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editorial

Estrenem un altre curs polític després dels comicis municipals del mes de maig. Mandat nou, 
energies noves, però el mateix compromís de servei a favor d’un model de poble net, tranquil, segur, 
amb qualitat de vida i que generi ocupació.

Una de les primeres decisions ha estat l’aprovació del pressupost de 2011, marcat per l’austeritat, per 
la rebaixa de la despesa i per la reducció de la plantilla de personal. Era una tasca urgent que permet 
començar a aplicar el pla de sanejament encarregat per l’Ajuntament. Lamentant les informacions 
tergiversades que es van difondre, m’he de referir, d’altra banda, a les retribucions dels càrrecs 
electes i dels grups municipals per reiterar que suposa una rebaixa respecte del cost de 2007.

En la línia de reduir la despesa, apostarem, com fins ara però fent un pas més, per mancomunar 
els serveis. En l’àmbit de Les 3 viles ja fa quatre anys que treballem conjuntament per compartir 
recursos. La novetat és que aplicarem aquesta filosofia de l’economia d’escala per millorar l’eficiència 
i el cost de la neteja dels equipaments municipals. S’està a punt de posar en marxa un contracte nou, 
conjuntament amb l’ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, per compartir aquest servei, cosa que 
permetrà estalviar molts diners.

Com cada mes de setembre, he tingut el goig de visitar les escoles de la vila i em plau dir-vos que 
són un exemple de qualitat i d’organització. Conversar amb els nens i nenes és una experiència 
molt enriquidora, que m’agrada repetir cada any. L’altra cara de la moneda d’aquest inici de curs ha 
estat el tancament provisional del Casal de Joves. Ho lamento profundament però com a alcalde no 
podia permetre la degradació de l’edifici. Cal que alguns joves aprenguin a respectar el que és de 
tots i a actuar de manera cívica.

A nivell nacional, hem de remarcar la sentència del TSJC, que posa en suspens el model d’immersió 
lingüística de la nostra escola pública, tan elogiat i admirat, i suposa un atac en tota regla a la nostra 
llengua, que és també la columna vertebral de la nostra cultura. Visca Catalunya!

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
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L’alcalde, Bernat Graupera, visita les escoles coincidint amb l’inici del curs escolar
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Els sis centres d’ensenyament de 
Llavaneres, les dues llar d’infants, les 
tres escoles de primària i l’institut, van 
començar al setembre el curs 2011-2012 
amb total normalitat. Un total de 1.723 
alumnes han tornat a omplir les aules de la 
localitat. La novetat d’aquest curs, a nivell 
de tot Catalunya, és la supressió de la sisena 

hora lectiva a primària i la consegüent 
modificació de l’horari escolar, que ara és 
de 9 del matí a dos quarts d’una i de 3 a dos 
quarts de cinc de la tarda. Durant aquest 
curs, a més, queda suprimida la setmana 
blanca del mes de febrer i, a canvi, les 
classes tampoc s’han avançat a primers de 
setembre com va passar l’any passat.

Nou curs escolar!
ensenyament

Detall del mural que la comunitat educativa de l’Escola Sant Andreu ha pintat al pati del centre

Els sis centres d’ensenyament de Llavaneres comencen les classes

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MINERVA
Número d’alumnes, de 4 mesos a 3 anys: 103
Número de mestres: 12

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL SANT NICOLAU
Número d’alumnes, de 4 mesos a 3 anys: 96
Número de mestres: 11

ESCOLA SANT ANDREU
Número d’alumnes: 394
Número de mestres: 26

Les dades ESCOLA SERENA VALL
Número d’alumnes: 448
Número de mestres: 29

ESCOLA LABANDÀRIA
Disposa d’una línia, des de P3 fins a 4t de 
primària
Número d’alumnes: 155
Número de mestres: 14

INSTITUT LLAVANERES
Número d’alumnes: 527
Número de professors: 54

L’Escola Municipal de Música ha començat el curs amb força 
novetats. La principal és la previsió de creixement en el nom-
bre d’alumnes: de 115 a 144. Per donar-los el servei necessari, 
també hi ha una nova incorporació a l’equip de professors, que 
passa a tenir 11 integrants. Pel que fa a les activitats, s’estre-
narà un grup de percussió, una coral d’adults i una classe de 
sensibilització musical per a nens i nenes de 4 anys.

De fet, les propostes lectives noves per al curs 2011-2012 a 
l’Escola Municipal de Música, són les responsables de l’incre-
ment en el nombre d’alumnes. El director de l’Escola, José An-
tonio Cabo, explica que s’estan potenciant les classes de grup 
com a eix transversal de l’escola. “Aquest fet ens ha permès 
créixer en nombre d’alumnes i donar una oferta més variada al 
poble de Llavaneres”, comenta.

Més alumnes i més oferta lectiva a l’Escola Municipal de Música

Més novetats
Pel que fa a primària, entre les nove-
tats d’aquest inici de curs cal desta-
car el canvi de direcció a l’escola La-
bandària. Montse Zarza n’és la nova 
directora. En aquest centre, a més, 
hi ha hagut un canvi també en l’em-
presa de càtering, que ara gestiona 
7itria i que durant aquest curs intro-
duirà la verdura ecològica al menú 
dels infants. A l’escola Labandària, a 
més, durant aquest curs estan rebent 
assessorament de l’Escola de Natura 
del Corredor per participar en el pro-
jecte d’escoles verdes.
 
A l’escola Serena Vall també hi ha 
canvis en l’activitat de menjador, que 
ara gestiona Colors. Una altra novetat 
en aquest centre és la realització de 
cursos per al professorat sobre l’ús 
de les pissarres digitals i sobre el pro-
jecte Filosofia 3/18, adreçat a millorar 
les competències socials dels alum-
nes a través del diàleg, de la reflexió i 
de l’acció. Així mateix, a l’escola Sant 
Andreu també s’ha ampliat l’oferta de 
les pissarres digitals i s’oferiran cur-
sos per ensenyar-ne el funcionament 
als mestres.

L’institut de Llavaneres, per la seva 
banda, estrena aquest curs servei de 
menjador amb cuina pròpia. Final-
ment, pel que fa a les escoles bressol 
municipals, cal destacar l’adquisició 
de mobiliari nou per a nens d’1 a 2 
anys a les aules de la llar Sant Nico-
lau per part de l’Ajuntament. A més, 
com cada any, el consistori ha apro-
fitat l’estiu per portar a terme les tas-
ques de manteniment als diferents 
centres educatius.
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L’alcalde de Llavaneres, Bernat Grau-
pera, i el delegat territorial del Govern 
català a Barcelona, Salvador Jorba, es 
van entrevistar a finals de setembre per 
parlar dels projectes pendents al muni-
cipi i de la col·laboració del govern català 
amb el consistori. L’alcalde va aprofitar 
la “bona sintonia”, que ve de fa temps a 
través d’UDC, per demanar-li suport 
per aconseguir més d’un milió d’euros 
del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) 
de la Generalitat i de Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat (XBMQ) de la 
Diputació per finançar el nou pavelló 

i la piscina descoberta de la nova zona 
esportiva municipal. A més, van repas-
sar l’inici de curs a les escoles del poble, 
van parlar del Pla d’Ordenació Urbanís-
tic Municipal –pendent de l’aprovació 
definitiva- i també van comprometre’s 
a intensificar la relació entre Policia Lo-
cal i Mossos d’Esquadra per millorar la 
seguretat. D’altra banda, Salvador Jorba 
va prendre nota de la mancomunació de 
serveis en el marc de les 3 viles i també 
del control d’accessos a través de les cà-
meres de videovigilància.

hisenda

alcaldia

Bona sintonia

El ple de l’Ajuntament de Llavaneres va 
aprovar dilluns 25 de juliol un pressu-
post de 13,5 milions d’euros d’ingressos 
i d’11,9 milions de despeses per a 2011, 
pressupost que presenta un superàvit 
inicial d’1,6 milions d’euros per tal de 
sanejar les finances municipals. L’apro-
vació dels comptes permetrà tirar enda-
vant la inversió per al centre logístic de 
la brigada municipal, que compta amb 
una subvenció del PUOSC de la Gene-
ralitat.

El ple va donar llum verda al pressupost 
general de l’Ajuntament per a l’any 2011 
per un total de 13.592.581,06 €, quanti-
tat que comprèn el pressupost de l’enti-
tat i el dels organismes autònoms muni-
cipals. Els comptes es van aprovar amb 
el vot favorable de CiU i de PP, al govern, 
i els vots en contra de tots els grups de 
l’oposició, ERC, PSC, GLL i SOS.

En la seva intervenció, el regidor 
d’Hisenda, Carlos Bartomeu, va voler 
aclarir que “la principal motivació 
de l’equip de govern per presentar el 
pressupost d’aquest exercici en una data 
tan avançada, ha estat la necessitat de 
donar cobertura, principalment, a la 
inversió del Centre Logístic, obra que 
està subvencionada per la Generalitat, 
i que ha estat objecte de canvis de 
finançament durant aquest any”. En 
segon lloc, segons va afegir Bartomeu, 
calia “donar compliment a les previsions 

que fixa el   Pla de Sanejament i estalvi 
elaborat per la Diputació de Barcelona”, 
que el ple va aprovar el passat 7 de març 
de 2011.

El programa d’inversions previst puja 
a  509.320,39 euros, i en destaca la in-
versió corresponent a la  construcció 
del Centre Logístic, amb 379.616,47 eu-
ros. El centre estarà ubicat a la nova zona 
industrial i acollirà la Brigada municipal 
i l’empresa concessionària del servei de 
neteja i de residus de la població.

Pel que fa als ingressos, s’han tingut en 
compte, segons el titular d’Hisenda,  la 
xifra real d’ingressos percebuts i liqui-
dats, constatats per rendiments d’exer-
cicis anteriors  i pel compte de gestió 
recaptatòria de l’any 2010 elaborat per 
la Diputació de Barcelona. Respecte les 
despeses, el regidor va assegurar que el 
pressupost s’ha elaborat “amb criteris 
de prudència” atesa la delicada situació 
econòmica general i de les finances mu-
nicipals.

L’alcalde, Bernat Graupera, per la seva 
banda, ha manifestat que és un pressu-
post “restrictiu”, en què s’aplica el pla de 
viabilitat econòmica, i ha destacat que 
els comptes preveuen una reducció de la 
despesa i també del capítol de personal. 
Pel que fa als ingressos, l’alcalde ha acla-
rit que el pressupost no preveu augmen-
tar la pressió fiscal als ciutadans.

Endavant amb el centre logístic
Consensuar el pressupost 
de 2012
D’altra banda, Bartomeu va avançar la in-

tenció del nou equip de govern i de l’àrea 

d’Hisenda de posar-se a treballar a partir 

de setembre en el projecte de pressu-

post per a 2012, per tal de presentar-lo a 

aprovació del Ple abans d’acabar l’any. 

“En aquest sentit, per part d’aquesta Re-

gidoria es demanarà la col·laboració dels 

diferents grups municipals per recollir, en 

la mesura que sigui possible, totes les pro-

postes i, d’aquesta manera, intentar con-

sensuar el pressupost del proper exercici, 

donada la complicada situació econòmica 

municipal”, va declarar Bartomeu. El regi-

dor ha anunciat que hi primarà l’austeritat 

i que s’hi incidirà en la creació de llocs de 

treball. En aquest sentit, una de les línies 

d’actuació serà la promoció de la zona in-

dustrial. 

L’oposició va aplaudir aquest oferiment 

però, en canvi, va oposar-se en bloc als 

comptes presentats per a aquest any per-

què els consideren “poc creïbles”, en cri-

tiquen la retallada de les inversions i de-

manen més esforços per reduir la despesa.

El ple municipal aprova els comptes del 2011
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El primer pas va ser l’execució del projecte 
d’endegament de la riera, per tal d’eixamplar-
ne el llit i consolidar-ne els marges, amb 
moviments de terres i amb col·locació de 
rocam de grans dimensions. La segona fase 
ha estat la construcció de la passera que, 
ben aviat, permetrà creuar la riera a l’alçada 
de l’escola Serena Vall, ja sigui a peu o amb 
bicicleta. La previsió és que el pas s’obri a 
finals d’octubre. El projecte es completarà amb 
la instal·lació d’un semàfor amb polsador per 
regular el trànsit de l’avinguda Sant Andreu 
i per facilitar el pas dels vianants fins a les 
instal·lacions de la nova zona esportiva. L’obra, 
amb un pressupost d’uns 380.000 euros, s’ha 
finançat en gran part a través del Pla Únic 
d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat, i 
també amb aportacions de Xarxa Barcelona de 
la Diputació i de l’Ajuntament de Llavaneres.

La Regidoria d’Urbanisme i Obres Públiques 
adequarà l’esplanada del passeig de Jaume 
Brutau. L’objectiu és compatibilitzar l’ús 
d’aquest espai entre vianants, bicicletes i 
vehicles, i també posar fi a la pols que generen 
els que hi estacionen. Aprofitant l’actuació, es 
canviarà l’enllumenat públic, ja que l’actual ha 
quedat obsolet. La regidora Sandra Carreras 
ha explicat que, en aquests moments, els 
serveis tècnics estan estudiant l’opció més 
avantatjosa per tal d’adequar de manera 
definitiva aquest espai. Fins ara s’han aplicat 
diferents materials per tractar d’eliminar la 
pols i la formació de bassals d’aigua en dies de 
pluja, però les operacions realitzades no han 
obtingut els resultats esperats.

Les persones interessades a adquirir un 
pis de protecció oficial a Llavaneres s’han 
de posar en contacte amb Grup Qualitat, 
l’empresa adjudicatària de les dues promo-
cions d’HPO pendents de construir al car-
rer de Sant Antoni i al parc de Can Rivière. 
Són habitatges amb protecció oficial, amb 
règim d’ús de venda general i amb un preu 
de venda a partir de 110.405 euros (IVA 
no inclòs). Tenen 1, 2 o 3 habitacions i dis-
posen de pàrquing i de traster. Per obtenir 
més informació, podeu trucar al telèfon 
902 11 59 59.

A l’esquerra, imatge virtual de la promoció 
de 25 habitatges d’HPO que es construirà 
al carrer de Sant Antoni. A la dreta, recre-
ació de l’edifici d’11 habitatges del parc de 
Can Rivière.

urbanisme

Més ben connectats

S’adequarà l’esplanada de Jaume Brutau 

En venda pisos de protecció 
oficial a Llavaneres

A punt per entrar en funcionament la passera per a vianants a la riera, que facilitarà 
l’accés a la nova zona esportiva
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governació

serveis municipals

La Policia Local ha comptat aquest estiu amb el reforç de 
dos agents com a policies de barri. Des de l’1 d’agost i fins 
el 30 de setembre, aquests dos agents s’han encarregat 
de tasques com ara la vigilància del centre del poble, a 
peu, i dels barris de mar, amb motocicleta, així com del 
control de les zones blaves i de les infraccions de trànsit. 
La valoració que en fa la Regidoria de Governació és molt 
positiva, ja que aquests dos agents han suposat un reforç 
de la presència del cos de seguretat a la via pública. Els dos 
guàrdies es van contractar procedents de les oposicions 
per a la confecció d’una borsa de treball de la Policia Local 
i el seu horari laboral ha estat de 9 a 14 h i de 17 a 20 hores. 

El regidor de Governació, Juan Manuel Garcia, s’ha 
adreçat per escrit a l’Escola Serena Vall per informar el 
centre dels canvis viaris que s’han portat a terme per 
millorar la mobilitat en les entrades i sortides dels alumnes. 
Entre d’altres, s’ha habilitat una zona d’estacionament 
al final del carrer dels Til·lers i s’ha pintat un nou pas de 
vianants davant de l’entrada a l’escola. A més, durant el 
mes d’octubre, es preveu obrir la passera de vianants que 
connectarà l’edifici amb l’altra banda de la Riera. 

Millor senyalització viària
D’altra banda, la Regidoria de Governació ha portat a 
terme durant aquest estiu un seguit de millores pel que 
fa a la senyalització i a la pintura viàries. S’han pintat 
dues noves zones de càrrega i descàrrega i també dues 
noves places d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda. També s’han repintat zones d’aparcaments i s’han 
col·locat miralls per facilitar la visibilitat del trànsit.

Aconseguir que les àrees de recollida d’escombraries siguin un punt 
verd i no racons bruts i plens de deixalles, és un repte que s’aconse-
gueix amb la implicació de tota la ciutadania. Una de les prioritats 
del mandat serà que es compleixin els horaris de recollida de les 
escombraries, que en el cas del porta a porta és de 21 a 23 hores. 
Un altre objectiu és que les diferents fraccions de la brossa s’intro-
dueixin dins del contenidor pertinent. S’ha de recordar, a més, que 
hi ha una deixalleria a la disposició dels ciutadans.

Amb aquestes fites la Regidoria de Serveis, que encapçala Salvador 
Ramon, fa una crida a la col·laboració ciutadana i demana als veïns 
i a les veïnes que contribueixin a mantenir el poble net. Es tracta 
bàsicament de tenir cura del mobiliari urbà, com si fos el de casa, i 
de respectar els horaris de les recollides. Volem el poble net. Amb 
la col·laboració de tots, ho farem possible!   

Bon balanç del reforç d’estiu de la Policia Local

Millorar la mobilitat a l’entorn de l’escola Serena Vall

La Regidoria de Serveis fa una crida al civisme per mantenir netes i 
endreçades les àrees de recollida d’escombraries

A casa, ho faries?

Detall d’algunes de les actuacions que ha portat a terme la Regidoria 
de Governació per millorar la senyalització viària
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promoció econòmica

La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Llavaneres ha programat vuit cursos i tallers per aquesta tardor
Es tracta d’un pla de formació gratuït per a l’usuari que té com 
a objectiu promoure l’eficiència  i fer costat a l’empresariat 
local. Ofimàtica, Internet i gestió de les vendes i les despeses 
són algunes de les temàtiques escollides per a aquest programa 
lectiu, que es va posar en marxa al setembre amb dos tallers, 
Ofimàtica i Com reduir les despeses, i que s’allargarà fins el 14 
de novembre. Per a inscripcions, consulteu el web municipal: 
www.santandreudellavaneres.cat o adreceu-vos a Ca l’Alfaro.

El regidors de Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme, Carlos Bartomeu, i el de Relacions amb 
Empresaris i Comerciants, Antonio Costa, s’han 
adreçat per escrit als comerços i a les empreses del 
poble amb l’objectiu d’estrènyer el contacte entre 
l’empresariat local i el consistori nou. A la carta, 
se’ls ofereix assessorament i informació sobre les 
qüestions que considerin rellevants i se’ls convida a 
demanar dia i hora de visita per tal de mantenir una 
entrevista.

Arriba la festa 
gastronòmica de la 
tardor
Donar a conèixer la cuina autòctona, 
les especificitats culinàries de Llava-
neres, és l’objectiu que des de fa 13 
anys es persegueix amb la Promoció 
de Productes Típics, que aquest 2011 
celebrarem els dies 26 i 27 de no-
vembre. Com sempre, al passeig de la 
Mare de Déu de Montserrat i durant el 
cap de setmana, s’ubicarà la fira d’ali-
mentació. Hi tindran lloc la degusta-
ció de la poma farcida, la cuina del 
bolet i la coca de Llavaneres, diumen-
ge al matí, a preus populars. A més, del 18 al 30 de novembre, els restaurants 
participants serviran els menús de la Mostra Gastronòmica.

El 30 de novembre, Sant Andreu
Llavaneres celebrarà la Festa Major d’hivern per Sant Andreu amb propostes 
culturals i esportives que se celebraran a l’entorn del dia 30 de novembre, 
diada del patró del poble. Entre altres propostes, ja hi ha anunciada la nit de 
poesia i swing, el concert a l’església parroquial i l’estrena teatral a càrrec 
de la companyia Inestable d’El Casal de Llavaneres. Pel que fa als Esports, 
no hi faltaran la prova de resistència de ciclomotors ni les ràpides d’escacs. 
Per prendre nota dels actes, caldrà consultar properament el web municipal 
www.santandreudellavaneres.cat. 

Formació contra la crisi

Estrènyer el contacte 
amb l’empresariat

Crea la teva pàgina web
6 d’octubre de 18 a 20h
Escola Sant Andreu
Obert a públic en general
Organitza: Edertone
 
Com incrementar les vendes?
25 d’octubre de 13.30 a 16.30h
Biblioteca Municipal
Dirigit a empresaris, 
comerciants i autònoms
Organitza: Àrea de Comerç de 
la Diputació de Barcelona- 
Tallers Modernitza’t
 
Eines de millora per cercar 
i gestionar la informació a 
Internet
8 i 9 de novembre de 18.30 
a 20h
Escola Sant Andreu
Dirigit a persones aturades
Organitza: I am a cookie.com

Eines de millora per cercar 
i gestionar la informació a 

Internet
15 i 16 de novembre de 18.30 
a 20h
Biblioteca municipal
Dirigit a empresaris, 
comerciants i autònoms
Organitza: I am a cookie.com
 
Tallers d’emprenedoria
11 de novembre
Fonts d’informació i xarxes 
socials
1r taller de 8 a 10h
2n taller d’11.30 a 13.30h
14 de novembre
D’11.30 a 13.30 h
Passos a seguir per crear la 
teva empresa
Institut de Llavaneres
Dirigit a alumnes de 1r i 2n 
de batxillerat que realitzen el 
crèdit d’Economia
Organitza: Maresme 
Servei d’Emprenedoria (CC 
Maresme)

TALLERS OCTUBRE-NOVEMBRE
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Si t’agrada el món 
del còmic o vols des-
cobrir-lo, ara tens 
una oportunitat fan-
tàstica. El proper 15 
d’octubre, la Biblio-
teca municipal posa 
en marxa el Club de 
lectura del còmic, 
que dirigirà Xavier 
Calderer. Les troba-
des seran mensuals, 
el tercer dissabte de 
cada mes, a les 12 del migdia. Per obrir el club 
del còmic, l’obra escollida ha estat El invierno 
del dibujante, de Paco Roca.

Les inscripcions són obertes. Per a més infor-
mació, podeu contactar-hi per correu electrònic 
a  b.st.andreulla@diba.es  o per telèfon,  trucant 
al 93 792 68 72. A cada sessió, es repartirà en 
préstec un còmic que la biblioteca proporciona-
rà a cadascun dels integrants del Club. Els par-
ticipants el llegiran i el comentaran en la sessió 
següent, seguint la mateixa dinàmica dels clubs 
de lectura de novel·la que la Biblioteca ha orga-
nitzat fins ara. La idea, segons explica el director 
de la Biblioteca, Manel Aires, és introduir els 
assistents en el món del còmic. El primer any 
caldrà descobrir-lo i en els anys següents anar-
hi aprofundint segons les preferències del públic 
assistent.

“Fruit d’una gran sensibilitat i d’un 
gran sentit creatiu”. Amb aquesta pre-
missa, i en paraules del crític d’art Pere 
Pasqual, el Museu-Arxiu de Llavane-
res convida a conèixer l’obra pictò-
rica de Marc Prat, un jove mataroní 
que, des del seu estudi d’Arenys de 
Munt, presenta una sèrie de claustres. 
Aquests espais plasmen la recerca 
constant de l’espiritualitat de l’artista, 
que demostra un ingent domini de la 
tècnica i del dibuix.  

L’exposició dedicada a Marc Prat, que 
també és músic, es podrà visitar fins 

el 23 d’octubre i donarà pas a la des-
coberta d’un altre jove valor, veïna de 
Llavaneres, Beth Fornas, que ens pre-
sentarà les seves escultures i les seves 
ceràmiques del 28 d’octubre al 20 de 
novembre. Serà la tercera proposta 
d’una temporada que va obrir al se-
tembre un clàssic: la pintura d’Antoni 
Lleonart, un artista mataroní que ens 
ha convidat a visitar paisatges de di-
verses contrades de la geografia cata-
lana, com el Montseny i les Guilleries, 
o bé entorns com les immediacions 
de la llera del riu Ges, a la comarca 
d’Osona.

cultura

Si t’agrada el còmic...Clàssics i joves valors obren la 
temporada del Museu 

L’elecció del primer hereu gegant 
del Maresme, a Llavaneres 

Llavaneres serà l’escenari de l’elecció 
del primer hereu dels gegants del Ma-
resme el proper 20 de novembre. Des-
prés de 20 anys d’eleccions de la pu-
billa entre les gegantes de la comarca, 
la primera de les quals es va celebrar 
també a Llavaneres, ara arriba el torn 
dels cavallers. A partir de les 10 del 
matí, la trentena de colles convidades 
plantaran els seus gegants al passeig 
de la Mare de Déu de Montserrat. La 

novetat serà la presència dels gegants 
de Benicarló. Hi haurà cercaviles, una 
de les colles de mar i una altra de les 
de muntanya, balls i proclamació de 
l’hereu, que durant tot un any lluirà 
un faixí commemoratiu. Com a clo-
enda, al pavelló se servirà un dinar de 
germanor per a unes 800 persones. La 
festa, l’organitzen els geganters d’El 
Casal de Llavaneres amb el suport de 
l’Ajuntament. 

La Inestable d’El Casal 
s’atreveix amb “Terra Baixa”, 
en la 14a Mostra de Teatre 
Dani Tàpias
La secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres ja té 
a punt la programació de la 14a Mostra de Teatre 
Dani Tàpias. Es farà del 12 de novembre al 18 de 
desembre i inclou tres obres de teatre i una vetllada 
de poesia. La mostra s’estrenarà amb l’obra Ja en 
tinc 30!, a càrrec del grup Sogtulakk de Granollers, 
el 12 de novembre (22 h), a la sala polivalent d’El 
Casal. La companyia Inestable d’El Casal entrarà 
en escena el 18 de novembre (22 h). Presentarà en 
primícia Terra Baixa, d’Àngel Guimerà. L’obra es 
podrà tornar a veure diumenge 20 de novembre, 
a les sis de la tarda. El 9 de desembre serà el torn 
de la Nit de Poesia a La Cava d’El Casal (22 h). La 
Mostra s’acomiadarà del públic el 18 de desembre 
(18 h) amb la representació de la mítica obra La 
gata sobre la teulada de zinc a càrrec del Patronat 
Parroquial de Santa Maria de Palautordera.

Aquest mes d’octubre coneixerem l’obra pictòrica de Marc Prat

La Biblioteca municipal estrena un 
Club de lectura de còmics
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El balanç del servei de vigilància de la 
temporada de platges d’aquest estiu, que 
supervisa la Regidoria de Sanitat, és força 
satisfactori. Respecte de l’any passat, entre 
l’1 de juny i fins el 10 de setembre s’han 
reduït en una quarantena el nombre d’as-
sistències a banyistes, de 182 a 141. Segons 
els responsables de l’empresa adjudicatària 
del servei, Pro-Activa Serveis Aquàtics SL, 
aquest fet és a causa que s’ha intensificat la 
feina de prevenció d’incidències per evitar 
insolacions, cremades, ferides i altres com-
plicacions.

Les causes de les intervencions dels so-
corristes durant la temporada d’estiu a la 
platja de Llavaneres van ser: 72 picades de 
medusa, 3 al·lèrgies o altres picades, 2 li-
potímies, 41 ferides, 1 contusió, 2 cefalees, 

2 casos d’epistaxi i 18 situacions diverses 
més. Dues de les assistències van requerir 
evacuació amb ambulància.

Un altre dels serveis que han ofert els so-
corristes ha estat ajudar a banyar-se a per-
sones amb discapacitats. I s’hi han d’afegir 
les accions preventives i informatives als 
banyistes, per tal de fer-los arribar consells 
sobre l’exposició al sol i sobre temes de sa-
lut en general. A més, els socorristes van 
repartir tota mena de material divulgatiu 
entre els usuaris.

Durant l’estiu, a les platges, també s’hi han 
organitzat festes i activitats, com ara la Fes-
ta de la Platja o el Dia del Mar, i programes 
lúdics adreçats a la gent gran i a petits i a 
adolescents.

Més val prevenir
sanitat

Petició perquè es 
reprengui el servei 
d’urgències al CAP de 
Llavaneres
El ple de l’Ajuntament va aprovar per 

unanimitat, el 25 de juliol, una moció en 

què s’insta el govern de la Generalitat de 

Catalunya a fer marxa enrere en la deci-

sió de suprimir el servei d’atenció conti-

nuada i urgent al CAP de Llavaneres, que 

donava servei a les 3 viles (Llavaneres, 

Sant Vicenç i Caldes). En la moció, pre-

sentada pels grups municipals de CiU i 

PP, s’argumenta que amb aquesta decisió 

s’obliga els veïns i les veïnes a desplaçar-

se fora del municipi en cas de necessitar 

assistència sanitària durant la matinada i 

els caps de setmana i festius.

El Casal del Pèsol, també 
en marxa
El Casal de Joves amb Disminució també 

es va retrobar al setembre. El constituei-

xen joves d’entre 18 i 35 anys que es reu-

neixen cada dissabte a la tarda, de 16 a 

20 hores; que s’autoanomenen la Colla del 

Pèsol i que, a més de compartir aquesta 

estona de lleure i de fer amics, aprenen a 

treballar l’autonomia personal. És per 

això que, a part de fer activitats a l’aula, 

en moltes ocasions surten d’excursió: es 

desplacen amb el tren, coneixen gent, vi-

siten altres poblacions...

El passat mes d’agost aquests joves van 

marxar de colònies. La sortida va estar 

finançada gairebé al cent per cent per 

l’Ajuntament, que hi va destinar 2.000 eu-

ros, i per una empresa privada del muni-

cipi que va fer un donatiu de 3.000 euros.

Actualment les trobades de la Colla del 

Pèsol s’estan fent a El Casal de Llavane-

res, però el consistori té la voluntat d’in-

tegrar-les en l’activitat del Casal de Joves 

quan es reobri. El Casal de Joves amb Dis-

minució és un projecte de la Regidoria de 

Benestar Social, en col·laboració amb la 

Diputació de Barcelona.

benestar social

Aquest pla està adreçat a majors de 18 
anys i ofereix de manera gratuïta cursos 
de català i de castellà. El 4 d’octubre se’n 
farà una reunió informativa. Les classes 
són impartides per una professora titulada 
i es fan a la Biblioteca municipal. Aquest 
curs s’impartirà alfabetització en castellà i 
dos nivells de català. En canvi, per falta 
de demanda, es deixa de fer la classe de 
castellà. Les inscripcions estan en marxa, 
de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h, 
a Ca l’Alfaro, a càrrec de la Regidoria de 

Benestar Social, que convoca les persones 
interessades a una reunió informativa 
el proper 4 d’octubre, a les 6 de la tarda, 
a la Biblioteca. El termini per inscriure’s 
finalitza el 29 de novembre. La Regidoria 
informa que a partir d’aquesta data no 
s’acceptaran alumnes nous.
Horaris nous
Català I: Dimarts, d’11.00 a 13.00 h
Català II: Dimarts, de 16.00 a 18.00 h
Alfabetització: Dilluns, de 9.00 a 11.00 h

El curs del pla d’acollida a nouvinguts es 
posa en marxa el 10 d’octubre

El servei de vigilància de platges tanca un bon estiu
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La solidaritat va a més

La festa dels més grans

benestar social

Satisfacció total a Llavaneres contra el càncer, que aquest any podrà destinar 
20.000 euros per contribuir a la investigació de la lluita contra aquesta malaltia. Els 
beneficiaris seran les mateixes entitats de l’any passat: l’Institut Català d’Oncologia de 
Girona, que investiga el tractament de la leucèmia infantil, i la Fundació de l’Hospital 
Sant Joan de Déu, que també es dedica a la recerca de tractaments per al càncer 
infantil. Aquesta entitat, que dirigeix el llavanerenc Jaume Mora, ja va rebre el donatiu 
l’any 2008. Llavaneres contra el càncer celebrarà l’acte de lliurament del donatiu el 14 
d’octubre, a les 19 h, a la sala de plens de l’Ajuntament.

Aquesta xifra rècord s’ha aconseguit perquè aquest any l’entitat ha incrementat el 
nombre d’activitats solidàries per recaptar fons, tal com explica la presidenta, Salomé 
Royo. A més del Festival Benèfic 2011, que ha portat artistes de prestigi reconegut, 
del III Torneig de Pitch and Putt i de la passejada solidària, s’hi ha d’afegir la venda 
de flors que es va realitzar durant l’estiu. D’altra banda, la sort va trucar a la porta de 
l’associació en el sorteig de la loteria de Nadal.

Llavaneres contra el càncer ja treballa en la propera activitat, la primera del nou curs. 
Es tracta de la passejada i la pedalada del Dia internacional del Càncer de Mama, que 
tindrà lloc un diumenge de finals d’octubre, a partir de les 9 del matí, al passeig de la 
Mare de Déu de Montserrat.

Des de fa 55 anys, el Patronat Local de la Vellesa enceta el curs 
escolar amb una festa dedicada als majors de 75 anys. Aquest 
any la cita va ser el 18 de setembre, amb el tradicional dinar de 
germanor al pavelló, que va comptar amb actuacions musicals 

i també amb un homenatge dedicat a la memòria de Francesc 
Gurri. La trobada va començar amb la tradicional missa solemne. 
Com cada any, la celebració es completa amb una excursió; 
aquest cop la destinació triada ha estat Besalú.

Llavaneres contra el càncer bat un rècord i recull 
20.000 euros

Més ajuda a les famílies 
amb necessitats
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
donarà 10.000 euros més a Càritas, en el 
marc del conveni de col·laboració signat 
entre el consistori i aquesta entitat benèfica, 
per atendre l’elevada demanda de peticions 
d’ajuda de famílies del poble afectades per 
la crisi econòmica. La proposta d’acord té 
en compte les dificultats que passen 
algunes cases del poble per culpa de la crisi 
econòmica, que sovint s’adrecen directament 
a Càritas parroquial de Sant Andreu de 
Llavaneres per demanar ajuda bàsica, 
sobretot d’aliments.

La partida de 10.000 euros prové d’un estalvi 
de què disposava l’Ajuntament i s’inclou en el 
projecte de pressupost per al 2011. En el ple 
de 30 de març ja es va aprovar l’atorgament 
a Càritas d’una subvenció de 8.400 euros en 
compliment de la moció presentada pel grup 
municipal del PP.

Cursos per a la gent gran
El Casal de la Gent Gran ja té en marxa els 
tallers del nou curs escolar. Hi ha tota mena 
de propostes. Entre d’altres, destaquem el 
programa Edat d’Or, activitat de gimnàstica 
per a majors de 60 anys per a la qual encara 
hi ha places, que es fa al Gim Llavaneres i 
que ofereix dues classes setmanals per 10 
euros al mes. Els cursos compten amb una 
subvenció de l’Ajuntament de Llavaneres. 
Per a més informació, cal adreçar-se a la 
secretaria del Casal.
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Fins l’estiu que ve

19 parelles s’enfronten en el segon Torneig de Frontó 

esports

Un total de 161 inscrits han participat enguany en els cursets de 
natació d’estiu a la piscina municipal durant els mesos de juliol i 
agost. Al juliol, hi va haver 56 alumnes al grup d’iniciació i 37 al 
de perfeccionament. Durant l’agost, van ser 36 els nens d’inicia-
ció i 32 els del grup de perfeccionament.

Els cursets es van acomiadar dissabte 27 d’agost a la tarda, amb 
la tradicional festa de cloenda, que va reunir a la piscina muni-

cipal més de 125 participants, a més de familiars i amics. Hi va 
haver exhibicions, competicions, lliurament de trofeus als gua-
nyadors d’11 categories diferents i medalles per a tots els nens i 
nenes. Per finalitzar la festa, com és tradició, els alumnes es van 
capbussar per recollir i endur-se a casa les pilotes, les síndries i 
els melons que el regidor d’Esports, Josep Molins, i els monitors 
havien llençat a l’aigua.

Un total de 19 parelles van prendre part, dissabte 10 de setembre, 
en la segona edició del Torneig Popular de Frontó, organitzat 
per Vallserena Club i la Regidoria d’Esports al frontó de l’antic 
institut. La jornada va començar a les 10 del matí, amb partits 
entre set parelles de la categoria d’aficionats. Els guanyadors 

van ser Ignacio i Alejandro Fernández i els subcampions José i 
Juan Flores. A la tarda es van enfrontar 12 parelles en categoria 
absolut. En aquest cas, els campions van ser Víctor González i 
Óscar Graupera i en segona posició van quedar Oriol Navarro 
i Chema Costa.

La festa de cloenda dels cursos de natació va tenir lloc dissabte 27 d’agost
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mobilitat i transport

joventut

El bus de Llavaneres amplia el 
recorregut a Can Sanç

Des del 12 de setembre i coincidint amb la posada en marxa 
dels nous horaris per adaptar-se al tren, el bus urbà C-22 ha 
ampliat el recorregut llarg, que es fa sis cops al dia, i els caps 
de setmana i festius. L’objectiu és donar una millor cobertura 
als veïns del barri de Can Sanç, tal com destaca el regidor de 
Transports, Antoni Costa. Quan arribin a l’estació, els busos que 
realitzen el recorregut llarg, pujaran per l’avinguda de Can Sanç 
i continuaran per les Cases Blanques, el Turó Blau, el Sot del 
Figuerol i els nous habitatges de Corpedificacions. Per recollir 
i deixar passatgers per aquests  viatges de recorregut llarg,  es 
creen dues noves parades: una a l’alçada de l’antic Tennis Park 
i l’altra just abans d’arribar a la Marinada, davant de la nova 
zona residencial, a l’N-II. Aquesta darrera parada evitarà que 
els passatgers hagin de creuar la carretera per anar cap a casa, 
com passa ara amb la parada de davant de la Marinada.

Coincidint amb els nous horaris per connectar amb el tren, els busos que fan el 
recorregut llarg milloraran la cobertura dels veïns del barri

Carnet de l’estudiant
A partir de l’1 d’octubre, els estudiants que vulguin gaudir dels abonaments municipals del bus interurbà, hauran de mostrar el carnet d’estudiant al 
conductor, expedit pel centre docent (Institut de Llavaneres) o bé per l’Ajuntament. Per a més informació, cal contactar amb l’OAC.

Tancament provisional 
del Casal de Joves
La junta de govern de l’Ajuntament de 

Llavaneres va acordar per unanimitat, 

en una sessió extraordinària el 8 de 

setembre, el tancament provisional 

del Casal de Joves municipal per repa-

rar els desperfectes ocasionats a l’edi-

fici i prendre les mesures de control 

d’accés i de seguretat necessàries per 

a l’equipament.
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entrevista: el govern municipal

Segon mandat com a alcalde de Llavaneres. 
Com afronta el repte?
Amb orgull, amb humilitat i amb molta 
responsabilitat. Els resultats de les elec-
cions municipals del 22 de maig van ser 
una recompensa a quatre anys de feina 
molt intensos. Ha estat molt engresca-
dor encapçalar una candidatura que ha 
esdevingut novament la primera força 
política municipal, amb molta diferèn-
cia respecte de les altres opcions. Tam-
bé és molt encoratjador poder oferir un 
govern molt fort i cohesionat, que gau-
deix d’una majoria estable gràcies a uns 
socis, els tres regidors del PP, amb els 
quals tenim molt bona sintonia en te-
mes municipals, estem treballant molt 
bé i compartim un model de poble net, 
tranquil, segur, amb qualitat de vida i 
que generi ocupació.

La situació és ben diferent a la de quatre anys 
enrere: canvi de socis de govern, estat econò-
mic molt delicat...
És cert que la conjuntura econòmica és 
molt delicada, però nosaltres som res-
ponsables i estem fent els deures. La 
solidesa del govern municipal a què em 
referia també ens permetrà sortir-nos-
en amb més facilitat. Ja estem aplicant 
un pla de sanejament i hem començat 
a aplicar noves mesures d’estalvi, de re-
ducció de despesa i de reducció de per-
sonal, sense deixar de fer inversions. Tot 
això sense incrementar la pressió fiscal i 
començant a crear ocupació. La prioritat 
és sortir de la crisi. Les nostres finances 
no estan tan malament com alguns, de 
manera irresponsable i partidista, volen 
fer creure. Segons la Diputació de Bar-
celona, som uns dels municipis amb 
menys endeutament. Això ens dóna 
molt de marge per continuar treballant.

Quin balanç final fa de l’anterior mandat?
Molt satisfactori. Vam controlar 
l’economia municipal, vam complir 
bona part dels nostres compromisos 
electorals i en vam embastar d’altres que 
de ben segur podrem fer realitat durant 
aquest mandat. Tot i la crisi i els proble-
mes interns que suposa haver governat 
durant més de mig mandat en minoria, 
la feina feta ens avala, i per això vam tor-
nar a guanyar les eleccions amb escreix.

Quins reptes de futur té el seu govern? Quines 
són les línies estratègiques de treball?
D’aquí a 2015 ens queda molta feina 

per fer, per acomplir els compromisos 
electorals i per continuar treballant pel 
model de poble que defenso. Aquesta 
és la nostra voluntat i la meva obsessió 
com a alcalde. Durant aquests quatre 
anys continuaré estant al capdavant del 
consistori. Hem de fer de Llavaneres un 
poble que sigui referent a tot Catalunya. 
Pròsper i amb bona qualitat de vida, 
un poble en què no tinguin cabuda ni 
els incívics ni els que volen malmetre 
la convivència entre els veïns. Línies 
estratègiques? Contenció de la despesa 
i creació d’ocupació, d’una banda, i 
impuls de dos projectes urbanístics 
esperats i reivindicats: la nova zona 
esportiva i la prefectura de la Policia 
Local. 

El mandat ha començat amb crispació arran de 
l’aprovació de les retribucions econòmiques 
dels càrrecs electes.
L’oposició ha fet molta demagògia i ha 
dit moltes falsedats de manera cons-
cient. La crispació és la seva arma per 
tractar de desestabilitzar el govern, però 
no caurem en aquesta trampa. Hem fet 
el que considerem just i ens hem as-
sessorat amb l’Associació Catalana de 
Municipis per assignar les retribucions 
de l’alcalde i dels regidors. Puc assumir 
que a l’oposició no li agradi, però no ad-
meto que tergiversin les xifres per fer 
mal. D’aquest inici de mandat, també 
lamento el tancament del Casal de Joves 
però cal recuperar els valors de respecte 
per les persones i les coses. No podem 
tolerar actes incívics dels joves.

Què li agradaria poder anunciar ben aviat?
Espero poder assistir aviat a la posada 
de la primera pedra del centre logístic 
per a la brigada municipal i de les dues 
promocions d’habitatges socials de Can 
Rivière i del carrer de Sant Antoni. Nin-
gú no s’imagina la feina i els problemes 
que s’hauran arribat a resoldre per arri-
bar fins aquí! Ben aviat també podrem 
estrenar la nova passera per a vianants 
que unirà les dues bandes de la Riera a 
l’alçada de l’escola Serena Vall. I, és clar, 
d’aquí a 2015, espero haver pogut estre-
nar la nova prefectura de la Policia Local 
i haver anunciat que la nova zona espor-
tiva és una realitat, sobretot el segon pa-
velló i la piscina. 

“Estem fent els deures”
Bernat Graupera i Fàbregas. Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Coincidint amb l’inici 
del nou mandat 
municipal, 2011-2015, 
la revista Llavaneres 
Informa enceta una 
sèrie d’entrevistes 
amb els membres del 
govern municipal per 
repassar els projectes i 
els compromisos de les 
diferents àrees de treball 
de l’Ajuntament. Obre la 
secció el reelegit alcalde 
Bernat Graupera (CiU), 
que afronta el seu segon 
mandat al capdavant del 
consistori.
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grups municipals

Balanç dels 100 dies de 
govern

Res per als joves

Resem

100 dies

Demòcrates? Incapaços!

Algú hauria de 
reflexionar...

Fidels als compromisos i al model de poble net, tranquil, segur 
i amb qualitat de vida que defensem, en aquests 100 primers 
dies de govern hem elaborat un pressupost auster amb una 
important reducció de les despeses i sense incrementar la 
pressió fiscal a les famílies; estem aplicant el pla d’estalvi aprovat 
per unanimitat per tots els grups municipals; estem enllestint 
les obres d’accessibilitat als carrers i el pont de vianants sobre la 
riera; hem potenciat l’oferta comercial amb petits supermercats; 
estem a punt de desencallar la zona esportiva; hem incrementat 
la neteja de platges, etc. Malauradament, també hem hagut de 
tancar provisionalment el Casal de Joves per evitar el procés 
de degradació de la instal·lació i els actes d’incivisme. S’han 
d’habilitar mecanismes de control i s’ha de conscienciar alguns 
dels joves del poble que cal conservar i cuidar els béns públics.

Els joves han perdut en poc més de 2 mesos tot el que s’ha fet 
per ells en els darrers 8 anys. Primer, amb l’acomiadament de 
la persona que ha liderat i construït el projecte de joventut del 
municipi. Després, amb la clausura del nou Casal de Joves. A 
partir d’ara els joves tornen a estar com fa 8 anys, al carrer, sense 
cap servei municipal orientat específicament a la joventut de 
Llavaneres, sense espai on reunir-se, estudiar i esbargir-se.
 
Des d’Esquerra lamentem aquesta situació. Amb crisi o sense, 
és un error dinamitar tota la feina que s’ha fet fins ara. Exigim a 
l’alcalde i a la regidora de joventut que, en el proper ple municipal, 
donin explicacions sobre aquests fets i aportin solucions per als 
joves.
 
Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres 
mitjançant: esquerrallavaneres@gmail.com

Pare nostre que estàs en el cel…

L’actual i no tan nou govern municipal ha iniciat les retallades per 
la crisi econòmica equivocant conceptes. I la primera mesura ha 
estat l’augment dels sous de l’equip de govern...

Aquest apartat és un exemple de retallades, retallades de la 
llibertat d’expressió i de l’espai d’opinió.

No podem fer altra cosa que resar i desitjar que el poble no 
s’agenolli davant l’autoritarisme que suposàvem caducat.

Tots junts, resem: “Govern nostre que estàs als núvols…”

(Sobren les paraules).
www.carmenbastida.net

El Partit Popular compleix 100 dies en el govern. Els tres 
regidors populars estem molt satisfets amb la nostra tasca. 
Gràcies a nosaltres i de manera paulatina, aconseguirem 
introduir nous aires en el nostre consistori: aires de diàleg 
amb tots els grups.Un dels nostres objectius era posar fi, o 
com a mínim disminuir, la crispació existent a l’Ajuntament.

Entenem que la resta de partits polítics, ara a l’oposició, no 
estiguin d’acord amb la gestió del govern. En definitiva, són 
l’oposició. Però que no dubtin que el PP continuarà amb la 
línia de diàleg i de recerca de consens.

En un nou acte per callar la veu de l’oposició, el govern 
municipal (CIU+PP) redueix l’espai per a l’expressió dels 
grups polítics municipals a la revista. Utilitzarem aquest 
espai per expressar la indignació pel tancament del Casal de 
Joves, amb una nota de Premsa amb falsedats, que transmet 
una imatge d’un jovent bàrbar i incívic.

Si bé és cert que al Casal de Joves hi ha hagut comportaments 
reprovables, no és una actitud que es pugui estendre a tot el 
jovent. No hi ha danys estructurals a l’edifici i el desperfecte 
més greu del Casal és un vidre trencat per la maquinària de 
la brigada municipal i no pels joves. Un govern manipulador 
i incapaç de gestionar ni tan sols el Casal de Joves.

On vivim? En quin poble?
Primer retallen salvatgement els sous dels regidors de l’oposició perquè els 
que governen se’ls puguin pujar. Després redueixen la llibertat d’expressió 
en aquesta revista (decisió del govern CIU+PP), amb actituds no se sap 
ben bé si d’adults o de nens petits. Què fan vostès quan els seus fills fan 
una malifeta? Els castiguen sense cap explicació o en parlen per buscar-ne 
els motius, en corregeixen les actuacions i busquen solucions perquè no 
torni a passar?
Reflexionin per un moment sobre l’encert de la resposta donada 
recentment a l’incident del Casal de Joves. Una resposta basada en 
l’actuació indiscriminada de l’autoritat sense més contemplacions que 
tancar el Casal de Joves.
Han arribat a saber perquè es van produir els fets? Han esbrinat què poden 
fer per tal d’implicar els nostres joves en un projecte que ha d’ésser per a 
ells i d’ells? O simplement ens hem posat a nivell del nen petit que fa una 
rebequeria?
I dissimulen els problemes principals, l’endeutament i la crisi, com si no hi 
tinguessin res a veure. I gairebé arribem als 5 milions d’euros.



Dissabte, 1 d’octubre 
5 h tarda, Casal de la Gent Gran
Festa dels avis i dels néts
Celebrarem com cada any la festa dels 
avis i dels néts. Aquests han de tenir
entre 5 i 10 anys. Enguany hi vindrà un 
mag que farà les delícies dels petits i 
dels grans.  Hi haurà berenar i alguna 
sorpresa més.
Preu: Gratuït
Organitzat per Casal de la Gent Gran

Dimarts, 4 d’octubre  
6 h tarda, Biblioteca municipal
Reunió informativa del Pla 
d’acollida per a la població 
nouvinguda 2011-2012
Preinscripcions a Ca l’Alfaro fins el 29 de 
novembre.
Organitzat per Regidoria de Benestar 
Social

Dimecres, 5 d’octubre 
3/4 de 8 matí
Excursió a Besalú
55è Homenatge a la Vellesa
Inscripcions al Casal de la Gent Gran, 
els dies 27 i 28 de setembre, de 18 a 19
hores
Adreçat a majors de 75 anys de 
Llavaneres
Esmorzar, visita a Besalú, dinar i ball
Preu: 35 euros (inclou bus, esmorzar, 
dinar i guia)
Organitzat per Patronat Local de la 
Vellesa

Dijous, 6 d’octubre 
2/4 de 8 tarda, Sala d’actes de la 
Biblioteca municipal
Xerrada per a adults: Els fruits secs, 

engreixen?
Conferència sobre dietètica i nutrició a 
càrrec de l’educadora nutricional
Griselda Marfà
Organitzat per Biblioteca municipal i 
Regidoria de Cultura

Dissabte, 8 d’octubre 
12 h migdia, Sala infantil de la Biblioteca 
municipal
L’hora del conte
Bruixes i bruixots, amb la rondallaire 
Assumpta Mercader
Organitzat per Biblioteca Municipal i 
Regidoria de Cultura

Dissabte, 15 d’octubre 
12 h migdia, Sala d’actes de la Biblioteca 
municipal
Club de lectura de còmics
El invierno del dibujante, a càrrec de 
Xavier Calderer
Organitzat per Biblioteca Municipal i 
Regidoria de Cultura

Diumenge, 16 d’octubre 
2 h tarda, El Casal de Llavaneres (Sala 
Polivalent)
Dinar: Cassola de Linyola
Inscripcions fins el 12 d’octubre
Organitzat per Secció de Tradicions 
i Festes Catalanes d’El Casal de 
Llavaneres

Dissabte, 22 d’octubre 
12 h migdia, Sala infantil de la Biblioteca 
municipal
L’hora del conte
Contes amb la rondallaire Tururuth
Organitzat per Biblioteca municipal. 
Regidoria de Cultura

2 h tarda, Casal de la Gent Gran
Tradicional arrossada
Dinar de germanor, amb la tradicional 
arrossada, i ball amb música en directe
Preu: 16 €
Organitzat per Casal de la Gent Gran

Divendres, 28 d’octubre 
2/4 de 8 tarda, Can Caralt
Beth Fornas: ceràmica i escultura
Durada: Fins el 20 de novembre
Organitzat per Museu-Arxiu de 
Llavaneres

Dissabte, 5 de novembre 
12 h migdia, Sala infantil de la Biblioteca 
municipal
L’hora del conte
El regne del Carbó, amb la rondallaire 
Cesca Vadell
Organitzat per Biblioteca Municipal i 
Regidoria de Cultura

Dissabte, 19 de novembre 
12 h migdia, Sala infantil de la Biblioteca 
municipal
L’hora del conte
Contes amb el rondallaire Roger 
Coromines
Organitzat per Biblioteca municipal. 
Regidoria de Cultura

Diumenge, 20 de novembre 
10 h matí, Passeig de la Mare de Déu de 
Montserrat
XXI Trobada de Gegants del 
Maresme
Elecció de l’hereu gegant del 
Maresme 2011
Trobada gegantera que aplegarà unes 
30 colles, uns 60 gegants i uns 800 

geganters, grallers i tabalers de la 
comarca
Organitzat per Secció de Tradicions 
i Festes Catalanes d’El Casal de 
Llavaneres

Divendres, 25 de novembre 
7 h tarda, Plaça de la Vila
Jornades per a la no violència
Lectura del manifest i encesa d’espelmes
Organitzat per Regidoria de Benestar 
Social

2/4 de 8 tarda, Can Caralt
Figures de pessebre
De Lluís Carratalà
Durada: Fins el 22 de gener
Organitzat per Museu-Arxiu de 
Llavaneres

Dissabte, 26 de novembre
6 h tarda
Passeig de la Mare de Déu de 
Montserrat
Fira
13a Promoció de Productes Típics
Organitzat per Regidoria de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme

Diumenge, 27 de novembre 
12 h migdia, Passeig de la Mare de Déu 
de Montserrat
Degustació popular
13a Promoció de Productes Típics
Vine a tastar la poma farcida, la cuina 
del bolet i la coca de Llavaneres
Organitzat per Regidoria de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme. Hi 
col·labora: La Dona per la Dona

agenda
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Cursos d’El Casal de Llavaneres 
El Casal de Llavaneres té obertes les inscripcions per a les 
activitats del curs 2011-2012. Les persones interessades 
s’han d’adreçar a la secretaria d’El Casal, de dilluns 
a divendres de 17.30 a 20.30 hores. Aquestes són les 
propostes: 
Curs de tai-txi
Curs de pintura
Sessions de ioga
Taller d’art
Balls de saló
Sessions d’escacs
Ceràmica per a adults i per a nens
Round tables en anglès
Tallers amb Els Banyuts d’El Casal

Cursos de La Dona per la Dona 
L’associació La Dona per la Dona també té en marxa l’oferta 
de tallers del curs 2011-2012. Les persones interessades 
s’han d’adreçar a Can Caralt. Aquestes són les propostes:
Curs de Multimèdia
Taller de Ceràmica
Taller d’Anglès
Anglès nocturn
Reforç de matemàtiques i medi natural
Tècniques d’estudi
Patchwork sense agulla
Taller de Sevillanes
Taller d’alemany
Pintura a l’Oli per a adults
Dibuix infantil

Eleccions generals 
2011, el 20-N 

El proper 20 de novembre hi ha 
eleccions al Congrés dels Diputats 
i al Senat. Des de les 9 del matí i 
fins a les 8 del vespre, els electors 
de Llavaneres podran fer exercici 
del seu dret a vot als dos col·legis 
electorals de Llavaneres:

Escola Labandària. 
Passeig de Jaume Brutau, 4 
(al costat del CAP)
Escola Serena Vall. Riera, 25

El servei al CAP
Encara que reconec que ara la sanitat pública passa per retallades, no entenc que, al CAP de 
Llavaneres, l’atenció a l’usuari sigui nefasta per part d’algunes persones. 
Hi ha molta gent que està sense feina i amb ganes de treballar bé.  Els usuaris aguantem perso-
nes ineptes, que la resposta més correcta que donen és: “Yo no lo sé”.
Suposem que els treballadors han de tenir un mínim de coneixements del sistema i que no cal 
que els usuaris hagin de fer investigació. Tot això, sense comentar el tracte descortès que hem 
de patir.

Ángeles de Paz

Escriu-nos a: 
premsa.sall@

santandreudellavaneres.cat

(Les cartes hauran d’anar signades i l’exten-
sió màxima són 10 línies)

Gràcies per la 
vostra col·laboració.

a peu de carrer
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Diada Nacional de Catalunya 2011: les fotos
Ofrena floral i sardanes al passeig de la Mare de Déu de Montserrat, davant del monument dedicat a Rafael Casanova


