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editorial

El passat 11 de juny es va constituir el nou Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. Des de 
llavors, i durant els propers quatre anys, la població tindrà un govern format per deu regidors, fruit 
de l’entesa entre Convergència i Unió i el Partit Popular, un pacte de govern nascut a partir de les 
coincidències entre els programes electorals d’ambdós partits i que tenen un gran denominador 
comú: treballar pel benestar de tots els ciutadans i ciutadanes de Llavaneres i el model de poble net, 
tranquil, segur, amb qualitat de vida i que generi ocupació.

Estic convençut que aquest és el millor pacte que es podia formar, perquè estic segur que ajudarà 
a superar les dificultats a què ens ha portat la crisi que patim i que farà que tot el poble en surti 
reforçat. En aquests moments, calia disposar d’un govern fort i això és el que hem propiciat.

Durant aquest mandat que tot just comença, em comprometo a treballar de valent i en positiu per 
tirar el poble endavant i per donar compliment al programa de govern. Ara més que mai és l’hora 
d’anar plegats pel benefici de Sant Andreu de Llavaneres. És per això que estenem la mà a la resta de 
formacions per treballar amb aquest objectiu comú, sense ressentiments i amb el màxim respecte.

Perquè, si avui estem ocupant un lloc públic, és perquè la ciutadania així ho ha volgut i tots nosaltres 
ens hi devem. Des de la responsabilitat que comporta formar part de la corporació municipal, estic 
segur que govern i oposició trobarem la manera de fer avançar el poble.

D’altra banda, la publicació d’aquesta primera revista municipal corresponent al nou mandat 
coincideix amb la celebració de La Minerva. Malgrat que enguany els actes i les activitats passen 
obligatòriament pel sedàs de l’austeritat, des de l’Ajuntament us convidem a gaudir-ne i a participar-
hi tant com us sigui possible. 

Bona Festa Major!
Bernat Graupera i Fàbregas

Alcalde
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El passat dissabte 11 de juny, Bernat 
Graupera va tornar a ser investit alcalde 
amb els vots favorables dels 7 regidors de 
CiU i dels 3 del Partit Popular. D’aquesta 
manera, Graupera revalida l’alcaldia per 
quatre anys més i posa punt i final a la 
cursa electoral dels darrers mesos, que 
va tenir el seu punt àlgid el 22 de maig. 
Aquella nit, CiU va aconseguir la majo-
ria dels vots emesos, guanyant a totes les 
meses electorals i va augmentar en dos 
el nombre de regidors que fins llavors 
tenia, tot aconseguint un total de 7 re-
presentants a l’Ajuntament. 

En aquest mandat, el PP perd un regi-
dor i en conserva tres; Esquerra passa 

d’un a tres regidors i esdevé la segona 
força al municipi; Gent de Llavaneres 
aconsegueix ampliar la seva representa-
ció i té ara dos regidors, i PSC i SOS es 
mantenen a l’Ajuntament amb un regi-
dor. Sentiment Llavanerenc queda sense 
representació municipal en no assolir el 
5% dels vots necessaris per a obtenir un 
regidor.

L’acte d’investidura havia estat precedit 
per l’anunci i la signatura del pacte de 
govern entre CiU i PP, dos dies abans. 
Els líders d’ambdues formacions, Bernat 
Graupera i Carlos Bartomeu, van expli-
car que aquest era un acord de governa-
bilitat per garantir un govern fort, esta-

ble i competent per als propers quatre 
anys a Llavaneres. Després d’haver fet 
una ronda de converses amb la resta de 
forces polítiques, CiU i PP van arribar a 
la conclusió que aquests partits eren els 
que tenien més coincidències programà-
tiques per tirar endavant el poble i aju-
dar les famílies de Llavaneres, uns objec-
tius que, segons els dos socis de govern, 
estan per sobre de qualsevol ideologia. 

Així, CiU i PP van explicar que compar-
teixen la voluntat de reduir la despesa 
municipal sense incrementar els impos-
tos, de desencallar la zona esportiva, 
d’ajudar les famílies i de fomentar la cre-
ació de llocs de treball al poble.

CiU repeteix com a força més votada
eleccions municipals

Les eleccions municipals del 22 de maig donen 7 regidors a CiU i Bernat 
Graupera manté l’alcaldia de Llavaneres amb el suport del PP
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eleccions municipals

Bernat Graupera
Alcaldia, àrea de Presidència, Regidoria de Solidaritat i Cooperació

Carlos Bartomeu
1r tinent d’alcalde, Regidor d’Hisenda, Regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

Joan Rubal
Regidor i portaveu 
de Gent de Llavaneres

Carmen
Bastida
Regidora i 
portaveu del PSC

Josep Ruiz
Regidor i 
portaveu de SOS 
Llavaneres

Sandra Carreras
5a tinent d’alcalde, 
Regidora d’Urbanisme, 
Obres Públiques, 
Habitatge i Servei 
d’Aigües Municipal

Juan Manuel Garcia 
Regidor de Governació, 
Regidor de Medi 
Ambient, Regidor de 
Mobilitat i Via Pública

Lluís Nogueras 
2n tinent d’alcalde, 
Regidoria 
d’Ensenyament, 
Regidoria de Cultura i 
Festes

Emili Minguell
Regidor 
de Gent de Llavaneres

Marta Alsina
Regidora de Joventut i 
Participació Ciutadana

Josep Molins
4t tinent d’alcalde, 
Regidoria d’Esports, 
Regidoria de Noves 
Tecnologies

Salvador Ramon 
Regidor de Serveis 
Municipals i 
Manteniment

Càrrecs electes del nou Ajuntament

Antonio Costa
3r tinent d’alcalde, Regidor de Relacions amb 
Empresaris i Comerciants, Regidor de Recursos 
Humans i Regidor de Transport

Antoni Majó
Regidor de Benestar 
Social i Regidor de 
Sanitat

Joan Mora
Regidor i portaveu 
d’Esquerra Republicana

Albert Sala
Regidor d’Esquerra 
Republicana 

Gemma Martín
Regidora d’Esquerra 
Republicana
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L’augment de població a Sant Andreu de 
Llavaneres durant els últims quatre anys, 
ha fet que el municipi superi els 10.000 
habitants empadronats. Aquesta situació 
ha provocat que la representació política 
al poble passi de 13 a 17 regidors des de 
les eleccions municipals del 22 de maig. 
Per tant, i seguint els dictàmens de la Llei 
Electoral, Llavaneres augmenta en quatre 
la xifra de regidors.

Aquest augment de representants polítics 
ha obligat a fer petites obres d’adequació a 
la Sala de Plens per donar cabuda als nous 
edils. En concret, l’actuació ha consistit a 
ampliar la tarima per poder posar nous 
trams de taula i quatre noves cadires. A 
més, també s’ha adequat el sistema de 
microfonia de la sala.

Pel que fa a les sessions plenàries, en 
aquest mandat es celebraran cada dos 
mesos, en dilluns.

L’emissora municipal de ràdio ha aprofitat 
les eleccions municipals per entrar a les 
llars de molts llavanerencs gràcies a la 
programació especial que es va preparar 
per donar cobertura als comicis locals. 
Així, Ràdio Llavaneres va programar dos 
debats electorals als estudis de l’emissora. 
El primer es va emetre el 16 de maig amb 
els representants número dos de cada 
candidatura, mentre que el segon va tenir 
els caps de llista com a protagonistes i 
es va radiar el 19 de maig. A més, Ràdio 
Llavaneres va emetre durant la jornada 
electoral un programa especial en directe 
des del pati de l’Escola Labandària, que va 
combinar les entrevistes als representants 
polítics amb l’anunci en primícia dels 
resultats electorals. Podeu sintonitzar 
Ràdio Llavaneres al 107.8 FM.

El ple del 16 de juny va aprovar les retribu-
cions dels membres de l’equip de govern, 
dels regidors a l’oposició i dels grups mu-
nicipals. Així, l’alcalde percebrà durant 
aquest mandat 3.874 €/bruts mensuals, 
a diferència dels 4.251 €/bruts mensuals 
aprovat el 2007. La regidora d’Urbanisme 
tindrà una assignació de 3.500 € bruts/
mes, el mateix que fa quatre anys, mentre 
que la del regidor de Recursos Humans, 
Transports i de Relacions amb Empresa-
ris i Comerciants serà de 2.000 € bruts/
mes.
D’altra banda, els regidors amb respon-

sabilitat al govern rebran 1.000 € bruts/
mes, a diferència dels 825,35 euros men-
suals bruts del 2007,  i els regidors sen-
se responsabilitat al govern, que rebien 
388,40 € bruts mensuals el 2007, perce-
bran 100 € bruts mensuals. A més, els 
Grups Municipals tindran una retribució 
fixa de 100 € bruts al mes, més 70 € bruts 
al mes per cada regidor adscrit al grup, 
quan el 2007 rebien 360 euros fixes i 36 
per regidor adscrit. Aquesta proposta de 
retribució dels càrrecs electes s’ha fet en 
base a les recomanacions que ha fet ar-
ribar l’Associació Catalana de Municipis.

 El govern municipal defensa que aques-
tes retribucions suposen un estalvi de 
30.000 euros l’any respecte el 2007, re-
corda que l’any 2009 el ple va decidir 
reduir el sou de l’alcalde a 3.500 € bruts 
mensuals i lamenta les informacions ter-
giversades que es van difondre entre els 
veïns. L’alcalde, Bernat Graupera, apunta 
que les retribucions de l’any 2007 van ti-
rar endavant amb els vots favorables de 
CiU, ERC, GLL i el PSC, i vol fer consta-
tar que ara aquests darrers tres grups s’hi 
han oposat, tot i que la xifra total de la 
despesa s’ha reduït.

eleccions municipals

La Sala de Plens s’adequa a la nova composició municipal

Ràdio Llavaneres es fa 
sentir durant 
la campanya electoral

Les retribucions dels càrrecs electes, en xifres

Resultats de les eleccions municipals a Sant Andreu 
de Llavaneres:

Partit Vots 2011 % Regidors  Vots 2007 % 

Convergència i Unió 1334 33.1 7 1294 33.1

Esquerra Republicana de 
Catalunya - AM

658 16.3 3 511 12.19

Partit Popular 648 16.1 3 1091 26.04

Gent de Llavaneres - 
Entesa

438 10.9 2 377 9

Partit dels Socialistes - 
Progrés Municipal

375 9.3 1 404 9.64

SOS Llavaneres 343 8.5 1 325 7.76

Sentiment Llavanerenc 94 2.3 0 - -

Vots en blanc 140 - Vots nuls 62
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governació

obres públiques

medi ambient

La festa anual del cos de Mossos d’Esquadra, coneguda amb 
el nom del Dia de les Esquadres, es va celebrar el passat 26 de 
maig a Llavaneres. Els comandaments de la policia autonòmica 
de l’Àrea Bàsica Policial de Mataró, que dóna cobertura a la zona 
del Maresme central, van triar el pati de Can Caralt per portar 
a terme l’acte institucional de reconeixement i de felicitació als 
agents que donen servei als municipis de Mataró, Sant Andreu 
de Llavaneres, Caldes d’Estrac, Sant Vicenç de Montalt, Dos-
rius, Argentona i Cabrera. L’acte també va comptar amb repre-
sentants dels cossos de Policia Local d’aquestes localitats, a més 
de personalitats polítiques.

L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, que va presidir l’ac-
te institucional, va manifestar que és un orgull i un honor que 
els Mossos d’Esquadra haguessin triat Llavaneres per celebrar 
la festa anual del cos i va agrair en nom de tot el poble l’ajuda i 
la col·laboració que la policia autonòmica fa anys que presta a 
Sant Andreu de Llavaneres per garantir la seguretat de tots els 
ciutadans i ciutadanes.

L’Ajuntament ha aplicat una solució líquida als 
aparcaments de Jaume Brutau i de l’antic camp 
de futbol per evitar que el pas dels vehicles ai-
xequi polseguera. L’actuació ha comptat amb la 
col·laboració de l’ADF de Llavaneres, que ha fet 
una primera intervenció regant la superf ície de 
tots dos aparcaments amb el vehicle de què dis-
posa i, seguidament, la brigada municipal hi ha 
aplicat un producte líquid a base de clorur de 
sodi.
 
Aquesta mesura serveix per crear una capa pro-
tectora aïllant i evita que els vehicles aixequin 
polseguera quan transiten pels aparcaments, en 
benefici dels veïns dels voltants. Aquest tracta-
ment es farà de manera continuada.

La Font de la Llorita va ser es-
cenari, dissabte 4 de juny, de 
la celebració del Dia Interna-
cional dels Boscos a Sant An-
dreu de Llavaneres. Durant 
tot el matí hi va haver un se-
guit d’activitats organitzades 
des de l’Àrea de Medi Ambi-
ent, com ara una passejada 
per aprendre a identificar les 
diferents espècies d’arbres de 
l’entorn, un taller de dibuix 
infantil, una lectura de con-
tes i de poesia i una plantada 
d’arbres.

La Regidoria de Medi Ambient ha encarregat les tasques 
de neteja forestal de la finca municipal de Can Cabot de 
Munt, que comprèn gairebé 44 hectàrees de superf ície. 
Amb aquesta actuació s’aconsegueix reduir el risc d’in-
cendi forestal, ja que es retira la biomassa seca produïda, 
entre d’altres causes, pels arbres que van quedar malme-
sos pel temporal de neu del març del 2010, i s’eliminarà 
l’excés de densitat arbòria.
A més, les tasques de neteja forestal també tenen l’ob-
jectiu de millorar l’ecosistema de la finca, tot afavorint la 
biodiversitat de la zona i buscant l’evolució forestal cap a 
ecosistemes més madurs.
Els treballs de neteja forestal, que s’allargaran fins el mes de 
setembre, s’han adjudicat a l’empresa forestal d’Argentona 
J. Famadas i compten amb una subvenció de quasi 46.000 
euros concedida per la Direcció General de Medi Natural 
i Biodiversitat, que depèn del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Can Caralt acull el Dia de les Esquadres 

Tractament als aparcaments no asfaltats del municipi 

Llavaneres celebra el Dia Internacional 
dels Boscos 

Treballs de neteja a Can Cabot de Munt
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medi ambient

sanitat

El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), que elabora una 
empresa externa finançada per la Diputació, farà una avaluació 
de les emissions del municipi, acompanyada de diverses accions 
per tal de donar compliment al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses 
que Llavaneres va subscriure el maig de 2009, segons el qual, els 
ajuntaments es comprometen a reduir un 20% les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle abans de l’any 2020, en relació a les del 
2005, i es proposen que, almenys un 20% de l’energia utilitzada 
al municipi, provingui de fonts renovables.

El Pla té una durada de sis mesos i, durant aquest temps, 
s’avaluarà la despesa energètica dels equipaments municipals, 
de l’enllumenat públic i de la mobilitat, així com la gestió dels 
residus i de l’aigua que es fa a Llavaneres.

En aquest sentit, i de cara a millorar l’eficiència energètica també 
en l’àmbit domèstic, l’Ajuntament fa una sèrie de recomanacions 
a les llars de la vila, com ara vetllar perquè els electrodomèstics 
que es comprin siguin de baix consum, revisar els tancaments 
de la llar per evitar pèrdues d’energia, utilitzar més el transport 
públic, reduir els residus que generem i estalviar aigua.

Llavaneres ha signat un conveni amb el Consell Comarcal de 
Maresme per intentar frenar la proliferació d’aquest molest 
insecte. El tractament consisteix en l’aplicació de larvicides als 
embornals i a les reixes del centre de la vila que estan connectats 
al clavegueram unitari. Aquestes reixes i embornals disposen 
d’un sifó que produeix retencions d’aigua i, per tant, poden ser 
focus de cria del mosquit tigre. El producte s’aplica directament 
a l’aigua retinguda i elimina qualsevol larva que hi pugui haver. 
A banda d’aquest tractament, des de l’Ajuntament de Llavaneres 
ja s’estaven aplicant altres mesures per frenar la proliferació del 
mosquit tigre. Una d’elles consisteix en l’aplicació de biocida 
a cavitats dels arbres on s’acumula aigua residual, mesura que 
es fa amb regularitat per combatre tot tipus de mosquits. A 
més, des de l’Ajuntament també s’aposta per la implantació de 
depredadors naturals del mosquit tigre, com l’oreneta cuablanca 
i altres espècies d’ocell, o els peixos que trobem als diferents 
estancs i basses dels parcs i jardins de Llavaneres. Com a mesura 
addicional, l’Ajuntament també fa difusió de tríptics editats pel 
Departament de Salut de la Generalitat que informen sobre 
com combatre el mosquit tigre a nivell domèstic, mesures que 

passen, sobretot, per evitar l’acumulació d’aigua entollada. 

Finalment, la Regidoria de Sanitat també ha fet arribar a les 
escoles el conte La Piques ha arribat a la nostra ciutat, amb 
finalitats didàctiques sobre com prevenir l’existència del mosquit 
tigre. Editada per la Diputació de Barcelona, aquesta obra està 
adreçada als escolars de cicle mitjà de primària i explica la 
història del mosquit com si fos un conte on es recorda quin és 
l’origen d’aquest insecte, com arriba a les nostres latituds, com 
actua i com s’ha de combatre.

Les dades del primer trimestre del 2011 de la recollida porta a 
porta de la fracció orgànica han constat una gran millora en el 
reciclatge per part de la població de Llavaneres. Si la mitjana 
de residus impropis que s’havia comptabilitzat al 2010 era del 
24%, durant aquest primer trimestre s’ha aconseguit reduir la 
xifra fins al 4,64% en el cas dels comerços i al 4,45% en el cas 
dels habitatges particulars.

 Per contra, els residus impropis de la fracció orgànica dels 
contenidors soterrats continua essent encara elevada, amb un 
18,12% d’impureses, segons consta a les dades facilitades per 
la planta de transvasament de residus de Mataró. És per això 
que des de la regidoria de Medi Ambient es fa una crida als 
usuaris dels contenidors soterrats per millorar el reciclatge de 
la fracció orgànica.

Llavaneres elabora un Pla d’Acció Sostenible 

Noves accions per 
combatre el mosquit tigre 

Gran millora en el reciclatge de la fracció orgànica

L’Enquesta
Es realitzarà una enquesta oberta a la població per conèixer 
l’ús del consum energètic domèstic, de l’aigua i de la mobilitat 
de caràcter privat i públic a Llavaneres. L’enquesta es trobarà al 
web municipal i a diferents equipaments municipals. Esperem 
la vostra col·laboració.
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L’alcalde de Llavaneres es va reunir fa poques setmanes 
amb el Secretari General de l’Esport, Ivan Tibau, en una 
nova trobada amb administracions supramunicipals, 
per desencallar l’acabament de la nova zona esportiva 
durant aquest mandat. Durant la reunió, Bernat Grau-
pera va exposar la situació precària de les instal·lacions 
esportives municipals i les dificultats per les quals pas-
sa el procés d’acabament de la zona. Tibau va mostrar 
molt bona sintonia amb l’alcalde de Llavaneres i es va 
comprometre a incloure la zona esportiva de la pobla-
ció, amb la construcció d’un pavelló, d’un gimnàs i d’una 
piscina coberta, com a necessitat preferent dins del pro-
per Pla d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Ca-
talunya (PIEC). 

Aquesta trobada arriba després que l’alcalde es reunís a 
mitjans de març amb el director general d´Administració 
Local, Joan Cañada, per demanar la col·laboració de la 
Generalitat en la construcció dels equipaments que 
manquen a la zona esportiva de Sant Andreu de Llava-
neres. Bernat Graupera ha anunciat que el proper pas 
serà trobar-se amb responsables de l’Àrea d’Esports de 
la Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament ha adquirit un desfibril·lador que ha cedit 

gratuïtament al Club de Futbol de Llavaneres. L’objectiu 

és que tots els usuaris del camp de futbol municipal 

puguin beneficiar-se d’aquest aparell mèdic com a mesura 

preventiva davant de possibles complicacions cardíaques 

que puguin patir els jugadors i les jugadores durant la 

pràctica esportiva. L’adquisició del desfibril·lador ha 

suposat una inversió 2.800 euros que, segons l’alcalde, 

estan més que justificats perquè l’Ajuntament no pot córrer 

cap risc amb la salut dels infants i joves del poble.

El Club Bàsquet Llavaneres es va 
coronar el 8 de maig campió de 
Tercera Catalana. En un partit 
molt ajustat, i amb el suport de 
l’afició que va omplir la graderia 
del pavelló, els llavanerencs van 

aconseguir una important victò-
ria davant del Bàsquet Estrac que, 
a més de consolidar l’equip local 
al capdamunt de la classificació, 
s’asseguren l’ascens a Segona Ca-
talana.

esports

Nova trobada per 
desencallar la zona 
esportiva

L’Ajuntament dota el camp de futbol 
municipal amb un desfibril·lador 

El Club Bàsquet Llavaneres 
puja de categoria 

Oferta molt variada 
d’activitats lúdiques i 
esportives per als infants
Amb l’inici de les vacances esco-
lars arriba el torn dels casals i dels 
campus d’estiu que organitzen di-
ferents entitats i clubs.

El Club Bàsquet Llavaneres torna 
a proposar el Campus d’Estiu de 
Bàsquet, que enguany arriba a la 
novena edició i tindrà una durada 
de 3 setmanes (del 27 de juny al 15 
de juliol), amb flexibilitat setma-
nal d’assistència. Hi tenen accés 
els nens i les nenes nascuts entre 
2006 i 1997 i l’horari és de 9 a 17 h.

La Regidoria d’Esports organitza, 
un estiu més, els Cursets de Nata-
ció a la piscina municipal. Dividits 
entre iniciació i perfeccionament, 
es fan horaris de migdia i de tar-
da i van destinats a nens i a nenes 
nascuts a partir de 2007.

D’altra banda, la Regidoria d’Ense-

nyament també organitza el Casal 
d’Estiu i el Casal Esportmar du-
rant tot el mes de juliol i d’agost, 
en horaris de matí i de tarda, a 
més d’oferir servei d’acollida i de 
menjador. Mentre que el Casal 
d’Estiu és per a nens i nenes de P3 
fins a 6è de primària, el Casal Es-
portmar és per als infants de 1r de 
primària fins a 1r d’ESO.

Finalment, el CF Escola Llavane-
res organitza una nova edició del 
Campus de Futbol Sant Andreu de 
Llavaneres, que es fa del 4 al 22 de 
juliol amb l’objectiu de fer gaudir 
d’aquest esport, també durant les 
vacances, els nens i les nenes que 
ho vulguin. Com l’estiu passat, les 
famílies poden optar per matri-
cular els seus fills una, dues o tres 
setmanes. L’horari és de 9.30 a 18 
h i inclou dinar i una hora diària 
de lleure a la piscina municipal.
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L’oficina de l’OAC a Sant Pere s’ha re-
convertit en oficina d’informació tu-
rística, amb un nou horari d’atenció al 
públic i la contractació d’una informa-
dora turística a través d’un pla d’ocu-
pació subvencionat.

L’horari d’atenció al públic de la nova 
oficina d’informació turística és de di-
marts a dissabte, de 10 a 12.30 h i de 
17 a 19 h, mentre que diumenge obre 

de 10 a 12 h, uns horaris que es man-
tindran durant tot l’estiu fins el 21 de 
setembre.

Les funcions de l’oficina turística se 
centren a oferir informació munici-
pal i turística del poble, Les 3 viles i 
la comarca a ciutadans i a visitants; a 
potenciar la difusió de visites guiades i 
a gestionar la recollida i la creació del 
material d’informació turística.

Llavaneres estrena 
oficina d’informació 
turística a Sant Pere

promoció econòmica

Sant Andreu de Llavaneres és un dels munici-
pis de la comarca que s’ha adherit al projecte 
PORTA 22, oferint sis sessions d’orientació pro-
fessional i recerca de feina que van finalitzar al 
juny i que es repetiran els dies 8 i 22 de juliol. 
El  PORTA 22  és una plataforma d’accés lliure i 
on line que conté les eines necessàries i diversos 
itineraris per guiar les persones a avançar pro-
fessionalment. Informa els usuaris dels sectors 
econòmics, dels perfils professionals i de l’ori-
entació acadèmica i professional més adequada 
i els ofereix diferents canals d’ofertes de feina.

El taller d’impagats es 
demostra molt útil per al 
comerç local
El taller sobre la gestió d’impagats i com evitar-

los, realitzat el passat 1 de juny a la Biblioteca 

Municipal, va servir per explicar les accions que cal 

prendre per evitar aquesta situació, per gestionar 

el cobrament del deute a nivell extrajudicial i per 

emprendre accions judicials sense necessitat de 

contractar advocats i procuradors.

El curs de nutrició i dietètica 
també es tanca amb totes les 
places cobertes
El curs de nutrició, dietètica i manipulació 

d’aliments, que la Regidoria de Promoció 

Econòmica va organitzar en un temps rècord per 

donar resposta a totes les persones que s’havien 

quedat sense plaça en el curs de manipulació 

d’aliments celebrat a principis del mes de maig, va 

tornar a ser un èxit i es van esgotar les 25 places 

ofertades. Davant la bona acollida, l’Ajuntament 

ja està treballant per poder oferir noves 

convocatòries del curs de cara a un futur.

Davant la gran demanda que va 
generar el taller de creació de pàgines 
web, la Regidoria de Promoció 
Econòmica va haver de programar 
dues sessions durant el mes de maig, 
en les quals els usuaris van aprendre, 
de manera ràpida, a crear una 

pàgina web des de zero mitjançant 
l’aplicació Plisweb, sense necessitat 
de cap tipus de coneixement tècnic 
de programació ni de disposar de 
cap programa específic a l’ordinador, 
ja que el lloc web es gestiona 
directament des d’Internet.

Èxit als tallers de creació de pàgines web
Sessions formatives 
del Projecte PORTA 22

solidaritat i cooperació

L’AMPA de l’Escola Sant Andreu ha 
culminat l’acció solidària que va iniciar 
el passat mes de novembre, quan es 
va fer una crida a totes les famílies 
perquè donessin aquelles bicicletes 
que ja no utilitzaven. El pas següent va 
ser revisar-les totes i fer-ne una posta 
a punt, tasca que es va encarregar de 
fer el grup d’alumnes d’Orientació de 
l’Institut de Llavaneres. El lliurament 
de les 23 bicicletes a Aldees Infantils 
s’ha fet acompanyat d’un vídeo 
didàctic amb el qual els nens i les 

nenes acollits per l’ONG en podran 
fer el manteniment i la reparació.

Llavaneres dóna més de 20 bicis a Aldees Infantils 
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L’Ajuntament i la FAGEM 
potencien l’ocupació

Llavaneres es converteix 
novament en el plató de 
“La Riera” 

Sortida al teatre per anar 
a veure “Els Miserables”

L’escola Labandària 
guanya un dels premis 
del CAC

promoció econòmica educació 

comunicació cultura

L’Ajuntament de Llavaneres i la Federació d’Associacions i Gremis 
Empresarials del Maresme (FAGEM) han signat un conveni de 
col·laboració per millorar la competitivitat del municipi a nivell 
socioeconòmic i per fomentar la iniciativa privada.

El conveni estableix que els dos organismes col·laboraran en 
iniciatives encaminades a promoure la creació de llocs de treball 
estables i de qualitat, així com en la definició de línies estratègiques 
que afavoreixin l’enfortiment i el posicionament dels diferents 
sectors econòmics de Llavaneres. En  aquest sentit, l’Ajuntament i la 
FAGEM treballaran conjuntament per potenciar i impulsar el polígon 
industrial del municipi amb actuacions per atraure inversors.

El centre ha quedat primer classificat en la 8a edició dels 
premis El CAC a l’Escola en la categoria A, que correspon 
a l’alumnat i centres d’educació infantil i primària, amb un 
treball sobre la premsa. El projecte que es va presentar a 
concurs parteix del treball d’aula on s’ensenya a l’alumnat de 
cicle infantil a analitzar els continguts propis de la premsa 
escrita i el seu procés d’elaboració per a, finalment, contribuir 
en la producció de notícies pròpies que, posterioment, es 
publiquen en la revista trimestral del centre i que porta per 
capçalera El balcó de Labandària.

Amb aquest treball l’alumnat del centre realitza diferents 
activitats amb l’objectiu que es familiaritzin amb el text 
periodístic, que coneguin el diari i les notícies del món que 
ens envolta i que les analitzin de forma crítica. A més, el 
mateix alumnat realitza una o dues notícies per aula que 
posteriorment es publiquen a la revista de l’escola.

En la seva elaboració hi participen tots els alumnes del centre, 
de manera que és el millor exemple d’un treball que implica 
a tota la comunitat educativa (alumnes, famílies i mestres). 
Amb aquest primer premi del CAC, l’escola Labandària 
obté 2.000 euros que destinarà com a inversió pels projectes 
audiovisuals del centre.

Els equips de producció de La Riera han enregistrat noves seqüències 
de la sèrie a Sant Andreu de Llavaneres. El 23 de maig es van gravar 
escenes de la sèrie dels migdies de TV3 al passeig de Mare de Déu 
de Montserrat i al Parc de Ca l’Alfaro. I, d’altra banda, el passat 21 
de  juny es va enregistrar una nova seqüència de la sèrie al carrer del 
Doctor en què es simulava l’assassinat d’un dels personatges de La 
Riera.

Aquesta no és la primera vegada que l’equip de producció es fixa en 
el nostre municipi per enregistrar plànols d’exteriors de la popular 
sèrie televisiva.

La Regidoria de Cultura ens proposa anar a veure el 
musical amb més èxit del moment, Els Miserables. La data 
de la sortida és el 27 d’octubre, però les localitats es posen 
a la venda ja aquest mes de juliol davant la gran demanda 
d’entrades que s’està generant.

Els Miserables es representa al Barcelona Teatre Musical, 
on arriba després de 25 anys en cartell a 42 països d’arreu 
del món i amb una xifra d’espectadors que ja supera els 56 
milions.Les entrades estan a la venda fins el 9 de setembre 
a Ca l’Alfaro i únicament hi ha 100 localitats disponibles. El 
preu, que inclou l’entrada i el servei de bus, és de 50 euros.
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La Festa Major de la Minerva 2011 aposta 
per la continuïtat i per les tradicions

festes 

Aplicant la fórmula de “si una cosa 
funciona, millor no tocar-la gaire”, 
i adaptant-se al context d’austeritat 
de les administracions públiques, la 
Festa Major de La Minerva arriba els 
propers dies sense grans novetats a la 
cartellera, però mantenint l’essència 
de cada any.

No trobarem a faltar, doncs, les ac-
tivitats imprescindibles i més espe-
rades per tots, com són el correfoc 
amb els Banyuts de Llavaneres, els 
concerts de les orquestres Gira-Sol 
i Maravella, la cercavila de gegants, 
l’actuació castellera, el castell de focs 
o la cantada d’havaneres.

Una de les novetats d’aquest 2011, la 
trobem en les activitats per als més 
petits, ja que als tradicionals espec-
tacles infantils de la festa de l’escuma 
i xeringada, també hem d’afegir la 
Festa de la Platja, que es farà el 9 de 
juliol i que es complementarà amb el 
Dia del Mar el 24 del mateix mes.

També és novetat la Festa del Bàs-
quet, que es farà el 10 de juliol al 
passeig de Mare de Déu de Mont-
serrat i que comptarà amb exhibi-
ció i taller de la modalitat freestyle, 
acompanyats de DJ i animació. A 

més, tampoc no faltaran a la cita al-
tres activitats esportives com el tor-
neig de tennis taula, el campionat 
de Pitch&Putt, les partides ràpides 
d’escacs, el torneig de billar, el partit 
de futbol dels veterans, la pedalada 
popular i la iniciativa solidària del 
Mulla’t per l’esclerosi múltiple.

Complementant totes aquestes pro-
postes també trobarem les actua-
cions del grup del Casal de la Gent 
Gran Esperit de Joventut, amb xoco-
latada i ball i exposició de patchwork, 
la trobada anual de puntaires, la 
celebració de l’eucaristia, el festival 
benèfic contra el càncer, teatre o els 
Encants de la Dona.

També relacionada amb la Festa Ma-
jor, trobem la imatge que il·lustra 
La Minerva d’enguany i que podeu 
veure a la contraportada d’aquesta 
revista. Ha estat ideada per la disse-
nyadora local Gemma Formoso, que 
s’ha inspirat en el ball del Gladiol que 
tanca la Festa Major per elaborar el 
cartell d’enguany. Trobareu totes les 
activitats al programa de Festa Major 
que aquests dies rebreu a les vostres 
llars i que també podeu recollir als 
edificis de l’Ajuntament, de Ca l’Alfa-
ro i a la Biblioteca Municipal.

Del 8 al 18 de juliol, Llavaneres viurà el gruix de les activitats de la Festa Major 
d’estiu concentrades en dos caps de setmana
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grups municipals

Moltes 
gràcies!

CIU de Sant Andreu de Llavaneres vol agrair 
un cop més l’ampli suport que ha tingut 
a les eleccions municipals del passat 22 de 
maig, essent la primer força política amb 
diferència.
 
Sabedors que Llavaneres no pot estar aturada 
ni a mans de partits minoritaris de l’oposició, 
s’ha parlar amb tots el partits polítics, i hem 
decidit fer un pacte amb els tres regidors del 
grup municipal del PP. Així hem aconsegit 
fer un govern fort, sòlid, preparat i amb 
experiència de govern per afrontar els temps 
tan complicats que ens han tocat viure.
 
El nou govern municipal treballarà per 

aconseguir fer de Sant Andreu de Llavaneres 
un poble net, tranquil, segur, amb qualitat 
de vida i que creï ocupació. I ho farem amb 
quatre eixos de govern: no incrementar la 
pressió fiscal, reduir la despesa municipal, 
acabar la zona esportiva i continuar ajudant 
a les famílies.
 
En relació a l’enrenou i la demagògia que 
es fa, per part d’alguns grups, sobre el cost 
per a l’Ajuntament dels sous de regidors i 
grups municipals, s’ha de dir ben clarament 
que respecte fa 4 anys (2007) hem reduït 
la despesa en 30.000 €  anuals per aquest 
concepte. 
Moltes gràcies a tots!

Hem de dir que nosaltres no estem ‘molestos’ 
per la baixa remuneració que ens han 
assignat l’alcalde i els membres del Govern. 
Però sí creiem que això és una manera 
d’ofegar l’oposició, més si tenim en compte 
que es redueixen els plens a només un cada 
dos mesos, i de comprovar que no ens volen 
tenir en compte. 

Des d’ERC-Llavaneres sempre defensarem 
una entesa entre tots els polítics per tal que 
Llavaneres pugui tirar endavant. Entenem 
que el poble viu una situació econòmica greu 
i assumim que, si les remuneracions dels 
polítics s’han de disminuir, es disminueixen. 

El que no es pot permetre és que l’equip de 

govern s’assigni aquests sous desmesurats. 

Estem molt descontents amb el govern, i això 
que som just al principi de mandat. Esperem 
que, a partir d’ara, pensin en el poble i en els 
seus vilatans. Només així els farem costat.

Si vols col·laborar amb nosaltres o fer-nos 
arribar un suggeriment, envia’ns un correu 
electrònic a:

 esquerrallavaneres@gmail.com

Primera 
‘Alcaldada’

En primer lloc, el nostre agraïment a tots els ve-
ïns que el dia 22 de maig van anar a les urnes, 
votessin a qui votessin, per expressar la seva vo-
luntat. A tots ells, moltes gràcies.

Des del dia 11 de juny, el Partit Popular forma 
part del nou Equip de Govern de Sant Andreu de 
Llavaneres, decisió madurada i presa després de 
conversar amb la pràctica totalitat de les forces 
polítiques del nostre municipi. 

La nostra principal ambició per aquests pròxims 
quatre anys, és aïllar la crispació existent entre 
aquestes forces polítiques per així poder sumar 
esforços en benefici de tots.

Estem convençuts que, amb el treball de tots, 
aconseguirem una gran part dels programes 

electorals de tots i que no quedin en simples pro-
meses.

Des d’aquest espai volem dir a tots els veïns que, 
en el Partit Popular, trobareu persones que us es-
coltaran i que tractaran, en la mesura possible, de 
trobar solucions vàlides a les vostres propostes.

A la vostra disposició,
CARLOS BARTOMEU CASTRO
1r Tinent d’Alcalde

ANTONIO COSTA MATAS
3r Tinent d’Alcalde

ANTONIO MAJÓ VIVES
Regidor del PP

 A tots
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Amb una participació molt similar als an-
teriors comicis, ens hem quedat a pocs vots 
de poder aconseguir un nou regidor, el que 
ens hagués permès treballar amb més força. 
Això ens ha de fer reflexionar sobre la línia 
en la qual hem de seguir treballant i com 
hem d’encarar el futur, sense oblidar la filo-
sofia amb què vam engegar el partit.

Per altra banda, no podem deixar de fer es-
ment a la formació del nou govern, que ha 
de gestionar els recursos del poble en be-
nefici del poble, tot i que el primer que ha 
fet ha estat aprovar, amb el vot en contra 
de l’oposició, una pujada de sous per als 10 
membres que en formen part. 

Si apujar el sou de l’alcalde en un 30%, tenint 
en compte les finances de l’Ajuntament i el 
dèficit que presenta, és una gestió respon-
sable i austera, estem ben apanyats. Això 
sí, els regidors de l’oposició que han d’estar 
al dia de totes les mesures que es prenen a 
tots els departaments de govern, que han 
d’analitzar-les i donar propostes, passen de 
cobrar 345 euros, de l’anterior legislatura, a 
cobrar-ne 100 de bruts al mes.

Tot i això, no dubteu que seguirem treba-
llant amb la mateixa empenta que fins ara, 
en pro del poble, amb sentit comú i des 
d’una perspectiva totalment constructiva.

Després del 
22 de maig, 
toca fer 
balanç de 
resultats

Llavaneres 
ha parlat

Llavaneres va parlar el passat 22 de maig 
a les urnes. La meitat de Llavaneres; l’altra 
meitat va callar (un 45% no va votar). I va 
parlar seguint els dictats de les sigles, pel 
bé dels uns i per decepció dels altres. Però 
els que callen otorguen i Llavaneres tindrà 
el que ha volgut tenir. Felicitats als guanya-
dors.

S’ha trencat la dita popular que deia que als 
pobles es voten les persones i no les sigles. 
És que Llavaneres ha deixat de ser un poble 
amb identitat pròpia? No ha cregut això que 
hem dit tantes vegades i que ara molts pro-
pugnen a les places: “una altra forma de fer 
política és possible”.

Des d’aquí, volem agrair a CIU l’oferiment 
de formar part del govern, tot i no ser neces-
sari artimèticament. S’ha valorat l’oposició 
positiva i constructiva realitzada durants 
aquests últims quatre anys. Tant de bo ho 
hagués valorat el poble!

Continuarem en la nostra tasca d’oposició 
amb responsabilitat i intentarem convèncer 
els que otorguen i els que callen que, més 
enllà de les sigles, hi ha els principis i els va-
lors. 

I si algú ho dubta, “sí, és possible una altra 
forma de fer política”

A Gent tenim ben clar el nostre paper en la po-
lítica local. El vots ens han permès doblar la re-
presentació al consistori i ens han fet arribar el 
missatge que estem fent les coses prou bé. Ens 
devem als votants, al poble i al programa. L’ho-
nestedat és el que ens caracteritza i no hi renun-
ciarem mai.
No entenem com CiU i PP han pogut arribar a 
l’actual pacte vergonyant que tenim actualment 
al govern. Partits que ens han fet creure que te-
nien models ben diferents ara es mostren en sin-
tonia? No s’entén.
Ja hem viscut a Llavaneres situacions semblants. 
Pactes antinatura que han acabat passant factu-
ra a aquells que  només es consideren persones 
quan hi ha eleccions.
Els qui defensem una política decent i honesta 
no podem acceptar la sospita que els pactes es 

negocien des dels interessos personals, que són 
les dedicacions i els sous allò que acaba decidint 
amb qui es pacta i amb qui no.
Greus també són els primers passos d’aquest 
estrany govern: sous i dedicacions abusives i in-
justificades; reducció del nombre de plens, que 
passen a ser cada dos mesos en lloc de cada mes, 
tot fent més dif ícil la participació i la informació 
i, finalment, la delegació de competències dels 
Plens, públics i diversos, a la Junta de Govern, 
vetada al públic i amb assistència exclusiva dels 
partits al govern, PP i CiU.
Hem de reconèixer que no anem bé. Malgrat la 
feina que se’ns gira, el que no ens falta són les ga-
nes de fer-la el millor possible. Gràcies pel vostre 
suport. Endavant Llavaneres.

Gent 
indignada



Divendres, 8 de juliol 
20.00 h Actuació del grup artístic ESPERIT DE 
JOVENTUT, del Casal de la Gent  Gran de Sant 
Andreu de Llavaneres
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

Dissabte, 9 de juliol
10.00 h FESTA DE LA PLATJA: jornada lúdica 
pels més petits
Lloc: platja de Llavaneres
Organitzat per: Proactiva

11.00 h a 14.00 h i 17.00 h a 20.00 h 
Exposició de PATCHWORK
Lloc: sala de Ca l’Alfaro 
Organitzat per: Associació La Dona per la Dona

16.00 h TORNEIG DE TENNIS TAULA
Lloc: Institut Llavaneres

Organitzat per: Club Tennis Taula Llavaneres

17.00h ELS ENCANTS DE LA DONA: 
venda d’objectes d’artesania i decoració, roba, 
complements i... molt més!
Lloc: jardins de Can Caralt
Organitzat per: Associació La Dona per la Dona

22.00 h TEATRE: “A l’armari i al llit al primer 
crit”, de Lluís Coquard, a càrrec de la Companyia 
Inestable
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Secció de Teatre d’El Casal de 
Llavaneres

Diumenge, 10 de juliol
10.00 h  XIX TROBADA DE LA PUNTAIRE, 
amb la participació de diferents escoles, grups i 
tallers vinguts d’arreu de Catalunya
Lloc: carrer de Munt
Organitzada per: Puntaires de Llavaneres

10.00 h  FESTA DEL BÀSQUET: 3x3
Lloc: parc del passeig de la Mare de Déu de 
Montserrat
Organitzada per: CB Llavaneres
11.00 h a 14.00 h i 17.00 h a 20.00 h   
Exposició de PATCHWORK
Lloc: sala de Ca l’Alfaro 
Organitzat per: Associació La Dona per la Dona

11.00 h a 14.00 h MULLA’T PER 
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE: jornada de la natació 
solidària amb les persones afectades per aquesta 
malaltia 
Lloc: piscina municipal

FESTA DEL BÀSQUET: FREESTYLE IS THE 
REVOLUTION, amb SBM Freestyle
18.00 h Concurs de tirs lliures, habilitat i 
triples
19.30 h Exhibició freestyle

Festa Major LA MINERVA 2011
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L’alcalde de Sant Vicenç 
de Montalt, Miquel Àngel 
Martínez, ha fet arribar una 
carta d’agraïment a l’Ajun-
tament de Llavaneres per 
fer un reconeixement a la 
diligència i la professiona-
litat que van demostrar els 
membres de la Policia Lo-
cal de Llavaneres durant 
l’espectacular incendi que 
es va declarar el passat 26 
de maig al magatzem de la 
brigada municipal de Sant 
Vicenç. 

Els agents del cos policial de 
Llavaneres van col·laborar 
activament en les tasques 
de regulació del trànsit i 
d’acompanyament dels ca-
mions de bombers. Bernat 
Graupera ha traslladat la 
felicitació als agents del 
nostre poble i els agraeix el 
servei que brinden perma-
nentment tant a Llavaneres 
com als municipis de Cal-
des i Sant Vicenç, en el marc 
del conveni de col·laboració 
que mantenen les tres viles.

Els joves de Sant Andreu de Llavaneres ja poden fer ús del Casal de Joves després que aquest 
equipament fos inaugurat recentment. Els horaris d’obertura vigents des del 29 de juny són els 
següents: 
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h.
Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. 
Diumenges de 10 a 14 h.

La regidoria de Joventut acaba d’incorporar dues persones a través d’un Pla d’Ocupació subvencionat 
per la Generalitat de Catalunya que són les responsables de dinamitzar el Casal de Joves.

governació

joventut

Sant Vicenç 
agraeix la 
col·laboració de 
la Policia Local 
de Llavaneres

Horari d’obertura del Casal de Joves
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Diumenge, 10 de juliol
7 h matí, El Casal de Llavaneres
Sortida a la Costa Brava: Camí de 
Ronda
Travessa Port-Bou / Colera / Llançà
Vine a gaudir de les cales i 
paisatges de la Costa Brava. 
Durada 4 a 5 hores, sortida tot 
el dia.
Informació i inscripcions a 
secretaria del Casal 937.928.810 
o 677.875.508(Marià)
Organitzat per Secció Esportiva Casal 
de Llavaneres

10 h matí, Carrer de Munt
XIX Trobada de Puntaires
Si voleu participar a l’edició del 
2011 d’aquesta multitudinària 
trobada de Puntaires, cal que 
ompliu el següent formulari.
Organitzat per Regidoria de Cultura 
i Festes

Divendres, 15 de juliol
5 h tarda, Esplanada de Jaume 
Brutau
Fira d’atraccions i parades

Del 15 al 19 de juliol, les 
atraccions dels firaires 
s’instal·len a l’esplanada del 
passeig de Jaume Brutau. L’últim 
dia de fira es faran descomptes a 
tots els nens i nenes.

Dissabte, 23 de juliol 
4 h tarda, El Casal de Llavaneres
Sortida de Gegants a Barcelona
Cercavila de gegants, grallers i 
tabalers a les sis de la tarda pels 
voltants de la plaça de la Mercè, 

al bell mig d’un dels barris més 
emblemàtics de Barcelona.
Organitzat per Secció de Festes i 
Tradicions Catalanes d’El Casal de 
Llavaneres.

Divendres, 29 de juliol
 2/4 d’11 matí, Passeig de la 
Mare de Déu de Montserrat
Visita de l’Oficina Mòbil d’Atenció 
al Consumidor
Durada: De 10:30 a 13:00 h
Organitzat per Regidoria de Promoció 
Econòmica

agenda
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19.45 h Taller de freestyle
20.30 h Concert del MC Dawizard
Durant tota la tarda hi haurà un Dj i un 
presentador animant la festa, i un taller de 
Hip-Hop amb Yamila Jeannot
Lloc: parc del passeig de la Mare de Déu de 
Montserrat
Organitzada per: CB Llavaneres

Divendres, 15 de juliol
19.00 h ESPECTACLE INFANTIL: “Festa 
salada”, amb la companyia Encara farem salat
Lloc: plaça de la Vila
Organitzat per: La Xarxa d’Espectacle Infantil i 
Juvenil

21.30 h CORREFOC amb Els Banyuts de 
Llavaneres
Recorregut: aparcament del passeig de 
Jaume Brutau, plaça de la Vila, passeig de la 
Mare de Déu de Montserrat, avinguda de 
Catalunya i pati d’El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

23.00 h Nit de gresca amb ACADEMIA 
NOCTURNA 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Dissabte, 16 de juliol
09.00 h XIV CAMPIONAT PITCH&PUTT DE 
FESTA MAJOR: sortida simultània
Preu: 20 € adult / 15 € infantil 
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.30 h TORNEIG DE RÀPIDES D’ESCACS
Lloc: El Casal de Llavaneres
Organitzat per: Club d’Escacs Llavaneres
12.00 h XERINGADA INFANTIL  I FESTA DE 
L’ESCUMA, amb la companyia Yakumba! Quins 
trastos!
Lloc: pati de l’Escola Labandària
Organitzada per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

16.30 h XIV CAMPIONAT PITCH-AND-
PUTT DE FESTA MAJOR: sortida simultània
Preu: 20 € adult / 15 € infantil
Lloc: Escola de Golf HCP 1

17.30 h Ball i xocolatada per a la gent gran, 
amb animació i ball amb en JORDI BRU

Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

19.00 h Partit de Festa Major dels VETERANS
Lloc: camp de futbol
Organitzat per: CE Llavaneres

20.00 h Actuació castellera amb els 
CAPGROSSOS de Mataró
Lloc: plaça de la Vila

23.00 h Ball amb l’ORQUESTRA GIRA-SOL
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Diumenge, 17 de juliol
09.00 h XIV CAMPIONAT PITCH-AND-
PUTT DE FESTA MAJOR: sortida simultània 
Preu: 20 € adult / 15 € infantil
Lloc: Escola de Golf HCP 1

10.00 h SIMULTÀNIA D’ESCACS per a 
tothom, a partir de 10 anys, amb el mestre 
i campió d’Ucraïna i Catalunya, Viktor 
Moskalenko 
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzada per: Casal de la Gent Gran

10.00 h PEDALADA POPULAR: sortida des 
del passeig de la Mare de Déu de Montserrat i 
arribada al parc de la Mare de Déu de la Llorita 
Lloc: carrers de Llavaneres
Organitzada per: Club BTT Roc de l’Avi

11.30 h Concelebració solemne de l’Eucaristia 
presidida per l’arquebisbe de Barcelona, 
el cardenal Lluís Martínez Sistach, amb 
l’acompanyament musical del Cor Madrigalista, 
de Mataró. En acabar, acte d’adoració i 
benedicció amb el Santíssim Sagrament.
Lloc: Església parroquial

18.00 h CERCAVILA amb els gegants de la 
Colla de Sant Jaume del Barri Gòtic de Barcelona, 
la Colla del Cirerer de Mataró, l’Escola Mare 
de Lourdes de Mataró, l’Escola Labandària de 
Llavaneres,  El Prat de Llobregat, Montornès del 
Vallès, Sant Cugat del Vallès i Sant Andreu de 
Llavaneres 
Recorregut: El Casal de Llavaneres, 
avinguda de Catalunya, passeig de la Mare 
de Déu de Montserrat, plaça de la Vila, 
carrer de Clòsens, carrer del Doctor, passeig 
de Joaquim Matas, carrer de Munt i plaça 

de la Vila
Organitzada per: Secció de Festes i Tradicions 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres

21.00 h Cantada d’havaneres amb el grup 
BARCAROLA i rom cremat per a tothom
Lloc: platja de Llavaneres
Hi col·labora: CB Llavaneres

22.45 h CASTELL DE FOCS amb la pirotècnia 
Tomàs de Benicarló
Lloc: platja de Llavaneres

23.30 h Ball amb els Ai, Ai, Ai
Lloc: parc de Sant Pere

Dilluns, 18 de juliol
11.00 h a 14.00 h i 17.00 h a 19.00 h 
Inflables flotants i diversió en remull  
Lloc: piscines municipals  

19.00 h ESPECTACLE INFANTIL: “Zum”, amb 
la companyia  La Tresca i la Verdesca
Lloc: parc de Sant Pere
Organitzat per: La Xarxa d’Espectacle Infantil i 
Juvenil

19.00 h Concert de gala amb l’ORQUESTRA 
MARAVELLA
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

23.00 h Ball de gala amb l’ORQUESTRA 
MARAVELLA
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Diumenge, 24 de juliol
10.00 h DIA DEL MAR: aprèn a gaudir del mar 
i de la platja d’una forma segura
Lloc: platja de Llavaneres
Organitzat per: Proactiva

10.00 h I TORNEIG DE BILLAR: Semifinal i 
final
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitzat per: Casal de la Gent Gran

Dissabte, 30 de juliol
21.00 h Festival benèfic contra el càncer 
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Llavaneres contra el Càncer
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