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editorial

Com a govern municipal estem fent esforços per superar l’actual situació de crisi econòmica. En el 
pressupost de 2012 continuarem en la línia de reduir la despesa sense incrementar els impostos ni les 
taxes, amb l’excepció de les quotes de l’Escola Bressol i de l’Escola de Música, perquè les aportacions 
de la Generalitat s’han retallat. També mantenim la línia de reducció de personal municipal ja 
que cal ser conseqüents amb la reducció dels ingressos i, com ja he anunciat, suprimirem la paga 
de Nadal de l’any que ve als regidors de govern que la perceben i reduirem l’aportació als grups 
polítics. Som fidels al compromís que qui s’ha d’aprimar és l’administració i sense augmentar la 
pressió fiscal a les famílies. 

Acomiadem un any molt dif ícil per a moltes de les famílies del nostre poble. Famílies que estan 
vivint en el seu si els efectes de la devastadora crisi econòmica d’abast mundial, de la qual esperem 
sortir ben aviat. Fer front a aquesta situació és molt complicat, però des del consistori continuarem 
estant al costat dels que més la pateixen, amb l’atenció personalitzada que ofereixen els nostres 
Serveis Socials municipals, als quals vull agrair la tasca, i amb el suport a entitats com Càritas, que 
tant està ajudant els més necessitats. També continuarem esforçant-nos per fomentar l’ocupació, 
en la mesura que ens sigui possible com a Ajuntament, i per oferir eines de formació per als nostres 
convilatans.

D’aquest final de 2011, permeteu-me que em quedi amb una bona notícia: el trencament definitiu del 
conveni amb l’antiga Proinosa, actual Altiare, una gestió realitzada amb el vistiplau de la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments, la construcció de la nova 
zona esportiva ja depèn només de l’Ajuntament. La feina ara és aconseguir els diners per finançar-
la, igual que hem fet amb la nova passera de vianants de la riera. A la passera l’Ajuntament només 
hi ha aportat 26.288,15 euros. S’ha pogut tirar endavant gràcies a subvencions de la Generalitat i 
de la Diputació. 

Des de la Casa Gran us desitgem un molt bon 2012. Esperem que el canvi d’any ens porti, més que 
mai, prosperitat. Tinguem confiança que així serà.

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

L’Ajuntament 

de Sant Andreu 

de Llavaneres 

us desitja un 

Bon Nadal i un 

feliç 2012!
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Inauguració de la nova passera de la riera



Detectar situacions de necessitat per-
sonal i familiar; assessorar les persones 
que les viuen en relació a l’accés als re-
cursos socials i intervenir en casos de 
risc d’exclusió, especialment si hi ha 
menors, són algunes de les tasques de la 
Regidoria de Benestar Social de l’Ajun-
tament de Llavaneres, que des de mit-
jans de 2010 està rebent cada cop més 
peticions d’ajuda de persones que patei-
xen els efectes de la crisi econòmica. 

Els Serveis Socials municipals, formats 
per un equip multidisciplinari de dues 
treballadores socials, una educadora so-
cial i una treballadora familiar, mante-
nen contacte amb més d’un centenar de 
famílies del poble. La novetat respecte 
d’anys anteriors és que, malauradament, 

el nombre d’usuaris nous augmenta dia 
a dia. Així mateix, s’ha detectat també 
una diversificació del perfil de les perso-
nes que s’adrecen a Serveis Socials. D’un 
temps ençà, s’han multiplicat les visites 
de famílies amb fills menors de 15 anys i 
amb problemes econòmics i les de per-
sones que han hagut de tancar el negoci 
o que han perdut la feina, en molts casos 
relacionada amb la construcció. 

“La situació és dramàtica perquè són 
persones que s’havien guanyat molt bé 
la vida fent una feina molt específica i 
que, de cop i volta, no tenen ingressos 
perquè l’atur i el subsidi s’acaben, han 
anat gastant els estalvis i tenen una hi-
poteca per pagar que no poden afron-
tar”, explica l’assistenta social. 

Quan l’afectat és jove i no té càrregues 
familiars, opta cada cop més per mar-
xar a l’estranger, buscar una feina i co-
mençar de nou. El problema s’accentua, 
però, en persones majors de 40 o 50 
anys, amb fills menors i amb una forma-
ció bàsica, perquè tenen més complica-
da la reinserció laboral i s’han retallat les 
prestacions socials. En molts casos han 
d’acabar anant a viure a casa dels avis, 
cosa que crea situacions familiars molt 
complicades. 

Els Serveis Socials tenen a l’abast dife-
rents línies d’ajuda. La primera és inter-
venir en la gestió de tràmits i de prestaci-
ons i, en els casos més greus, s’ofereixen 
ajudes directes d’aliments i d’accés als 
plans de Càritas i de Creu Roja.

Els voluntaris de Càritas Parroquial de Sant Andreu de 
Llavaneres tenen en marxa dues campanyes per fer costat 
a les famílies més necessitades del poble. La primera vol 
aconseguir que tots els nens i nenes tinguin un regal aquestes 
festes i, per això, fan una crida perquè les famílies que puguin 
i vulguin els apadrinin de manera anònima, tal com explica el 
secretari de l’entitat, Joaquim Paniello. Els regals que recullin 
es lliuraran en una festa el 17 de desembre. D’altra banda, 

fins el 20 de desembre, estan portant a terme una col·lecta 
nadalenca d’aliments. Les persones que hi vulguin col·laborar 
s’han d’adreçar de 18 a 20 hores a la rectoria o a l’entrada 
de l’església parroquial. Tot és benvingut: llegums, oli, pasta, 
arròs, cafè, conserves, llet, articles de neteja... També es 
poden fer aportacions econòmiques fent servir les capsetes 
de Càritas que hi ha a l’església. 
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Fent costat

Per un Nadal més feliç

benestar social

La tasca dels Serveis Socials municipals s’ha convertit en un recer per a moltes 
famílies de la població
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ajuntament

El ple municipal va aprovar el 10 
d’octubre, en una sessió extraordinària 
i urgent, el trencament definitiu del 
contracte amb l’empresa Altiare, antiga 
Proinosa, que preveia que la constructora 
redactés, construís i explotés la nova 
zona esportiva municipal. Altiare es 
va declarar en concurs voluntari de 
creditors el setembre de 2010 i, el 
desembre següent, l’Ajuntament va 
iniciar el procés de trencament davant 
l’evidència que l’empresa no compliria 
els seus compromisos. D’aquesta 
manera, l’Ajuntament de Llavaneres 
recupera la concessió de la zona 
esportiva municipal. 

D’altra banda, el consistori reclama ara 
15.493.249 euros a Altiare per poder 

edificar a la zona esportiva els equipaments 
pendents d’executar, ja que Proinosa només 
va complir amb la construcció del nou 
camp de futbol i va presentar un projecte 
executiu per aquest import de la resta de la 
zona esportiva. 

El punt es va aprovar amb els vots de CiU 
i PP. L’oposició en bloc va optar per no 
assistir al ple per mostrar el seu desacord 
amb la manera de convocar-lo. El govern 
defensa que es tracta d’una qüestió que calia 
resoldre de manera urgent per reclamar el 
més aviat possible els drets del consistori 
als administradors concursals. Afegeix 
que desencallar la construcció de la zona 
esportiva ara només dependrà del municipi; 
la clau serà aconseguir finançament 
supramunicipal per fer-la realitat.

Acords de ple (26/9)

Compte general. Aprovació del compte 
general de l’Ajuntament de l’any 2009, 
amb el vot favorable de CiU i l’abstenció 
del PP. Vots en contra d’ERC, GLL, PSC 
i SOS Llavaneres.

Subvencions. Acceptació de la subven-
ció de 29.100 euros atorgada pel Depar-
tament d’Ensenyament i destinada a les 
despeses de funcionament de l’Escola 
Municipal de Música per al curs 2010-
2011. El punt s’aprova per unanimitat, 
però l’oposició adverteix que l’ajut s’ha 
reduït considerablement respecte del 
curs anterior. 

Mercat setmanal. Aprovació inicial 
d’una modificació de l’ordenança muni-
cipal reguladora del mercat de venda no 
sedentària per tal d’establir que un ma-
teix paradista no podrà ocupar dos llocs 
si l’espai total supera els 12 metres line-
als. Aprovat per unanimitat.

Can Matas. Aprovació inicial del Pla 
Especial de Protecció de Patrimoni de 
la finca anomenada Can Matas situada 
al carrer Clòsens número 66. Per unani-
mitat.

Jutge de pau suplent. Aprovació per 
unanimitat de l’elecció de Benita Dos-
rius Boter com  a Jutgessa de Pau Subs-
tituta.

Immersió lingüística. Moció conjun-
ta dels grups municipals de CiU, ERC, 
GLL, PSC i SOS Llavaneres d’adhesió a 
la declaració del Parlament de Catalunya 
en defensa de la immersió lingüística. 
Vot contrari del PP.

Sanitat. Moció d’ERC en defensa del 
sistema sanitari públic. Aprovada per 
unanimitat. El govern recorda que es va 
aprovar una moció similar de CiU i PP 
en un ple anterior.

Heribert Barrera. Moció d’ERC per la 
declaració institucional en motiu del 
traspàs del molt honorable Sr. Heribert 
Barrera. Aprovada per unanimitat.

Can Lloreda. Aprovació per unanimitat 
del text refós del Pla Especial de Protec-
ció de Patrimoni de la finca Can Lloreda 
situada al camí de Can Cabot d’Amunt 
número 19.

Subvencions a centres educatius. 
Aprovació del conveni entre la Genera-

litat de Catalunya, mitjançant el Depar-
tament d’Ensenyament, i l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres per a la 
formalització de la subvenció per als 
centres educatius de primer cicle d’edu-
cació infantil de titularitat municipal per 
al curs 2010-2011. Acceptació de la sub-
venció de 166.400 euros per a l’Escola 
Bressol Municipal Minerva i de 115.200 
euros per a l’Escola Bressol Municipal 
Sant Nicolau. Per unanimitat.

Altres acords (3/11)

Modificació del ROM. Estimació de les 
al·legacions presentades per ERC i GLL 
contra la modificació del ROM per tal de 
prohibir l’enregistrament de les imatges 
del ple, en la línia del govern municipal 
de reconsiderar aquest punt. Desestima-
ció de les al·legacions i aprovació de la 
modificació del ROM que preveu regu-
lar la formulació dels precs i preguntes 
de les sessions plenàries. A favor, CiU i 
PP. En contra, ERC, GLL i SOS.

Compte general 2010. Aprovació del 
compte general de l’exercici de 2010 amb 
els vots favorables de CiU i PP, i l’oposi-
ció d’ERC, GLL i SOS.

Llavaneres s’allibera del contracte de 
la nova zona esportiva municipal
L’Ajuntament reclama 15 milions d’euros a l’antiga promotora per poder executar-la

Les ordenances de 2012
El ple de l’Ajuntament de Llavaneres va 
aprovar provisionalment, el 3 de novembre, 
les ordenances fiscals per a l’any 2012. 
El regidor d’Hisenda, Carlos Bartomeu, 
va assegurar que no hi haurà increment 
fiscal, però va aclarir que algunes taxes 
s’han hagut d’adaptar a la disminució de la 
subvenció que es rebia de la Generalitat, 
com és el cas de l’Escola Bressol i de l’Escola 
de Música. La proposta va rebre el vistiplau 
de CiU i PP, al govern, i el vot contrari dels 
grups de l’oposició, ERC, GLL i SOS, que van 
defensar una política fiscal redistributiva, 
en funció de les rendes, i unes taxes amb 
un caràcter més social. El PSC va excusar la 
seva assistència.
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La Demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri de 
Medi Ambient i Medi Rural i Marítim s’ha compromès amb 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres a executar les 
obres de remodelació del pas subterrani per a vianants, d’accés 
al passeig marítim, a l’alçada de  l’estació de tren. Amb un 
pressupost de 23.750 euros l’obra resoldrà l’accessibilitat al 
passeig de les persones amb mobilitat reduïda i completarà 
el projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques que va 
començar amb l’habilitació d’un pas de vianants amb semàfor 
en aquest punt de la carretera nacional.

Escullera per consolidar el passeig
Aquesta actuació s’haurà de complementar, la primavera vi-
nent, amb la consolidació del passeig marítim en aquest sec-
tor del litoral de Llavaneres. El projecte, amb un pressupost 

de 272.000 euros i que pagarà íntegrament el Ministeri, està 
pendent del vistiplau final de Madrid. És una obra d’enginyeria 
projectada per evitar que els temporals marítims malmetin el 
passeig al davant de l’estació i que fa anys que es reclama des 
del consistori, tal com ha destacat la regidora d’Urbanisme, 
Sandra Carreras.

urbanisme

S’eliminaran les barreres 
arquitectòniques del pas de 
vianants de l’estació

Pendents de l’entrada en vigor del POUM

La Demarcació de Costes a Catalunya s’ha 
compromès a tirar endavant l’actuació

Estrenant la passera. El 12 de 
novembre es va obrir al públic la passera 
per a vianants i bicicletes a la Riera de Sant 
Andreu. Juntament amb la instal·lació 
d’un semàfor amb polsador, el pas 
facilita la connexió a peu entre l’Escola 
Serena Vall i la zona esportiva i també 
amb l’esplanada que s’ha habilitat com a 
aparcament. La instal·lació del semàfor 
l’ha  finançat  la Diputació de Barcelona. 
Pel que fa a l’obra d’endegament de la 

riera, el cost ha estat de 263.310,10 euros, 
dels quals  l’Ajuntament ha assumit un 
5%, 13.165 euros; la resta s’ha pagat amb 
les subvencions rebudes  a través  del 
Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) 
de la Generalitat, i  de Xarxa Barcelona 
de la Diputació. Pel que fa a la passera, 
l’actuació ha costat  247.298,06 euros, 
dels quals l’Ajuntament n’ha assumit un 
10%, 26.288,15 euros; la resta s’ha pagat 
amb els ajuts d’aquestes dues entitats 
supramunicipals.

Més horts urbans
Les Regidories d’Urbanisme, Medi Ambient 
i Serveis Socials volen dinamitzar el projec-
te dels horts municipals. Per accedir-hi, serà 
imprescindible estar empadronat a la po-
blació. Ja s’ha fet un primer pas: l’elaboració 
d’un inventari de solars municipals dispo-
nibles. Tot seguit, en col·laboració amb els 
Serveis Socials municipals, es redactarà un 
plec de clàusules i es convocarà un concurs 
públic d’explotació. La convocatòria esta-
rà oberta a tothom, no només a gent gran 
com fins ara, però es donarà prioritat a les 
persones amb rendes baixes i a l’atur. Tots 
aquells que estiguin interessats en el pro-
jecte es poden adreçar als Serveis Tècnics 
i sol·licitar-ne més informació. S’obrirà una 
llista provisional de peticionaris perquè, en 
funció de la demanda, s’establiran més o 
menys espais.

Adjudicació de la construc-
ció del centre logístic
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
ha adjudicat la construcció del centre lo-
gístic a Promotora Grabi SL, per un import 
total de 674.320,06 euros. L’equipament 
serà la nova seu de la brigada municipal i 
de l’empresa adjudicatària de la neteja vi-
ària. El projecte compta amb una subvenció 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) de la Generalitat i de Xarxa Bar-
celona de la Diputació, que puja a 590.000 
euros. El termini d’execució de les obres és 
d’11 mesos.

L’Ajuntament confia a desencallar aviat  
l’entrada en vigor  del Pla d’Ordenació 
Urbanística (POUM). El pla està aprovat 
definitivament per la Generalitat, però 
resta  pendent d’unes esmenes amb les 
quals el consistori no està d’acord. Per 
acostar posicions, l’alcalde i la regidora 
d’Urbanisme es van reunir a l’octubre 
amb el nou conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Lluís Recoder, i amb 
el secretari general del departament, 

Damià Calvet. El ple va respondre el 
26 de setembre amb l’aprovació d’un 
requeriment previ en què el consistori 
insisteix a no incorporar les esmenes 
imposades per la Generalitat, que des 
del punt de vista municipal no defensen 
l’interès públic. La proposta es va aprovar 
amb el vot a favor de CiU, PP, PSC i GLL i 
amb l’abstenció de SOS Llavaneres.  ERC 
s’havia absentat de la sala.
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medi ambient

Llavaneres es compromet a tirar endavant un 
seguit d’accions per reduir l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle
El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
(PAES), un projecte d’àmbit europeu per 
tal que tots els municipis contribueixin a 
la reducció dels gasos d’efecte hivernacle, 
ha conclòs que Llavaneres està reduint les 
emissions de CO2 però que cal continuar 
esforçant-s’hi. 

Les Regidories de Medi Ambient i de 
Participació Ciutadana van presentar, el 3 
de novembre, els resultats de la diagnosi 
sobre contaminació i ús d’energies alter-
natives a Llavaneres, estudi que ha comp-
tat amb la col·laboració de 90 famílies del 
municipi, que han estat enquestades al 
respecte. En l’acte, l’empresa que ha rea-

litzat l’estudi per encàrrec de la Diputació 
de Barcelona, va anunciar que la produc-
ció de CO2 del municipi està per sota de 
la mitjana catalana i que la tendència està 
sent positiva gràcies al reciclatge i a l’ús 
d’energies renovables com la solar. Per 
continuar millorant, a partir d’ara caldrà 
aplicar altres accions, per exemple l’ús del 
vehicle elèctric, que comportarà una re-
ducció de l’impost de circulació i l’accés 
fàcil a endolls de recàrrega.
 
El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
(PAES) té com a objectiu avaluar les emis-
sions contaminants del municipi i reco-
manar l’aplicació de diverses accions per 

tal de donar compliment al Pacte d’Alcal-
des i Alcaldesses que Llavaneres va subs-
criure el maig de 2009. Segons aquest pla, 
els Ajuntaments es comprometen, abans 
de l’any 2020, a reduir en un 20% les emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle respec-
te del 2005 i a utilitzar almenys un 20% 
d’energia provinent de fonts renovables.

La Diputació de Barcelona és l’adminis-
tració que està coordinant el desenvolu-
pament del PAES a tots els municipis de 
la demarcació i qui dóna suport tècnic i 
econòmic als consistoris per poder ana-
litzar la situació actual i establir el marc 
d’actuacions futures.

La Regidoria de Medi Ambient està repartint 
entre els veïns les targetes d’usuaris de la deixa-
lleria municipal, fixa i mòbil, que seran obliga-
tòries a partir de l’1 de gener de 2012. Per reco-
llir-la, cal adreçar-se a l’Ajuntament amb l’últim 
rebut del pagament de la taxa d’escombraries. 
En total s’han de repartir 5.000 targetes, una 

per a cada habitatge del municipi. Les targetes no són unipersonals sinó 
d’ús familiar. El primer pas va ser el repartiment d’un fulletó informatiu 
en què s’explicava l’entrada en vigor de la targeta i es recordava la ubi-
cació de la deixalleria al polígon industrial de Llavaneres i el telèfon de 
contacte. 
La targeta servirà per portar un control de les visites que es realitzen al 
llarg de l’any i de la quantitat i el tipus de deixalla aportada, un control 
imprescindible perquè, a partir de 2012, s’aplicarà una limitació diària i 
anual per a alguns residus. Si se n’aporten més dels permesos, l’usuari 
haurà de satisfer  l’import establert per l’ordenança fiscal corresponent. 
Recordem que l’ús continuat i periòdic d’aquesta instal·lació pot suposar 
un descompte del 25% en el rebut de la recollida d’escombraries.

Caminar i pedalar a favor d’una mobilitat menys con-
taminant. Aquesta va ser la proposta de la Regidoria 
de Medi Ambient de l’Ajuntament de  Llavaneres, a 
primers d’octubre, en el marc de la Setmana de la Mo-
bilitat que organitza la Generalitat de Catalunya amb 
la col·laboració del BACC. Dissabte dia 1 es va fer la 
caminada popular pel nucli antic. Diumenge va ser el 
torn de la pedalada: els participants van baixar amb bici 
de la font de la Llorita fins a Sant Pere pel carril bici i hi 
van tornar a pujar. 

Compromís per una 
energia sostenible

La targeta d’usuari de la deixalleria 
municipal, obligatòria a partir de l’1 de gener

Per una mobilitat sense fums

Les dades
1. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi s’han reduït en 0,70 
tones de C02 equivalent per habitant i any, de 2005 a 2007.
2. La font energètica més consumida al municipi és el conjunt de carburants.
3. Les emissions de l’àmbit de l’Ajuntament (equipaments, serveis, enllumenat 
públic...) representen un 3,25% del total del municipi.
4. Per aconseguir els objectius fixats pel Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per la 
Sostenibilitat, caldrà reduir 0,93 tones de C02 equivalent per habitant i any el 
2020.

Accions previstes
1. Instal·lació de tecnologies més eficients en 
l’enllumenat públic.
2. Instal·lació de carregadors per a vehicles 
elèctrics en el municipi.
3. Campanya de comunicació per una mobilitat 
sostenible.
4. Instal·lació de comptadors que permetin 
visualitzar el consum energètic domèstic.



llavaneresinforma 7

promoció econòmica

La 13a Promoció de Productes Típics va 
tornar a convertir el centre de Llavane-
res, el cap de setmana del 26 i 27 de no-
vembre, en un gran mercat al carrer. Els 
visitants d’aquesta fira gastronòmica de 
tardor van poder triar i remenar entre 
una setantena de parades d’alimentació i 
d’artesania repartides entre el passeig de 
la Mare de Déu de Montserrat i el carrer 
de Munt, on també es va concentrar la 2a 
Sortida de botigues al carrer. 

Un dels moments amb més afluència de 
públic va ser la degustació popular de les 
postres locals per excel·lència, la coca de 
Llavaneres, del plat típic de la Festa Ma-
jor de Sant Andreu, la poma del relleno, i 
de la cuina del bolet, tan apreciat a casa 
nostra. Com cada any, la recaptació s’ha 
destinat a una causa solidària, en aquest 
cas a Càritas Parroquial de Llavaneres, 
per donar suport a la campanya nadalen-
ca de recollida d’aliments.

A més, la Regidoria de Promoció Eco-
nòmica, Comerç i Turisme, que des de 
fa tretze anys organitza la trobada, va 
programar activitats per als petits de la 
casa: ballada de gegants, concurs de di-
buix i xocolatada popular. És clar que els 
amants de la micologia també van tenir 
ocasió d’observar els bolets de temporada 
que es fan als nostres boscos gràcies a les 
aportacions de molts particulars i a la fei-
na de selecció d’un micòleg expert.

La Promoció de Productes Típics impulsa, des de fa 13 anys, la gastronomia local de tardor 
i el comerç del municipi i ho fa, a més, per una causa solidària

Per llepar-se’n els dits



llavaneresinforma8

La Regidoria de Promoció Econòmica 
ha ofert, durant aquesta tardor, un am-
pli ventall de propostes de formació i de 
sessions d’orientació laboral per tal d’aju-
dar les persones en atur i els empresaris 
a trobar alternatives laborals i a millo-
rar la salut del seu negoci. Entre d’altres 
propostes, al novembre s’han ofert dues 
sessions del taller Construeix el teu pro-
jecte professional i coneix les oportunitats 
laborals al Maresme, a través del Consell 
Comarcal. També s’han impartit dos ta-
llers d’emprenedoria a alumnes de l’Insti-
tut de Llavaneres i, al desembre, se’n farà 
el tercer. L’oferta s’ha completat amb 5 
sessions d’assessorament de la plataforma 
virtual Porta 22 i 4 sessions grupals sobre 
l’entrevista de feina, dins el programa IPI 
(Itineraris Personals d’Inserció).

Pel que fa a la formació, s’han fet cursos 

sobre com incremen-
tar les vendes i com 
reduir les despeses 
dels negocis, a través 
de propostes orga-
nitzades per la Dipu-
tació de Barcelona, i 
també s’han impartit 
tallers d’ofimàtica i 
sessions de formació 
per obtenir el títol en 
Tecnologies de la In-
formació i la Comu-
nicació (Actic) nivell 
bàsic i nivell mitjà. 
Ha tingut molt d’èxit la formació sobre 
creació de pàgines web. Durant el 2011 
s’han organitzat quatre cursos i s’han for-
mat 64 persones. Aquesta oferta formati-
va es va impulsar atenent les preferències 
dels usuaris recollides a través d’una en-

questa. Pel que fa al pla de formació de 
2012, la primera proposta ja està tancada: 
es tracta d’un curs de Comptabilitat bà-
sica, de 50 hores de durada, que s’oferirà 
del 10 de gener al 6 de març de 2012 a la 
Biblioteca municipal, els dimarts, els di-
mecres i els dijous, de 18.15 a 20.15 hores.

promoció econòmica

Formació i assessorament

El pèsol i la coca de Llavaneres 
passen l’examen de qualitat

Control del risc sanitari dels establiments alimentaris

Els productors de pèsol de Llava-
neres i els artesans de la coca de 
Llavaneres van atendre, a finals 
d’octubre, la visita de control de 
qualitat que, per encàrrec de la 
Regidoria de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament, realitza 
l’empresa Nutrilab SL des de 
l’any 2009. Els inspectors van vi-
sitar cinc camps de pèsols i qua-
tre pastisseries, les mateixes que 

durant el 2010, per comprovar que segueixen les indicacions de la respectiva 
marca de garantia de qualitat i, per tant, per lliurar-los el corresponent certificat. 

D’altra banda, la comissió de seguiment del pèsol de Llavaneres va decidir en 
una reunió a primers d’octubre que a partir de la propera collita les certifica-
cions del pèsol garrofal seran setmanals. Així els venedors i restauradors que 
venguin o serveixin pèsol de Llavaneres hauran de mostrar els adhesius amb la 
data actualitzada cada setmana. La reunió també va servir per posar una pri-
mera data per a la Festa del Pèsol 2012. Pot variar en funció de la collita, però 
d’entrada s’organitzarà amb vista al 21 i 22 d’abril.

La Regidoria de Sanitat té en marxa una campanya per clas-
sificar els establiments alimentaris segons el seu risc sanitari. 
Aquest factor depèn, per una banda, del tipus d’activitat i del 
volum de producció i venda i, per altra banda, de les instal-
lacions, de les bones pràctiques de manipulació d’aliments i dels 

autocontrols sanitaris que portin a terme els responsables dels 
establiments. Un tècnic està visitant tots els establiments ali-
mentaris establerts al municipi, per passar-los una enquesta que 
servirà per treure les conclusions sobre les condicions sanitàries 
de l’establiment.

sanitat

Campanya informativa als 
establiments de pa
La Diputació de Barcelona va visitar a l’octubre els 
establiments de venda de pa de Llavaneres per 
informar-los dels requisits que han de complir 
en matèria d’informació al consumidor. Aquesta 
és la tercera campanya que es porta a terme 
a Llavaneres, impulsada per la Regidoria de 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, a través 
de la Xarxa Local de Consum.

Bon balanç de les accions per promocionar l’economia local i la recerca d’ocupació
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Llavaneres va celebrar, del 18 al 30 de 
novembre, la festa dedicada al seu patró, 
Sant Andreu, més íntima que La Minerva 
i que, aquest any, ha estat més austera 
en consonància amb l’actual situació 
econòmica, però que ha mantingut alguns 
dels clàssics del programa festiu, com ara 
la felicitació als Andreus i a les Andrees, 
el concert de Sant Andreu a càrrec de 
Camerart, al temple parroquial, la Nit de 
Poesia i Jazz o el correfoc amb Els Banyuts 
de Llavaneres. Com sempre, la companyia 
Inestable d’El Casal ha aprofitat la Festa 
Major per estrenar obra. En aquesta ocasió, 
ha pujat a escena un clàssic de la literatura 
catalana: Terra Baixa, d’Àngel Guimerà. 
També hi ha hagut cinefòrum, l’exposició de 
Francisco Ventura, Paisatges de la Garrotxa, 
i propostes per als més petits. A més, 
s’han celebrat tota mena de competicions 
esportives: la 26a edició de la Marxa Popular 
de Llavaneres, el Torneig de Golf de Sant 
Andreu, l’exhibició de taekwondo, una 
exhibició de biketrial, el torneig de tennis 
taula i les 20es Tres Hores de Resistència de 
Ciclomotors, entre d’altres.

Llavaneres va acollir, diumenge 20 de novembre, la 21a Trobada de Gegants del Maresme, 
coincidint amb la Festa Major. El moment més emotiu de la trobada va ser l’elecció d’en 
Busquets, el gegant de Caldes d’Estrac, com a primer hereu del Maresme, el qual lluirà 
durant tot l’any un faixí commemoratiu. Llavaneres va tornar a ser l’amfitriona de la 
festa 20 anys després de la primera trobada, quan es va escollir la primera pubilla gegant 
del Maresme. A més de la representació maresmenca, l’aplec va tenir com a convidats 
especials els gegants de Benicarló (País Valencià), els bastoners de Santa Eulàlia de 
Ronçana i la pubilla de Catalunya i l’hereu del Maresme i de Catalunya, que van participar 
en la proclamació d’en Busquets com a primer hereu. Després de les cercaviles, els balls 
i la proclamació de l’hereu, un miler de persones es van aplegar al pavelló municipal en 
un multitudinari dinar de germanor. L’Ajuntament felicita la Secció de Tradicions i Festes 
Catalanes d’El Casal de Llavaneres per l’organització de la trobada.

Sant Andreu 2011: imatges per al record

Busquets, el gegant de Caldes 
d’Estrac, Hereu del Maresme 2011

cultura

Del 18 al 30 de novembre, Llavaneres va celebrar la Festa Major del patró
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Per Nadal, pessebres!

Ja tens el carnet del Casal de Joves?

cultura

joventut

El Museu-Arxiu de Llavaneres convi-
da a visitar aquest Nadal a Can Caralt 
l’exposició Figures de pessebre, en 
homenatge a l’escultor Lluís Carrata-
là i Vila (1895-1991). Carratalà es va 
dedicar de ple al món del pessebris-
me i va crear escola: l’expressivitat i el 
sentiment de les seves obres, dels seus 
ninots, com a ell li agradava dir, van 
ser seguides per altres artistes. El Mu-
seu convida a veure l’obra de Carrata-
là fins el proper 22 de gener. 

El Casal de Joves té en marxa una campanya perquè els 
nois i les noies del poble d’entre 12 i 35 anys se’n facin el 
carnet d’usuari. Per tramitar-lo, cal que s’adrecin a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament, que hi recullin la 
documentació -que també poden descarregar al web municipal 

santandreudellavaneres.cat- i que la hi retornin complimentada. 
El termini per tramitar el carnet s’ha ampliat fins el mes de 
gener de 2012, quan entrarà en vigor aquest document. A 
partir de llavors, per accedir al Casal i fer servir el material, serà 
imprescindible presentar-lo.

El Museu-Arxiu presenta l’exposició “Figures de pessebre” 
de Lluís Carratalà, que es podrà visitar fins el 22 de gener

Què necessito?

- Omplir la sol·licitud. En cas de ser 
menor d’edat, caldrà que el pare, la mare 
o el tutor signi una autorització

- Portar una foto de carnet

- Omplir l’enquesta

Per a què serveix el carnet?
El carnet és el document necessari 
per accedir al Casal i fer ús de les 
instal·lacions i del material. Entrarà en 
vigor el gener de 2012.

Alumnes de l’Escola de Mú-
sica col·laboren amb l’artis-
ta Perejaume
La sala d’exposicions de la Pedrera, a Barce-
lona, presenta fins el proper 12 de febrer l’ex-
posició de l’artista de Sant Pol de Mar Pere-
jaume. La mostra, que es titula Ai, Perejaume, 
si veies la munió d’obres que t’envolten no en 
faries cap de nova, recull l’acció artística d’El 
Cant dels Ocells, en què van participar els 
alumnes de violoncel de l’Escola de Música 
de Llavaneres.

Llavaneres acomiada 
Antoni Borràs
Antoni Borràs i Micola va morir el 15 de no-
vembre als 76 anys d’edat. Nascut a Llavane-
res, estava casat i tenia dos fills i quatre néts. 
La seva vida va estar dedicada a la família i a 
la vida social i cultural del poble. Va ser, entre 
d’altres, Jutge de Pau, president del Casal de 
la Gent Gran i membre del Patronat Local de 
la Vellesa. Borràs, a més, va ajudar a fundar 
El Casal de Llavaneres, va formar part dels 
inicis de l’organització de la Cavalcada de 
Reis i, durant molt de temps, va col·laborar 
en les activitats de la parròquia. L’Ajunta-
ment de Sant Andreu de Llavaneres vol fer 
arribar el condol a familiars i a amics. Amb 
la seva marxa, Llavaneres perd també una 
part de la seva història com a poble: tot un 
referent de la vida social i cultural. El funeral 
de comiat va tenir lloc el 17 de novembre a 
l’església parroquial de Sant Andreu. 

Matèria i poesia. Beth Fornas, escultora afincada a Llavaneres, va mostrar 
durant el mes de novembre l’exposició Poètica de la matèria al Museu-Arxiu de Lla-
vaneres. Una reflexió intimista sobre les possibilitats de cada material, sobre com 
captar la veritat interior més enllà de les paraules. Tota una oportunitat per deixar-se 
atraure per allò formal, tangible i pel que ho envolta tot plegat.
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Mai més soles

Rècord de participació de 
la 4a Caminada contra el 
càncer de mama

Bon inici del Pla d’Acollida per a nouvinguts

benestar social

Llavaneres va tornar a sortir al car-
rer, el passat 25 de novembre al 
matí, per fer costat a les dones que, 
arreu del món, pateixen la violència 
de gènere. L’acte, que es va fer a la 
plaça de la Vila, va començar amb 
un espectacle de monòlegs amb 
un títol ben explícit: La dona sola. 
Textos àcids, còmics i irònics per 
acostar als assistents la dura realitat 
que moltes dones han de patir en la 
solitud més amarga. Tot seguit es va 
donar pas a la lectura de textos de 
rebuig a la violència, a càrrec de ve-
ïns del poble i d’alumnes de l’Insti-
tut de Llavaneres. L’acte es va tancar 
amb un manifest commemoratiu de 
la diada d’aquest 2011.

La 4a Caminada contra el càncer de mama, que Llavaneres con-
tra el càncer va organitzar diumenge 23 d’octubre, va reunir més 
participants que mai. 160 persones van seguir la ruta dels Rocs 
de Llavaneres, guiada per Andreu Ventura Devesa. Tres hores 
de passeig i, a la tornada, piscolabis i sorteig de regals. Com en 
totes les activitats que organitza l’associació, la recaptació es 
destina, a final de curs, a la investigació. El 14 d’octubre, l’entitat 
ja havia lliurat els 20.000 euros recaptats durant el curs 2010-
2011; la xifra també va superar les expectatives.

Bon inici de curs del Pla d’Acollida per a població nou-
vinguda. Les classes de català i de castellà van començar 
el 10 d’octubre, amb èxit de participació i moltes ganes 
d’aprendre. El pla està adreçat a persones nouvingudes 
al municipi i ofereix de manera gratuïta quatre propostes 
formatives. Com ja ha passat altres anys, l’oferta que de 
moment té més demanda és la de Català I, corresponent 
al nivell bàsic. En aquesta matèria, els alumnes procedei-
xen principalment de països sud-americans, però també 
del Marroc i d’altres punts de l’Estat Espanyol. Una al-
tra de les novetats d’aquest curs és la formalització d’un 
compromís d’assistència. Els alumnes hauran de partici-
par del 70% de les sessions com a mínim per continuar 
endavant. Fer aquests cursos és un requisit per obtenir 
el certificat d’inserció per regularitzar la situació legal al 
país, tal com destaca l’alcalde. 

Aquesta és l’oferta lectiva:
Català I. Dimarts, d’11.00 a 13.00 hores
Català II. Dimarts, de 16.00 a 18.00 hores
Alfabetització. Dilluns, de 9.00 a 11.00 hores
Castellà. Dimarts, de 15.00 a 16.00 hores

Llavaneres commemora el Dia internacional de l’eliminació de la violència envers les dones



El bus urbà C-22, de Llavaneres, va 
incrementar en un 8,2% el nombre 
de passatgers durant el mes de se-
tembre en comparació a l’any pas-
sat. Durant el setembre de 2010, 
hi va haver 15.132 usuaris, mentre 
que l’any 2011, en aquest mateix 
mes, la xifra s’ha ampliat fins els 
16.368. El regidor de Transports, 
Antoni Costa, relaciona aquest 
increment amb les modificacions 
que es van introduir el dia 1 de 
setembre i que van suposar l’am-
pliació del recorregut llarg del bus 
al barri de Can Sanç i la posada en 
marxa de nous horaris per millo-
rar-ne la connexió amb el tren. 

“La gent està fent servir més el transport 
públic; cada vegada hi ha més conscien-
ciació respecte de la necessitat d’apostar 
per una mobilitat més sostenible”, ha as-
senyalat el regidor, que ha recordat que 
l’Ajuntament té en marxa una campanya 
perquè els estudiants de la població es 

facin el carnet d’usuari del bus per poder 
gaudir dels abonaments municipals.

D’altra banda, coincidint amb l’obertura 
de la nova passera per a vianants de la 
Riera de Sant Andreu, s’ha estrenat tam-
bé una altra parada a l’avinguda de Sant 
Andreu, a l’alçada del pas, per donar ser-
vei als veïns que s’adrecen a la zona es-
portiva o bé a l’Escola Serena Vall.

La  llavanerenca Anna Rabassa és 
la nova campiona d’Espanya de 
Patinatge Artístic 2011 en catego-
ria aleví. La patinadora del Club 
de Patinatge Artístic de Caldes 
d’Estrac va aconseguir l’or en el 
campionat celebrat els dies 28 i 29 
d’octubre a Alcoi (Alacant). Anna 
Rabassa, que  s’havia classificat en 
sisena posició en el programa curt 
de divendres 28, va sorprendre els 
jutges amb la seva actuació en el 
programa llarg, dissabte 29, que la 
va fer mereixedora de la medalla 
d’or. El president del CPA Caldes 
d’Estrac, Eduard Casals, que  ho 
és també del club de patinatge de 
Llavaneres,  s’ha mostrat exultant 
amb la victòria d’Anna Rabassa i 
n’ha destacat l’esforç i la profes-
sionalitat.  Així mateix, ha volgut 
agrair la dedicació de l’equip tèc-
nic integrat per Anna Calvo i Car-
la Pérez, que ha estat vital per a la 
consecució d’aquesta important 
victòria. El consistori de Sant An-
dreu de Llavaneres felicita la pati-
nadora i li desitja molts més èxits 
nacionals i internacionals.
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mobilitat i transport

esports

El bus urbà guanya usuaris

La llavanerenca Anna Rabassa, campiona 
d’Espanya de Patinatge Artístic Aleví

Més passatgers des de l’ampliació del recorregut a Can Sanç

Els carrers Empordà i la 
Selva tindran un únic sentit 
de circulació
La Regidoria de Governació de l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres introduirà un 
seguit de modificacions viàries en els carrers 
Empordà i la Selva. Concretament, aquestes 
dues vies passaran a tenir un únic sentit de 
circulació i s’hi reordenarà l’aparcament per 
tal d’evitar ensurts i possibles accidents. El 
consistori va rebre el suggeriment d’alguns 
veïns de la zona, que demanaven un seguit 
de modificacions per tal de millorar-hi la cir-
culació viària. 

Després d’estudiar la proposta i de posar-la 
a consideració de la resta de veïns, la reor-
denació tirarà endavant a partir d’aquest 
mes de desembre. S’habilitaran dos passos 
de vianants nous en la confluència d’aquests 
carrers amb Alejandro Vergés i s’establirà el 
sentit únic de circulació en ambdues vies, 
així com la prohibició d’estacionament en 
alguns trams.

Èxit del Tdk Venzalà, en el 
campionat infantil de combat
El Club Taekwondo Venzalà de Llavaneres va 
participar amb èxit en el Campionat Infantil 
de Combat que es va celebrar a Barcelona el 
passat 30 d’octubre i que va comptar amb 770 
competidors. Els vuit participants del club 
llavanerenc van obtenir molt bones classifi-
cacions. El director, Francisco Venzalà López, 
agraeix la col·laboració de tots aquells que, 
amb el seu suport i des de fa 27 anys, fan pos-
sible que aquest club continuï formant espor-
tistes i grans campions.

Casal de Patinatge, del 23 de 
desembre al 5 de gener 
Del 23 de desembre al 5 de gener, els clubs de 
patinatge artístic de Caldes d’Estrac i de Sant 
Andreu de Llavaneres organitzen el Casal de 
Nadal 2011, obert a nens i a nenes a partir de 
4 anys. El casal es farà al pavelló de Caldes, 
de 9 a 14 hores, i ofereix un servei de per-
manència a partir de les 8.30 h del matí. Els 
participants practicaran patinatge però tam-
bé educació física, dansa i tallers. Per a més 
informació i per a inscripcions, cal trucar al 
639 69 21 99 o al 93 791 16 22, o bé adreçar-se 
al pavelló de Caldes, els dimarts i els dijous 
de 18.00 a 19.00 h.

Nova parada de bus davant de la passera
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entrevista: el govern municipal

Quin balanç fa dels primers mesos de govern?
Molt positiu. La situació que vam trobar 
quan vam accedir al govern no ens agra-
dava i estem treballant per redreçar-la. 
Estem posant ordre i aplicant, com ja 
fan la resta d’administracions, criteris 
d’austeritat econòmica. Dissortadament 
no som l’únic Ajuntament del país que 
viu un mal moment. No tenim un en-
deutament preocupant però els ingres-
sos manen: han caigut molt i cal adap-
tar-hi les despeses. Igual com estan fent 
les famílies.

Què els va fer decidir a entrar a governar? 
Va ser una qüestió de responsabilitat da-
vant de la situació actual. Ens estimem 
el poble i tenim empenta i idees per 
redreçar-la. 

Quins són els eixos del pacte amb CiU?
Compartim el mateix model de poble i el 
convenciment que no podem incremen-
tar la pressió fiscal a les famílies. També 
compartim una política d’inversions si-
milars perquè tenim com a prioritat la 
construcció de la nova zona esportiva 
municipal. 

Com ha estat l’experiència d’encapçalar el par-
tit després de la marxa de qui fou durant tants 
anys alcalde i líder del PP a Llavaneres, Víctor 
Ros?
D’una banda il·lusiona encapçalar la 
llista del teu partit al teu poble, però de 
l’altra va ser trist perquè Víctor Ros no 
continuava.

Assumir la cartera d’Hisenda en l’actual con-
text de crisi econòmica no deu ser fàcil. Quines 
són les seves prioritats en aquesta àrea?
En primer lloc, com ja he avançat, no 
apujar els impostos. Si s’incrementen 
ha de ser en moments de bonança 
econòmica i no de crisi.  En segon lloc, 
contenir la despesa municipal. I la terce-
ra prioritat és prestar més atenció a les 
polítiques de creació d’ocupació.

Com s’ha trobat les finances municipals?
La situació és delicada, però ja estem 
aplicant el pla d’austeritat econòmica 
encarregat a finals de l’anterior mandat i 
esperem que, amb això, l’estat de comp-
tes es pugui redreçar.

En aquests moments treballa en l’elaboració 
del pressupost de 2012. Com serà?
Auster, realista i social. Auster, perquè 
partim d’una previsió d’ingressos que 
s’ha reduït considerablement. Realis-
ta, perquè aquest és el punt de partida 
per començar a treballar; no podem fer-
ho del revés ja que estaríem abocats al 
fracàs. I social, perquè davant de la si-
tuació actual no podem sinó ajudar els 
que més ho necessiten: mantindrem les 
ajudes a Càritas i farem costat a les famí-
lies a través dels Serveis Socials munici-
pals, de qui he de dir que estan fent una 
tasca molt dura però molt necessària.

Fent balanç dels 100 primers dies de govern, va 
comprometre’s a cercar diàleg i consens amb la 
resta de grups municipals. Serà possible rebai-
xar la tensió?
Sí. De fet, estem mantenint converses 
amb l’oposició per aconseguir-ho. Es-
tem obrint a la participació els pressu-
postos de l’any que ve amb l’ànim de 
buscar consens. La primera prova d’això 
és que, amb l’objectiu de millorar les 
relacions amb la resta de grups, el PP 
ha cedit el despatx del grup municipal 
per a una ubicació més racional de to-
tes les forces polítiques. Puc assegurar 
que s’estan fent esforços per trobar més 
acords.

Com a regidor de Promoció Econòmica, la seva 
prioritat està sent fomentar l’ocupació. Quina 
és la línia de treball? Potenciar el nou polígon 
serà un dels reptes?
És precisament el nostre repte. La polí-
tica de creació d’ocupació ha de passar 
per la dinamització del polígon. Caldrà 
fer-hi algun canvi d’ús per aconseguir-
ho. Ara tot està pendent de l’entrada en 
vigor del nou Pla d’Ordenació Urbanís-
tic Municipal (POUM).

Què demana al 2012?
Recollir els primers fruits dels esforços 
realitzats tot esperant que la situació 
econòmica es vagi recuperant.

“El pressupost de 2012 serà 
auster, realista i social”

Carlos Bartomeu. Regidor d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme i primer tinent d’alcalde

Nascut a Barcelona fa 57 

anys i llavanerenc des de 

fa vint anys. Està casat 

i té dos fills i una néta. 

Director d’una oficina 

bancària fins el desembre 

de 2010 i actualment 

prejubilat. Regidor des de 

l’any 2003, va encapçalar 

la candidatura del PP a 

Llavaneres a les eleccions 

del 22 de maig de 2011, i 

actualment és el primer 

tinent d’alcalde del govern 

format per CiU i PP. 
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grups municipals

Fent els deures i complint 
compromisos

Sense rumb

Quin canvi?

Temps de Nadal

En el pressupost de 2012 continuarem en la línia de reduir la 
despesa sense incrementar la pressió fiscal a les famílies, amb 
l’excepció de les quotes de l’Escola Bressol i de Música, perquè la 
Generalitat n’ha reduït l’aportació.

Seguim fent passos per desencallar la nova zona esportiva amb el 
trencament definitiu del conveni urbanístic amb l’empresa Altiare 
(antiga Proinosa). En aquests moments, la construcció ja depèn 
només de l’Ajuntament. Ara hem d’aconseguir el finançament, tal 
com hem fet amb nou pont sobre la riera, que s’ha pogut tirar 
endavant gràcies a subvencions de la Generalitat i de la Diputació 
i només ha costat al consistori 26.288 euros. 

Des de CiU us donem les gràcies pel contundent suport rebut a 
les passades eleccions del 20N i us desitgem un Bon Nadal i un 
2012 millor. 

La gestió urbanística i econòmica dels darrers 8 anys a Llavaneres no 
ha respost a la planificació, ni a la previsió, ni al control. A Llavaneres, 
en matèria urbanística, hem patit, i encara avui estem patint, la manca 
d’aplicació d’aquests conceptes. La falta de previsió, de planificació 
i de control de les obres, en el passat va beneficiar l’especulació i, 
actualment, és la causa de la caòtica situació urbanística del nostre 
municipi.

Passats 8 anys no tenim ni el POUM enllestit, ni la zona esportiva 
acabada, ni els habitatges assequibles per als joves construïts. Tot 
plegat, promeses dels diferents governs que han ocupat el consistori 
els darrers 8 anys i que no han aconseguit millorar els serveis dels 
llavanerencs. Per aquest motiu, en el ple del passat mes de novembre, 
ERC va presentar una proposta per desencallar la situació de bloqueig 
de la zona esportiva. En el terreny econòmic, seguim pendents 
d’aconseguir 1.600.000 euros per sanejar els comptes d’un consistori 
que, encara avui, no té clar el seu rumb. 

La gent, la majoria, no està interessada en un canvi de partit al 
govern. La gent desitja un canvi en la forma de fer política, que 
vol més propera als ciutadans i ben allunyada dels interessos 
personals i partidistes.

No parlarem ara del resultat del 20N. Volem parlar de solidaritat. 
S’acosta Nadal i aquest any moltes persones el viuran amb 
l’escassetat que no convida a la felicitat. I com que ja no hi ha 
eleccions a la vista, ni tan sols tindran les promeses de qui compren 
vots a canvi de mentides.

Els canvis comencen per un mateix. No canviaran les coses si no 
canviem nosaltres.

Podríem començar per Llavaneres. La solidaritat és lliure; les 
consignes polítiques no. Confiem que el 2012 ens porti allò que 
hem perdut.

Desitgem que el canvi polític que la majoria d’espanyols ha 
decidit a les urnes, en les Eleccions Generals del 20 de novembre, 
es tradueixi en breu, com desitgem tots, en una reducció de la 
xifra d’aturats al nostre país i, especialment, a Sant Andreu de 
Llavaneres. 

Conscients que les necessitats socials a la nostra població no 
disminuiran a curt termini, el PP de Sant Andreu de Llavaneres, 
juntament amb CiU, ha presentat una moció perquè els regidors 
amb dedicació a l’Ajuntament renunciïn a una paga extraordinària 
i perquè es redueixi l’aportació als grups municipals en un 50%, 
amb l’objectiu que aquest estalvi vagi adreçat a les famílies que 
tenen necessitats econòmiques. Si la moció tira endavant, la 
mesura s’aplicarà en el pressupost municipal de 2012. 

Només queda, des del grup municipal del PP de Sant Andreu de 
Llavaneres, desitjar a tothom un Bon Nadal.

Espais en blanc per voluntat dels respectius grups municipals



Divendres 9 de desembre
10 h nit, La Cava d’El Casal de 
Llavaneres
Nit de poesia - 13a Mostra de 
Teatre Dani Tàpias
Organitzat per Secció de Teatre d’El 
Casal de Llavaneres

Diumenge 11 de desembre
9 h matí, Església de Sant Pere
Caminada popular fins a l’ermita de 
Sant Sebastià
Organitzat per Salvem l’ermita

Dimarts 13 de desembre
9 h matí, Club Nàutic El Balís, Edifici 
Social, 2a planta. Port Balís
4t Cicle d’empresa i RSE de Les 3 
viles: El compromís social per anar 
endavant
Organitzat per Regidoria de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme

Dimecres 14 de desembre
11 h matí, Casal de la Gent Gran
Cantada de Nadales
Organitzat per Escola Serena Vall

Divendres 16 de desembre 
10 h matí, Llar d’Infants Municipal 
Minerva
Nadales a la Llar d’Infants Minerva
Organitzat per Escola Sant Andreu-
Llar d’Infants Municipal Minerva

8h vespre, al temple parroquial
Concert de Nadal
A càrrec de la Capella de Música de 
Santa Maria del Pi de Barcelona
Organitzat per Parròquia de Sant 
Andreu

Dissabte 17 de desembre

10 h matí, Carrer de Munt
Fira de Nadal
Horari: de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 
20.00 h
Durada: Fins diumenge 18 de 
desembre
Organitzat per Regidoria de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme

10 h matí, Carrer de Munt
Caga tió
Horari: de 10.00 a 12.00 i de 17.00 a 
19.00 hores
Organitzat per Regidoria de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme

12 h migdia, Sala infantil de la 
Biblioteca Municipal
L’hora del conte
Contes amb la rondallaire Maria 
Àngels Gil
Organitzat per Biblioteca Municipal

2 h tarda, Casal de la Gent Gran
Escudella de Nadal
Dinar i ball amb música en directe
Organitzat per Casal de la Gent Gran

6 h tarda, a El Casal de Llavaneres
Espectacle infantil
Pastorets cap a Betlem, a càrrec de 
La Roda Produccions
Preu: 4 euros
Organitzat per La Xarxa d’Espectacles 
Infantil i Juvenil

Diumenge 18 de desembre 
12.30 h migdia, a El Casal de 
Llavaneres
Farem cagar el tió
Organitzat per El Casal de Llavaneres

6 h tarda, Sala polivalent d’El Casal 

de Llavaneres
Teatre: La gata damunt la teulada 
de zinc
Organitzat per Secció de Teatre d’El 
Casal de Llavaneres

6 h tarda, Casal de la Gent Gran
Festa nadalenca
Organitzat per Casal de la Gent Gran

Dilluns 19 de desembre 
2/4 de 10 matí, Casal de la Gent Gran
Felicitem als avis de Llavaneres
Organitzat per Escola Sant Andreu i 
Escola Labandària

6 h tarda, Casal de la Gent Gran
Concert de Nadal
Organitzat per Escola de Música

2/4 de 8 tarda, Escola de Música. Can 
Caralt
Audició d’alumnes

Dimarts 20 de desembre 
1/4 de 12 matí, Plaça de la Vila
Cantada de Nadal
A càrrec dels alumnes de 2n de les 
tres escoles de primària
Organitzat per Regidoria 
d’Ensenyament, Escola Sant 
Andreu, Escola Serena Vall i Escola 
Labandària

7 h tarda, Sala de plens de 
l’Ajuntament
Concert de Nadal
Organitzat per l’Escola Municipal de 
Música

Dimecres 21 de desembre 
7 h tarda, El Casal de Llavaneres
Concert de Nadal

Organitzat per Escola de Música

Dijous 22 de desembre 
2/4 de 12 matí, Pavelló municipal
Concert de Nadal 2011
A càrrec dels alumnes de l’Escola 
Sant Andreu
Organitzat per Escola Sant Andreu

Dimecres 28 de desembre 
6 h tarda, Parc de Ca l’Alfaro
Arribada dels Patges Reials
Vine a lliurar la carta per a Ses 
Majestats d’Orient
En cas de pluja, l’acte es traslladarà a 
El Casal de Llavaneres.
Organitzat per Comissió Cavalcada 
de Reis

I al gener de 2012…

Dijous 5 de gener
2/4 de 7 tarda, Pels carrers de 
Llavaneres i a la plaça de la Vila
Cavalcada de Ses Majestats d’Orient
En cas de pluja, l’acte es traslladarà a 
El Casal de Llavaneres.
Organitzat per Patronat Cavalcada 
de Reis

agenda

desembre 2011/ Nadal 2011
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Amb un 42,08% dels vots, CiU ha estat la força més votada a les 
eleccions del 20-N a Llavaneres. El PP se situa com a segona opció dels 
llavanerencs, amb un 25,17% dels vots. El tercer lloc de la llista, amb 
un 15,5% de suport, l‘ocupa el PSC i després hi trobem ERC, que ha 
obtingut un 7% dels vots, seguida d’ICV, amb un 4,26%. La participació 
en aquests comicis per escollir el Congrés dels Diputats i el Senat ha 
estat a Llavaneres d’un 68,10%

PERCENTATGE DE VOTSVOTS

Participació: 68,10%

ALTRES

Eb

ICV-EUiA

ERC-RI.cat

PSC-PSOE

PPC

CiU 42,08%2.073

25,17%1.240

15,5%764

7,00%345

4,26%210

1,13%56

3,43%

T’agrada la cultura 
popular? I el teatre?

La colla de diables i de geganters 
d’El Casal de Llavaneres fa una crida 
als veïns i veïnes perquè hi partici-
pin: “Tu també pots participar-hi, és 
gratuït i obert a tothom. Vine, partici-
pa i apunta-t’hi”.
  
La companyia Inestable d’El Casal 
de Llavaneres també busca nous 
col·laboradors. Necessiten incorpo-
rar persones de totes les edats per 
a cobrir diferents funcions: actors i 
actrius, tècnics de so i de llum, i col-
laboradors per a decorats, vestuari, 
maquillatge…
 
Per a més informació, cal contactar 
amb la Secretaria d’El Casal de Lla-
vaneres.

Resultats de les Eleccions Generals a Llavaneres
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Àlbum de fotos: Festa Major de Sant Andreu 2011


