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editorial

Fent poble

El conseller Lluís Recoder, en la visita al port Balís de Llavaneres de mitjans del mes d’abril
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L’Ajuntament de Llavaneres està fent els deures. Si no hi ha cap entrebanc greu, en dos o tres
anys haurem aconseguit sanejar les finances municipals per no dependre mai més dels ingressos
provinents de la construcció i ser sostenibles econòmicament. El govern de l’Estat ha donat llum
verda al pla per sufragar el dèficit real d’1,2 milions d’euros de les arques municipals.
Darrerament, el cobrament d’una nova taxa d’escombraries per a pàrquings i solars ha aixecat
polseguera al carrer. Tot i que la llei ho preveu, l’Ajuntament mai havia volgut aplicar-ho. És per
això que, com a alcalde, em comprometo a què amb vista a l’any que ve aquesta taxa es reduirà a la
mínima expressió.
Fa unes setmanes, vaig rebre a Llavaneres el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder.
Va ser una trobada per parlar del futur del municipi i resoldre els temes pendents en matèria de
planificació urbanística.
Acabem de gaudir de la 13a edició de la Festa del Pèsol, que ha tingut dos noms propis. Hem
lliurat a Marc Bertran, d’Horta Marcó, la distinció del Pèsol d’Or i hem condecorat amb la Coca
d’Or a Gaspar Sala i Ros, per haver elaborat la primera coca de Llavaneres. D’altra banda, en la
línia de reconèixer la bona feina, vull anunciar l’aprovació de subvencions per import de 120.000
euros a entitats del poble. És una xifra inferior a altres anys, però el govern manté així l’esperit de
col·laboració amb el teixit associatiu.
Ara tenim a tocar un esdeveniment únic, que arriba cada quatre anys: les Olimpíades. Es faran
possible gràcies a la col·laboració del comitè organitzador. A tots i a totes, moltes gràcies! Participeuhi i gaudiu fent esport. Aviat també tindrem aquí la Festa Major de la Minerva i aquest any nevi o
plogui, hi haurà castell de focs artificials...
Finalment, em sento en l’obligació de desmentir les acusacions d’irregularitats a Ràdio Llavaneres
per part d’un grup de l’oposició. No hi ha hagut cap irregularitat perquè no hem tingut cap
treballador en plantilla sense contracte. Durant uns mesos, hi ha hagut un servei tècnic extern que
ha donat suport en la posada en marxa de l’emissora. Dir el contrari és mentir amb ànim de difamar.
Com a alcalde no puc permetre aquest estil de fer política d’alguns grups de l’oposició.
Bon estiu a tothom!

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
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esports

Participa
a
les
Olimpíades
2012!
Del 29 de juny al 8 de juliol, competicions esportives
Tot a punt
per a les
Olimpíades
2012.
Les
inscripcions
estan obertes
fins al 22 de
juny. Cal que
lliureu el full
d’inscripció a
la Regidoria
d’Esports, a
l’Ajuntament
o bé a l’estand
informatiu
del
passeig
de la Mare de Déu de Montserrat (vegeu
horaris adjunts). Aquesta edició presenta una
trentena de modalitats esportives per a totes
les edats. Com és tradició, la vila es dividirà
en 7 equips, per barris.
La cerimònia d’obertura tindrà lloc el
divendres 29 de juny. La torxa arribarà per
mar cap a les 7 de la tarda i, un cop a terra,
diversos voluntaris la traslladaran amb
relleus fins al nucli urbà.
La flama i la bandera olímpica es
passejaran pels barris de Llavaneres i un
esportista rellevant del poble s’encarregarà
d’encendre el peveter al passeig Mare de
Déu de Montserrat. Tots els participants
a les Olimpíades estan cridats a participar
d’aquesta cerimònia amb la samarreta del
seu barri.
A partir de llavors i fins al 8 de juliol es
disputaran les diferents competicions
esportives. Serà el mateix dia 8 quan es
repartiran les darreres medalles i es farà la
cerimònia de cloenda. L’acte serà al passeig
de la Mare de Déu de Montserrat a partir de
les 7 de la tarda. Que guanyi el millor!
Inscripcions
Del 2 al 22 de juny (qui s’inscrigui abans del
15 de juny, rebrà una samarreta amb el color
del seu barri)
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Regidoria d’Esports, Ca l’Alfaro
OAC de l’Ajuntament
Dissabtes i diumenges de juny, d’11 a 13 h
Estand Olimpíades 2012
Passeig de la Mare de Déu de Montserrat
La Comissió OIímpica agraeix el suport
dels patrocinadors: Autoescola Comarca,
Bar Can Perich, Fisel Centre Salut, Llava
bikes, L’Estanc Llavaneres, Perfumeria
Mañach, Optica Ubach, Widex, Productes
Sensegluten, Caixa Laietana, Condis i Bar
Restaurant Can Blidu.

dia

modalitat

hora

Recorregut Mar- Nucli
Urbà

divendres

29

dissabte

30

diumenge

1

dilluns

2

dimarts

3

dimecres

4

dijous

5

divendres

6

dissabte

7

dimenge

8

espai

Cerimònia d’Obertura

De 19 a 21h

Triatló
Natació
Vela
Dominó
Marxa nocturna

De 9 a 11h
De 10 a 20h
D’11 a 14h
De 16 a 21h
A partir de les 22h

Circuit Platja-Nucli Urbà
Piscina Municipal
Port
Casal de la Gent Gran
Circuit Muntanya

Atletisme (5.000M)
Cursa orientació
Pitch and putt
Frontennis
Billar

De 9 a 11h
De 12 a 14h
De 17 a 20h
De 18 a 22h
De 10 a 13h i 16 a 21h

Nucli Urbà
Circuit Urbà
Escola deGolf hcp1
Frontó Municipal
Casal de la Gent Gran

Bàsquet
Futbol 7
Escacs

De 18 a 22.30h
De 18 a 21h
D’11 a 13h i 20 a 22h

Pavelló
Camp de Futbol
Sala Polivalent d’el Casal

Frontennis
Futbol 7
Futbol sala
Escacs
Tamborí

De 19 a 22h
De 18 a 21h
De 20 a 22.30h
D’11 a 13h i 20 a 22h
De 18 a 21h

Frontó Municipal
Camp de Futbol
Pavelló
Sala Polivalent d’el Casal
Platja

Bàsquet
Escacs

De 18 a 22.30h
D’11 a 13h i 20 a 22h

Pavelló
Sala Polivalent d‘el Casal

Frontennis
Futbol 7
Futbol sala
Escacs
Tamborí

De 19 a 22h
De 18 a 21h
De 20 a 22.30h
D’11 a 13h i 20 a 22h
De 18 a 21h

Frontó Municipal
Camp de Futbol
Pavelló
Sala Polivalent d’el Casal
Platja

Futbol 7
Bàsquet

De 18 a 21h
De 18 a 22.30h

Camp de Futbol
Pavelló

Atletisme
Petanca
Tennis de taula
Joc de cartes botifarra
Frontennis

De 10 a 20h
De 10 a 20h
D’ 11 a 20h
De 16 a 21h
De 18 a 22h

Camp de Futbol
Parc de Can Riviere
Pista Institut Llavaneres
Casal de la Gent Gran
Frontó Municipal

Ciclisme de muntanya (btt)
Joc de cartes botifarra
Cerimònia de cloenda

De 9 a 11h
De 10 a 14h
De 19 a 21h

Circuit Muntanya
Casal de la Gent Gran
Pg. Mare de Déu de
Montserrat
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urbanisme

S’adequa el pàrquing de l’estació,
per evitar els bassals
El pàrquing municipal de l’estació llueix nova
imatge. La Regidoria d’Urbanisme hi ha
portat a terme una actuació de compactació

del terreny, amb grava i sorra, per evitar
la formació de bassals. L’aparcament té
capacitat per a una seixantena de vehicles.

Les obres del
nou edifici per
a la brigada i
la Policia, a bon
ritme
Les obres del nou edifici municipal que
allotjarà la brigada municipal i la Policia
Local i que s’està construint a l’entrada del
polígon industrial avancen a bon ritme. La
previsió és que l’equipament estigui a punt
a principi del 2013.

plens municipals

Acords de ple
Publiquem els acords del ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Acords de ple (26/03)
Organismes autònoms. Aprovació de
la composició de la Junta de Govern de
l’Organisme Autònom Municipal Ràdio
i Televisió de Llavaneres i de l’Organisme Autònom Municipal Cavalcada de
Reis. S’estableix que, a nivell polític, hi
haurà un representant del govern i un
de l’oposició. A favor, CiU i PP. En contra, ERC, GLL, PSC i SOS Llavaneres.
Transport urbà. Autoritzar l’AMTU
(Agrupació de Municipis amb Transport Urbà) perquè representi l’Ajuntament de Llavaneres davant la Generalitat en la defensa del transport urbà,
davant de la Generalitat de Catalunya.
Aprovat per unanimitat.
Obres d’interès. Ratificació de l’acord
de junta de govern de declaració d’interès municipal i de bonificació del 90%
de l’impost de construcció, de les obres
de reparació de la coberta i de la façana
de carrer Clòsens 94-96, una finca inclosa en el llitat de béns culturals d’interès municipal. A favor, CiU, PP, ERC i
PSC. Abstencions de GLL i SOS.
Ordenança de civisme. Modificació
de l’apartat de l’ordenança de convivència ciutadana i civisme relativa a
les sancions que s’apliquin als propietaris de gossos que no recullin les
defecacions dels animals de la via pública, que passa a ser de 600 euros. A

favor, CiU, PP i ERC. En contra, GLL,
PSC i SOS.
Deute. Fixar un termini de dos mesos
per tal que Altiare faci efectiu el pagament reclamat per l’Ajuntament l’11
d’octubre de 2011 en concepte d’obres
pendents d’executar a la nova zona
esportiva municipal. S’absenten de la
sessió els regidors d’ERC, GLL i SOS.
Aprovat per unanimitat, amb els vots
a favor de CiU, PP i PSC.
Animals domèstics. Modificar el
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats. Per unanimitat.
Finances municipals. Adhesió al Pla
extraordinari d’assistència financera
local, subscrit entre la Generalitat i
la Diputació per fer front al pagament
del deute pendent als ajuntaments.
L’Ajuntament de Llavaneres sol·licita
a la Diputació de Barcelona un pagament de 446.345,18 euros, que és el
que deu la Generalitat a l’Ajuntament.
Aprovat per unanimitat.
Moció. Aprovació per unanimitat del
primer punt de la moció a favor de la
transparència i la participació presentada per ERC. S’acorda crear la figura del
suplent en diferents consells i organismes municipals, per substituir el representant titular dels grups municipals.

Acords de ple (30/03)

Pla d’Ajust. Aprovació del Pla
d’Ajust elaborat per l’Ajuntament de
Llavaneres, amb la relació d’obligacions de pagaments pendents, previst
al RD 4/2012, de 24 de febrer, que
estableix un mecanismes de finançament per al pagament dels proveïdors de les entitats locals. S’acorda
trametre el pla al Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques
per a la seva valoració. Els grups de
l’oposició critiquen la despesa realitzada els darrers anys i demanen més
rigor pressupostari. Retreuen que no
s’hagi fet una revisió cadastral en 30
anys. A favor, CiU i PP. Abstencions
d’ERC, GLL i SOS.

Acords de ple (30/04)
Escola bressol municipal Minerva.
Aprovació del plec de clàusules d’explotació de la gestió administrativa
de l’Escola Bressol Municipal Minerva. Els grups de l’oposició retreuen
la precipitació de la convocatòria. A
favor, CiU, PP, ERC i GLL. Abstenció
de SOS.
Modificació de crèdit. Aprovació
inicial de l’expedient de modificació
de crèdit 1/2012. A favor, CiU i PP. En
contra, ERC, GLL i SOS.
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medi ambient

Reciclar, estalviar

L’esforç en recollida selectiva ha permès no haver
d’incrementar el rebut de la brossa

Comunicat del Servei
Municipal d’Aigües

El Servei Municipal d’Aigües de Sant Andreu de Llavaneres informa de l’increment
del cànon de l’aigua aprovat per la Generalitat de Catalunya, a través de la Llei
Despeses
5,03%
5/2012, de 20 de març. Aquesta llei, que ja
11,00%
ha entrat en vigor, incorpora canvis impor32,02%
REBUIG
tants en la facturació de l’aigua a tercers.
FORM
En base a aquesta nova llei, els trams de
20,17%
RS (encasos, vidre i paper)
consum d’aigua han variat i s’ha afegit un
DEIXALLERIA I ALTRES SERVEIS
quart tram, de manera que el cost de l’aiGESTIÓ
gua és més alt per a tots els abonats. A
31,77%
partir d’un consum trimestral superior a
54 m3, l’abonat haurà de pagar 4,1176 €/
m3. Us detallem, els nous cànons de l’aigua
segons el consum trimestral:
Ingressos
- 1r tram, fins a 27 m3, 0,4469 €/m3; fins ara
19,00%
el cost era de 0,4339 €/m3
19,00%
TAXES
- 2n tram, entre 28 i 45 m3, 1,0294 €/m3; fins
BONIFICACIONS
PER
RECOLLIDA
SELECTIVA
TAXES
ara el cost era de 0,9192 €/m3
BONIFICACIONS PER RECOLLIDA SELECTIVA
- 3r tram, entre 46 i 54 m3, 2,5735 €/m3; fins
ara més de 46 m3, tenia un cost de 2,2980
81,00%
€/m3
- 4t tram, més de 54 m3, 4,1176 €/m3
81,00%
Els ciutadans paguem una taxa d’escombraries anual per gestionar els residus
però desconeixem el detall de l’import
de la factura. La Regidoria de Medi Ambient vol explicar-ho per tal d’aclarir
conceptes i demostrar que la separació
de les diferents fraccions de les escombraries ens ajuden a estalviar diners, a
més de contribuir a reduir els efectes del
canvi climàtic.
Gràcies a aquest compromís amb el reciclatge, durant els darrers anys, la taxa
d’escombraries pràcticament no s’ha
incrementat ni tan sols l’IPC. La incineració dels residus s’ha anat gravant amb
impostos, però els municipis que més
reciclen reben bonificacions fiscals i, per

tant, no han d’incrementar el rebut de la
brossa als ciutadans. És per això que des
del consistori es fa una crida ciutadana
per reciclar més i millor.
A través dels dos gràfics adjunts podem
veure, d’una banda, el percentatge de la
despesa i, de l’altra, dels ingressos. En
primer lloc, comprovarem quant costa,
percentualment, recollir, transportar i
gestionar cada fracció de la brossa. En
segon lloc, veurem que un 19% del cost
de la gestió dels residus municipals no
l’assumeix directament el ciutadà, sinó
que s’obté gràcies a la bona feina en reciclatge que es fa a les llars del municipi.
És a dir, són bonificacions per la bona separació dels residus que han fet els veïns.

Reconeixement per la bona feina
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va recollir, divendres 4 de maig,
en un acte institucional a Barcelona, el
diploma que acredita Llavaneres com
un dels 125 municipis catalans que reciclen el 55% o més dels residus urbans.
En aquests moments, Llavaneres manté un percentatge de recollida selectiva
del 65%. Els diplomes els va lliurar el
director de l’Agència Catalana de Residus, Josep Maria Tost, que va felicitar els

consistoris i va animar-los a continuar
endavant amb aquesta línia. Com a repte
pendent, va assenyalar que a més de continuar incrementant el percentatge de
recollida selectiva, cal fer un esforç per
millorar la qualitat de la matèria orgànica. Aquest és, de fet, el punt feble de la
recollida selectiva de residus a Llavaneres, ja que l’orgànica que es recull continua tenint força impropis (més d’un 17%
durant el 2011).

Coneixem la
deixalleria
mòbil!
La Regidoria de Medi Ambient ha posat en marxa una campanya informativa
entre els alumnes de les escoles de Llavaneres perquè coneguin la deixalleria
mòbil, amb l’objectiu de fomentar-ne
l’ús entre les famílies.
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benestar social

Un miler d’usuaris durant
el 2011, als Serveis Socials

Mor Francesc-Xavier
Vergés, funcionari
municipal durant 27 anys

Lamancad’ingressos,edatsavançades,discapacitatsidificultats
en les relacions familiars, les principals problemàtiques

Francesc-Xavier Vergés i Milena va morir

1.113 usuaris. Aquesta és la xifra d’usuaris
que la Regidoria de Benestar Social va
atendre durant l’any 2011. La Regidoria
fa una tasca molt important d’atenció a
les persones del municipi amb dificultats
econòmiques i amb risc d’exclusió social
i treballa colze a colze amb l’associació
Càritas Parroquial de Llavaneres. També
està en contacte permanent amb les entitats
supramunicipals –Diputació, Generalitat,
Consell Comarcal...- per tal d’aconseguir
recursos per respondre les necessitats de
tots aquests veïns amb dificultats.
Els motius i les problemàtiques més
freqüents per les quals els veïns s’adrecen als

Serveis Socials municipals són les següents:
ingressos insuficients, gent gran, persones
amb discapacitat i dificultats en les relacions
familiars. Durant l’any passat, la Regidoria
va oferir servei a un total de 579 famílies.
Bona part dels ajuts s’atorguen a través del
Pla d’Ajuts a les Famílies, que l’Ajuntament
de Llavaneres va crear l’any 2010.

causa d’una greu malaltia. Casat i pare de

Pel que fa al servei d’atenció a domicili
(SAD), a Llavaneres el reben 19 famílies.
Es tracta d’un servei adreçat a totes les
persones empadronades al municipi amb
problemàtiques o situacions que requereixin
aquesta atenció. En total, durant l’any passat,
es van realitzar 3.693 hores.

ca, que dirigeixen la Llar Sant Francesc

Servei de menjador de la gent gran
Juntament amb la infantesa, la gent
gran és un dels sectors més vulnerables
de la nostra societat. És per això que la
Regidoria de Benestar Social hi dedica
una part important dels seus esforços.
En aquest sentit, a més de col·laborar
amb les activitats del Casal de la Gent
Gran, se serveix diàriament un menú
a preus econòmics adreçat a jubilats
i/o pensionistes i a persones amb
disminucions.

Durant el 2011, el servei de menjador
per a la gent gran va servir 2.172 menús,
228 dels quals es van portar a domicili
ja que es tracta de persones molt grans
o amb dificultats de mobilitat. Per anarhi a dinar, només cal trucar al Casal al
matí -el telèfon és el 937 927 120- entre
les nou i dos quarts d’onze del matí, i
reservar menú.

4 fills, va ser funcionari municipal durant
27 anys i un gran col·laborador de la parròquia. Des dels anys 80 i juntament amb
Lluís Albertí, s’encarregava de l’arxiu parroquial. També va col·laborar sempre amb
els Germans Franciscans de la Creu Bland’Assís, i va ser membre actiu de la delegació de Llavaneres de l’Hospitalitat de
la Mare de Déu de Lourdes. El funeral de
comiat es va celebrar el dia 14, a l’església
parroquial de Sant Andreu. Des de l’Ajuntament de Llavaneres es vol fer arribar el
condol als seus familiars i amics.

Càritas ofereix un servei
de reforç escolar
Càritas Parroquial de Sant Andreu de
Llavaneres té en marxa un servei de
reforç educatiu, adreçat a nens i nenes

Homenatge a un segle de vida

Una representació del Patronat Local
de la Vellesa, formada per Núria
López, Lluís Albertí i Lluïsa Garcia i
per l’alcalde, Bernat Graupera, va retre
homenatge, dilluns 23 d’abril, a Lluïsa
Felip Cucurull, amb motiu del seus 100

dissabte 12 de maig als 83 anys d’edat, a

anys de vida. Els membres del Patronat
van aprofitar per convidar-la a la Festa
de la Vellesa, que se celebrarà com cada
any al mes de setembre, amb un dinar
de germanor al pavelló municipal.

que necessiten suport per als seus
estudis. El servei es fa possible gràcies a
les aportacions de La Caixa, que facilita
dos monitors titulats, de l’Ajuntament,
que facilita l’espai per a les classes, i dels
voluntaris de Càritas, que fan seguiment
i suport a la iniciativa. Per contactar amb
Càritas, podeu acostar-vos al local del
passeig de les Monges 44, els dijous (no
festius), de 18 a 20 hores. L’entitat treballa
desinteressadament

per

ajudar

les

persones més necessitades del municipi,
en coordinació amb la Regidoria de
Benestar Social de l’Ajuntament de
Llavaneres.
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museu

Acte de commemoració dels 20 anys de la pinacoteca i detall del gravat de Joan Miró. A baix a l’esquerra, foto històrica de la
inauguració de la pinacoteca.

Un Miró al Museu

El Museu-Arxiu commemora els 20 anys de la pinacoteca amb la remodelació de la Sala d’Art
Contemporani i la incorporació de noves obres d’art, entre elles un gravat de Joan Miró
El Museu-Arxiu de Llavaneres va obrir les
portes, divendres 18 de maig, de la nova Sala
d’Art Contemporani, que s’ha remodelat
coincidint amb la commemoració del 20è
aniversari de la pinacoteca municipal. A més
de la reforma de l’espai, el Museu ha volgut
celebrar aquests 20 anys de pinacoteca amb
la presentació de les noves incorporacions,
entre les quals en destaca molt especialment
un gravat de Joan Miró. L’acte inaugural va
coincidir amb la celebració del Dia Internacional dels Museus, i va comptar amb la
participació d’Isabel Coll Mirabent, doctora
en Història de l’Art, i de diversos artistes amb
obra a la pinacoteca. L’acte es va convertir en
un petit homenatge a Quim Bertran, que va
ser l’impulsor fa trenta anys del Museu.
Ja fa 20 anys
Ara fa 20 anys, el 24 de maig de 1992, es
va inaugurar la pinacoteca municipal, a la

segona planta de l’edifici de l’Ajuntament.
Dues sales i l’exhibició d’una cinquantena d’obres van ser l’inici d’aquest projecte
que, amb il·lusió i encert, l’equip del Museu-Arxiu, encapçalats en aquest cas per
Enric Roma, ha sabut consolidar.
Cinc anys després, el 1997, va arribar el
primer trasllat, coincidint amb la inauguració de Ca l’Alfaro. El Museu i la pinacoteca s’hi van establir fins al 1999, moment en què la remodelació de l’edifici
de l’Ajuntament va comportar el trasllat
d’oficines i serveis a Ca l’Alfaro. El Museu
es va haver de tancar provisionalment.
El gran salt endavant arribaria l’any 2004,
amb la finalització de la restauració de
l’edifici de Can Caralt. L’11 de setembre
es van inaugurar les actuals instal·lacions
del Museu-Arxiu, i la pinacoteca va passar

a ocupar tota la primera planta de l’edifici.
Des d’aleshores, el centre no ha parat de
créixer en espai, en quantitat d’obres i en
qualitat mitjançant donacions, en gran part,
però també a través de noves adquisicions.
Actualment, el fons de la Pinacoteca disposa de més de 200 obres de les quals se
n’exposen poc més d’un centenar. S’hi poden admirar obres d’artistes relacionats
amb Llavaneres com Alexandre Cardunets, Eduard Comabella, Rafael Durancamps, Aureli Tolosa, Joaquim Vancells,
Nicanor Vázquez i la nissaga Masriera,
entre d’altres. També hi són presents artistes catalans com Antoni Clavé, Manolo Hugué, Joaquim Mir, Joan Miró, Josep
Maria Subirachs, Antoni Tàpies, etc. Una
visita pendent realment interessant per a
qui no la conegui i per a qui vulgui descobrir-hi les novetats...

8

llavaneresinforma

cultura

Fomentant les lletres

Es lliuren els premis de la Mostra Literària de Sant Andreu de Llavaneres 2012
Els guanyadors, en l’apartat de majors de 26
anys, de la Mostra Literària de Sant Andreu
de Llavaneres 2012 han estat Eduard Casal,
amb Catxa al crupier, en prosa, i Eva Martín,
amb Recull poètic d’amor, en poesia. Al

certamen d’enguany s’hi han presentat 131
treballs, especialment en els grups d’edat
dels més petits, gràcies a la col·laboració de
les tres escoles de primària del municipi,
Labandària, Sant Andreu i Serena Vall. La

Regidoria de Cultura agraeix la col·laboració
dels tres centres i també de l’Institut
Llavaneres. El regidor de Cultura, Lluís
Nogueras, va lliurar dissabte 28 d’abril els
premis acompanyat de membres del jurat.

Els guanyadors han estat:
• Grup A (de 6 a 8 anys). Guillem Llorenç Moreno i Raül Lianes Pera, en poesia. Júlia Sans Mejia i Demian Bernabé Cobos, en prosa.
• Grup B (9 a 11 anys). Andrea Càceres Baixeras i Àlex Barbusca, poesia. Marc Castellà Hervas i Ona Rodríguez José, prosa.
• Grup C (de 12 a 14 anys) Mariana Quiroga Londoño i Xavier Melo Pardo, en poesia. Sílvia Plans Marín i Sara Miracle Volmer, en prosa.
• Grup D (de 15 a 18 anys). Clara Sánchez Cerdà i Pol Bleda Rodà, en poesia. Guillem Rubio Ramon i Adriana González Graupera, en prosa.
• Grup E (de 19 a 25 anys). Sergi Capdevila Sánchez, en prosa.
• Grup F (de 26 anys en endavant). Eva Martín Monfà i Roser Cerdà i Mellado, en poesia. Enric Casal Argüelles i Anna Pera i Farnés,
en prosa. Accèssit per a Mario Barguño Casanova.

Per molts anys!
L’Escola Municipal de Música de Llavaneres
va oferir dissabte 21 d’abril un concert que va
reunir tota la comunitat educativa: alumnes,
professors i famílies. Tot un matí de música,
en un entorn magnífic: els jardins de Can
Caralt. Un aperitiu perfecte de la Setmana

Concertant, que durant la setmana següent
va oferir concerts d’alumnes i professors
en commemoració dels 10 anys d’Escola
Municipal de Música. La proposta va
incloure un recital de Lieder a càrrec de la
mezzosoprano Rosa Maria Campasol.
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festes  

La Minerva fa estiu 30 anys de teatre
Del 7 al 16 de juliol, Llavaneres convida a participar en la Festa
Major de la Minerva 2012, la festa per excel·lència del calendari
festiu local. El programa es posarà en marxa el cap de setmana del
7 i 8 de juliol amb cites com el Mulla’t per l’esclerosi múltiple, i la
20a Trobada de Puntaires i el teatre a càrrec de la Inestable d’El
Casal, al parc de Ca l’Alfaro. Els dies centrals de la celebració es
viuran del 13 al 16 de juliol. No hi faltaran els clàssics de la festa:
balls, espectacles infantils, competicions esportives, havaneres i
focs artificials, així com l’ofici solemne. A més, hi haurà Nit Jove.

La secció de Teatre d’El Casal de Llavaneres ha volgut retre homenatge a totes les persones que durant els darrers 30
anys s’han dedicat a fomentar l’afició pel teatre a la nostra
població. És per això que la15a Mostra de Teatre Dani Tàpias,
que s’ha avançat a la primavera, es va inaugurar el primer cap
de setmana de maig amb dues propostes per al record. Un
audiovisual amb imatges d’algunes de les 40 obres de teatre
que s’han fet a Llavaneres les últimes tres dècades, i la representació de la primera obra que es va fer a El Casal fa trenta
anys: L’amor venia en taxi. Una comèdia molt divertida que,
dirigida per Jordi Roldós, va fer riure i emocionar la gent d’El
Casal. La Mostra continua fins a la Festa Major de la Minerva, que li reserva l’escenari del parc de Ca l’Alfaro per a la nit
de diumenge 8 de juliol (21.30 hores). La companyia Inestable d’El Casal presentarà El sopar dels idiotes, sota la direcció
de Gerard Albert i Manel Martínez.

sanitat

governació

Exposició canina a Bona col·laboració
Llavaneres
La Reial Federació Canina de Catalunya va
celebrar diumenge 6
de maig, a l’esplanada
del passeig de Jaume
Brutau, una exposició
canina de bellesa puntuable per al Campionat de Catalunya - Millor Gos de Catalunya
2012. La Regidoria de
Sanitat va aprofitar
per recordar els propietaris de gossos de
l’obligació de recollir
els excrements de les
seves mascotes a la via
pública.

L’inspector en cap de la Policia Local, Lluís Silva, va rebre una
felicitació en la Festa de les Esquadres del 2012, que l’ABP (Àrea
Bàsica Policial) de Mataró va celebrar dijous 12 d’abril a Òrrius,
en agraïment a la bona col·laboració del cos local amb els Mossos
d’Esquadra. En la cerimònia, també va ser condecorat el restaurador llavanerenc Carlos Graupera per haver col·laborat de manera desinteressada en l’organització de la festa de l’any passat,
que va tenir lloc a Llavaneres.
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promoció econòmica

Fent gran la
gastronomia local
La 13a Festa del Pèsol reconeix la tasca de dos
llavanerencs per contribuir a promocionar
Llavaneres i la seva bona cuina
Llavaneres va homenatjar, en el sopar
de gala de la 13a Festa del Pèsol, el 26
d’abril, dos llavanerencs que, amb el
seu esforç, han contribuït a promocionar Llavaneres i la seva gastronomia. El pastisser Gaspar Sala i Ros va
recollir als seus 90 anys la 1a Coca
d’Or, com a reconeixement a l’elaboració de la primera Coca de Llavaneres, unes postres que avui són un
símbol de la gastronomia local. Sala
va recollir el guardó, acompanyat de
la seva esposa Josefa Cabot, i de les
seves filles, que des de fa anys dirigeixen el negoci familiar, la Pastisseria
Sala del carrer de Munt. Marc Bertran, d’Horta Marcó, va ser distingit
amb el Pèsol d’Or, en reconeixement
a l’empenta d’una de les cinc hortes
que conreen pèsol garrofal i per la
col·laboració, des dels orígens, amb
la Festa del Pèsol. Els guardons es van
lliurar en el marc del sopar de gala,
que va servir el restaurant Masia
Graupera. Els comensals van poder

degustar un magnífic menú degustació amb el pèsol com a protagonista
indiscutible.
Va ser la proposta inaugural de la 13a
Festa del Pèsol, que es va celebrar
durant tot el cap de setmana amb
fira, degustació i activitats infantils,
entre altres propostes. El moment
de més afluència de públic va ser la
degustació popular de pèsol garrofal
i de coca de Llavaneres, diumenge
29 d’abril al matí. Els 12 restaurants
participants i les pastisseries van servir un miler de racions. Durant tot el
cap de setmana, pel recinte firal del
parc de Ca l’Alfaro hi van passat unes
2.000 persones. A més, la Regidoria
de Promoció Econòmica, va oferir un
taller de cuina, divendres al matí, coincidint amb el mercat setmanal i va
convidar a esmorzar els alumnes de
P4 de les tres escoles del poble, que
van lliurar a l’Ajuntament el seu treball manual en forma de pèsol.

esports

Neix el Club Handbol Llavaneres
El Club Handbol Llavaneres s’acaba de
constituir com a entitat per promocionar
aquest esport d’equip, amb tradició al poble i a la comarca, i per donar continuïtat
a les activitats extraescolars de la secció
esportiva escolar Serena Vall. El club fa
una crida a sumar-se a l’entitat a totes
aquelles persones que vulguin practicar
l’handbol. El correu electrònic de contac-

te és handbol.llavaneres@gmail.com.
La junta directiva del club està constituïda per Xavier Melo, president; Vicenç
Gonzalvo, vicepresident; Marta Burniol,
tresorera; Jordi Marfany, secretari, així
com els vocals Carles López, Montserrat
Graupera i Joana Valero. Tots ells simpatitzants de l’esport i, alhora, mares i pares
d’actuals jugadors cadets i infantils.

160 ciclistes a la 10a Marxa de BTT
Uns 160 ciclistes van participar diumenge 25 de març en la 10a Marxa de
Muntanya BTT, organitzada per la secció esportiva d’El Casal de Llavaneres,
per camins i corriols de l’entorn. El més
destacat va ser el nou recorregut, que va

satisfer la majoria de participants. Com
cada any, tots els participants van rebre,
a l’arribada, una bossa plena d’obsequis,
una participació per a la rifa de regals
i un entrepà de botifarra per recuperar
forces.
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ensenyament

De visita a la Casa de la Vila
Els alumnes de 3r de primària de l’Escola Sant Andreu van visitar les oficines de
l’Ajuntament de Llavaneres el 16 d’abril
i els de l’Escola Serena Vall el passat 11
de maig. Aquestes visites s’emmarquen
en la programació que les escoles del
poble porten a terme perquè els alum-

nes coneguin el municipi i el consistori.
En el recorregut per la Casa de la Vila,
els expliquem la feina dels diferents departaments i s’entrevisten amb l’alcalde,
Bernat Graupera. A més de fer la tradicional foto de família, els alumnes reben
un petit obsequi com a recordatori.

Estudiants suecs,
a Llavaneres

Una alumna de l’Institut Llavaneres
guanya el 8è premi Thos i Codina
La història de Can Rogent, de Sandra
Borràs, alumna de l’Institut Llavaneres,
ha guanyat el 8è premi Thos i Codina
de Treballs de Recerca de Batxillerat.
Es tracta d’una investigació genealògica
que fa un acurat repàs als documents,
inèdits, d’aquesta família de Sant Andreu
de Llavaneres que s’han mantingut intactes a l’interior de la masia familiar des
del segle XV fins a l’actualitat. L’objectiu
d’aquest treball ha estat descobrir la història de la família materna de la investigadora, a través de la masia Can Rogent,
i poder mostrar-la amb la tecnologia del
segle XXI. El treball està penjat a la xarxa
a http://canrogent.blogspot.com.es/.

El primer tinent d’alcalde, Carlos Bartomeu, va rebre el 30 de març un grup
d’alumnes suecs acollits per famílies
d’alumnes de 1r de batxillerat de la vila
en el marc d’un intercanvi organitzat
per l’Institut Llavaneres. Setze nois i
noies, d’entre 15 i 16 anys, que al seu
país estudien l’equivalent a 4t d’ESO.
Els professors suecs van agrair la generositat i l’amabilitat de les famílies amfitriones. Durant la seva estada, els alumnes van conèixer el modernisme de la
ciutat de Barcelona i també van fer dues
parades de la ruta daliniana: el castell
de Púbol i el Museu Dalí de Figueres.
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entrevista
Josep Molins. 4t tinent d’alcalde. Regidor d’Esports i Noves Tecnologies
Nascut a Llavaneres fa
41 anys, és informàtic
especialitzat en
programació de “software”.
Militant de Convergència
Democràtica de Catalunya
(CDC), és regidor de
l’Ajuntament de Llavaneres
des de l’any 2007, pel grup
municipal de CiU. Durant el
primer mandat, va ocupar
les àrees de Cultura i Festes
i d’Esports. Actualment, a
més d’Esports, és el regidor
de Noves Tecnologies. Molt
vinculat al món associatiu
local, tant a través de clubs
esportius com d’entitats
culturals, és un gran
apassionat del futbol i de
l’esport en general.

“Potenciant l’esport,
contribueixes a la integració i a
la cohesió social”
Ja fa cinc anys que és regidor de l’Ajuntament.
Quin balanç en fa?
Molt positiu, malgrat que ens ha tocat
gestionar el municipi en una etapa de crisi econòmica. Hem treballat de valent per
tirar endavant la gestió municipal i evitar
que la constant reducció d’ingressos en
el pressupost municipal afectés el servei
que oferim al ciutadà. Tot i que queda
molt per fer, en l’àmbit de l’esport, hem
enfortit la relació entre l’administració i
les entitats associatives; hem col·laborat
amb el CN El Balís en la Setmana Catalana de Vela els anys 2008, 2009 i 2010; hem
impulsat noves ofertes esportives com el
patinatge i l’handbol; hem col·laborat en
la creació de noves rutes de senderisme;
i hem estrenat el carril bici que uneix el
mar i el centre del poble i el nou camp
futbol municipal. L’objectiu d’aquest
mandat és construir el pavelló a la nova
zona esportiva municipal.

Sempre m’ha agradat l’esport i recordo
haver participat en competicions d’atletisme, futbol sala... Tinc un gran record
de l’esperit olímpic que vàrem viure i que
va coincidir amb el gran moviment olímpic de Barcelona 92.

La situació és ara ben diferent de la del 2007:
una situació econòmica cada cop més complicada, socis de govern…
Des de que varem arribar al govern municipal hem centrat els nostres esforços en
optimitzar els recursos municipals. Per
posar un exemple, en el passat mandat
varem reduir el pressupost de les festes
locals en més d’un 65%, però tot i això,
gràcies a l’entesa amb les entitats associatives i la col·laboració de molts ciutadans
hem mirat de fer unes festes majors el
més dignes possibles. Pel que fa als acords
de govern, hem intentat entendre’ns amb
tothom, i sempre hem posa(n)t per endavant el compromís que tenim amb els
ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres.
Ara gaudim d’un acord estable que ens
permet tirar endavant la gestió municipal
en uns moments socialment i econòmicament complicats.

Com és el món de l’esport de Llavaneres?
És molt dinàmic. Hi ha una àmplia oferta de modalitats esportives al llarg de tot
l’any, i es treballa molt l’esport de base. Al
capdavant dels clubs hi ha gent amb molta
empenta i que hi dedica moltes hores per
tirar endavant els clubs i les associacions
locals. Es mereixen el meu reconeixement.

Aquest 2012 és any olímpic, també a Llavaneres.
Darrere de l’organització de les Olimpíades hi ha
moltes hores de feina i moltes persones que hi
col·laboren…
Sí, això és possible gràcies a la il·lusió de
molts llavanerencs i llavanerenques que
participen en l’organització d’aquest gran
esdeveniment esportiu. Aquest any celebrarem els vuitens jocs olímpics de Llavaneres, que ja són tota una tradició. Des de
la creació de la comissió organitzadora,
han estat molts els ciutadans i ciutadanes
que s’hi ha anat afegint i comptem amb
moltes entitats que també s’han ofert a
col·laborar-hi.
A quan es remunta aquesta iniciativa?
Les primeres Olimpíades Populars de
Llavaneres es van fer els anys 80, per
iniciativa d’El Casal de Llavaneres. Ho
recordo perfectament perquè aleshores
tenia uns 13 anys i ja hi vaig participar.

Quants participants es preveuen aconseguir?
Això ja no depèn de nosaltres però estem
preparats per tot. L’oferta està sobre la
taula i com a regidor d’Esports vull convidar tothom a participar-hi, des dels més
joves fins als més grans. Hi ha propostes
per a tothom i ben segur que seran deu
dies molt intensos.
L’esport sempre és una bona manera de fer participar la gent i de fer poble!
Sí és clar, l’esport és salut, formació, participació, cultura... Potenciant l’esport, fas
costat a les associacions i contribueixes a
la integració i a la cohesió social.

La reclamació és unànime: cal un nou pavelló
poliesportiu cobert per donar resposta a la gran
demanda. Quan serà possible?
Sí, durant els darrers cinc anys la pràctica
esportiva ha crescut molt, i hem d’optimitzar els recursos que tenim. Per exemple, hem prioritzat les modalitats esportives en el pavelló municipal que permeten
la participació de més gent. Construir el
nou pavelló és un compromís que tenim
amb els ciutadans per aquest mandat.
Com a regidor de Noves Tecnologies, quina és la
seva tasca?
Aquesta regidora és una àrea de treball
intern. La tecnologia millora la gestió, ha
de permetre estalviar i alhora donar més
bon servei al ciutadà. Una de les prioritats ha estat desenvolupar i consolidar
els tràmits on line, per tal que el ciutadà
no s’hagi de desplaçar físicament fins a
l’Ajuntament per tramitar algunes peticions o fer arribar queixes i suggeriments.
Desenvolupar la xarxa “wi-fi” a Llavaneres ha
estat una altra de les prioritats. És un molt bon
servei. Com es pot beneficiar la gent del poble?
Ja se n’estan beneficiant molts veïns.
Aquest any s’ha augmentat la cobertura
als barris de mar i continuarem en aquesta línia per facilitar el servei a la totalitat
del municipi. Les persones que estiguin
interessades en aquest servei a casa, poden posar-se en contacte amb qualsevol
dels instal·ladors que hi ha al poble.
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grups municipals

Gestionant en temps molt
complicats
Seguirem en la línia de la reducció del dèficit municipal en
pocs anys, per no dependre mai més dels ingressos provinents
de la construcció, que ens hi feia dependents econòmicament.
Seguirem reduint les despeses de l’ajuntament i de personal. Tot
i la política d’austeritat, hem aprovat 120.000€ en subvencions a
entitats del poble.
CiU es compromet a rebaixar al màxim la nova taxa d’escombraries,
de pàrquings i solars en els propers mesos.
En relació a les acusacions del grup d’ERC publicades sobre
contractes laborals a la ràdio municipal, volem afirmar que mai no
hi ha hagut contractacions ni tampoc cap reclamació laboral. Són
acusacions completament falses fetes amb ànim de desprestigiar
el govern. Demanem a aquest grup que es disculpi i el convidem
a seguir, d’una vegada per totes, un estil més seriós, constructiu i
responsable.

Jugant amb els diners
El Govern ha aprovat una modificació de crèdit per assignar les
subvencions a les entitats del nostre poble sense establir cap criteri
per fer el repartiment. El govern ha deixat de donar subvencions
a algunes entitats, d’altres han vist retallat el seu pressupost,
i el nostre grup no ha rebut cap tipus d’informació al respecte.
Des d’Esquerra no estem d’acord en què les entitats més
perjudicades per les retallades siguin les entitats de serveis socials.
L’entitat ‘Les Aigües’ o la Fundació Marpi, que són centres que
acullen llavanerencs amb discapacitats psíquiques, s’han quedat
sense subvenció; i la Fundació Maresme, dedicada també a
persones amb discapacitat, ha vist com es reduïa considerablement
l’aportació municipal al seu pressupost.
El nostre grup ha proposat un nou repartiment de les subvencions
municipals, fent que amb els mateixos diners l’Ajuntament pugui
fer un repartiment socialment més just.

Els silencis no menteixen
Mai la política municipal a Llavaneres s’havia semblat tant a la
política nacional. La prepotència de les forces conservadores
s’imposa a la divisió de les forces progressistes. La imposició
anul·la el consens. El “ordeno y mando” s’imposa a la negociació.
Les majories absolutes o de conveniència predominen sobre les
raons absolutes i objectives demandades per la ciutadania no
adscrita a ideologies partidistes. I , mentrestant, el poble calla…
Però els silencis no menteixen, només temen. Temen que no només
els retallin els beneficis socials, sinó la llibertat d’expressió i el dret
a ser oposició a les polítiques actuals. Però a la política com a la
vida, no existeixen els premis ni els càstigs, sinó les conseqüències.
Pssstt, silenci, aquí no passa res…!

Mesures per reactivar
l’economia
El govern del Partit Popular de l’Estat ha aconseguit introduir un
mecanisme, aprovat a través del RD 4/2012, de 24 de febrer, que permetrà
assegurar el cobrament de les factures que els proveïdors tenien pendents,
a 31 de desembre de 2011, amb els ens locals. Es tracta d’una molt bona
iniciativa per reactivar l’economia local, que busca incrementar la circulació
de capital entre els industrials i comerciants locals; un flux econòmic que
els permeti afrontar noves operacions empresarials.
El PP de Llavaneres està molt satisfet que aquest pla d’ajust s’hagi pogut tirar
endavant al municipi, ja que el Ministeri d’Hisenda, després d’analitzar la
documentació pertinent, ha valorat favorablement la proposta presentada
pel consistori, que suma un import aproximat d’1,2 milions d’euros per als
proveïdors de l’Ajuntament.
En aquests moments, l’Ajuntament de Llavaneres està esperant que el
Ministeri confirmi quina entitat atorgarà l’operació de préstec a llarg
termini i a baix interès que permetrà que els proveïdors cobrin al comptat
les factures pendents. Aquesta és una de les mesures per reactivar
l’economia impulsada pel PP de l’Estat. Esperem que en segueixen d’altres
enfocades també a superar la profunda crisi econòmica actual. Això són
fets, no paraules.

Majoria insuficient, sense
fons i sense criteri
Des d’aquest govern no mostren cap intenció de fer bé les coses.
Tot i els sous que cobren, continuen dedicant molt poc temps a les
seves obligacions i, de vegades, ni això.
Aquest ajuntament continua gastant més del que es pot permetre
i en conceptes injustificables. Dediquem més d’un quart de milió
d’euros anual en sous de polítics, que és un 21% del que es demana
que ens financi l’Estat. Hem demanat un crèdit per pagar en
10 anys aproximadament el que el govern es gastarà en sous de
polítics del govern en només 4 anys i escaig.
Llavaneres ha demanat un crèdit per pagar el que costa aquest
equip de govern. No fa ni un any que l’alcalde deia en una entrevista
a televisió que l’ajuntament de Llavaneres no tenia problemes
econòmics... potser ell no.
Han de canviar la manera de gastar. I no ho fan ni ho faran perquè
miren més per les seves butxaques que per l’economia municipal.
Senyors del govern, deixin de mirar-se el melic, deixin de demanar
més sous i facin les coses bé d’una vegada.

Robatori i/o abús de
Poder?
Ordenança Fiscal Núm. 12: Taxa pel servei de recollida... i deposició
de residus municipals (diu): Serà d’aplicació per la recollida de residus
municipals generats en locals tancats.
La interpretació del govern va ser la d’afegir a la taxa ja existent un nou
gravamen pels locals tancats i els pàrquing, vinculada a la referència
cadastral, per tant:
-Comunitats de veïns amb places de pàrquing amb una sola referència
cadastral per a tots ells, pagaran en total 40€.
-Comunitats en què cada plaça de pàrquing és una referència cadastral,
pagaran 40€ per cada plaça.
La nostra interpretació és que és un greuge comparatiu, és una aplicació
abusiva de la norma, una plaça de pàrquing no produeix residus.
Per això, animen als afectats a presentar un recurs. Nosaltres des de SOS,
hi donarem suport amb una moció al ple de maig, perquè es reconegui
el seu pagament indegut, i la subsanació del mateix creant una partida en
els pressupostos del 2013, per retornar els imports cobrats, en cas de no
prosperar els recursos que es presentin.
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agenda

juny/ juliol 2012
Divendres 1 de juny

19.30 h, Museu-Arxiu de Llavaneres. Can Caralt
Inauguració de l’exposició: “Esclats de llum”
Gravats de Núria Hurtado
Durada: Fins a l’1 de juliol
Organitzat per Museu Arxiu de Llavaneres

Dissabte 2 de juny

22.00 h, Sala polivalent d’El Casal de Llavaneres
Teatre: “La gata damunt de la teulada de zinc”
A càrrec del Patronat Parroquial de Santa Maria
de Palautordera
Organitzat per Secció de Teatre d’El Casal de
Llavaneres

Diumenge 3 de juny

14.00 h, El Casal de Llavaneres
Tradicional arrossada popular
Aperitiu, arròs a l’estil d’El Casal, begudes,
postres i cafè
Organitzat per Secció de Festes d’El Casal de
Llavaneres

Dimarts 5 de juny

21.30 h, Sala de plens de l’Ajuntament
Reunió: Centenari del Cardenal Vives i Tutó
Organitzat per Museu-Arxiu Vives i Tutó

Dijous 7 de juny de 2012

9.30 h, Ca l’Alfaro
Inscripcions als Cursets de Natació d’estiu
Durada: De 9.30 a 13.30 h i de 17 a 19 h
Preu: 55,50 euros al mes
Organitzat per Regidoria d’Esports

Dijous 7 de juny

18.30 h, Sortida al teatre: “Agost”
Preu: 35 euros (inclou bus i entrada al teatre).
Entrades exhaurides
Organitzat per Regidoria de Cultura i Festes
19.30 h, Sala d’actes de la Biblioteca Municipal
Xerrada per a adults: “Colesterol i alimentació”
A càrrec de l’educadora nutricional Griselda
Marfà
Organitzat per Biblioteca Municipal

Dissabte 9 de juny

12.00 h, Sala d’actes de la Biblioteca Municipal
El club del còmic
Organitzat per Biblioteca Municipal

Diumenge 10 de juny

10.00 h, Sala polivalent de Ca l’Alfaro
Campanya de donació de sang
Durada: Fins a les 14.00 h
Organitzat per Banc de Sang i Teixits

Diumenge 17 de juny

18.30 h, parc de Ca l’Alfaro
Exhibició de final de curs
Organitzat per Gim Llavaneres

Dissabte 23 de juny

21.30 h, Esplanada de Jaume Brutau
Arribada de la Flama del Canigó
Espectacle pirotècnic i coca i cava per a tothom
Organitzat per El Casal de Llavaneres, amb
la col·laboració de la Regidoria de Cultura i
Festes

Dijous 28 de juny

REVETLLA DE SANT PERE
Al Parc de Sant Pere
19.00 h, Espectacle infantil
21.30 h, Sardinada popular
22.15 h, Ball
Organitzat per la Regidoria de Cultura i Festes,
amb la col·laboració d’El Casal

Divendres 6 de juliol

19.30 h, Museu-Arxiu de Llavaneres. Can Caralt
Exposició de pintura d’Anna Subirana
Del 6 al 29 de juliol, a Can Caralt
Exposició de pintura dedicada al cantant
Michael Jackson
Durada: Fins al 29 de juliol
Organitzat per Museu Arxiu de Llavaneres

Diumenge 8 de juliol

12 h migdia, Piscina municipal
Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Organitzat per Fundació Esclerosi Múltiple

a peu de carrer

Festa Major de la Minerva
2012
Dissabte 7 de juliol

22.00 h. 36è Aplec de la Sardana
Lloc: El Casal de Llavaneres

Diumenge 8 de juliol

10.00 h. 20a Trobada de la Puntaire
Lloc: parc de Ca l’Alfaro
Organitzat per: Puntaires de Llavaneres
21.30 h. Teatre, a càrrec de la Companyia
Inestable
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Divendres 13 de juliol

Tarda-Nit. Celebració del 10è aniversari d’Els
Banyuts, amb diferents actes
Lloc: carrers de Llavaneres
23.00 h. Nit Jove
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Dissabte 14 de juliol

12.00 h. Xeringada infantil i festa de l’escuma
Lloc: pati de l’Escola Labandària
		
18.00 h. Cercavila amb els gegants
Lloc: carrers de Llavaneres
20.00 h. Actuació castellera
Lloc: plaça de la Vila
23.00 h. Ball de festa major
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Diumenge 15 de juliol

11.30 h. Concelebració solemne de l’eucaristia
Lloc: Església parroquial
17.30 h. Espectacle infantil
Lloc: plaça de la Vila

Just acaba un dia...

19.00 h. Concert de gala
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Quan un acaba l’altre comença i així successivament...però no sempre.

23.00 h. Ball de gala
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

És per això que volem fer públic el nostre agraïment als nostres amics, l’Olga i en Jenaro, als
dos agents de la policia local, al personal del
SEM, a les doctores i doctors de l’Hospital de
Mataró, i als doctors del servei de la unitat hiperbàrica de l’Hospital Moisès Broggi. A tots i
cadascun d’ells per la seva atenció, ajuda, manifestació d’humanitat, gran professionalitat,
diagnòstic encertat, i tractament adequat.
Després d’un accident domèstic greu, va ser
cabdal la seva ajuda per aconseguir continuar
amb la normalitat i la rutina que un dia porta a
un altre i així successivament.
Moltes gràcies a tots,
Família Viladomat Monterde.

a peu de carrer
Escriu-nos a: premsa.sall@santandreudellavaneres.cat
(Les cartes hauran d’anar signades i l’extensió màxima són 10 línies)

Gràcies per la vostra col·laboració.

Esports, jocs,
piscina i vela…
un estiu ple de
diversió
Ja hi ha en marxa l’engranatge dels casals
d’estiu que Ajuntament i entitats organitzen aquest estiu a la vila. Hi ha moltes propostes, sobretot esportives. Les
recordem breument. La Regidoria d’Ensenyament organitza el Casal d’Estiu i el
Casal Esport Mar 2012; el CB Llavaneres,
el Campus de bàsquet i anglès d’estiu; el
Club Nàutic El Balís, el Balís Camp ‘12; i
el CF Escola de Llavaneres, el 4t Campus
de futbol. A més, la Regidoria d’Esports
ofereix els cursos de natació per a juliol
i agost. Per a més informació i inscripcions, contacte amb l’entitat organitzadora.
El Casal de Llavaneres també té dues propostes: un taller d’art i un taller de ceràmica.

Dilluns 16 de juliol

19.00 h. Espectacle infantil
Lloc: parc de Sant Pere
21.00 h. Cantada d’havaneres
Lloc: platja de Llavaneres
22.45 h. Castell de focs
Lloc: platja de Llavaneres

Dissabte 21 de juliol

19.00 h. Actuació del grup artístic Esperit de
Joventut
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Dissabte 28 de juliol

21.00 h. Festival Benèfic contra el Càncer
Lloc: parc de Ca l’Alfaro

Olimpíades 2012
Del 29 de juny al 8 de juliol

Nota: consulteu la programació en la pàg. 3

publicitat

Psicòleg
col.legiat número 16436

Eric Fernández Rufiandis
Serietat i professionalitat a bon preu
Psicologia per adults
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Tota la informació
municipal al dia a:
www.santandreudellavaneres.cat

Cr. del Mar 3 , 1 er. 5À
08392 Sant Andreu de Llavaneres
tel: 677 57 28 23 - email: ericferpsi@gmail.com

ALIMENTACIÓ NATURAL BIOLÒGICA
SUPLEMENTACIÓ NATURAL
HIGIENE PERSONAL I DOMÉSTICA
COSMÈTICA NATURAL

% de
un 5
dreu mpta
o
desc

obtin

Menú diari de dimarts a divendres
de 13 a 16h. i els caps de setmana
migidia i vespre les millors tapes i
aperitius a preus ben asequibles.

NOVETAT:

BIO SALA
- ESPAI TERAPEUTIC
-DIETES
-TERAPIES COMPLEMENTARIES
C/ de munt, nº43 - 08392 - Llavaneres
Tel: 93 792 85 52

Psg. de les Alsines, 16
08392 St Andreu de Llavaneres
tel: 93 792 93 51
e-mail: info@canmorera.es
www.canmorera.es

la contra

Àlbum de fotos: 13a Festa del Pèsol
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