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editorial

Comencem l’any 2012 amb el compromís de mantenir la qualitat dels serveis municipals que oferim 
als veïns i veïnes de Llavaneres, tot i que el pressupost s’ha reduït considerablement respecte anys 
enrere. De 23,8 milions d’euros de l’any 2008, tenim ara uns ingressos per al 2012, acabats d’aprovar, 
d’11,7 milions d’euros. La reducció és ben evident, però el compromís de servei és inalterable i 
obliga a fer una gestió molt acurada i a prendre les mesures necessàries. 

Estem convençuts, i penso com a alcalde, que és l’administració qui s’ha d’aprimar sense perjudicar 
les famílies. Mantindrem els serveis sense apujar la pressió fiscal, que és la solució fàcil i ràpida que 
han pres altres administracions. Les ordenances es mantenen, excepte en el cas de l’escola bressol 
i l’escola de música, on necessàriament hem de reflectir la rebaixa de la subvenció que rebem de la 
Generalitat.

Per aquest motiu, s’ha hagut de reduir la plantilla municipal i també la despesa corrent. Una petita 
mostra d’això és la incorporació de publicitat en aquesta revista, per tal d’abaratir-ne els costos, i 
decisions de més envergadura, com ara la mancomunació del servei de neteja dels equipaments 
municipals, amb Sant Vicenç de Montalt. A més, el govern, per decisió pròpia, ha aprovat suprimir 
la paga extraordinària de Nadal dels regidors de govern amb dedicació, que suposa la reducció del 
sou d’un 8% aproximadament, i rebaixar en un 50% l’assignació fixa dels grups municipals. Amb 
aquesta decisió se secunda la proposta aprovada pel Parlament de Catalunya amb l’objectiu de 
donar exemple davant el conjunt de la ciutadania.

Amb l’inici d’any, s’han posat en marxa sis nous plans d’ocupació, finançats per la Generalitat, i 
és ja a punt el començament de les obres de construcció del nou centre logístic per a la brigada 
i l’empresa concessionària de la neteja viària. A més, estem millorant els accessos a les platges 
i al passeig marítim. Dues actuacions, cal remarcar-ho, que es finançaran majoritàriament amb 
ingressos supramunicipals. 

Seguim treballant, seguim fent poble!

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
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L’alcalde, Bernat Graupera, i el president de la Diputació, Salvador Esteve, signen el conveni de 
col·laboració a través del qual Llavaneres ha rebut 152.132 euros per al centre logístic.
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plens municipals

El ple de l’Ajuntament va aprovar el 12 
de desembre el pressupost municipal 
per al 2012, que puja a 11.724.645,76 
euros, i que inclou el dels organismes 
autònoms. Els comptes van rebre el 
suport dels grups del govern, CiU i 
PP, i el vot en contra d’ERC, GLL, PSC 
i SOS. En una sessió extraordinària, 
el 12 de gener, el ple va resoldre les 
al·legacions presentades pels quatre 
grups de l’oposició contra els comptes, 
que van quedar aprovats definitivament. 
El pressupost està en vigor des del 20 de 
gener, un cop publicat en el BOP.

El regidor d’Hisenda, Carlos Bartomeu, 
va assenyalar que l’objectiu de l’equip de 
govern per a tot el mandat és “continuar 
en la línia de reducció de la despesa per 
poder arribar a un total sanejament del 
municipi, intentant no carregar més la 
pressió fiscal cap al ciutadà i sense que 
això repercuteixi negativament en el 
nivell d’atenció dels serveis que presta  
l’Ajuntament”. Pel que fa a les despeses, 
Bartomeu va destacar la rebaixa d’un 
8,6% del capítol de personal, resultat de 
l’amortització de cinc llocs de treball. 
En relació a les inversions, el pressupost 

del 2012 hi destina 549.586,52 €. El més 
destacat, amb un 41,18% del capítol, es 
reserva a les expropiacions derivades del 

conveni del Camí Pla de la Torreta. Dels 
ingressos, el regidor va assegurar que 
s’ha fet una previsió realista.

Les reaccions
L’oposició va rebutjar en bloc els comptes. 
SOS Llavaneres va acusar el govern de 
presentar uns “pressupostos maquillats 
i d’inflar la previsió d’ingressos”. El PSC 
va criticar que el pressupost s’hagi reduït 
en dos milions d’euros, excepte en les 
assignacions del govern, i va lamentar la 
supressió de llocs de treball. GLL va carregar 
també molt durament pels acomiadaments 
de personal i va posar en dubte que s’estigui 
duent a terme una política de reducció de 
la despesa eficaç. ERC va insistir a dir que 
la previsió d’ingressos està “inflada” i va 
afirmar que el “pressupost està desequilibrat 
i desestructurat i amb un deute que creix 
molt”. Així mateix, va proposar que no es 
construís el centre logístic previst i que 
s’apugés la taxa d’aigua, per tal de generar 
estalvi. 

Com a resposta, Carlos Bartomeu,  va 
reiterar que “és un pressupost molt treballat 
i acurat” i va puntualitzar que els comptes 
inclouen una reducció de sous del govern 
municipal. L’alcalde, Bernat Graupera, va 
afegir que l’equip de govern no incrementarà 
la pressió fiscal a les famílies i que és 
l’administració qui s’ha d’aprimar.

Els comptes del 2012, en vigor 
El pressupost de la corporació i dels organismes autònoms puja a 11,7 milions d’euros                

El govern abaixa el 
sou dels regidors amb 
dedicació
Els comptes del 2012 inclouen també una 
rebaixa d’un 8% del sou dels tres regi-
dors de govern amb dedicació. L’acord es 
va prendre en el ple municipal del 26 de 
novembre a proposta dels dos grups de go-
vern, CiU i PP, que van presentar una moció 
per anul·lar la paga extraordinària de Na-
dal als regidors de govern que la perceben. 
La moció també proposava reduir en un 
50% la quantitat econòmica fixa mensual 
dels grups municipals. Aquests diners es 
destinaran a partides de benestar social i 
cooperació. La moció va tirar endavant amb 
els vots favorables de CiU i PP, l’oposició 
d’ERC i de GLL i l’abstenció del PSC.

Acords de ple (28/11/11)

Registre electrònic. Aprovació per una-
nimitat del servei municipal de Registre 
Electrònic de l’Ajuntament per a la pre-
sentació de qualsevol mena de documen-
tació.

Seu electrònica. Aprovació per unani-
mitat del servei públic de Seu Electrònica, 
que garanteix els principis de seguretat, 
disponibilitat, accessibilitat i neutralitat. 

Xarxa Rescat. Aprovació per unanimitat 
del conveni de col·laboració per a l’adhe-
sió a la Xarxa Rescat de Radiocomunica-
cions d’emergències i seguretat de Cata-
lunya.

Programa de gestió policial. Aprovació 
per unanimitat del conveni de cessió d’ús, 
per part de la Generalitat de Catalunya, 
del programari de gestió i suport als pro-
cessos de les Policies Locals denominat 
SIPCAT.

PAES. Aprovació per unanimitat del Pla 
d’Acció d’Energia Sostenible del municipi 
de Sant Andreu de Llavaneres.

Violència de gènere. Aprovació per una-
nimitat d’una moció de GLL per comme-
morar el Dia Internacional per a l’eradica-
ció de la violència vers les dones. 

Municipis per la independència. Apro-
vació d’una moció d’ERC per a l’adhesió a 
l’associació de Municipis per la Indepen-
dència. Vots a favor de CiU i ERC; vots en 
contra de PP i PSC, i abstenció de GLL. 

Finançament local. Aprovació d’una 
moció d’ERC a favor d’un finançament 
local català, que insta la Generalitat a re-
dactar una millor llei de finances locals. 
Vots a favor de CiU, ERC i GLL, vots en 
contra del PP i abstenció del PSC. 

Acord amb Proinosa. Rebuig d’una mo-
ció conjunta dels grups d’ERC, GLL i SOS 
Llavaneres relativa a l’acord amb Proinosa 
(ara Altiare) el desembre de 2009. Vots en 
contra de CIU, PP i PSC.

Rebaixa d’assignacions. Rebuig d’una 
moció conjunta dels grups d’ERC, GLL, 
PSC i SOS Llavaneres que sol·licitava la 
rebaixa dels sous i assignacions dels càr-
recs electes del govern. Vots en contra de 
CiU i PP, que justifiquen que ja s’ha apro-
vat una moció en aquest sentit i en la línia 
de l’aprovada pel Parlament.

Acords de ple (12/12/11) 

Consorci Digital. Aprovació de la sepa-
ració del Consorci Digital Mataró-Mares-

me. L’alcalde manifesta que és una decisió 
derivada del pla de sanejament financer. 
Vots a favor de CiU i PP, en contra de PSC 
i SOS, i abstencions d’ERC i GLL.

Altiare. Desestimació de les al·legacions 
del recurs de reposició formulat per Al-
tiare Empresa Constructora SAU contra 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 11 
d’octubre de 2011, de resolució del con-
tracte administratiu de 10 de juliol de 
2006. Vots a favor de CiU i PP, abstenció 
de PSC. Els grups d’ERC, GLL i SOS s’ab-
senten de la sala per desacord amb la ma-
nera de tramitar aquest cas.

Acords de ple (22/12/11)

Ordenances fiscals. Desestimació de les 
al·legacions presentades per ERC i SOS, 
i aprovació de les ordenances fiscals per 
al 2012. El regidor d’Hisenda defensa 
que les taxes d’escola de música i d’escola 
bressol repercuteixen la disminució de la 
subvenció de la Generalitat en els usuaris 
i afirma que són serveis deficitaris. L’opo-
sició torna a defensar que “per responsa-
bilitat cal augmentar alguns impostos a 
les rendes més altes”. Vots a favor de CiU i 
PP i vots en contra d’ERC i GLL (absència 
de SOS i PSC).
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ajuntament

Els ajuntaments de Llavaneres i de Sant Vicenç 
han adjudicat conjuntament a NET-BRILL SL el 
servei de neteja dels edificis municipals per donar 
solució a les dificultats pressupostàries actuals. La 
mancomunació del servei suposarà un estalvi de 
50.000 euros anuals a Llavaneres i d’uns 30.000 
a Sant Vicenç. La signatura del contracte, que té 
una durada de quatre anys, es va formalitzar l’1 de 
desembre, amb la presència dels alcaldes de Sant 
Vicenç, Miquel Àngel Martínez, i de Llavaneres, 
Bernat Graupera, i del gerent de l’empresa, Pedro 
L. Arrojo. 

Graupera s’ha mostrat molt satisfet amb l’operació 
i ha destacat que l’acord permetrà guanyar en 
qualitat i reduir costos. Així mateix, ha assenyalat 
que la nova empresa assumeix la contractació 
del personal que fins ara desenvolupava aquesta 
tasca. Pel que fa a Llavaneres, cal destacar que 
el contracte s’ha adjudicat per un import de 
289.550,71 euros anuals (IVA inclòs), la qual cosa 

L’Ajuntament posarà a disposició dels veïns de 
Llavaneres sis nous horts urbans. L’adjudicació 
de quatre d’aquests horts es farà mitjançant una 
convocatòria pública oberta a tothom, les bases de 
la qual es publicaran properament al web municipal 
www.santandreudellavaneres.cat. L’as-signació dels 
altres dos horts es gestionarà des de Serveis Socials. 
Els horts tindran una superfície aproximada de 150 
m2 i s’ubicaran en una parcel·la de propietat municipal 
situada al costat de la plana agrícola de Llavaneres i dels 
jardins de Joaquim Passi. La regidora d’Urbanisme, 
Sandra Carreras, que coordina el projecte juntament 
amb les àrees de Medi Ambient i de Serveis Socials, 
ha explicat que ja hi ha sis persones interessades en 
obtenir un dels horts. Són veïns que en conèixer la 
iniciativa van posar-se en contacte amb el consistori 
per mostrar-ne l’interès. A aquests veïns se’ls informarà 
de la convocatòria del concurs d’adjudicació perquè 
s’hi puguin presentar. Una de les condicions per 
poder accedir a un dels horts serà estar empadronat 
a Llavaneres. 

suposa un estalvi de gairebé 50.000 euros anuals, respecte al cost actual 
del servei. Però a més de la reducció de costos, també s’ha aconseguit la 
reunificació, homogeneïtzació i millora del servei. A partir d’ara NET-
BRILL SL assumeix les tasques de neteja de 12 dependències municipals 
(Casa consistorial, equipaments escolars, sanitaris, culturals, esportius, 
policials i de serveis). Tanmateix, el contracte estableix un sistema de 
control de qualitat.

Capdavanters en mancomunar serveis
Els ajuntaments de les 3 viles han estat capdavanters a la comarca pel que 
fa a la mancomunació de serveis. El primer pas es va fer l’any 2007 amb la 
presentació de la marca turística de Les 3 viles. Des d’aleshores, Sant Vicenç, 
Llavaneres i Caldes han endegat amb èxit actuacions i projectes participats 
pels tres municipis en diversos àmbits.

50.000 euros 
d’estalvi 
Llavaneres i Sant Vicenç manco-
munen la neteja d’immobles muni-
cipals per reduir despeses i oferir 
millors prestacions

L’Ajuntament 
disposarà de sis horts 
urbans més a la zona 
del Surray

La quota de les
escoles bressol 
municipals puja 
26,5 euros al mes 

La taxa  del 2012 de les dues es-
coles bressol municipals de Lla-
vaneres s’ha incrementat en 26,5 
euros per alumne i mes. Aquest 
increment és conseqüència de la 
rebaixa de la subvenció que el 
consistori rep de la Generalitat 
per finançar l’escolarització de 
nens i nenes d’entre 4 mesos i 3 

anys. Fins ara, la quota era de 145,50 euros al mes, i a partir del gener de 2012, 
passa a ser de 172 euros. Cal tenir en compte que la quota és única per a tots els 
alumnes de l’escola, ja siguin de l’aula de nadons -el cost de la qual és molt més 
elevat- com dels nens i nenes d’1 a 2 anys i de 2 a 3 anys. L’equip de govern vol 
aclarir així algunes informacions difoses per alguns mitjans de comunicació que 
situaven l’increment en 50 euros al mes per alumne. Així mateix vol assenyalar 
que l’Ajuntament de Llavaneres assumeix una part important de la despesa que 
generen les dues escoles bressol municipals. El cost total previst per al 2012 de 
les dues escoles és d’uns 800.000 euros. 
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governació

urbanisme

Aquesta xifra millora en 13,2 punts a la registrada a Catalunya 
durant el mateix període 

Nous plans d’ocupació
La Generalitat de Catalunya ha ator-
gat a l’Ajuntament de Llavaneres la 
contractació de 6 persones en el marc 
dels Plans d’ocupació. El cost total del 
projecte és de 33.403,46 euros, que 
subvenciona el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC). Entre les places que 
es van cobrir a 30 de desembre de 
2011, hi ha un agent cívic, al 50% de 
la jornada, 2 dinamitzadors del Casal 
de Joves, al 70% de la jornada, dos 
peons de suport a la brigada, al 80 
% de la jornada, i un conserge per al 
Museu, al 50% de la jornada. Aquests 
plans d’ocupació tenen una durada 
limitada de sis mesos.  Els projectes 
de plans d’ocupació d’aquesta convo-
catòria s’adrecen exclusivament als 
treballadors aturats inscrits com a de-
mandants d’ocupació al servei públic 
d’ocupació (OTG), que hagin exhaurit la 
prestació per desocupació sense dret a 
subsidi d’atur, o hagin esgotat aquest 
subsidi en el moment de la presen-
tació de l’oferta d’ocupació. Cal tenir 
present que aquestes contractacions 
no tenen possibilitat de continuïtat. 
Al desembre, es van esgotar set plans 
d’ocupació que havien estat treballant 
al consistori des del juny de 2011: dues 
dinamitzadores juvenils, una digita-
litzadora de documents, una informa-
dora digital i tres peons de suport a la 
Brigada municipal.

La brigada assumeix la 
poda municipal
La brigada municipal ha assumit el 
conjunt de les feines d’esporga de 
la campanya d’aquest hivern, com a 
mesura d’estalvi. Un cop podats els 
arbres, de les restes vegetals se’n fa 
compost vegetal que serveix com a 
adob per a les plantes. Les regidories 
de Medi Ambient i de Serveis volen 
fer públic l’agraïment a l’ADF de Lla-
vaneres per haver cedit l’ús de la tri-
turadora de restes vegetals, que està 
permetent gestionar més ràpidament 
les restes de poda i suposa un estalvi 
econòmic de l’operació.

Recollida dels carnets 
d’usuari de la deixalleria
La Regidoria de Medi Ambient conti-
nua amb el repartiment, a través de 
d’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), 
dels carnets d’usuari de la deixalleria 
municipal de Les 3 Viles. De moment ja 
se n’han repartit un miler. Cal recordar 
que aquests carnets són necessaris 
des de l’1 de gener per fer operacions 
a la deixalleria. Si encara no el teniu, 
adreceu-vos a l’Ajuntament amb l’úl-
tim rebut del pagament de la taxa d’es-
combraries.

Les obres de remodelació del pas subterrani 
per a vianants d’accés al passeig marítim, a 
l’alçada de l’estació de tren de Llavaneres, estan 
pràcticament enllestides. L’actuació, que ha 
finançat la Demarcació de Costes a Catalunya 
del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural 
i Marítim, resol l’accessibilitat de les persones 

amb mobilitat reduïda. S’ha construït una 
rampa, s’han eixamplat les escales i s’ha 
millorat la recollida d’aigües pluvials. Les obres 
van començar el 9 de gener. L’actuació s’haurà 
de complementar, la primavera vinent, amb 
una obra per consolidar el passeig marítim en 
aquest sector del litoral de Llavaneres.

Una molt bona notícia del balanç de 2011 
de la Policia Local de Llavaneres és la re-
ducció dels casos delictius. Durant l’any 
2011, la xifra total de delictes i de faltes 
produïts i coneguts a Sant Andreu de Lla-
vaneres va ser de 330, 62 menys que l’any 
anterior, que representa una reducció del 
15,8 % i que suposa una mitjana aproxi-
mada de 33 actes il·lícits penals per cada 
1.000 habitants. A Catalunya, durant el 
2011, els delictes i faltes es van reduir en 
un 2,6% i la taxa de delictes i faltes penals 
a Catalunya va ser de 70,45 per cada 1.000 
habitants. A Llavaneres, de delictes, n’hi 
va haver un total de 231, 49 menys que el 
2010; i de faltes, se’n van registrar 99, 13 
menys que l’any anterior.

Entre els actes delictius, la nota positiva és 
que els robatoris a l’interior de vehicles es 
van reduir en 11 casos: de 45 el 2010, a 34 
durant el 2011. L’altra cara de la moneda 
van ser els robatoris amb força als domici-
lis, que durant el 2011 van augmentar fins 
a 54 casos. En total, 16 més que durant 
l’any anterior.

Pel que fa a l’accidentalitat, s’ha mantingut 

l’índex dels darrers anys. Durant el 2011, 
la Policia Local va intervenir en 29 acci-
dents, els mateixos que l’any anterior. El 
37% dels sinistres (11) es va produir en 
vies interurbanes; i els 18 accidents res-
tants van passar en vies urbanes. A més, 
es van retirar 25 vehicles abandonats de la 
via pública, set més que el 2010 (9 a peti-
ció del propietari i 16 actuacions d’ofici). 
Pel que fa al servei de grua, es van efectu-
ar 109 serveis, 15 més que l’any anterior. 

D’altra banda, la Policia Local de Llava-
neres va tramitar 42 denúncies al Servei 
Català de Trànsit, 8 menys que l’any 2010, 
la gran majoria per no haver passat l’ITV 
(27 casos), per manca d’assegurança dels 
vehicles (9), per problemes amb el permís 
de circulació (5) o per alcoholèmia (1). 

En l’apartat de denúncies judicials, durant 
el 2011, la Policia va instruir 118 casos: 49 
per faltes penals i 69 per delictes. 83 de 
les denúncies van ser per fets ocorreguts 
a Llavaneres i els altres 35 els van patir 
veïns del municipi en altres poblacions. 
Pel que fa a detencions, la Policia Local va 
practicar-ne 13 durant tot el 2011.

L’activitat delictiva es 
redueix en un 15,8% 
durant el 2011

L’accés a mar, 
sense barreres 
arquitectòniques 



llavaneresinforma6

promoció econòmica

El 4t cicle de responsabilitat social empresarial va exposar 
exemples d’empreses que han trobat la manera d’anar endavant

L’Ajuntament de Llavaneres continuarà dis-
posant durant aquest 2012 del programa IPI 
(Itineraris Personals d’Inserció), subvenci-
onat pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
(52.651,14 euros), que té com a missió ajudar 
les persones inscrites als serveis d’Ocupa-
ció de Catalunya a insertar-se en el mercat 
laboral. De sessions del programa IPI, se’n 
fan de caràcter individual i també de grupal, 
amb un màxim de deu assistents. L’objectiu 
és personalitzar l’ajuda i aconseguir que sigui 
un programa ajustat a les necessitats de cada 
demandant. Al llarg d’aquest programa s’han 
atès a 201 persones aturades (89 homes i 112 
dones) i s’han destinat 831,5 hores a l’orien-
tació, que correspon a 4h per persona. 

La valoració del Servei d’Intermediació La-
boral de la Regidoria de Promoció Econòmi-
ca és molt positiva. Durant el 2011, a ban-

da de posar en marxa la creació d’itineraris 
personalitzats que requereix el programa 
IPI, des del Servei de Borsa de Treball s’han 
realitzat 137 entrevistes personals per do-
nar-se d’alta a la Xarxa Xaloc; s’han ofert 102 
assessoraments individuals, tant d’orientació 
com de tècniques de recerca de feina, i s’han 
organitzat 19 sessions grupals amb un total 
de 222 participants.

Es conclou que el total d’hores que aquest 
servei ha destinat a l’orientació per a la inser-
ció laboral de persones aturades del munici-
pi ha estat de 1.071,5 h (programa IPI i Borsa 
de treball). Pel que fa a les ofertes gestiona-
des, durant el 2011 el servei ha ofert 31 llocs 
de treball dels quals se n’han cobert 23, que 
representa un 74,19%. Per altra banda, 57 
persones inscrites a la Borsa de treball han 
trobat ocupació per altres vies. 

Consells per sortir-se’n

Curs de comptabilitat 
per obrir l’oferta de 
formació del 2012
La Regidoria de Promoció 
Econòmica organitza un curs de 
Comptabilitat bàsica, de 50 hores de 
durada. Les classes van començar 
el 24 de gener i s’allargaran fins 
el 20 de març: es fan els dimarts, 
dimecres i dijous, a la Biblioteca. 
Es tracta d’una formació totalment 
subvencionada pel Consorci de la 
Formació Contínua de Catalunya, 
que la Regidoria de Promoció 
Econòmica ha obtingut a través del 
conveni de col·laboració amb l’IDFO 
(Institut pel Desenvolupament de 
Formació i Ocupació). El 2011 ja es 
va fer una primera acció inclosa 
en aquest acord de col·laboració, 
concretament un curs de 
Comptabilitat informatitzada.

Dinamitzar el sector 
marítim
El 19 de desembre es va presentar a 
Mataró el Clúster Maresme Marítim, 
un projecte que lidera l’Institut de 
Promoció Econòmica de Mataró 
(IMPEM) amb la col·laboració de 
8 entitats i organismes públics i 
privats de la comarca, entre els 
quals hi ha l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres. El projecte, 
que fa servir el terme clúster 
per posar de relleu la unió entre 
diferents entitats i organismes 
públics i privats, té com a principal 
objectiu impulsar el sector 
marítim del Maresme i dinamitzar 
l’economia i l’ocupació comarcals 
promovent i activant les sinergies 
que existeixen entre el mar i les 
activitats socioeconòmiques del 
territori.

El cicle va proposar, en una maratoniana 
sessió amb set conferències, el passat 13 de 
desembre a les instal·lacions del Club Nàutic 
El Balís, fer servir el compromís social per 
sortir de la crisi profunda que travessem. En 
va destacar la intervenció de Ramon Garriga 
i Saperas, patró de la Fundació Futbol Club 
Barcelona, que va explicar que el seu èxit 
no només és esportiu, és el resultat d’una 
filosofia i uns valors que es transmeten als 
jugadors des de la seva infància. Des de 
la Fundació, a més, la missió és educar en 
valors a infants i joves a través de l’esport, 
com un motor de canvi, a través del 
desenvolupament personal i comunitari i 
s’aconsegueix a través de diferents projectes 
d’àmbit nacional i internacional. A més, sota 
el nom de Som el que Fem, la Fundació FCB 

desenvolupa quatre campanyes dirigides 
a augmentar la consciència i el sentit de 
responsabilitat de la societat en quatre 
àrees: bons hàbits alimentaris, respecte, 
solidaritat i integració.  Molt interessant 
també va ser l’exposició del cas pràctic de 
La Tavella, una horta ecològica, que és 
alhora un instrument d’inserció laboral de 
persones amb discapacitat intel·lectual o 
trastorn mental sever i que consisteix en 
la producció i venda de fruites i verdures 
ecològiques certificades per internet amb 
el format de “cistella tancada”. Les jornades, 
que van reunir una trentena de persones, 
les va organitzar la Regidoria de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres. Us oferim, tot seguit, frases 
destacades dels ponents:

Les frases 
“La clau és empenta, il·lusió i esforç”
Santiago Jáñez, gerent de l’empresa K&S Assessors 

“La restauració del futur és ecològica i sostenible”
Eduard Vicente, director de la Fundació Futur 

“La vocació de PIMEC és fer bullir l’olla per servir de pont entre la PIME i la societat”
Ramon Vila, secretari del Patronat de la Fundació PIMEC

“La PIME també pot millorar la seva gestió amb responsabilitat social”
Judith Vila, responsable de projectes de RSE de l’empresa Lavola 

“El FCB s’ha convertit en el Club on s’emmiralla la gent jove per saber com s’ha de comportar”
Ramon Garriga i Saperas, patró de la Fundació Futbol Club Barcelona

Bon balanç del servei d’intermediació 
laboral
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cultura
Segueix-nos al 
facebook i al 
twitter! 
L’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres fa una aposta de-
cidida per incrementar la seva 
presència a la xarxa i us convida 
a seguir l’actualitat municipal 
a través de les xarxes socials. 
A més del web municipal, el 
consistori és present a les dues 
principals xarxes de comunica-
ció social d’internet: facebook i 
twitter.
Facebook
Per afegir-te al perfil de l’Ajunta-
ment de Sant Andreu de Llava-
neres, només cal que ens localit-
zeu a www.facebook.com i que 
cliqueu al botó de: M’agrada.
Twitter
A twitter també ens trobareu a 
@AjLlavaneres

Targeta de transport 
T-12 per a menors
de 14 anys, 
informa-te’n
Si teniu fills d’entre 4 i 13 anys i 
feu servir el transport públic, in-
formeu-vos de la targeta T-12, un 
títol que els permet fer un nom-
bre il·limitat de viatges dins de 
la zona tarifària on resideixin. 
La targeta T-12 té un cost d’emis-
sió i gestió que serà repercutit a 
l’usuari en la seva primera emis-
sió. La renovació de la targeta es 
realitzarà sense cost i de manera 
automàtica fins que el nen o la 
nena compleixin 14 anys. L’àm-
bit d’aplicació de la nostra zona 
és la 3E: Argentona, Cabrera de 
Mar, Caldes d’Estrac, Dosrius, 
Mataró, Òrrius, Sant Andreu 
de Llavaneres, Sant Vicenç de 
Montalt. Podeu trobar tota la 
informació sobre la T-12 al web 
www.t-12.cat

Nou horari del Casal 
de Joves
La Regidoria de Joventut infor-
ma del nou horari del Casal de 
Joves:
Dilluns tancat
De dimarts a divendres,
de 16.30 a 20.30 h
Dissabtes i diumenges,
de 17 a 21 h

El president de Caixa Laietana, Josep Ibern, 
i el rector de la parròquia de Sant Andreu 
de Llavaneres, mossèn Joan Manuel Prieto, 
van signar el 24 de gener, un conveni de col-
laboració per restaurar el retaule de l’església 
parroquial. Caixa Laietana fa una aportació 
de 69.000 euros, que és el que costarà recu-
perar la brillantor d’un dels retaules més im-
portants de Catalunya de finals del segle XVI 
i principis del segle XVII. 

El retaule, que originàriament es trobava a 
l’església antiga de Llavaneres, presenta unes 
deficiències estructurals i un escàs estat de 
conservació. Les tasques de restauració ja 
estan en marxa i la previsió és que el nou re-

taule pugui lluir per la festa major de la Mi-
nerva, al juliol. Paral·lelament, la parròquia 
està duent a terme la pintura de l’interior de 
l’església. 

A l’acte de signatura de l’acord, van interve-
nir també Joan Bosch, director del departa-
ment d’Història i Història de l’Art de la Uni-
versitat de Girona; Lluís Albertí, director del 
Museu Arxiu de Llavaneres; Maria Àngels 
Soler, directora del Centre de Restauració 
de Béns Immobles de Catalunya, i Bernat 
Graupera, alcalde de Llavaneres. Bosch va 
assegurar que el retaule té un valor extraor-
dinari, que el fa un bé patrimonial d’interès 
nacional.

Caixa Laietana finança l’actuació per preservar un dels retaules més 
importants de Catalunya de finals del segle XVI i principi del segle XVII

Es restaura el retaule del 
temple parroquial  

L’any ha començat a Can Caralt amb una 
proposta ben suggerent: Un món de colors. 
Es tracta d’una exposició amb fotografies de 
Joan Condal, un clàssic de la programació 
d’exposicions temporals del Museu-Arxiu de 
Sant Andreu de Llavaneres. Condal ens mos-
tra detalls increïbles de les ales de les papallo-
nes i de la seva fascinant varietat cromàtica. 
La mostra va obrir les portes el 27 de gener i 
es pot visitar fins al 19 de febrer.

L’alternativa és també tot un homenatge al 
color. La proposta, que porta per títol Dracs 
i colors. Maresme modernista, és una exposi-
ció itinerant que reuneix 80 fotografies d’ele-
ments modernistes del Maresme, incloses al-

gunes de Llavaneres. En destaca el seu colorit 
i l’àmplia representació de dracs. Les imatges 
són obra de la fotògrafa mataronina Marga 
Cruz. Els poemes, que seguint les mètriques 
japoneses haiku i tanka, interpreten els sen-
timents que transmeten les imatges, són de 
Montse Asens. El Consell Comarcal del Ma-
resme hi col·labora a través del Pla Estratègic 
Maresme 2015, per facilitar que l’exposició 
pugui ser itinerant. Serà a Can Caralt del 24 
de febrer al 17 de març.

Nous horaris de visita de les exposicions:
Dimecres, dijous i divendres, de 17 a 20 hores
Dissabtes, d’11 a 14 i de 17 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h

Explosió de color
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Nadal 2011

Concert de Nadal de les 3 escoles de primària

Fira de Nadal i caga tió popular

Parc de Nadal

Concert de Nadal de l’Escola Sant Andreu

Pessebre de l’ermita de Sant Sebastià

Visita dels Patges Reials
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Nadal 2011

Benvolguts/des,

La visita de Ses Majestats d’Orient a Llavaneres, i des de fa uns 
anys dels Patges Reials, és seguida i esperada per centenars 
de nens i nenes. La convocatòria ha aconseguit, i això és 
molt complicat de fer, ser un referent en les cavalcades que 
s’organitzen la nit del 5 de gener a tota la comarca. El secret 
no és cap misteri. El secret és la feina ben feta, el compromís, 
la dedicació i la il·lusió. El secret és l’equip humà que hi ha al 
darrere: la suma de tantes i tantes persones que de manera 
voluntària i desinteressada fan possible que la cavalcada sigui 

molt més que una cercavila de carruatges. A Llavaneres, 
tenim la sort que la nit de Reis és, sens dubte, una nit per 
recordar. Per tot això i perquè amb la vostra tasca feu possible 
que grans i petits somiem i creiem en la màgia, moltes gràcies 
a tots els integrants del Patronat de la Cavalcada de Reis. No 
defalliu, la feina és molta, però val la pena i ens teniu al vostre 
costat. Gràcies de tot cor en nom de tota la corporació i de 
tot el municipi.

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Carta d’agraïment als voluntaris de la Cavalcada de Reis

El Patronat de la Cavalcada de Reis de Llavaneres va tornar a fer 
de la visita a la nostra vila de Ses Majestats, tot un èxit. Melcior, 
Gaspar i Baltasar van recórrer dalt dels seus carruatges el centre 
del poble i els nens i nenes els van poder saludar de ben a prop. 

No hi van faltar altres carrosses a la comitiva reial, amb els per-
sonatges preferits dels més petits de la casa. Com sempre, la cita 
va ser multitudinària i es va tancar amb la tradicional salutació 
dels Reis des del balcó consistorial. 

La nit més màgica!



llavaneresinforma10

Un alè d’esperança
solidaritat

La Biblioteca de Llavaneres convida a la presentació del llibre Descubriendo 
el corazón de la Tierra, Siete lugares cambiaron mi chip, d’Isabel Rodríguez 
Vila, el proper divendres 17 de febrer, a les 19 hores. La presentació anirà a 
càrrec de l’alcalde, Bernat Graupera. L’autora 
és vicepresidenta de l’associació Misión y 
desarrollo para Goundi, una entitat solidària 
que compta amb la participació de veïns 
de Llavaneres, i aquesta és la seva segona 
novel·la. Com ja va fer amb la primera, 
cedeix els seus drets i beneficis a la Missió de 
Goundi.

L’entitat aprofitarà la trobada per convidar 
a assistir al IX Concert per al Txad, que 
tindrà lloc el 18 de març a l’Auditori de 
Barcelona. Hi actuaran, entre d’altres, la 
pianista llavanerenca Carme Albors i del Cor 
Hemiòlia de l’Escola Municipal de Música de 
Llavaneres.

Llavaneres per la Marató es torna a mobilitzar per contribuir a una bona causa

Llavaneres amb la Marató va recaptar al 
desembre 1.207,34 €. Aquests diners es 
van enviar directament al compte de la 
Marató de TV3, que el 2011 es va dedi-
car als transplantaments. Llavaneres hi 
contribueix amb el que s’ha recollit en les 
quatre activitats organitzades a benefici 
de la Marató: la cadena humana, la tóm-
bola solidària de joguines, la flashmob i 
l’espectacle infantil organitzat per la Xar-
xa.

La primera activitat va ser la cadena hu-
mana de les quatre viles, en col·laboració 
amb Arenys de Mar, Sant Vicenç i Cal-
des d’Estrac. Una novetat d’aquesta edi-

ció, que es va fer el 4 de desembre, i que 
ben segur es repetirà els propers anys. La 
campanya solidària es va completar amb 
altres tres propostes, el cap de setmana 
del 18 i 19 de desembre: la tómbola soli-
dària de les joguines recollides a les esco-
les de la vila, la flashmob i l’espectacle in-
fantil que la Xarxa d’Espectacles Infantil i 
Juvenil va organitzar diumenge a El Casal 
de Llavaneres i que va aconseguir una re-
captació de 285 €. La suma de les quatre 
activitats dóna la xifra final de 1.207,34 €.

Tot plegat va ser possible gràcies a la col-
laboració dels voluntaris de Llavaneres amb 
la Marató: Robert Devesa, Núria Bonada, 

Natàlia Radó, Gemma Gibert, Minerva 
López, Roser Cerdà, Clara Sánchez, Do-
mènec Canal, Salomé Royo, Albert Artigas, 
Tomàs Pujol, Marta Serra, Anna Comas, 
Lola Gelabert, Pere Torrents, Elisenda Roig, 
Anna Casals, Lídia Montsant, Anna Radó,  
Edurne Vega i Pintors Llavaneres. I també 
a la col·laboració de les entitats: Gim Lla-
vaneres, La Dona per la Dona, Associació 
de Familiars de Malalts Mentals, Fundació 
Ropka, Llavaneres contra el Càncer, El Ca-
sal de Llavaneres, la Xarxa d’Espectacles In-
fantils i Juvenils, Escola Bressol Sant Nico-
lau, Escola Bressol La Minerva, Escola Sant 
Andreu, Escola Serena Vall i Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres.

Compromesos amb qui més ho 
necessita
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De Llavaneres a Burkina Faso
solidaritat

sanitat

L’ONG de Llavaneres La Medusa, amb 
Víctor de Molina al capdavant, lidera 
un projecte de cooperació internacio-
nal, Ambulància per Burkina, en col-
laboració amb Emsimisión i Grup VL, 
que permetrà que milers de persones re-
bin atenció mèdica en un dels països amb 
una esfereïdora taxa de mortalitat infan-
til. L’acció, que consisteix en el lliura-
ment d’un vehicle sanitari i d’una càrrega 
solidària, també compta amb el suport de 
l’Ajuntament de Llavaneres. El consistori 
subvencionarà una part del combustible 
d’aquest llarg viatge que començarà al 
port de Barcelona el proper 11 de febrer.

Ambulància per Burkina neix a partir de 
la donació d’un vehicle per part del Grup 
VL de Granollers a la ONG La Medusa. 
El Grup VL és una empresa amb àmplia 

experiència en el sector del transport 
sanitari que,  sensibilitzada per les desi-
gualtats que hi ha al món, col·labora amb 
ONG’s fent donacions dels seus vehicles 
per treballar en projectes humanitaris. 
La Medusa s’encarrega del finançament 
de l’enviament dels vehicles i de la seva 
gestió, amb l’ajut logístic de l’IPA (In-
ternational Police Association) i de Red 
Logística Humanitària. Un cop a Burkina 
Faso, serà Emsimisión qui rebrà els vehi-
cles per al seu projecte TMC (Training 
Medical Center); un projecte que a més 
d’oferir assistència mèdica, treballa en la 
formació dels metges locals. És, de fet, 
una acció que sumarà l’esforç de moltes 
persones compromeses amb la coope-
ració internacional i que també integra 
Fundació Vella Terra i Associació d’ajuda 
a l’immigrant.

El vehicle s’embarcarà al port de Barce-
lona el proper 11 de febrer en direcció 
al port de Dakar (Senegal). S’acabarà la 
ruta per carretera creuant Senegal i Mali 
fins a Ouagadougou (Burkina Faso). Serà 
en aquesta part del viatge en què hi col-
laborarà l’Ajuntament de Llavaneres, 
que subvencionarà part del combustible. 
Segons explica La Medusa, la decisió de 
fer l’enviament amb vaixell es deu a dues 
raons. La primera és evitar el desgast del 
vehicle, estalviant-li creuar tota la penín-
sula ibèrica, el Marroc i Mauritània. La 
segona raó és per seguretat.

La Medusa ha aconseguit finançament 
per aquest projecte gràcies a l’organitza-
ció d’esdeveniments solidaris, a la venda 
de merchandising i, també, a través de 
subvencions i ajudes.

L’Associació d’Ajuda a la Defensa d’Animals 
de Llavaneres (ADALL) està duent a terme 
aquest 2012 un projecte d’instal·lació de 
menjadores per a gats. Es tracta d’una cai-
xa metàl·lica col·locada damunt d’un peu 
d’uns 60 cm d’alçada, on es dipositen dues 
safates: una per al pinso i una altra per a 
l’aigua, que es revisaran diàriament. Ja s’ha 
instal·lat una primera menjadora, a Can Pi, 
i properament s’instal·laran dues més a la 
zona del cementiri municipal i al passeig de 
Jaume Brutau. Amb aquesta campanya es 
vol contribuir a mantenir netes les colònies 
de gats del municipi i a incidir en la petició 
que no es deixi menjar orgànic als animals 
a la via pública. L’ADALL compta amb el 
suport de l’Ajuntament de Llavaneres.

Un altre objectiu de l’entitat és incrementar 
de 12 a 25 el nombre de socis i aconseguir 
més donatius per tirar endavant el projecte 
de les menjadores per a gats. De moment, 
l’Ajuntament hi donarà suport amb la sub-
venció del 2012.

Durant el 2011, l’ADALL ha continuat amb 
el projecte d’esterilitzacions de gats, que evita 
que a les colònies distribuïdes pel municipi 
hi hagi animals malalts i que es reprodueixin 
descontroladament. S’hi continuarà treba-
llant durant el 2012. És una de les accions que 
més ha contribuït a controlar la presència de 
gats a la via pública. L’entitat calcula que dels 
140-145 gats que es van trobar a l’inici de la 
seva activitat, la xifra s’ha reduït ara a 70-72 
exemplars.

L’ONG de Llavaneres La Medusa és a punt d’embarcar-se cap a l’Àfrica amb el projecte de 
cooperació internacional “Ambulància per Burkina”

Cessió d’ús d’un local
a Creu Roja
L’Ajuntament ha cedit l’ús del local munici-
pal situat a l’avinguda de Catalunya número 
38 (anteriorment, 20) a Creu Roja, per tal de 
fer costat a aquesta entitat sense ànim de 
lucre que desenvolupa activitats socials al 
municipi.

Posant ordre a les colònies de gats
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entrevista

Respecte al seu primer mandat com a regi-
dor d’Urbanisme, han canviat molt les coses 
a l’Ajuntament… Què en destacaria?
Llavaneres ha crescut molt d’aleshores ençà. 
A l’Ajuntament hi ha molta més feina, el dia 
a dia t’absorbeix. Abans només calia dedi-
car-s’hi una estona cada tarda o vespre. En 
canvi ara, en determinades àrees, això ja no 
és possible. Tenir un càrrec en el govern re-
quereix molta dedicació.

Què el va fer decidir tornar a la primera lí-
nia?
De fet mai he abandonat la política local, ja 
sigui dins o fora de l’Ajuntament. És una cosa 
que es porta a la sang. He tornat a la primera 
línia perquè crec que encara puc fer moltes 
coses per Llavaneres.

Les aliances de govern també són ara molt 
diferents. Com és la relació entre els dos 
grups de govern?
Malgrat algunes diferències ideològiques, 
pel que fa a la política municipal hi ha molt 
bona sintonia i la relació personal és de bona 
cordialitat. De moment estic bastant satisfet 
amb el pacte.

La seva dedicació també és completament 
diferent. Què no enyora de ser el titular 
d’Urbanisme?
Encara que no sigui de l’ofici, a mi l’Urbanis-
me m’agrada i tinc el meu propi model. Si ha-
gués continuat amb la regidoria en el mandat 
següent, s’haurien fet moltes coses diferents 
de com es van fer. En Urbanisme tot el que 
fas no només queda sinó que també és molt 
visible i pot marcar el futur. Cal fer-ho bé.

Com a regidor de Cultura, quins projectes 
li agradaria desenvolupar durant l’actual 
mandat?
De projectes n’hi ha molts, però haurem 
d’apostar per aquells que siguin econòmi-
cament sostenibles. Pel que fa a marques de 
la casa ja hem decidit dues coses que creiem 
que són importants. La primera, potenciar el 
Museu Arxiu i donar-li l’estatus que es me-
reix, tant pel que fa a les seves activitats com 
pel que fa a la seva divulgació i presència en 
el conjunt de Museus de Catalunya. Segon, 
Ràdio i Televisió de Llavaneres desenvolupa-
ran un portal de continguts multimèdia des 
d’on es podrà accedir a ràdio i TV per inter-
net, i a tota la informació gràfica de qualsevol 
esdeveniment cultural i social del poble.

Pel que fa a Festes, la partida s’ha hagut de 
reduir considerablement a causa de la crisi. 
Com afectarà això a la programació?
Poc o molt, la programació en quedarà afec-
tada, encara que procurarem que quasi no es 
noti. Amb això vull dir que intentarem man-
tenir quasi la mateixa oferta sempre i quan 
costi menys diners. Si no, potser també s’hi 
introduiran alguns canvis. Haurem de po-
sar-hi imaginació. En tot cas, espero que el 
ciutadà ho entengui.

Les retallades, en aquest cas per part de 
la Generalitat, també han afectat de ple a 
l’Ensenyament: reducció de la sisena hora, 
reducció dels ingressos per a escoles bressol 
i escoles de música. 
Sí, i aquest és un cas que ens preocupa. Som 
conscients de l’esforç que fan els pares per 
portar els seus fills a les escoles bressol i a 
l’escola de música. És veritat que repercutir 
la baixada de la subvenció en els pares, pot 
ser difícil d’entendre. Si això s’hagués produ-
ït anys enrere, l’Ajuntament no hauria tingut 
cap problema en absorbir-ho, vaja, ni s’ho ha-
gués plantejat. Però ara és impossible perquè 
els ajuntaments estan patint la crisi igual o 
més que la resta de ciutadans i ja estan su-
portant uns costos molt elevats per mantenir 
aquestes escoles. Fa pocs dies, el president 
de la Diputació de Barcelona i bon coneixe-
dor de l’administració local, va dir que si no 
es feia així, la majoria d’ajuntaments haurien 
de tancar les escoles bressol. Malgrat es reta-
llen altres àrees, l’Ajuntament de Llavaneres 
fa un esforç per mantenir tots els compromi-
sos pel que fa a l’Educació, sempre i quan es 
pugui mantenir el nivell de despesa.

Malgrat tot, Llavaneres pot presumir de te-
nir uns centres d’ensenyament públics que 
són referents a molts altres municipis, tant 
pel que fa a instal·lacions com per la quali-
tat del projecte pedagògic.
Sí, i per això no hem retallat en Educació. 
Abans parlàvem del període 1999-2003 quan 
jo estava al càrrec d’Urbanisme. Sap quantes 
escoles hi havia llavors? Tres, una d’elles re-
cent inaugurada. Sap quantes n’hi ha ara? Si 
hi incloem les escoles bressol i la de música, 
en total n’hi ha set. Ens alegrem del nivell 
assolit pels quatre centres de la Generalitat, 
gràcies a l’esforç del personal docent i les 
AMPAS per la part que els toca. Des de l’Ajun-
tament vetllarem per mantenir aquest nivell 
de qualitat també a les escoles que estan a 
càrrec nostre.

Afrontem un inici d’any complicat per l’actu-
al crisi econòmica, quin missatge voldria fer 
arribar a la població?
Em sembla que a la població no li calen gai-
res missatges. Tothom sap què hi ha. De fet, 
molta gent ho està patint en la seva pròpia 
pell. Només voldria dir que des de qualsevol 
àrea, el govern procurarà mantenir tots els 
serveis i amb la millor qualitat. Que el ciu-
tadà no es preocupi perquè ens en sortirem.

Quina notícia confia poder donar aviat als 
veïns i veïnes de Llavaneres?
Hi ha moltes idees i s’està treballant fort. No 
voldria anunciar cap notícia per no avançar 
esdeveniments. Però confio que durant el 
mandat en podrem donar més d’una.

 “Hi ha moltes idees i 
s’està treballant fort”

Lluís Nogueras. Regidor de Cultura i Festes i d’Ensenyament, i segon tinent d’alcalde

Nascut a Llavaneres, 
està casat i té un fill. 
Professionalment es dedica 
a projectes de béns d’equip. 
Va ser regidor d’Urbanisme 
els anys 1999-2003, amb 
Josep Ferrer com a alcalde, 
i després d’un parèntesi 
de quatre anys, torna a 
estar en primera línia de 
la política municipal com a 
segon tinent d’alcalde. És, 
a més, president local de 
Convergència Democràtica 
de Catalunya. Aficionat al 
ciclisme de muntanya, és 
membre del club BTT Roc 
de l’Avi. 
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grups municipals

Gestionant amb 
responsabilitat en temps 
complicats

Proposem equilibrar els 
impostos municipals

Sense canvis…

La nostra feina

L’escola bressol, més cara

Malversació de diners 
públics?

Hem aprovat un pressupost per a l’any 2012, auster, real i equilibrat 
amb la finalitat de mantenir els serveis públics de qualitat i sense 
incrementar la pressió fiscal a les famílies, a excepció de les quotes 
d’escola bressol i de música per la disminució de l’aportació de la 
Generalitat.

Els regidors de govern amb dedicació de forma voluntària s’han 
abaixat el sou un 8 % i un 50% els grups polítics per donar exemple. 
També estem prenent mesures d’estalvi i de reducció de la despesa 
de l’Ajuntament, i augmentant les partides de serveis socials.

Actualment estem arreglant els accessos al passeig marítim, 
l’avinguda Pau Casals, el centre logístic per la brigada-policia i 
preparant-nos per enllestir la construcció del nou pavelló esportiu. 

El nostre grup va presentar el passat mes de desembre la 
modificació dels impostos que són de competència municipal. 
Aquesta modificació tenia tres objectius: abaixar els impostos a 
les empreses que contractessin aturats, augmentar la recaptació 
d’impostos apujant les taxes als veïns que resideixen a les torres 
de les urbanitzacions amb un nivell econòmic més alt, i finalment 
reduir els impostos a la resta de famílies del municipi. La proposta 
va ser considerada viable pels serveis jurídics de l’ajuntament, 
però no va ser aprovada perquè no va comptar amb el suport del 
govern. Si aquesta proposta s’hagués aprovat, hauríem augmentat 
la recaptació rascant la butxaca a aquells que més diners tenen; 
això ens hagués permès no endeutar més el nostre ajuntament, 
no apujar les taxes ni de l’Escola Bressol ni de l’Escola de Música, 
i seguir donant suport a les famílies que pitjor ho estan passant.

Contacta amb nosaltres a: esquerrallavaneres@gmail.com.

Sembla que a Llavaneres no canvien les coses, ni les formes. És 
més, van a pitjor.

Un exemple és que abans de comunicar la convocatòria de ple 
urgent i extraordinari als regidors del Consistori es va penjar la 
nota de premsa.

I és que la falta de respecte és contínua; convocatòries sense marge 
de temps… La qüestió és no informar, no deixar que els regidors 
de l’oposició fem la nostra tasca…

I aquesta és una mostra del respecte al que representem, i sou 
vosaltres; una part de ciutadans i ciutadanes del nostre poble que 
ens vau donar la confiança per treballar per Llavaneres i millorar 
les coses al nostre poble.

Malauradament la majoria va voler el que tenim, així que a 
Llavaneres seguim sense canvis…

Les persones que vam formar la candidatura del PP a les eleccions 
municipals de 2011 ho vam fer amb la finalitat de treballar per a 
Llavaneres amb unes prioritats que són a les quals estem dedicant més 
esforços d’acord amb el nostre programa electoral, i que repassem tot 
seguit:

- Potenciar l’àrea de Promoció Econòmica amb l’objectiu d’ aconseguir 
disminuir l’atur al nostre municipi. Durant el 2011, amb la gestió 
municipal hem aconseguit que més de 50 persones trobin feina.
- Continuar i incrementar tant com sigui possible l’ajuda a les famílies 
més perjudicades per la crisi.
- Sanejar les finances municipals, disminuint la despesa supèrflua 
sense incrementar els impostos.
- Disminuir la crispació existent entre les diferents forces polítiques. 
Malauradament, en aquest cas, malgrat els nostres esforços, no hem 
avançat gaire, ja que alguns partits de l’oposició continuen aferrant-
se a la demagògia i intentant boicotejar el govern sense atendre els 
interessos comuns, vetllant únicament pel seu propi interès. 

El govern municipal de CIU i PP ha pujat per a 2012 només dues 
taxes municipals: les de l’escola bressol i de l’escola de música. Són 
les úniques taxes que han pujat. Gent de Llavaneres es va oposar. 
Vàrem suggerir al govern congelar aquestes taxes, perquè entenem 
que són serveis bàsics i no luxes. Es va proposar pujar altres taxes 
que afectarien només a grans consumidors d’aigua. Es va demanar 
la revisió del cadastre, ja que encara hi ha finques i grans cases que 
no paguen el que correspon al seu valor. La revisió està pendent 
des de fa més d’una dècada però ningú no la vol afrontar. El 
govern ha preferit mantenir el preu de l’aigua a habitatges amb 
grans jardins i piscines privades i pujar el preu de les escoles, que 
és una necessitat bàsica. Aquestes són les prioritats del govern de 
CIU i PP de Llavaneres. La pujada suposarà un cost mensual afegit 
d’entre 30 i 50 euros més per nen. Això és ajudar les famílies?

Els polítics haurien de tenir alguna responsabilitat per les decisions que prenen. 
SOS Llavaneres va instar la fiscalia anticorrupció a investigar uns convenis de 
l’anterior etapa del PP, un d’ells la nova zona esportiva (pendent de ser jutjat). 
De les diligències prèvies que encara s’estan duent a terme es desprèn un nou 
document en què un auditor censor per ordre del jutjat d’instrucció núm. 1 
de Mataró fa un informe pericial que s’ha traslladat al ministeri fiscal perquè 
procedeixi. De les negociacions fetes entre l’Ajuntament i  Proinosa -empresa 
en concurs de creditors-, el govern CiU i PP se n’ ha  deslligat  trencant el 
contracte i reclamant 15,4 MM €. De l’ informe pericial se’n desprèn que si en 
el seu dia, quan es va fer la venda (2006) de l’antiga zona esportiva valorada 
en 11,589 milions €,  s’haguessin ingressat els diners en un  banc, i havent  
descomptat l’obra feta (nou camp de futbol executat per uns 3,3 milions 
d’euros) amb la resta i amb el temps transcorregut  hauríem hagut d’ingressar 3 
milions € d’interessos.  SOS Llavaneres  demanarà responsabilitats  per aquesta 
malversació de caudals públics duta a terme arran d’un contracte signat pel PP 
i emparat amb la mala gestió del govern de CIU. Nosaltres ho farem i el poble 
què farà?



Festa infantil a Càritas Parroquial de 
Llavaneres

El cap de setmana anterior a Nadal, es va 
celebrar una festa infantil al local de la 
Casa de les Monges, per a tots els nens 
i nenes de les famílies usuàries de Càri-
tas. Els voluntaris havien demanat col-
laboració a les famílies del poble, perquè 
apadrinessin un nen o nena, tot com-
prant-li un regal. La resposta va ser espec-
tacular: va haver-hi més regals que nens, 
i vam recollir també col·laboracions eco-
nòmiques de persones a qui no els havíem 
pogut assignar cap infant a qui fer un re-
gal. Gràcies a tot això vam poder celebrar 
una gran festa: espectacle a càrrec d’un 
mag i ventríloc, xocolatada amb melin-
dros i coca, regals en abundància... Per tot 
això, els voluntaris de Càritas volen adre-
çar-se a tots aquells que van col·laborar-hi 
per donar-los les gràcies. Van tenir regals 
uns 40 nens, nenes i nadons i a la festa ens 
vam aplegar unes 80 persones. Tots nos-
altres us agraïm de tot cor aquella gran 
tarda. Moltes gràcies a tots!!!
Càritas parroquial de Sant Andreu de 
Llavaneres

Dissabte 11 de febrer 
12 h, Sala infantil de la 
Biblioteca Municipal
L’hora del conte
“El bitllet número 13”, amb 
la rondallaire Assumpta 
Mercader
Organitzat per Biblioteca 
Municipal 

Divendres 17 de febrer 
19 h, Biblioteca municipal
Presentació del llibre: 
“Descubriendo el corazón de 
la tierra”, d’Isabel Rodríguez 
Vila
Organitzat per Misión y 
desarrollo para Goundi

Dissabte 18 de febrer 
17 h, Casal de la Gent Gran
Carnaval
Concurs i ball de disfresses 
amb berenar. Preu: 10 €
Organitzat per Casal de la Gent 
Gran

Diumenge 19 de febrer 
14.00 h, El Casal de Llavaneres
Escudella de Recapta
Preu: 10 euros
Organitzat per Secció de Festes i 
Tradicions Catalanes d’El Casal 
de Llavaneres

17.30 h, El Casal de Llavaneres
Rua i ball de Carnaval
Cercavila pel centre de la vila, 
ball a la sala polivalent d’El 

Casal i berenar infantil.
Organitzat per Secció de Festes i 
Tradicions Catalanes d’El Casal 
de Llavaneres. Hi col·labora: 
Regidoria de Cultura

Divendres 24 de febrer 
Museu-Arxiu de Llavaneres. 
Can Caralt
Exposició fotogràfica “Dracs i 
colors. Maresme modernista”, 
de Marga Cruz
Durada: Fins el 18 de març de 
2012
Organitzat per Museu Arxiu de 
Sant Andreu de Llavaneres

19.30 h, Plaça de la Vila (sortida 
del bus)
Sortida al teatre: “Els 39 
esglaons”, d’Abel Folk, al 
Teatre Capitol
Organitzat per Regidoria de 
Cultura i Festes

Dissabte 25 de febrer 
12 h, Sala infantil de la 
Biblioteca Municipal
L’hora del conte
Contes amb la rondallaire 
Cesca Vadell
Organitzat per Biblioteca 
Municipal 

Dilluns 27 de febrer
19.30 h, Escola de Música. Can 
Caralt
Audició d’alumnes
Dilluns 28 de febrer
19.30 h, Escola de Música. Can 

Caralt
Audició d’alumnes

Dissabte 10 de març 
12 h, Sala infantil de la 
Biblioteca Municipal
L’hora del conte
Contes amb la Ruth (Tururuth)
Organitzat per Biblioteca 
Municipal 

Diumenge 18 de març 
19 h, L’Auditori de Barcelona 
(C/ Lepant, 150)
IX Concert per al Txad
A benefici de l’hospital de 
Goundi
Preu: De 25 a 40 euros. 
Entrades a les taquilles de 
l’Auditori (www.auditori.cat) i a 
CXTelentrada CatalunyaCaixa 
(www.telentrada.com)
Organitzat per Misión y 
desarrollo para Goundi

Divendres 23 de març
19.30 h, Can Caralt
Inauguració de l’exposició de 
pintura d’Eduard Novellas
Organitza: Museu-Arxiu de 
Llavaneres

Dissabte 24 de març 
12 h, Sala infantil de la 
Biblioteca Municipal
L’hora del conte
Contes amb el rondallaire 
Roger Coromines
Organitzat per Biblioteca 
Municipal 

agenda
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Preneu nota...

Classes de xinès,
els dimecres a la Biblioteca
La Biblioteca Municipal de Llavaneres posa en 

marxa el proper mes d’abril un interessant pro-

jecte: classes de xinès per a petits i adults a tra-

vés d’un sistema d’aprenentatge molt original, 

basat en la música. La formació va a càrrec de 

Carla Conchan, professora de xinès i intèrpret 

xinès-català, que compta amb la col·laboració 

de Francesc Agustí, professor de música i cantant 

professional. Per a més informació i inscripcions, 

podeu trucar al telèfon de la Biblioteca, al 93 792 

68 72, o consultar el web www.santandreudella-

vaneres.cat

Les dades
Curs d’Iniciació a l’idioma xinès

Objectiu: Aprendre 500 paraules xineses (escol-

tar, parlar, llegir i escriure) i preparar l’alumne 

per a presentar-se a l’examen oficial de xinès 

nivell 1 (HSK 1).

Mètode: memoritzar el vocabulari amb cançons 

(cada cançó conté 10 paraules noves de vocabula-

ri) i memoritzar l’escriptura xinesa amb el dibuix 

(cada paraula és un dibuix).

Sessions: de 90 minuts (a cada sessió s’aprèn una 

cançó nova i es repassen les cançons ja apreses). 

Les 500 paraules s’aprenen en un total de 50 ses-

sions de 90 minuts.

Material: A cada classe l’alumne rep un dossier 

i un cd.

Horari: Nens i nenes a partir de 7 anys, dimecres 

de 17:15h a 18:30h; adults, de 19:00h a 20:30h

Preu: 32 €/mes (material inclòs)

El Casal de Llavaneres
organitza un curs de
fotografia digital
El Casal de Llavaneres organitza un curs de foto-

grafia digital. Seran 8 sessions d’1 hora i mitja de 

durada, els dimecres a la nit. L’inici està previst 

per al proper 7 de març. Per a més informació i 

inscripcions, cal contactar amb la Secretaria d’El 

Casal.

Les dades
Data inici: 7 de març de 2012 (8 sessions)

Horari: dimecres de 20:30 a 22:00 hores

Preu curs complet: socis, 45 €; no socis, 55 €

Tipus de càmera: Compacte digital, bridge o

reflex

Places limitades: 20 alumnes, totes les edats

Professorat: Montse Vilert i Mercè Corachan

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

a peu de carrer
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Ps. Joaquim Matas, 31 - 08392 Sant Andreu de Llavaneres

Tel. 93 795 26 41

VIERNES NOCHE, SABADOS Y VIGILIAS DE 

FIESTAS VEN A PROBAR NUESTRO GRAN 

SURTIDO DE TAPAS

SI VOLS SORTIR ANUNCIAT EN AQUEST ESPAIS NO DUBTIS EN TRUCAR-NOS
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Preneu nota de les propostes del Casal de 
la Gent Gran, de les festes de les escoles i 
de la rua popular...

Llavaneres ja es prepara per a celebrar el carnaval amb rues i balls 
de disfresses. Com sempre, les escoles faran festa grossa amb els 
alumnes i a molts els podrem veure passejar les seves creacions pels 
carrers de Llavaneres el proper divendres 17 de febrer. L’endemà 
dissabte serà el Casal de la Gent Gran qui organitzarà un bon sarau 
amb tothom qui s’hi vulgui afegir. A partir de les 5 de la tarda, con-
viden a un concurs i ball de disfresses amb berenar. Hi haurà pre-
mis per a les millors disfresses i un d’especial per a la més original. 

Diumenge dia 19, a la tarda, arribarà el torn del Carnaval popu-
lar, que organitza El Casal de Llavaneres, amb la col·laboració de 
la Regidoria de Cultura. Al migdia hi haurà escudella de recapta 
i a la tarda, cap a les 17.30 hores, la rua sortirà d’El Casal, recor-
rerà el centre del poble i inclourà el clàssic pregó a càrrec del rei 
Carnestoltes. De tornada a El Casal, es donarà pas a un ball de 
disfresses amb la companyia Rovell d’Ou i es convidarà els nens 
i nenes a berenar. 

De Carnaval!

Una cinquantena de veïns i veïnes de Llavaneres van participar, diumenge 22, en el 6è Aplec a l’ermita de Sant Sebastià. Emmarcada en 
la campanya Salvem l’ermita, la trobada va començar a les deu del matí amb una missa. Hi va haver paradetes i sorteig de regals, i com 
és tradició es va repartir coca i vi bo per a tothom.

6è Aplec a l’ermita de Sant Sebastià 

I al gener, ha estat notícia...


