguretat del trànsit i, a més, demanen que la compra de
l’aparell s’acompanyi de campanyes informatives. El regidor de
Governació, Juan Manuel Garcia, va assenyalar la conveniència
de tenir un aparell homologat i va destacar que tant la Direcció
General de Trànsit com el Servei Català de Trànsit fan campanyes
de control d’alcoholèmia i que exigeixen a les policies locals
que també portin a terme aquests controls.
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Danys del temporal de vent

El carrer del Doctor
i un tram de Clòsens
Destrosses al pavelló municipal, la incidència més greu
seran de prioritat
per a vianants

Detall del sostre del pavelló, arbre caigut i plaques solars arrencades, després del temporal.
Danys en una sisena part del sostre del pavelló municipal; plaques solars d’edificis
municipals arrencades, i arbres, tendals i
cables elèctrics caiguts. Són les conseqüències del temporal de vent que el passat 7 de
gener va colpejar el municipi i que va obligar els serveis d’emergència municipals a
duplicar els esforços durant la matinada. A
més de la Policia Local, es va comptar amb
la inestimable col·laboració de l’ADF i també dels Bombers i de la brigada municipal,
coordinats pel regidor de Governació, Juan
Manuel Garcia. Segons va informar el servei
de meteorologia del Consell Comarcal del
Maresme, al centre del poble -on es disposa
d’una estació meteorològica de control- el
vent va bufar a una velocitat màxima de 86
km/hora, xifra que, probablement, es va superar en zones més elevades del municipi.

La incidència més significativa va ser la
caiguda de planxes metàl·liques de la teulada del pavelló municipal, que es va haver
de tancar al públic. De moment s’hi ha fet
una reparació provisional, però l’Ajuntament ha d’estudiar com tirar endavant una
reforma definitiva, malgrat la provisionalitat d’aquest equipament. A més del pavelló,
també van resultar afectats altres equipaments municipals, sobretot perquè el vent
hi va arrencar les plaques solars del sostre i
també part de les xemeneies de les cuines,
com ara centres d’ensenyament i el Casal de
la Gent Gran. D’altra banda, les tasques de
neteja i de reposició d’elements del mobiliari urbà trencats, com ara semàfors i fanals,
es van allargar uns dies.

Obres escollides per al fons estatal del 2010
La Regidoria d’Urbanisme informa de les
obres que l’Ajuntament de Llavaneres ha
inclòs finalment al llistat de peticions del
fons estatal per al 2010. La principal, com
ja es va anunciar en l’anterior revista, és el
carril bici del passeig de la Riera, des del
passeig de la Mare de Déu de Montserrat fins
a la platja. Un cop executades les obres i per
tal de donar prioritat a vianants i bicicletes,
s’eliminarà el doble sentit de circulació per al
trànsit i els vehicles només hi podran circular
en sentit mar. A més, i a excepció de les hores
d’entrada i sortida de l’Escola Serena Vall, no
s’hi podrà estacionar.
La segona obra que es finançarà amb els
diners estatals de l’any 2010 és la reforma de

l’Escola Bressol Municipal Sant Nicolau. Se
n’eliminaran dos espais: una aula que no té
zona de bany passarà a ser sala polivalent i un
altre es guanya com a accés directe a la cuina
des del passadís.
La instal·lació d’un semàfor a l’N-II per
permetre l’accés a l’estació de Renfe i les
obres de condicionament d’aquest tram
de la via perquè passi a ser una via urbana,
configuren la tercera obra seleccionada. La
quarta inversió permetrà reparar la façana
de l’Escola Sant Andreu, que té una llosa que
s’està desprenent. La resta de recursos es
destinaran a projectes de millora d’eficiència
energètica per a l’enllumenat públic.

L’Ajuntament de Llavaneres té
previst instal·lar una pilona a l’accés del carrer de Clòsens que permetrà que un tram d’aquesta via,
fins més amunt de la biblioteca,
així com tot el carrer del Doctor i el
passatge del Doctor, sigui exclusiu
per a vianants i serveis, a excepció
dels veïns que hi disposin d’una
plaça d’aparcament, que podran
adquirir un comandament. Aquest
tram de Clòsens no té voreres, es
molt estret i representa un perill
per als vianants. Es tracta d’aplicar
el sistema del carrer de Munt en
aquest altre punt, que fa molt difícil conciliar el pas dels vianants
i dels vehicles, sobretot al carrer
de Clòsens. Per tal d’informar-ne
detalladament, el regidor de Governació, Juan Manuel Garcia, i
la regidora d’Urbanisme, Sandra
Carreras, es van reunir amb els veïns afectats l’11 i 12 de gener.

Problemes en les
obres de la rotonda
La regidora d’Urbanisme, Sandra
Carreras, està tractant de desencallar les obres de la rotonda de
l’N-II que estan pràcticament aturades per culpa dels problemes
econòmics de l’empresa adjudicatària, la qual ha presentat una
demanda voluntària de concurs de
creditors. Les obres estan subcontractades a dues empreses locals
que estant tenint problemes en
els terminis de cobrament. Davant
aquesta situació, l’Ajuntament vol
rescindir el contracte amb l’empresa adjudicatària i reprendre
les obres amb una nova empresa. De moment s’ha demanat una
pròrroga fins el mes de juny per
poder acabar les obres, que ja es
trobaven a la recta final.
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Matèria orgànica de més qualitat
El 2009 es tanca amb la recollida d’una matèria orgànica de millor qualitat,
amb només un 14% d’impropis, un 29% menys que a principis d’any
Llavaneres ha tancat el 2009 amb bona
nota pel que fa a la recollida de la matèria orgànica. Respecte de l’any anterior, la
qualitat d’aquesta fracció de les escombraries ha millorat substancialment, cosa
que representarà avantatges econòmics
per al municipi. El percentatge d’impropis
és ara d’un 14%, lluny del 43% de principis
del 2009.
Aquesta millora de la qualitat de la matèria orgànica reduirà el sobrecost que
l’Ajuntament de Llavaneres ha de pagar
per no reciclar bé. Per posar un exemple,
per un 30% d’impropis, un consistori ha
de pagar 30.000 euros anuals de multa i
deixa d’ingressar 30.000 euros més com
a penalització. En tot cas, la Regidoria
de Medi Ambient encoratja la població a
continuar millorant i apunta que el repte
de cara al 2010 ha de ser aconseguir reduir els impropis a un 10%. A hores d’ara,
en la matèria orgànica, s’hi continuen
trobant residus que clarament no ho són,
com ara vidres o bombetes. Amb tot, Llavaneres tanca l’any sent un dels municipis
que més recicla de tot Catalunya, segons
les estadístiques de l’Agència de Residus
de Catalunya.
La incidència de la campanya Separa bé la
matèria orgànica! ha ajudat en la important recuperació del reciclatge d’aquesta
fracció de les escombraries. La Regidoria
de Medi Ambient ha treballat durant tot
l’any per conscienciar la població de la im-

Acció informativa inclosa en la campanya “Separa bé la matèria orgànica!”.
portància de fer una bona separació de la
matèria orgànica, és a dir, de les restes de
menjar i de les restes vegetals. El moment
central d’aquesta campanya de comunicació es va viure l’estiu passat, amb parades informatives al carrer, repartiment de
tríptics casa per casa i amb una festa de
cloenda, ja al mes d’octubre, al parc de Ca
l’Alfaro. La valoració de tot aquest esforç
informatiu és, per tant, molt satisfactòria.
L’Ajuntament vol agrair la col·laboració
dels veïns i de les veïnes en aquesta important tasca del reciclatge de les escombraries, que cal complir per tres aspectes:

Novetats per millorar la recollida
d’escombraries i la neteja viària
La Regidoria de Medi Ambient té en marxa un paquet de mesures per
millorar durant el 2010 la recollida d’escombraries. En primer lloc,
s’han ampliat les àrees de recollida selectiva en el centre del poble.
A la cruïlla de l’avinguda de Ca n’Amat amb Joaquim Matas s’acaba
d’estrenar una nova zona de contenidors soterrats, i en el mateix
passeig, a l’alçada del camp de futbol, s’ha habilitat un espai amb
contenidors en superf ície (no s’han soterrat perquè el pàrquing actual
és provisional). Amb aquestes dues noves zones de contenidors, la
voluntat és donar servei als veïns d’aquest sector, on fins ara es
portava a terme la recollida porta a porta, per tal que s’hi pugui deixar
de fer. Amb aquesta modificació, la Regidoria preveu disposar de més
recursos per millorar la neteja viària, que des del mes de setembre ja es
va reforçar, tot duplicant el nombre d’efectius personals que netegen
diàriament els carrers del centre més freqüentats pels vianants. Una
de les novetats més imminents en la millora de la neteja de la via
pública, és la posada en marxa d’una màquina d’escombrar nova per
al centre del poble, la qual permetrà que la màquina actual es pugui
dedicar més a la neteja de les urbanitzacions i del barri marítim.

- Legal: és obligatori per llei.
- Ètic i ecològic: és un hàbit més sostenible perquè representa la reducció dràstica de les escombraries que fins fa poc es
portaven a incinerar i, per tant, es redueix el nombre d’emissions contaminants
a l’atmosfera.
- Econòmic: no separar bé la matèria orgànica té una penalització que es tradueix
en la reducció dels ajuts econòmics que
reben les administracions locals.

La nova deixalleria, a punt
Una altra de les novetats d’aquest 2010 serà la posada
en marxa de la deixalleria municipal nova, que està
ubicada al polígon industrial de Llavaneres i que millorarà
notablement la qualitat del servei. Més còmode i accessible,
l’equipament està construït i només està pendent resoldre
els darrers tràmits administratius perquè pugui obrir les
portes. Un altre dels avantatges d’aquesta nova instal·lació
és que disposarà de molls de descàrrega per facilitar
l’abocament de residus.
D’altra banda, la Regidoria de Medi Ambient està estudiant
ampliar els punts de les parades de la deixalleria mòbil per
tal d’acostar-se a altres zones residencials. Actualment, el
bus estaciona dimecres a Sant Pere, al matí, i davant de
l’Escola Serena Vall, a la tarda. Divendres, matí i tarda, i
dissabte a la tarda, ho fa al centre, davant del CAP.
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medi ambient

Amb els deures (ambientals) fets

La Regidoria de Medi Ambient destaca els beneficis econòmics i ambientals
que ha suposat el reciclatge de residus al municipi durant el 2009
Durant el 2009, Llavaneres ha reciclat
2.289,65 tones de residus, sumant-hi el
vidre, el paper i el cartró, els envasos i la
matèria orgànica. La Regidoria de Medi
Ambient exemplifica amb dades concretes
els beneficis d’aquest esforç col·lectiu
per incentivar els veïns a continuar amb
aquest compromís amb el reciclatge. El
reciclatge de paper i cartró, per exemple,
evitarà la tala de prop de 6.000 arbres; i

amb el global de residus que Llavaneres no
ha enviat a la incineradora, perquè s’han
reciclat, hem deixat d’emetre 1.763,03
tones de CO2 a l’atmosfera i, per tant,
contribuïm a la reducció d’emissions
de gasos d’efecte hivernacle que causen
l’escalfament global. A més, el municipi
s’estalvia l’energia equivalent al consum
elèctric anual de 468 llars. Per tot això i
més, cal continuar reciclant.

Els beneficis
( 1 ) Arbres salvats:
•1 tona de paper equival a: 17 arbres
•Arbres salvats per 348,71 tones de
paper i cartró reciclats a Llavaneres
durant el 2009: 5.928

Recollida selectiva a Llavaneres durant el 2009

273,22

210,38

348,71

1.472,90

268,51

254,31

303,415
Ecology Icons195,82
Set1

Vidre

263,91

Paper i cartró

Estalvi
Estalvi d’emissions
energètic (Mwh)
de CO2 (tones)

Envasos

Tones de
residus

(1)

L’estalvi de 2.040,22 Mwh d’energia
equival a:
Al consum de l’enllumenat i els
equipaments públics de Sant Andreu
de Llavaneres
Ecology
Icons durant
Set19 mesos
Al consum
elèctric anual de 468
by DragonArt
llars
A un rentadora funcionant més de
3.000 anys seguits...

Orgànica

by DragonArt

1.413,41

TOTALS

2.289,65
Ecology Icons Set1

1.088,33

(2)

2.040,22

(3)

( 2 ) Estalvi d’energia:

( 3 )Menys contaminació
Si tenim en compte que a Espanya,
1 kWh és igual a l’emissió 0,337 kg
de CO2, amb 2.289,65 tones de residus reciclats, Llavaneres ha deixat
d’emetre 1.763,03 tones de CO2; que
és la contaminació que hauria generat la incineració d’aquests residus.

1.763,03

by DragonArt

Això equival a:
L’emissió de CO2 resultant de la
generació d’energia, necessària
per a uns 2 anys d’electricitat per
a l’enllumenat i els equipaments
públics del municipi.

Gràcies als veïns i veïnes per la seva col·laboració, que ha fet que el municipi aconsegueixi
aquestes xifres. Tot i així, encara cal millorar alguns aspectes, com la qualitat de la matèria orgànica

A la contaminació que emeten 79
vols entre Barcelona i Nova York.
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cultura

Començar de nou

El Museu-Arxiu obre el 2010 amb tres noves exposicions que conviden a reflexionar

Pelegrins caminant, d’Àlvar Sàez.
Tres propostes ben diferents però amb un
nexe d’unió: la voluntat de fer pensar el
visitant, més enllà de l’estètica. La primera exposició de l’any al Museu, que es pot
visitar fins el 21 de febrer, porta per títol
Un tomb per la vida. Hi podrem trobar
una selecció de diorames amb què l’autor, Joan Condal, expressa, de forma molt
personal i creativa, les seves vivències,
pensaments i reflexions al llarg de la vida.
La segona proposta del 2010 a Can Ca-

joventut

ralt canvia completament
de registre. El Museu-Arxiu
mostrarà l’obra d’un artista
local: Feliu Plasència. Actor
de professió, aquest llavanerenc presentarà la seva
primera exposició d’escultures, obres ben particulars
perquè estan realitzades
amb ferros reciclats trobats
per l’autor. Aquest material, a mans de Plasència,
pren de nou vida i, per tant,
ofereix també una lliçó de
com podem reutilitzar-los perquè passin
de ser residus a obres d’art. L’exposició
es podrà visitar del 26 de febrer, dia que
s’inaugurarà a les 19.30 hores, fins al 21
de març.
La tercera exposició d’aquest inici d’any
és també una autèntica descoberta, en
aquest cas fotogràfica. Coincidint amb
l’any sant compostel·là, es presentarà la
mostra El Camí de Santiago: fotografies

d’Àlvar Sàez. L’exposició ha estat produïda pel Museu-Arxiu de Sant Andreu
de Llavaneres, del qual l’autor és col·
laborador habitual, amb l’ajut de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació
de Barcelona. Després d’aquesta primera
parada a Llavaneres, el muntatge viatjarà
per Catalunya. L’exposició consta de 48
imatges en color del Camí Francès, del
Camí del Nord i Primitiu i de la Via de
la Plata. Fotografies intimistes que retraten molt més que paisatges i que, com
el mateix Camí de Santiago, conviden el
visitant a fer un viatge interior. Es complementen amb un audiovisual, material
disposat per vitrines i nou panells explicatius de la història, el patrimoni, l’art, els
símbols, la figura del pelegrí i les diferents
rutes i mapes d’aquest itinerari considerat
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO des de 1993. Aquesta proposta es podrà trobar a Can Caralt del 26 de març al
18 d’abril de 2010.

Llavaneres amb la Marató, un any més

Participants en els actes de Llavaneres amb
la Marató de TV3, amb el mocador solidari.
Llavaneres amb la Marató va aconseguir
recaptar 970 euros en benefici de la
campanya solidària que organitza TV3 i que
durant el 2009 es va dedicar a les malalties
minoritàries. Durant tot el matí de diumenge
13 de desembre, es van fer activitats al parc

participació ciutadana

de Ca l’Alfaro i, com sempre, també es va
comptar amb la recaptació de l’espectacle
infantil que a la tarda va organitzar la Xarxa
a El Casal de Llavaneres. Hi va haver venda
de coques i de mocadors solidaris (encara
se’n poden adquirir per 3 euros a Ca l’Alfaro),
actuacions musicals a càrrec d’alumnes de
l’Escola de Música i de Nune, una exhibició
de hip-hop i una masterclass amb el grup
D’jam. A més es van muntar partides ràpides
d’escacs. Les activitats es van organitzar
amb la col·laboració de l’Ajuntament i de les
entitats Llavaneres contra el Càncer, Escola
de Música, Decideix Llavaneres, la Dona per
la Dona, Club Esportiu d’Hípica Adaptada
Alba, D’jam i Club d’Escacs Llavaneres, i
també amb l’ajut de voluntaris.

La Mostra d’Entitats escalfa motors per a mitjans d’abril
La Regidoria de Participació Ciutadana està
treballant en l’organització d’una nova edició
de la Mostra d’Entitats, que és bianual. La
previsió és que la fira se celebri el cap de
setmana del 17 i 18 d’abril al parc de Ca
l’Alfaro. Estan convidades a participar-hi les
47 entitats inscrites al registre municipal, de
tots els àmbits: culturals, socials, esportives,
polítiques... Seran dos dies d’activitat durant

els quals les associacions presentaran
públicament la seva tasca i ho aprofitaran
per recaptar nous socis i sòcies. Cada entitat
disposarà del seu estand informatiu i, a més,
s’organitzaran exhibicions, com ara de dansa
o de gimnàstica. És molt probable que es
munti un sopar popular com ja es va fer el
2008. Durant la fira, el consistori presentarà
públicament les entitats de nova creació.

Llavaneres,
escenari també de
“La Riera”
Llavaneres és un dels escenaris
del Maresme, juntament amb Mataró, Arenys de Mar i Sant Pol, on
s’estan filmant els exteriors de la
nova sèrie diària de TV3 que es va
estrenar al gener, en substitució
d’El Cor de la Ciutat, i que porta
per títol La Riera. És una telenovel·
la pròxima al mar, molt lligada al
món de la cuina i de la restauració.

Mor l’il·lustrador
Xavier Musquera

Xavier Musquera, molt conegut
a Llavaneres com a dibuixant, va
morir dimecres 9 de desembre,
als 67 anys. A Musquera, se’l
recordarà molt especialment
com a autor de les il·lustracions
de La història il·lustrada de Sant
Andreu de Llavaneres, que va
editar l’Ajuntament l’any 1997,
en col·laboració amb el MuseuArxiu. A més de la il·lustració i del
còmic, Xavier Musquera també va
conrear l’escriptura i va publicar
diversos llibres.
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àlbum de fotos

El Nadal en imatges

Caga tió a la plaça de la Vila

El concert de nadales de les escoles de Llavaneres

El concert dels alumnes de l’Escola Sant Andreu

Els Pastorets, a El Casal de Llavaneres

El Parc de Nadal, al pavelló municipal

El campament dels Patges Reials

La visita de Ses Majestats els Reis d’Orient

La visita de Ses Majestats els Reis d’Orient
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promoció econòmica

Els emprenedors treuen pit

Durant el 2009, ha augmentat el nombre de nous empresaris, els quals compten amb el
suport del Servei Municipal de Creació d’Empreses
El Servei de Creació d’Empreses de la
Regidoria de Promoció Econòmica, que
encapçala el regidor Josep Molina, tanca
l’any amb bons resultats. Durant el 2009
la Regidoria ha contribuït al fet que nou
emprenedors muntin la seva empresa a
Llavaneres, malgrat la crisi econòmica
que travessa el país.
En total el servei ha atès 43 persones, amb
les quals s’ha realitzat un total de 97 reunions. Set usuaris han finalitzat el pla d’empresa; cinc ja han obert el seu propi negoci
a Llavaneres i dos ho han fet a poblacions
veïnes. Sis d’aquests emprenedors, a més,
han presentat la sol·licitud de subvenció
per a l’ocupació autònoma de la Generalitat –que només s’atorga en cas de disposar d’un pla d’empresa-. A més, s’han atès
altres cinc casos que, tot i no haver ela-

A la recerca de feina
Trobar feina als usuaris de la borsa de
treball municipal i anar ampliant tant
sol·licitants com ofertes laborals són
dos objectius més que la Regidoria de
Promoció Econòmica ha complert durant el 2009. Pel que fa a l’apartat d’intermediació laboral, s’han realitzat 379
serveis a 358 persones, 195 de les quals
s’estrenaven com a usuàries. A aquests
serveis, s’hi han d’afegir les accions de
grup realitzades a través del Club de
Feina, que s’ofereix els dimarts de 10 a
14 hores a Ca l’Alfaro i en què s’han atès
120 persones, i les 16 sessions de grup
de dues hores de durada a través del
curs d’Alfabetització Digital, que va oferir 76 serveis.
Durant el 2009, gràcies a la tasca
d’aquesta Regidoria, 67 persones han
trobat feina i 28 d’elles han pogut aprofitar ofertes que havien arribat directament a la borsa de treball municipal. En
total s’han rebut 32 ofertes laborals, amb
42 llocs de treballs potencials, i se n’ha
cobert el 66,7% després d’haver entrat
en contacte amb 490 candidats. El programa d’orientació laboral es completa
amb el pla Porta 22, que des del mes de
desembre s’ofereix tots els divendres,
amb el suport del Consell Comarcal.

borat un pla d’empresa, també han tirat
endavant un negoci: quatre a Llavaneres i
el cinquè a una població veïna. Aquestes
noves empreses estan dedicades al sector
de serveis: des de botigues d’alimentació
fins a centres d’estètica o dentals.
Respecte del 2008, les dades són encoratjadores, ja que en aquell exercici es van
ajudar a crear sis empreses, tres a Llavaneres i tres a poblacions veïnes, i es van
atendre 29 persones, que van rebre un
total de 42 atencions.
Durant el 2009, el servei de creació d’empreses també ha treballat al costat de negocis que ja estaven en marxa però que
volien millorar. Concretament, s’hi han
atès vuit consultes d’empreses locals. L’activitat del servei s’ha completat amb acci-

ons informatives. S’han organitzat quatre
xerrades adreçades al teixit productiu local: refinançament en temps de crisi; ajuts
i subvencions per a comerços i pimes; innovació en les pimes i pla de reducció de
despeses per a comerços i pimes.
Finalment, per incentivar la creació
d’empreses i amb la col·laboració de Les
3 Viles, la Regidoria, ha organitzar el 2n
cicle de Responsabilitat Social Empresarial (RSE), que ha servit per aprofundir
en temes com ara l’eficiència energètica
i el consum sostenible, l’estalvi ecològic i
la integració laboral de les persones amb
discapacitat, i que ha comptat amb la col·
laboració destacada de Leopoldo Abadía.

Més atenció als consumidors

El servei municipal d’informació al
consumidor s’ha reactivat durant el 2009
amb la incorporació de l’Ajuntament
de Llavaneres a la Xarxa Local de
Consum de la Diputació de Barcelona,
que des del mes de maig ha permès al
municipi beneficiar-se d’un programa
d’assessorament que inclou visites
mensuals d’una oficina mòbil. Aquestes
visites es fan els divendres al matí, tot
aprofitant el mercat setmanal. El bus
s’instal·la al passeig de la Mare de Déu de
Montserrat de 10.30 a 13 hores.
La Regidoria ha cursat 28 reclamacions
a diferents empreses i organismes durant
el 2009, a les quals se n’han d’afegir
18 d’efectuades a través de l’Oficina

Mòbil. De les 28 reclamacions, 11 es
van tramitar directament a l’Agència
Catalana de Consum i, des de la posada
en marxa del Servei Local de Consum
de la Diputació de Barcelona a finals
d’abril, s’han gestionat les 17 restants. La
majoria d’aquestes reclamacions tenen a
veure amb queixes respecte dels serveis
de llum, de gas i de telefonia.
Altres accions del servei han estat
la campanya informativa adreçada a
90 comerços locals, per tal d’explicar
els requisits mínims respecte de la
informació que es dóna als consumidors, i
una xerrada sobre el consum responsable
dirigida a la població en general.
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benestar social

S’incrementen les beques
per als menjadors escolars
L’Ajuntament de Llavaneres ha apostat per
reforçar aquest any les beques de menjador
escolar que atorga el Consell Comarcal del
Maresme, tot atenent l’actual situació de
crisi, i en el marc del Pla d’Ajuts a les Famílies, que durant el 2010 tindrà continuïtat,
segons ha afirmat l’alcalde i regidor de Benestar Social, Bernat Graupera.
En total s’han atorgat 98 beques, un 92,45%
de les sol·licituds rebudes, xifra que representa un 36,2% més que la de l’anterior curs
escolar. Aquestes beques suposen un estalvi
per a les famílies del 45% del cost del menja-

dor. Pensant en les situacions econòmiques
més desfavorables, a més de completar els
ajuts que dóna el Consell Comarcal, la Regidoria de Benestar Social assumirà el 100%
del cost d’una dotzena de casos.
Aquests ajuts per al menjador escolar s’adrecen a alumnes de primària i de secundària,
d’entre 3 i 16 anys, i les beques s’atorguen
seguint criteris econòmics i socials. La propera convocatòria s’obrirà entre els mesos
d’abril i juny. Per a més informació, caldrà
adreçar-se a Ca l’Alfaro.

Curs escolar

Sol·licituds

Beques
atorgades

No atorgades

%

2006-2007

51

42

9

82,35

2007-2008

91

53

38

58,24

2008-2009

96

54

42

56,25

2009-2010

106

98

8

92,45

promoció econòmica

Satisfacció en la cloenda del curs
d’anglès per a comerciants

Cloenda del curs d’anglès.

El curs d’anglès per a comerciants es va tancar el 17 de desembre i el balanç és molt
positiu. En total es van repartir 16 diplomes
a botiguers del poble que, a partir d’ara, tenen molts més recursos per atendre possibles clients que parlin en anglès. Ha estat un
curs molt pràctic i, segons va comentar en la
cloenda el regidor de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme, Josep Molina, l’Ajuntament tractarà de donar continuïtat a la iniciativa. El curs l’ha organitzat l’Ajuntament de
Llavaneres, juntament amb el centre tecnològic Cetemmsa, i ha estat totalment gratuït.

memòria històrica

Homenatge a l’alcalde Andreu Bertran

Inauguració de l’avinguda.

El president del Parlament de Catalunya,
Ernest Benach, va presidir el passat 30
de novembre, diada de Sant Andreu, la
inauguració de l’avinguda Alcalde Andreu
Bertran i Reverter, que va ser l’últim alcalde
republicà de la vila. A l’acte, no hi van faltar
familiars i amics de l’homenatjat, encapçalats
pel seu fill, Quim Bertran, i també hi van
assistir els tres exalcaldes de la democràcia
del municipi.

La Festa del Pèsol
2010 se celebrarà
del 8 al 10 d’abril
Si no hi ha canvis d’última hora,
aquest any la Festa del Pèsol es
farà del 8 a l’11 d’abril. Com sempre, els dies centrals seran dissabte i diumenge, amb el parc de
Ca l’Alfaro com a escenari, però
des de dijous hi haurà activitats
per anar fent boca. Una de les
més destacades serà el Sopar
de gala del Pèsol, que enguany
organitza directament el restaurant Vil·la Minerva i que se servirà el 8 d’abril. D’altra banda,
durant tot el mes, els restaurants
participants oferiran els menús
amb pèsols de Llavaneres en el
marc de la Mostra Gastronòmica.

L’Ajuntament
contracta sis
aturats a través de
plans d’ocupació
L’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres va contractar, durant
el mes de desembre de 2009, sis
persones aturades a través de
plans d’ocupació per als llocs següents: un agent d’alfabetització
digital (de suport per a la creació
del web turístic de Llavaneres i
de Les 3 Viles i d’alfabetització
digital); una treballadora social
per al programa de suport a les
persones grans amb dependència i de persones amb discapacitats; un agent cívic municipal
de suport a la Regidoria de Medi
Ambient i tres peons per al manteniment, l’adequació i la conservació de la ruta de Les 3 Viles i
com a suport a les tasques de jardineria de la brigada municipal.
Els contractes són de sis mesos
de durada i es financen amb suport del Servei Català d’Ocupació
de la Generalitat de Catalunya.
Els peons treballen el 70% de la
jornada laboral i la resta tenen
contractes de mitja jornada.
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grups municipals

Complir el
programa
electoral,
objectiu
2010

Bernat
Graupera
CiU

La millor
manera de
defensar-se

Carlos
Bartomeu
PP

L’alternativa
responsable

Nani
Mora
ERC

CiU treballa per complir el seu programa electoral i
aquests són alguns dels objectius per a l’any 2010 per
fer de Llavaneres un poble amb qualitat de vida:
Farem un carril bici i de vianants des del centre del
poble a la platja, al costat de la Riera, la qual també
adequarem a l’alçada de l’escola Serena Vall per
construir-hi un pont. S’acabarà la rotonda de l’NII a la Marinada i el nou accés al passeig marítim.
Farem un aparcament municipal nou a l’estació del
tren (zona Castell de Mar) i construirem un pas de
vianants per accedir-hi. Es posaran més marquesines
a les parades del bus municipal. Es farà el parc de
Can Rivière. També s’arreglaran les voreres i se
suprimiran les barreres arquitectòniques a diverses
zones del poble.
Pel que fa a Educació i Joventut, es reformarà i
millorarà l’escola bressol Sant Nicolau i construirem
el Casal de Joves. Adquirirem els terrenys que hi
ha sobre el parc de Sant Pere (no pas dins d’aquest
equipament) per construir-hi un col·legi i una escola

El passat 21 de desembre de 2009, el
nostre portaveu i regidor Víctor Ros
Casas, va fer arribar un escrit adreçat a
l’alcalde de l’excel·lentíssim Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres en què
comunicava que, a causa de les actuacions
judicials que s’han produït, i considerant
la millor manera de defensar la seva
innocència i honorabilitat, es donava de
baixa temporalment del Grup Municipal
Popular i passava a formar part, com a
regidor, del Grup Mixt.

bressol. Hem adquirit les pistes del Tennis Park,
a Can Sanç, espai on, en comptes de construir-hi
pisos, hi farem una altra zona municipal destinada
a l’esport.
D’altra banda, es posaran càmeres de vigilància
connectades amb la policia a tots els accessos al
poble i es millorarà l’enllumenat públic d’algunes
zones. També farem una altra prefectura de policia
a l’avinguda de Sant Andreu. Es millorarà la recollida
de brossa i la neteja del carrers. I també, malgrat
l’oposició d’alguns, engegarem novament la ràdio
municipal. Tot això, sense apujar les taxes ni els
impostos.
En nom de tot el grup de CiU, volem agrair als
components de l’ADF, de la policia i de la brigada
municipal l’esforç i la ràpida intervenció en la
tempesta de vent, així com la seva professionalitat
i dedicació durant tot l’any. Llavaneres avança entre
tots malgrat les dificultats que estem trobant i les
crítiques malintencionades i gratuïtes.

Així mateix, el senyor Ros va manifestar,
en el passat ple del dia 30 de desembre,
la seva intenció de portar a terme les
actuacions judicials pertinents amb
l’objectiu de deixar palès que la seva
norma de conducta és, ha estat i serà
la defensa dels interessos generals de la
població de Sant Andreu de Llavaneres.

El senyor Ros considera que aquesta
decisió és la millor per respectar el
seu dret a defensar-se de les injustes
acusacions de què ha estat objecte.

L’any 2010 ha començat amb la mateixa dinàmica amb què va acabar el 2009. El govern segueix
sense presentar projectes propis, les Regidories
continuen sense coordinar-se i el pressupost per
a l’any 2010 segueix pendent d’aprovació perquè
no s’ha treballat a temps. A tot això, cal sumarhi el poc treball que està desenvolupant l’Alcalde,
que si bé fa uns mesos defensava el seu sou de
dedicació exclusiva per poder oferir més temps a
l’Ajuntament, en ple mes de desembre ha decidit
anar-se’n de vacances durant gairebé 30 dies.
Llavaneres no es mereix aquest govern. I cada
cop són més els llavanerencs que s’adrecen a Esquerra per fer-nos veure que el cas Pretòria i els
repetits casos d’incompetència del govern fan
d’Esquerra l’alternativa responsable i creïble de
cara a les properes eleccions.

Tot i això, la nostra línia dins l’Ajuntament seguirà sent la que ens caracteritza: treball i responsabilitat. Vetllarem per evitar la paràlisi del
poble i seguirem presentant propostes per millorar substancialment la qualitat de vida dels llavanerencs.
Bon exemple d’això és la darrera moció que hem
presentat i que s’ha aprovat, amb el suport dels
altres grups, destinada a les persones amb mobilitat reduïda, les quals podran sol·licitar ajudes
per a realitzar reformes que permetin una major mobilitat domèstica i, al mateix temps, restar
exempts de l’impost d’obres per a les reformes
d’aquest tipus.
Podeu contactar amb Esquerra mitjançant l’adreça electrònica llavaneres@esquerra.net.
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grups municipals

Ja és l’hora

Carme
Bastida
PSC

El que ens
importa

Joan
Rubal
GLL

Recollida de
firmes per
un nou pla
urbanístic

Josep
Ruiz
SOS Llavaneres

Un cop iniciat un nou any amb l’expectativa del final de la crisi econòmica que
s’anuncia lenta però segura, no estaria
de més treballar tots junts per superar
la crisi de la classe política. Des de l’oposició, el PSC començarà per explicar a
l’Alcalde com han transcorregut les festes de Nadal a peu de carrer, que és com
es coneixen els pobles i els seus problemes.

el poble només perquè és proposat des
de l’oposició majoritària. Governar no
és decretar o sortir a la premsa. Governar és complir.

Gent de Llavaneres ha tingut sempre com a objectiu
el treball per al poble. No hem tingut ni tenim els
condicionants d’altres partits d’àmbit superior.
Nosaltres no hem de retre comptes a ningú que no
siguin els mateixos ciutadans de Llavaneres, ni tampoc
hem d’obeir directrius electorals imposades per altres.
Potser és per això que ens importa especialment, i per
sobre de tot, allò que ens afecta directament com a
llavanerencs. Per això ens preocupa que es vagin
deixant pel camí coses aparentment poc importants
però que per a nosaltres ho són molt.

projectes s’han d’atendre, i hi estem col·laborant amb
el govern, però també hem de treballar en aquelles
coses que afecten molt directament les persones,
encara que no siguin tan espectaculars. No podem
acceptar, doncs, que passi el temps i que la nostra gent
gran no trobi resposta al que els preocupa.

El poble ha de saber que existeixen iniciatives de l’oposició que no s’estan portant a terme i el govern haurà d’explicar
per què. El poble no pot esperar els mesos anteriors a les eleccions perquè el
Govern executi les mesures que s’han
Instarem el govern municipal a complir aprovat. El poble està fart del “politiamb tots els acords aprovats. Ens sem- queo” barat; vol gestors eficaços.
bla un insult a la ciutadania que acords
aprovats en el Ple Municipal s’amaguin Ens han escollit per treballar per al poen el calaix de l’oportunisme polític. Un ble. Ja és l’hora!
govern municipal dèbil i minoritari no
pot frenar l’impuls gestor que necessita

Alguns exemples són els treballs que vam iniciar des
de la Regidoria de Transport Públic i que continuen
tal com van quedar fa uns mesos, quan GLL va sortir
del govern, com la gratuïtat del bus per a la gent gran
fins a l’Hospital de Mataró. Res no s’ha fet en aquest
sentit per tirar endavant la proposta. I és segur que,
econòmicament, aquest projecte té poca envergadura
davant d’altres com el POUM o una escola nova. És
probable que aquest immobilisme tingui més a veure
amb dificultats administratives, i no pas econòmiques,
que exigeixen la dedicació del responsable. Els grans

SOS Llavaneres es va crear perquè un grup de ciutadans
no estàvem d’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) del mandat anterior PP-PSC. Algunes de les accions que hem fet des de 2006 per aturar-ne
l’aprovació són:
- Presentació de 5 denúncies a la Fiscalia Anticorrupció
de Catalunya sobre convenis urbanístics aprovats.
- Moció per fer una consulta popular sobre el POUM,
presentada el mes de març de 2009, tal com han fet molts
altres pobles que no el van aprovar en el ple municipal.
- Moció conjunta amb ERC per aturar el POUM actual i
començar-ne un de nou just després que el jutge Garzón
donés a conèixer el cas Pretòria.
L’any 2006 l’anterior govern justifica fer el POUM (tal i
com consta a la memòria d’ordenació) pel creixent increment dels preus en l’habitatge, i una gran escassetat
de sòl. Amb aquestes premisses es dissenya el primer
POUM. Aquesta mateixa memòria parla de Llavaneres
com una ciutat compacta, diversificada i amb un bon
nivell de serveis. Llavaneres no és un ciutat ni vol ser
compacta.

Un altre exemple: acabem de rebre, decebuts, la
notícia que un regidor de l’Ajuntament Jove renuncia
al seu càrrec, desenganyat per la manca d’atenció
del govern actual envers els joves. És cert que s’està
desenvolupant el projecte de Casal de Joves, definit pel
govern anterior, però també és veritat que en un any,
en tot un any, no s’ha treballat en les propostes que
van sortir del ple dels regidors joves. I eren propostes
que vam acceptar tots com a pròpies, també el
govern. Fins ara, un any després, no s’ha treballat per
constituir el Consell de Joves. Tot un any! Res no s’hi
ha fet i, el que és pitjor, estem perdent l’esperança que
s’hi faci res. D’aquesta manera, mai no aconseguirem
engrescar el jovent a implicar-se, a participar en la
vida pública.

El mateix document escriu que el POUM no es pot
desenvolupar correctament sense el coneixement i
l’opinió dels ciutadans. Donat que la situació de 2006
no té res a veure amb la de 2010, SOS LLAVANERES
defensa que és imprescindible fer un POUM que sigui
nou de veritat, no un POUM que només maquilli l’anterior i que se segueix basant en les condicions de mercat
de 2006.
Els convenis urbanístics nous que volen portar-se a
aprovació en els propers Plens municipals, sempre es
justifiquen dient: “atès que l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres està introduint alguns ajustos i modificacions no substancials en el POUM, el qual serà sotmès
a una nova aprovació provisional pel Ple municipal...”
Però tots aquests convenis segueixen partint del POUM
del 2006 i no tenen en compte que es fan en benefici del
poble. Segueixen beneficiant més als propietaris del sòl
que al poble. Per tant volem recollir firmes perquè no
s’aprovi el POUM
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entrevista
Jesús Leon. President de la UBS

“Necessitem més ajuda dels associats”
President de la Unió de Botiguers i Serveis
(UBS) de Llavaneres des del mes de gener de
2008, és copropietari de la floristeria Sibilla i
està establert a Llavaneres des de fa 12 anys.
Admet que tirar endavant l’associació, que
aplega el 90% dels negocis de Llavaneres,
és molt complicat perquè representa molta
feina i perquè sovint, lamenta, la junta no té
prou suport dels 85 associats.
Té bona salut la UBS de Llavaneres?
Bastant bona. Ja fa anys que s’hi està
treballant de valent i les accions que es
porten a terme comencen a donar fruit.
Està satisfet de la implicació dels comerciants i
empresaris del poble en l’associació?
La veritat és que no. Falta més
col·laboració per part dels associats; ens
trobem molt sols a la junta. Potser no ens
comuniquem prou bé, però la veritat és
que necessitem ajuda. Som molt pocs per
treballar i hi ha moltes coses a fer.
Quina ha estat la seva prioritat com a president?
Activar el comerç, donar-li més vida.
Buscàvem i busquem fer altres accions
que activin el comerç. Una altra de les
prioritats ha estat incrementar la relació
amb la Regidoria de Promoció Econòmica
i Comerç de l’Ajuntament.
Un dels handicaps deu ser esborrar prejudicis:
com ara que comprar al poble és més car...
Sí, perquè no és real. Sí que és cert que
alguns productes potser són més cars
perquè les grans superf ícies tenen grans
marges comercials però, si parlem, per
exemple, d’alimentació, també cal tenir
en compte que la qualitat del producte
venut al poble sempre serà millor. No es
pot comparar. La botiga del poble, a més,
sempre dóna un millor servei postvenda.
I, en molts casos, ja es pot buscar i
remenar que els preus no varien tant.
S’acaba d’estrenar un nou logotip: Més comerç,
més Llavaneres. Si es fa més pinya les coses
aniran millor?
És evident que és important anar
plegats i, a mesura que aquesta marca es
conegui, serà beneficiosa per al comerç.
El problema és que molts dels associats
no la coneixen encara i caldrà anar fent
accions, com les d’aquest Nadal, amb el

paper i la cinta de regal, per fer-ne difusió.
Quins projectes té ara entre mans?
Vull impulsar la comunicació de
l’associació: crear una revista i dinamitzar
el web. És molt important donar-nos a
conèixer entre els clients i millorar la
comunicació entre els associats.
Fa temps que treballen en la creació d’una
targeta client. Quins avantatges tindrà?
Serà una targeta de crèdit per poder
oferir descomptes als clients i ens
ajudarà a elaborar una base de dades
per mantenir-los informats de novetats
i iniciatives. També volem tirar endavant
una targeta per a associats, que ens faciliti
els descomptes i les promocions entre
nosaltres mateixos. Són projectes que no
volem demorar gaire.
I quines reclamacions han plantejat com a UBS
a l’Ajuntament?
El que sempre hem demanat és més
informació, estar assabentats dels
projectes que ens pugui afectar com
a comerç local. Cal tenir en compte
que nosaltres som un nexe d’unió molt
important entre l’Ajuntament i el 90%
dels negocis de Llavaneres.
Ja hi ha data per a la Festa del Pèsol. Iniciatives
com aquestes ajuden a reforçar el comerç?
Sí, totalment, i penso que s’està fent una
tasca molt bona. Anem pel bon camí
perquè la Festa està agafant una dimensió
de portes enfora que és molt important
per a Llavaneres.
Quin balanç fa del reforç del carrer de Munt com
a espai reservat per a vianants?
Molt bon balanç. Sempre hi he estat
a favor. És un carrer de vianants i era
molt necessari tancar-lo al trànsit unes
hores del dia. Al principi algunes veus

contràries deien que podria fer baixar
les vendes, perquè el tancament impedia
que la gent parés amb el cotxe davant del
comerç per carregar la compra, però s’ha
vist que no. És més fàcil vendre si el client
va passejant tranquil·lament. Això ha
afavorit que ara la gent faci una compra
més global: el diari, el pa, la carn, un ram
de flors... En el cas dels comerços on la
compra és més voluminosa i pesada, ja
s’està posant en marxa el servei de portar
la compra a domicili.
La mesura es vol estendre ara al carrer del
Doctor. Caldria impulsar-la també a Sant Pere?
Qualsevol acció que es vulgui fer, cal
estudiar-la molt bé abans i consensuar-la
amb totes les parts afectades. En aquest
cas, cal veure els hàbits de la gent i les
necessitats dels comerciants. Tancar per
tancar no és correcte.
En el procés de participació ciutadana, els
participants van reclamar que s’impulsés la
instal·lació de grans centres comercials al
poble. Què en pensa?
Primer hauríem de saber quanta gent ho
demana. Personalment, estic en contra
de les grans superf ícies perquè, com deia,
sovint no hi ha la millor qualitat.
Com és la convivència dels comerços amb el
mercat setmanal dels divendres?
No hi tenim cap relació, però ja hi estem
acostumats i no hi ha cap problema. No
hi estem en contra però sí que és cert que,
puntualment, segons el sector, pot ajudar
a reduir les vendes.
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agenda

febrer / març 2010

Dissabte 6 de febrer
L’hora del conte
Sala infantil de la Biblioteca
Municipal/ 12.00 h
Amb el grup Dinsdungat Animació
Organitzat per Biblioteca
Municipal i Regidoria de Cultura

Organitzat per Biblioteca
Municipal i Regidoria de Cultura

Diumenge 14 de febrer

Divendres 26 de febrer
Feliu Plasència, escultures
Museu-Arxiu de Llavaneres. Can
Caralt/ 19.30 h
Exposició d’escultures amb ferros
reciclats d’aquest artista local.
Fins el 21 de març de 2010
Organitzat per Museu Arxiu de
Sant Andreu de Llavaneres

*Carnestoltes 2010

El Casal de Llavaneres/ 17:30 h
Cercavila Terrabastall i espectacle
Quin sarau!, amb la companyia
Xarop de Canya

La cercavila sortirà d’El Casal de
Llavaneres i farà el següent recorregut:
carrer de Munt, passeig de la Mare de
Déu de Montserrat, avinguda Catalunya
i, de nou, tornarà a El Casal, on es
donarà pas a l’espectacle.
*Més informació: el carnaval a les escoles
Organitzat per El Casal de Llavaneres,
amb la col·laboració de la Regidoria
de Cultura i Festes

Divendres 19 de febrer
Sortida al teatre
Plaça de la Vila (lloc de sortida)/
19.30 h
Al Teatre Condal de Barcelona,
amb l’obra La doble vida d’en John
Preu: 30 €. Inclou el bus i l’entrada
(venda d’entrades fins el 4 de febrer
a Ca l’Alfaro)
Organitzat per Regidoria de
Cultura
Dissabte 20 de febrer
L’hora del conte
Sala infantil de la Biblioteca
Municipal/ 12.00 h
Amb la rondallaire Norma Cano

* El Carnaval a les escoles

Escola Sant Andreu

Dijous Gras 11 de febrer
Sortida a menjar la truita
5è i 6è de primària: Parc de Sant
Pere
3r i 4t de primària: Font de Llorita
1r i 2n de primària: Parc de
l’Ametllareda
P3, P4 i P5: Parc de Can Matas
Divendres12 de febrer
Rua pel poble amb tots els
alumnes

Escola Serena Vall

Dijous gras 11 de febrer
3r i 4t de primària: Esmorzar al
parc de Sant Pere
5è i 6è de primària: Dinar de
germanor a la platja

Dilluns 22 de febrer
Audició d’alumnes
Auditori de l’Escola Municipal de
Música. Can Caralt/ 19.30 h

Del 26 al 28 de febrer
Actes amb motiu del trasllat de
les despulles del Cardenal Vives
i Tutó a l’església parroquial.
Més informació: contraportada
Diumenge 28 de febrer
Decideix Llavaneres
Consulta popular sobre el dret
d’autodeterminació de Catalunya
El Casal de Llavaneres i urna mòbil/
de 9.00 a 20.00 h
Organitzat per Decideix
Llavaneres
Dissabte 6 de març
L’hora del conte
Sala infantil de la Biblioteca
Municipal/ 12.00 h
Contes amb el grup l’Espina de la
Sardina
Organitzat per Biblioteca
Municipal i Regidoria de Cultura
Divendres 12 de febrer
Rua al pati de l’escola

Escola Labandària

Dijous gras 11 de febrer
1r i 2n de primària: Esmorzar a Ca
l’Alfaro
Divendres 12 de febrer
Rua pels carrers del poble

Dilluns 8 de març
Celebració del Dia
Internacional de la Dona
Treballadora
Plaça de la Vila/ 11.00 h
Lliurament d’obsequis, fins que
s’esgotin, a totes les dones vianants.
Sopar de cloenda del Dia
Internacional de la Dona
Treballadora, obert a tothom. Per a
més informació, cal trucar al telèfon
937 926 819.
Organitzat per Associació La
Dona per la Dona
Dissabte 20 de març
L’hora del conte
Sala infantil de la Biblioteca
Municipal/ 12.00 h
La serp i l’arc de Sant Martí, amb la
rondallaire Eugènia Gonzàlez
Organitzat per Biblioteca
Municipal i Regidoria de Cultura
Dimarts 23 de març
Audició d’alumnes
Auditori de l’Escola Municipal de
Música. Can Caralt/ 19.30 h
Divendres 26 de març
Exposició: El camí de Santiago
Museu-Arxiu de Llavaneres. Can
Caralt/ 19.30 h
Exposició de fotografies artístiques
d’Àlvar Sáez sobre el Camí de
Santiago.
Fins el 18 d’abril de 2010
Organitzat per Museu Arxiu de
Sant Andreu de Llavaneres

Ensenyament
Preinscripcions escolars
d’educació infantil, primària i
secundària per al curs 2010-2011:
del 2 al 16 de febrer de 2010
Portes obertes:
Les escoles de Llavaneres han
fet jornades de portes obertes a
finals de gener.
L’institut de Llavaneres (passeig
del Perelló, 2) obrirà les portes el
proper dimecres, 10 de febrer de
2010, de 17.00 a 20.00 hores.

Llavaneres convoca la Mostra Literària del 2010

Els treballs es poden presentar fins el 26 de març i el veredicte es farà públic el 23 d’abril, Sant Jordi
La Regidoria de Cultura de Llavaneres convoca una presentació de treballs és el divendres 26 de març.
nova edició de la Mostra Literària de Sant Andreu de Els noms dels guanyadors es donaran a conèixer el
Llavaneres. Hi haurà sis grups, repartits per edats i divendres 23 d’abril, diada de Sant Jordi, en un acte a
en les modalitats de prosa i poesia, i la data límit de la sala de plens de l’Ajuntament.
Més informació, a Ca l’Alfaro i al web municipal www.santandreudellavaneres.cat.

El 28 de febrer,
consulta sobre el
dret a decidir a
Llavaneres
Decideix Llavaneres és una
comissió ciutadana creada des
de la societat civil, sense vinculació a cap partit polític, per
impulsar la consulta popular
sobre el dret a decidir, que a
Llavaneres es farà el proper 28
de febrer, a les instal·lacions
d’El Casal de Llavaneres. La
comissió es reuneix tots els dijous a les 21.00 h a Ca l’Alfaro. A
partir del 9 de febrer, és previst
que convoquin conferències i
debats i també una jornada de
vot anticipat. Per contactar-hi
a través del correu electrònic,
l’adreça és:
decideixllavaneres@gmail.com.

L’humor de Joan
Pera, per a la
sortida al teatre
del febrer
La Regidoria de Cultura ha triat l’humor de Joan Pera per a
la propera sortida al teatre. Es
farà el 19 de febrer, al Teatre
Condal de Barcelona, i l’obra
porta per títol La doble vida
d’en John. El preu de la sortida,
que inclou l’autocar, és de 30
euros i la compra d’entrades es
pot fer fins el dia 4 de febrer a
Ca l’Alfaro.

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 per la
vostra col·laboració.

la contra
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Trasllat de les despulles del

Cardenal Vives i Tutó
a l’Església Parroquial

Divendres 26 de febrer de 2010
20.30 h Conferència sobre el cardenal Vives
a càrrec de Fra Valentí Serra de Manresa,
arxiver dels caputxins de Catalunya, a la Sala
de Plens de l’Ajuntament

Dissabte 27 de febrer de 2010
17.00 a 20.00 h Exposició de les despulles
del cardenal Vives i Tutó a la Sala de Plens
de l’Ajuntament

Diumenge 28 de febrer de 2010
10.00 a 11.00 h Exposició de les despulles
del cardenal Vives i Tutó a la Sala de Plens
de l’Ajuntament
11.00 h Trasllat de les despulles des de
l’Ajuntament a l’Església Parroquial i, tot
seguit, celebració de l’ofici solemne presidit
pel cardenal arquebisbe de Barcelona Emm.
i Rvdm. Sr. Lluís Martínez Sistach
12.30 h Festa popular, amb ballada de
sardanes amb la cobla Thermalenca, davant
la casa natal al carrer Cardenal Vives

