
llavaneresinforma
número 35 / agost / setembre ’12

sumari
Revisió cadastral a 
Llavaneres
Pàg. 3

Acords de ple
Pàg. 4

Els espectacles de foc, 
protagonistes de la 
Minerva 2012
Pàg. 5 i la contra

El “nou” retaule major
Pàg. 8

Per una bona temporada 
de bany
Pàg. 9

Accions per combatre el 
mosquit tigre
Pàg. 9

Prevenim els incendis
Pàg. 10

Una aposta per 
l’agricultura ecològica
Pàg. 10

Més formació a l’institut
Pàg. 11

Entrevista a la regidora 
Sandra Carreras
Pàg. 12

Tribuna política
Pàg. 13

L’agenda d’agost i 
setembre i les Nits 
Musicals 2012
Pàg. 14

La revista municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Llavaneres ha viscut amb un gran èxit de 
participació les 8es Olimpíades populars. 

Pàg. 6 i 7

Dies 
de glòria 



editorial

Sant Andreu de Llavaneres tindrà revisió cadastral aquest any, i els nous valors s’aplicaran en el rebut de l’Impost de Béns Immobles 
(IBI) del 2013. Tirar endavant aquesta revisió és un exercici de responsabilitat i una obligació legal. Ens havíem convertit en un dels 
municipis de Catalunya amb la valoració cadastral més desfasada. Fa gairebé 30 anys des de l’última revisió dels valors dels immobles. 

Com a alcalde i en nom del govern, vull aclarir que aquesta revisió no representarà una major recaptació per a l’Ajuntament. No 
s’augmenta la pressió fiscal: el que fem és aplicar el principi d’equitat contributiva. I això què vol dir? Regularitzarem un fet injust que 
es produïa en el nostre poble des de fa molts anys. A partir d’ara, una torre gran i valuosa ja no contribuirà menys que un pis petit i 
modest al centre del poble.

El compromís que reitero des d’aquest espai de la revista municipal és ferm: l’actual govern municipal no augmentarà l’IBI durant 
els propers tres anys, és a dir fins a final de mandat. Això serà possible perquè, com ja hem fet aquest any, en el ple del 25 de juny, 
modificarem anualment a la baixa el tipus impositiu de l’IBI perquè la quota sigui la mateixa o pràcticament la mateixa.

Properament rebreu a casa vostra una notificació de la Direcció General del Cadastre i cap al mes de setembre des de l’Ajuntament 
posarem a la vostra disposició els nostres serveis administratius per resoldre dubtes.

D’altra banda, deixem enrere un mes de juliol intens amb molta activitat al carrer. Les Olimpíades 2012 han tornat a ser un èxit gràcies 
a la col·laboració, l’esforç i la il·lusió de moltes persones. Gràcies a tothom! I la Festa Major de la Minerva ens ha ofert tot un seguit de 
propostes culturals i de lleure. Confio que n’hagueu gaudit i us desitjo unes bones vacances d’estiu.

Bernat Graupera i Fàbregas

Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

CRÈDITS

Per una fiscalitat municipal més equitativa
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ajuntament

La Direcció General del Cadastre, organisme dependent del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, està portant 
a terme una revisió dels valors cadastrals dels béns immobles 
del municipi. L’última es va fer l’any 1984 i, per tant, era 
necessari realitzar un nova revisió. Els nous valors s’aplicaran 
en el rebut de l’IBI del 2013 i el període d’actualització es farà 
gradualment en un termini de 10 anys. El nou valor cadastral 
dels immobles serà comunicat a cada propietari mitjançant 
una notificació de la Direcció General del Cadastre, durant 
aquest estiu i aquesta tardor.

El regidor d’Hisenda, Carlos Bartomeu, ha reiterat en nom del 
govern municipal que l’Ajuntament de Llavaneres ingressarà 
el mateix que fins ara perquè l’objectiu no és recaptar més 
sinó aplicar els valors d’una manera més equitativa. En aquest 

sentit, el titular d’Hisenda ha manifestat el compromís de 
l’equip de govern de “baixar durant els propers anys el tipus 
impositiu perquè la quota sigui la mateixa o pràcticament la 
mateixa”.

En aquesta línia, el ple de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres va aprovar dilluns 25 de juny, en una sessió 
extraordinària, abaixar els tipus de gravamen de l’impost 
sobre béns immobles per a l’any que ve, que se situarà en un 
0,98 per a les finques urbanes, i en un 0,80 per a les rústiques, 
i que permetrà no augmentar la pressió fiscal, tot i la revisió 
cadastral. El ple va aprovar també el coeficient de les rústiques, 
que serà d’1 punt. La proposta va rebre els vots a favor de CiU, 
PP i ERC. SOS Llavaneres hi va votar en contra i el PSC i GLL 
es van abstenir.

Llavaneres aplicarà la revisió cadastral 
sense apujar l’IBI
El govern assegura que l’objectiu no és incrementar la recaptació sinó actualitzar els 
valors i aplicar l’impost d’una manera “més equitativa”

LES DADES
El compromís del mandat
Aprovar anualment una rebaixa del tipus impositiu de l’IBI per no incrementar el rebut final.

El calendari d’informació
Del 24 d’agost al 10 de setembre
Notificacions individuals als contribuents, amb el valor revisat de l’habitatge, per a la descàrrega electrònica de valors 
i quotes.

De l’1 de setembre al 31 de desembre
Obertura de l’Oficina del Cadastre, a l’edifici de l’Ajuntament.
Notificacions individuals als contribuents que no hagin procedit a la descàrrega electrònica dels valors i quotes.
Els contribuents que no hagin descarregat la notificació de valors i quotes per internet, la rebran de forma tradicional:  per correu 
certificat amb justificant de recepció
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plens municipals

En la sessió del  28 de maig, el ple de l’Ajuntament va acceptar 
la renúncia de la promotora Grup Qualitat SCCL a construir 
els habitatges socials del carrer de Sant Antoni i de la finca de 
Can Rivière. L’empresa no ha pogut tirar endavant el projecte 
perquè no hi ha prou peticionaris. L’acord es va prendre per 
unanimitat, tot i que va generar un intens debat entre els grups.  

El govern municipal va argumentar que el projecte s’ha 
fet inviable perquè no hi ha prou persones interessades en 
adquirir els habitatges. Així mateix, la regidora d’Urbanisme, 

Sandra Carreras, va explicar que s’ha fet un darrer intent per 
trobar empreses interessades en fer promoció de pisos per a 
lloguer, però que no se n’han trobat. L’oposició va lamentar 
la imatge que ha donat l’Ajuntament en aquest assumpte i va 
qualificar-ho de fracàs, malgrat reconèixer que durant cinc 
anys s’ha intentat trobar una solució per evitar aquest final. 
El ple va acordar no penalitzar el contractista perquè es té 
en compte que no ha pogut donar compliment a l’objecte del 
contracte per la singular conjuntura econòmica i financera.  

El projecte dels habitatges socials de Sant Antoni i Can 
Rivière, inviable
El ple accepta la renúncia de la promotora perquè no hi ha prou persones interessades 
en comprar els pisos

Acords de ple (14/5)
Pla d’Ajust. Aprovació de la forma-
lització d’una operació d’endeuta-
ment a llarg termini per un import 
d’1.203.493,01 euros, tal com preveu el 
Pla d’Ajust presentat per l’Ajuntament 
de Llavaneres i acceptat pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públi-
ques. A favor, CiU i PP. Abstencions 
d’ERC, GLL, PSC i SOS.

Acords de ple (28/5)
Le Monnier. Aprovació del text refós 
de la Modificació Puntual del Pla Par-
cial Urbanístic PP-12 Le Monnier, amb 
la incorporació de les prescripcions de 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 
Per unanimitat.

Ocupació de la via pública. Aprovació 
inicial de l’Ordenança Municipal regu-
ladora de l’ocupació de la via pública 
amb terrasses, vetlladors i mobiliari 
auxiliar. Per unanimitat.

Fibra òptica. Declaració d’especial 
interès municipal de les obres per a la 
instal·lació d’una xarxa de banda ampla 
basada en la fibra òptica a executar pel 
Consell Comarcal del Maresme i ator-
gament de bonificació fiscal. Les obres 
consistiran en l’obertura d’una rasa per 
fer-hi passar fibra òptica a través d’un 
recorregut total aproximat de 1.500 
metres en el Passeig de la Riera i el Pas-
seig Mare de Déu de Montserrat, des 
del pont de l’autopista C-32 fins a l’edi-
fici de l’Ajuntament. Per unanimitat.

Combatre els desnonaments. Apro-
vació de la moció presentada pel PSC 

de suport a la reforma legislativa que 
impedeixi el desnonament del seu ha-
bitatge habitual a aquelles persones i 
famílies deutores que, per raons alienes 
a la seva voluntat, no puguin fer front 
als deutes hipotecaris, garantint-los un 
lloguer social. Per unanimitat.

Centres educatius. Aprovació de la 
moció del grup municipal del PSC en 
defensa dels centres educatius munici-
pals i del manteniment de la xarxa pú-
blica d’escoles bressol. Per unanimitat.

Sanitat pública. Aprovació de la mo-
ció del grup municipal de GLL en de-
fensa de la salut pública i universal. Per 
unanimitat.

#novullpagar. Aprovació de la 
moció d’ERC en suport al moviment 
#novullpagar i per a la gratuïtat de 
l’autopista del Maresme per als seus 
residents. Aprovada amb els vots a 
favor de CiU, ERC i SOS. Vot en contra 
del PP i del PSC, i abstenció de GLL.

Persones amb disminucions. A pe-
tició d’ERC, demanar al Govern es-
panyol, mitjançant la Llei de Pressu-
postos, que restableixi el pressupost 
destinat a la inserció laboral de perso-
nes amb especial dificultat, i que en cap 
cas redueixi en un 56% el pressupost 
destinat a la inserció laboral de perso-
nes discapacitades. Per unanimitat.

IBI. A petició d’ERC, demanar al Go-
vern espanyol que suprimeixi de la Llei 
d’Hisendes locals l’exempció de l’IBI a 
totes les confessions religioses pel que 
fa als seus edificis destinats a activitats 

econòmiques i de negoci. Per unani-
mitat. La proposta inicial sol·licitava 
incloure tots els edificis, també els con-
fessionals. A petició de CiU i PP es va 
acceptar restringir-ho als locals desti-
nats a activitats econòmiques i de ne-
goci.

Modificació ordenança. Aprovació 
inicial de la modificació de l’article 11 
de l’Ordenança municipal de Civisme 
i Convivència Ciutadana, referents a 
agressions a policies. A favor, CiU i PP. 
En contra, ERC, GLL i SOS. Abstenció 
del PSC.

Acords de ple (6/6)
Modificació de crèdit. Aprovació de 
l’expedient de modificació de crèdits 
1/2012  que inclou la distribució 
de subvencions a entitats de la vila, 
amb un import de 120.000 euros. El 
govern defensa que dóna compliment 
als interessos generals i les actuals 
circumstàncies socials i  econòmiques. 
Es rebutja una impugnació d’ERC en 
què es proposava una redistribució dels 
ajuts. A favor, CiU i PP. En contra, ERC, 
GLL, PSC i SOS.

Reclamació. Aprovació d’una propos-
ta per fixar un termini de dos mesos 
per tal que Altiare faci efectiu el paga-
ment reclamat per l’Ajuntament cor-
responent al valor de les obligacions no 
realitzades segons el contracte signat 
amb el municipi. S’adverteix a l’empre-
sa que un cop transcorregut aquest pe-
ríode  s’iniciarà el procediment recap-
tatori per via executiva. A favor, CiU 
i PP. S’absenten de la sala els regidors 
d’ERC, GLL, PSC i SOS.
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Un any més, Llavaneres ha sortit al carrer per festejar la 
Minerva. Una festa major d’estiu amb un protagonista: el foc. El 
divendres 13 de juliol, el desè aniversari d’Els Banyuts, la colla 
de diables d’El Casal de Llavaneres, va oferir  un inici de festa 
impressionant amb tabalada, correfoc i espectacle final. A més, 
i com a novetat, aquest any els focs van tancar la celebració el 
dilluns 16 de juliol, amb una sessió de pirotècnia de luxe. Entre 
les dues cites, un llarg cap de setmana amb propostes per a 

tothom: espectacles infantils, la Nit Jove, la missa solemne, la 
cercavila de gegants, l’actuació dels castellers, les havaneres amb 
el rom cremat... Una altra de les novetats de La Minerva 2012 
va ser l’estrena de l’Orquestra Montgrins per al concert i el ball 
de gala, que es van oferir diumenge 15 de juliol. La celebració 
s’havia obert el cap de setmana del 7 i 8 de juliol, amb propostes 
com l’Aplec de la Sardana, la 20a Trobada de la Puntaire i la 
visita a l’exposició de patchwork de la Dona per la Dona.

festes  

Llum, color i foc 
La Minerva 2012 s’obre amb un gran espectacle pirotècnic per celebrar el desè aniversari 
d’Els Banyuts i es tanca amb un espectacular castell de focs a la platja

Solsciti d’estiu. Arribada de la flama del Canigó, la nit del 23 
de juny, a l’esplanada de Jaume Brutau, amb la gent d’El Casal.

Revetlla de Sant Pere. Llavaneres celebra Sant Pere amb 
espectacle infantil, havaneres, sardinada popular i ball.
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Olimpíades 2012

Uns 500 participants han competit en els vuitens jocs olímpics locals, que han estat tot un 
èxit gràcies a la implicació i l’esforç de moltes persones
La cerimònia de cloenda va tancar, el diumenge 8 de juliol, amb 
una gran festa, les Olimpíades 2012 de Llavaneres. Deu dies in-
tensos d’activitats i competicions esportives, que van comptar 
amb la participació de 500 esportistes. Aquest ha estat l’autèntic 
èxit de la convocatòria. Un èxit de participació que és fruit de 
moltes hores de dedicació per part de la gent de la Comissió or-

ganitzadora, formada per homes i dones de Llavaneres que s’hi 
han abocat desinteressadament. L’Ajuntament els dóna les grà-
cies públicament i agraeix també el suport de les entitats i dels 
patrocinadors. Repassem en imatges aquestes 8es Olimpíades 
de Llavaneres. Podreu trobar més d’un centenar de fotografies 
al web municipal: www.santandreudellavaneres.cat: 

La gran festa de l’esport de Llavaneres

Arribada de la flama olímpica per mar i encesa de la torxa. Primer relleu pel municipi amb la torxa.

Cerimònia inaugural: actuació del Club Taekwondo Venzalà. Encesa del peveter a càrrec del jugador de bàsquet llavanerenc 
Carles Canals.

Foto de família amb els representants dels barris. Cerimònia de cloenda al parc de Ca l’Alfaro.
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Lliurament de medalles als guanyadors en diferents categories i esports
Comiat de la comissió organitzadora.

La deessa de l’Olimp torna per recollir la flama.

Participants en la prova de 5.000 metres d’atletisme. Participants en la cursa d’orientació.

Premiats en bàsquet i altres esports. Un dels equips guanyadors de la medalla d’Or en futbol 7.
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La parròquia de Llavaneres va celebrar, coincidint amb la festa major de la Minerva, 
la restauració del retaule de l’església de Sant Andreu, un dels més importants de la 
Catalunya de finals del segle XVI. Joan Bosch, director del departament d’Història i 
Història de l’Art de la Universitat de Girona, va explicar en una interessant conferència 
Les històries del retaule; un dels pocs conjunts del seu estil que ens ha arribat després 
de les destruccions de temples de l’any 1936. Bosch va revelar com es va construir i 
com es va salvar, ara que gràcies a la feina del Centre de Restauració de Béns Mobles de 
Catalunya i al patrocini de la Fundació Caixa Laietana, s’ha pogut restaurar.

La pintura d’Anna 
Subirana, artista 
resident a Llavane-
res, i el seu viatge 
al Japó van ser els 
protagonistes de la 
darrera proposta 
del Museu-Arxiu de 
Llavaneres. Subira-
na hi va compartir 
els records d’aquell 
viatge que tant la va 
impactar pel con-

trast entre tradició i modernitat i per la manera de ser de la seva 
gent. L’activitat al Museu, que tanca per vacances durant el mes 
d’agost, continuarà al setembre. L’equipament retrà un home-
natge pòstum a Emília de Torres, una pintora molt vinculada al 
Maresme. L’exposició s’inaugurarà divendres 7 de setembre, a 
les 19.30 hores, a Can Caralt.

Els Tastets. En paral·lel a l’obertura de les exposicions tempo-
rals, el Museu anirà oferint Els tastets, una iniciativa que cada 
mes donarà a conèixer obres de petit format i que es va posar 
en marxa al mes de maig amb dibuixos de l’escultor Josep Maria 
Gomis. Els tres eixos principals són l’obra gràfica, el dibuix i els 
pictòrics,  com oli, aquarel·la o acrílic.

El passat 11 de juliol,  el doctor Joan Bosch 
ens va explicar les històries del nostre re-
taule major al llarg dels gairebé trenta 
anys que va durar la seva construcció.
.
Els treballs d’escultura i arquitectura van 
començar el febrer de 1583 de la mà de 
Gaspar Huguet, un excel·lent escultor que 
morí inesperadament el 1585 mentre tre-
ballava en el nostre retaule. Va continuar 
la seva feina el menys destre Joan Aragall 
que el va acabar el 1594.

Un cop acabada la feina d’escultura s’ha-
via de pintar i daurar el retaule i les imat-
ges. Per a aquest fi la parròquia convocà 
un concurs que guanyà el pintor mataro-
ní Antoni Toreno. Aquest morirà abans 
d’iniciar els seus treballs i el segon par-

ticipant, el pintor César Corona, es creu 
amb el dret de pintar el retaule. No ho 
entenen així els obrers de la parròquia a 
qui no agraden les pintures de César Co-
rona i s’inicia un llarg plet que durarà més 
de vint anys. Per tal de no tenir el retaule 
sense pintar mentre durava el plet, serà la 
Universitat (que és com s’anomenava ales-
hores l’Ajuntament) qui designarà l’italià 
Joan Baptista Toscano per dur a terme les 
tasques de pintura, daurat i policromia 
del retaule que finalitzà el 1611. Toscano 
amb les excel·lents pintures de Llavaneres 
mostrarà un estil molt modern i descone-
gut fins al moment, que poden ser conside-
rades com un dels treballs més intensos i 
genuïns del manierisme tardà que conser-
vem a Catalunya.

Si en els treballs d’escultura, amb la mort 
de Gaspar Huguet el retaule de Llavane-
res hi va sortir perdent, succeí totalment 
al contrari en el terreny de la pintura que, 
amb la mort d’Antoni Toreno, es va poder 
contractar a un artista més brillant i mo-
dern com Joan Baptista Toscano.

Aquestes són, entre d’altres, les històries 
que ens va explicar Joan Bosch del nostre 
retaule que va servir de model i exemple 
a molts dels retaules posteriors de les nos-
tres contrades.

Lluís Albertí. 
Director del Museu-Arxiu de Llavaneres

cultura

museu

Desafiant el pas del temps

El Museu mostra l’obra d’Anna Subirana

La parròquia celebra la restauració del retaule, un dels 
més importants de la Catalunya del segle XVI

Mil i una històries
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Les Regidories de Sanitat i de Serveis 
Municipals i Manteniment treballen des 
de fa mesos, de manera transversal, per 
garantir que a la platja de Llavaneres tot 
estigui a punt per a la temporada de platja. 
El resultat és a la vista: s’ha incrementat 
el servei de vigilància i socorrisme i s’han 
introduït millores en el servei de neteja.

El servei de vigilància de les platges de 
Llavaneres es va posar en marxa el 2 de 
juny, coincidint amb el primer cap de 
setmana de juny, i és diari des del 23 de 
juny i fins a l’11 de setembre. Un total de 87 
dies de vigilància, de les 10 del matí a les 6 
de la tarda i fins a les 19.30 hores els festius 
i caps de setmana. El servei s’ha encarregat 
aquest any a la Creu Roja, que posa a 

disposició dels banyistes de les platges 
de Llavaneres un patró d’embarcació de 
salvament i tres socorristes aquàtics. El 
regidor de Sanitat, Antoni Majó, està 
satisfet del resultat: “Tenim una platja ben 
vigilada; els banyistes estan tranquils”.

Com a novetat de la temporada d’enguany, 
la Creu Roja fa dues rondes diàries per mar, 
a primera hora del matí i a primera hora 
de la tarda, per a la localització de bancs 
de meduses, una de les problemàtiques 
que més preocupen els banyistes. A més, 
durant la temporada de bany s’organitzen 
tallers d’autoprotecció per a diferents edats 
(nens, adolescents, gent gran) i jornades de 
sensibilització sobre l’ús segur i responsable 
de les platges i el medi ambient.

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
va adjudicar a mitjans de maig la neteja de 
les platges del municipi a l’empresa Serveis 
Salicru SCP, de Sant Cebrià de Vallalta, la 
mateixa que ja va realitzar aquesta tasca 
durant l’any passat. El servei combina la 
neteja mecànica amb la neteja manual, als 
espais inaccessibles per a les màquines.

El regidor de Serveis, Salvador Ramon, 
resumeix els esforços que l’Ajuntament 
hi està realitzant per millorar l’estat de 
la platja però demana la col·laboració 
ciutadana per mantenir net el litoral:

- Neteja manual. La neteja manual és 
diària i inclou caps de setmana i festius. 
Consisteix en el buidatge de les papereres, 
la recollida de restes dipositades a la sorra 

i la neteja dels passos subterranis i dels 
accessos a la platja.

- Neteja mecànica. Inclou la neteja 
del passeig marítim amb la màquina 
d’escombrar, la recollida diària de les 
papereres del passeig marítim i l’ús d’un 
tractor de neteja de platges, entre tres i 
quatre cops per setmana. 

- Altres millores. S’ha reforçat l’oferta 
de papereres grans, especials per a 
platges. S’ha augmentat la capacitat dels 
contenidors a tota l’àrea d’influència, amb 
contenidors de superf ície. S’ha col·locat 
una passera de fusta per facilitar, a les 
persones amb discapacitat, l’accés a l’aigua. 
S’ha incrementat, respecte d’anys anteriors, 
el número de lavabos a la zona de la platja. 

Segura, neta i amb tots els serveis
serveis i sanitat

Llavaneres multiplica els esforços per garantir una 
temporada de platja excel·lent al litoral del municipi

Frenem la proliferació del 
mosquit tigre
L’Ajuntament de Llavaneres ha tornat a en·
carregar al Consell Comarcal el tractament 
per evitar la multiplicació del mosquit ti·
gre. La campanya, que ja es va provar amb 
èxit l’any passat, consisteix en l’aplicació 
d’un larvicida específic als embornals de la 
via pública on queda aigua entollada amb 
l’objectiu d’atacar les larves de mosquit ti·
gre que s’hi desenvolupen. Paral·lelament, 
la Regidoria de Sanitat demana la col·
laboració ciutadana per frenar la presència 
d’aquest insecte tot aplicant un seguit de 
mesures de prevenció a tenir en compte. El 
mosquit tigre és un insecte de fàcil repro·
ducció i necessita molt poca quantitat d’ai·
gua entollada per reproduir·se. 

La piscina, també en marxa
La temporada d’estiu està en marxa a la 
piscina municipal (passeig de les Alzines, 
s/n) fins el 2 de setembre. L’horari és d’11 
a 20 hores, de dilluns a divendres, i de 10 a 
20 hores, els caps de setmana i festius. Al 
web municipal, podeu consular els preus. 
Hi ha descomptes per a famílies nombroses, 
pensionistes i persones amb disminucions. 
A més, s’ofereix l’opció de sol·licitar abona·
ments de deu tiquets i de temporada, amb 
descomptes per als residents i propietaris 
del municipi. D’altra banda, recordem que 
durant els mesos de juliol i agost s’impar·
teixen els cursets de natació d’estiu, infantil 
i per a adults.

El “Mulla’t” recapta 718,25€ 
a Llavaneres
El balanç de la participació de Llavaneres 
en el Mulla’t per l’esclerosi múltiple ha es·
tat molt satisfactori: per la participació i per 
la recaptació, que va ser de 718,25 euros. La 
jornada solidària amb els malalts es va fer 
diumenge 8 de juliol en 620 piscines d’ar·
reu de Catalunya. A Llavaneres, en el salt 
a la piscina, hi van participar 52 banyistes 
i, pel que fa als metres de piscina nedats a 
favor dels afectats, en van ser 29, que van 
recórrer 21.130 metres, tres vegades més 
que l’any passat. 

Neteja de les platges
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Tot suma
medi ambient

Llavaneres va posar al dia el Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) d’Incendis Forestals a 
primers de juny. El document, que especi-
fica amb claredat els passos a seguir en cas 
que es declarés un foc al municipi, s’ac-
tualitza cada any, en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona. Paral·lelament, a 
través d’un conveni subscrit entre aquesta 
administració i els ajuntaments de Llava-

neres, Sant Vicenç de Montalt, Sant Iscle 
de Vallalta i Arenys de Munt, des del 14 
de juny, hi ha en marxa el Pla de Vigilàn-
cia d’Incendis (PVI) durant la campanya 
d’estiu. 

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) d’In-
cendis Forestals especifica les persones a 
contactar i les accions a executar en cada 

moment des de l’instant que es declarés al 
municipi un incendi. Els cossos implicats 
són la Policia Local, la Brigada municipal, 
l’ADF, els tècnics municipals i els respon-
sables polítics. Pel que fa al Pla de Vigilàn-
cia d’Incendis (PVI), la campanya s’allarga 
fins al dia 31 d’agost. L’horari de vigilància 
és de les 11.30h a les 19.30h.

Aprendre les tècniques de l’agricultura 
ecològica, dissenyar el teu propi hort 
i decidir els conreus que hi plantaràs. 
Aquests són alguns dels objectius del 
curs que a finals de juny va impartir 
a Llavaneres Xavier Tarruella, biòleg 
i Màster en agricultura biològica, per 
encàrrec de les Regidories de Medi 

Ambient i Urbanisme. El curs estava 
adreçat especialment als adjudicataris 
dels horts urbans municipals. Coincidint 
amb la propera posada en marxa dels 
nous horts de la zona del Surray, però, 
es va voler obrir a tothom i la resposta 
va ser magnífica: hi van participar una 
cinquantena d’assistents.

Ajuntament i Diputació fan els deures per prevenir els incendis forestals, però la 
col·laboració ciutadana és imprescindible

Apostant per l’hort ecològic

Crida a la col·laboració. Sense la col·laboració ciutadana, 
però, tots aquests esforços no serviran de res. Cal ser conscients 
que al bosc qualsevol descuit es paga molt car. A mitjans de 
juny, l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de la Serralada de 
Montalt va detectar un extens abocament de restes vegetals 
als marges del camí de Can Cot, que uneix la urbanització 
Onze Pins amb la Roca de la Nao. S’hi havia llençat restes de 
jardineria de tota mena: fulles, gespa, herbes i branques, al llarg 

d’un quilòmetre aproximadament de camí. Una part de la zona 
on es va abocar aquesta gran quantitat de deixalles vegetals 
forma part del perímetre de protecció d’incendis, que ha d’evitar 
que en cas de declarar-se un foc al municipi, aquest s’estengui 
cap a la massa forestal de Sant Andreu de Llavaneres. Per tant, 
aquest abocament suposa un greu impacte en el moment de l’any 
que, a causa de les fortes temperatures de l’època d’estiu, el risc 
d’incendi forestal és més elevat.

Estalviem energia, 
reinventem-nos
La Regidoria de Medi Ambient va programar 
una tarda de jocs molt didàctica el 6 de 
juliol, adreçada a nens i nenes de 3 a 12 
anys, amb l’objectiu d’ajudar·los a repensar 
el model energètic i a descobrir les energies 
alternatives. Aquesta acció es va incloure 
en la celebració a Llavaneres de la Setmana 
Europea de l’Energia Sostenible, una iniciativa 
de la Comissió Europea i l’Agència Executiva de 
Competitivitat i Innovació. Llavaneres també hi 
va col·laborar amb la difusió de la campanya de 
conscienciació ciutadana i amb l’organització 
d’una sessió pràctica, divendres 20 de juliol, 
coincidint amb el mercat setmanal, perquè els 
professionals locals del sector expliquessin als 
vianants la importància d’escollir bombetes de 
baix consum i d’apostar per l’estalvi energètic, 
amb tot un seguit consells a tenir en compte.
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Més formació per al nou curs

Quatre llavanerenques, subcampiones de la Copa 
Catalana de Vela Escolar 

Anna Rabassa, medalla 
de bronze a París

joventut i ensenyament

esports

La Regidoria de Joventut ha programat un 
nou cicle de tallers de diferents àmbits, 
després de l’èxit de la proposta realitzada 
al maig a l’Institut de Llavaneres. De mo-
ment, ja s’han preparat les propostes per 
al primer trimestre del nou curs escolar. 
Davant de l’èxit dels anteriors, s’ha optat 
per tornar a oferir tallers d’emprenedoria, 
tallers de salut per a una alimentació salu-
dable i el taller de saltimbanquis de circ. 

La realització d’aquests tallers és una 
mostra de l’estreta col·laboració existent 
entre l’institut i l’Ajuntament. La Regido-
ria de Joventut hi aposta perquè considera 
que aquesta oferta lectiva aporta benefi-
cis i nous coneixements als joves en altres 
àmbits com la salut, l’ocupació i el lleure. 
Els tallers d’emprenedoria estan subven-
cionats pel Consell Comarcal i els altres 
dos, per la Diputació de Barcelona.

Mireia Aroca, Marina Rodríguez, 
Alexandra Lochmann i Andrea Ibern, 
acompanyades pel tècnic del CN El Balís 
Miquel Iñiesta, van aconseguir la 2a 
posició a la Copa Catalana de Vela Escolar 
A4 que va tenir lloc a les instal·lacions del 
Centre Municipal de Vela de Barcelona el 
passat 2 de juny. Les joves es van mostrar 

molt satisfetes d’haver representat 
l’institut, el club i la vila. Ha estat una 
gran experiència, que han pogut viure 
gràcies a la formació prèvia rebuda a 
través del crèdit de vela ofert per l’Institut 
de Llavaneres, en col·laboració amb 
l’Ajuntament.

La patinadora llavanerenca Anna Rabas-
sa, del club de Caldes d’Estrac, va obtenir 
la medalla de bronze en categoria infan-
til, en el Prestige Internacional Issy París, 
disputat a primers de juliol a la localitat 
francesa d’Issy-les-Moulineaux. 

la Regidoria de Joventut tornarà a oferir tallers 
d’emprenedoria, de salut i de circ als alumnes de l’institut

Tots els alumnes de 
l’Institut de Llavaneres 
han aprovat la selectivitat 
La satisfacció és total a l’Institut de 
Llavaneres. Els 100% dels alumnes de 
batxillerat que aquest any s’han presentat a 
les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), han 
aprovat. Han estat un total de 47 alumnes, 
entre els quals, a més, hi ha una alumna, 
Sara Barreiro Mont, que ha aconseguit una 
distinció especial per haver tret una nota 
de 9,35 sobre 10. Aquests bons resultats 
han merescut una felicitació per part del 
Consell Interuniversitari de Catalunya de 
la Generalitat, que considera que és un 
resultat d’excel·lència. L’Ajuntament de 
Llavaneres també s’afegeix a la felicitació a 
l’equip docent i a l’alumnat.

L’Escola Serena Vall, 
guardonada als premis 
Baldiri Reixac 
La Fundació Lluís Carulla va lliurar, el passat 
30 de maig, un dels Premis Baldiri Reixac 
2012 a l’Escola Serena Vall de Sant Andreu 
de Llavaneres. La fundació ha celebrat 
enguany el XXXIV aniversari d’aquests 
premis, que són de reconeixement i estímul 
a l’escola catalana. Hi ha tres modalitats: 
a les escoles, als alumnes i a mestres i 
professors. El Serena Vall ha recollit un dels 
catorze premis en la modalitat d’escoles.
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entrevista

Aquest és el seu segon mandat com regidora. Què la 
va empènyer fa cinc anys a fer el salt a la política?
A Llavaneres estava en marxa el pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM), 
i és un tema que m’apassiona. Era un bon 
repte i em vaig engrescar a anar a les llistes. 
Vaig creure que podria fer aportacions des 
del govern.

És a punt de tancar una etapa intensa treballant en 
la redacció d’aquest pla. Com ha estat?
Ha estat complicat per la negociació amb 
la Generalitat, ja que volien imposar el seu 
criteri, però al final ens han donat la raó. Se-
rem nosaltres els que decidirem el futur de 
Llavaneres defensant sempre el creixement 
mínim necessari -regulat per les normes ac-
tuals i per la llei d’Urbanisme-, preservant 
Llavaneres com a poble i dotant-lo dels equi-
paments necessaris.

Quan entrarà en vigor i què representarà?
Si la Generalitat compleix el calendari pre-
vist, serà executiu a primers de 2013. Deixarà 
sense efecte les normes subsidiàries del 95, 
que ja eren obsoletes i que suposaven un 
creixement menys racional i més agressiu a 
l’entorn de la serralada del Montalt. A més, 
permetrà ordenar més coherentment la ubi-
cació de les peces d’equipaments i la tipologia  
dels habitatges, i potenciarà l’eix estructural 
de la Riera. Al mateix temps, farà possible 
corregir els defectes heretats històricament, 
com ara la manca d’equipaments i serveis a 
la zona de mar. Hi ha un conveni vinculat al 
POUM a través del qual l’Ajuntament podrà 
adquirir en un futur l’antic Tennis Park.

Enrere queda ja l’esclat del cas Pretòria,  un moment 
molt convuls per a Llavaneres que finalment es va 
acabar desinflant. Com va viure aquell moment?
Va ser nefast per a tots. Malgrat que el go-
vern municipal no hi tenia res a veure, allò 
va complicar enormement les negociacions 
amb la Generalitat i va aturar tot el procés 
de redacció del POUM. El que més greu em 
sap és que es van utilitzar els mitjans de 
comunicació per crear alarma de manera 
gratuïta per desacreditar algunes persones. 
L’únic que es va aconseguir va ser posar el 
municipi de Sant Andreu de Llavaneres “en 
la llista negra”. Crec que, amb el temps i en 
perspectiva, es veurà tot el mal que s’ha fet.

També dirigeix l’obra pública municipal. L’actual si-
tuació econòmica no l’ha afavorit gens...
Gens. Hem hagut de batallar molt per acon-
seguir subvencions perquè amb diners mu-
nicipals no hi hem pogut comptar gaire. 

Les llicències d’obres han baixat en picat.
Sí, l’Ajuntament ha reduït molt els ingressos 
per llicència per a noves edificacions, entre 
altres causes, i des del principi del primer 
mandat, hem hagut d’afrontar una impor-
tant contenció de la despesa. 

En equipaments, el gran repte pendent és la cons-
trucció d’un nou pavelló. Com aconseguiran desen-

callar-lo? 
Estem en contacte permanent amb el Con-
sell Català de l’Esport perquè ens ajudi a 
finançar-lo. L’Ajuntament ha de complir un 
pla de sanejament municipal, d’una banda, 
i el pla d’ajust aprovat pel govern central, de 
l’altra, que ens impedeix afrontar aquesta 
inversió amb diners municipals. Per tant, 
l’única solució és aconseguir subvencions 
d’entitats supramunicipals. Ara per ara, es-
tem satisfets de les negociacions que tenim 
en marxa i confiem en poder-ho aconseguir.

És també el cas del nou equipament municipal que 
allotjarà la brigada municipal i la Policia Local?
Efectivament, el 88% del cost d’aquest edifi-
ci es finançarà amb subvencions. El mateix 
va passar amb la construcció del pont de la 
Riera que, en gran part, es va finançar amb 
diners supramunicipals. I així podríem con-
tinuar amb totes les obres que s’han fet des 
de fa cinc anys, gràcies a la insistència i a la 
gestió del govern municipal.
 
D’aquests anys de feina, què valora més?
Pel que fa a obres, la transformació del sec-
tor marítim, amb la urbanització del passeig 
i els accessos a la platja. La supressió de ba-
rreres ha estat un altre dels nostres objec-
tius. Ara tenim pendent resoldre alguns dels 
problemes d’accessibilitat al sector del Balís. 
També ha estat prioritària la cura dels espais 
públics urbans. En l’àmbit urbanístic, valoro 
molt la desclassificació de sectors potencial-
ment edificables a la serralada de Llavaneres.

Aquest ja és el segon any de mandat. Com l’enfoca? 
Quatre anys és un període de temps molt 
breu per recollir fruits en temes urbanístics 
i d’obra pública, ja que són de llarga trami-
tació. En aquest segon mandat, tancarem un 
dels temes prioritaris, el POUM, però con-
tinuarem treballant fermament per resoldre 
la gestió urbanística de diferents sectors del 
municipi, que amb la conjuntura actual s’ha 
complicat molt. En matèria d’obra pública, 
continuarem treballant en la tramitació i la 
recerca de finançament. 

Quins projectes té ara sobre la taula?
Aquesta tardor, la finalització, si tot va bé, 
del Centre Logístic de la policia i la brigada. 
També volem urbanitzar l’esplanada de Jau-
me Brutau i fer-hi conviure l’estacionament 
de vehicles amb l’espai verd i amb la circu-
lació de ciclistes i vianants. Continuarem 
suprimint barreres arquitectòniques. Tenim 
en marxa un estudi de Mobilitat Sostenible, 
finançat per la Diputació, que permetrà mi-
llorar la xarxa viària, integrant i potenciant 
la circulació de vianants i ciclistes. Podrem 
donar continuïtat al projecte de carril bici 
i millorar-lo. Una altra de les apostes, que 
vam iniciar l’anterior mandat, és la realit-
zació d’una diagnosis de l’estat actual de les 
xarxes d’aigua, clavegueram i enllumenat 
públic. Això ens permetrà ser més eficients 
i estalviar.

“Hem hagut de batallar molt per 
aconseguir subvencions per tirar 
endavant obra pública”

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

Nascuda a Barcelona fa 40 
anys, viu a la zona de mar 
de Llavaneres des de l’any 
2003. Arquitecte de professió, 
està casada i té tres fills. 
És regidora d’Urbanisme, 
Obres Públiques, Habitatge 
i Aigües des de l’any 2007 
i aquest és ja el seu segon 
mandat a l’Ajuntament de 
Sant Andreu de Llavaneres, 
pel grup municipal de CiU. 
Actualment, està finalitzant el 
doctorat en Gestió i Valoració 
Urbana. L’arquitectura i el 
planejament urbanístic és 
una de les seves passions, 
que combina amb la pràctica 
de l’esport, sobretot en 
contacte amb el mar. 
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grups municipals

Posant ordre amb 
responsabilitat

Més ajudes i més 
transparència

S’ha acabat 

El que molts ja sabíem

Taxa indiscriminada, 
govern injust

El “cadastraze” que ve

Després de gairebé 30 anys, la Direcció General del Cadastre està 
actualitzant el valors dels habitatges de Llavaneres. CIU, com a 
govern, ha abaixat el tipus impositiu de l’IBI perquè la quota a 
pagar per cada llavanerenc sigui pràcticament la mateixa que els 
anys anteriors.

També posem fi a una situació injusta que succeïa al nostre poble 
en què algunes torres grans i valuoses contribuïen menys en IBI 
que habitatges més modestos. Aquesta situació es regularitzarà 
progressivament al llarg dels 10 anys que durarà la revisió.

CIU manté la voluntat de no incrementar la pressió fiscal. Per 
aquest motiu s’abaixarà cada any el tipus perquè la quota a pagar 
sempre sigui la mateixa.

Recordem que l’any que ve es suprimeix la taxa d’escombraries de 
40 euros dels pàrquings i solars, que mai s’hauria d’haver cobrat.

Compromesos amb la delicada situació econòmica en què es 
troben moltes famílies i bona part de les entitats que lluiten contra 
la pobresa del nostre entorn més proper, el grup d’Esquerra ha 
aconseguit el compromís municipal per la creació d’un nou fons 
econòmic de 40.000 euros per destinar-los a ajudes socials per a 
famílies i entitats. 

L’acord a què el nostre grup ha arribat amb el Govern, recull 
també el compromís per adaptar el diferencial de l’IBI any a any 
per evitar augments d’impostos, així com també l’estudi d’un 
major estalvi en dietes i despeses de representació política en el 
marc del pressupost municipal del 2013. 

Amb aquest compromís complim tres punts del nostre programa 
electoral: col·laborem per contenir l’augment d’impostos, 
aconseguim millores socials, i ajudem a racionalitzar les despeses 
innecessàries. 

I ara toquen  els municipis... Ja vam dir en el número anterior que 
mai la política municipal a Llavaneres s’havia semblat tant a la 
política nacional.
Les mentides acaben donant pas a la realitat dels fets. Les 
paraules, les promeses, no serveixen per res. Ara ens gestionaran 
des de fora... No ha arribat el moment de votar més enllà de les 
ideologies? Més enllà de cares boniques, mentides desitjades o 
paraula fàcil...?
Honestedat i preparació per exercir la política com un servei 
públic al servei de tota la ciutadania. És l’hora de la política de les 
persones, més enllà de sigles partidistes.
Perquè després vindran de fora i ens hauran de dir com ho hem 
de fer (fins i tot les assignacions dineràries als regidors al govern, 
encara sort), perquè ja se sap allò de “qui paga, mana”. Menys els 
pobles, que paguen i callen.
Una altra forma de fer política és possible!!!, tot i que alguns 
vulguin fer creure que la política s’ha quedat sense ànima.

Fa uns dies vam rebre la notícia de l’arxiu de les diligències del 
cas Pretòria, obertes al nostre anterior alcalde Víctor Ros (PP) i al 
regidor Antonio Jiménez (PSC).
Això significa que tant el fiscal com el jutge instructors del cas, 
després d’haver examinat tots els fets han conclòs que els nostres 
dos representants electes són del tot innocents del cas que tanta 
tinta ha fet córrer sobre l’honradesa del nostres polítics i que, en 
vista del resultat, tot i que tard, està fora de dubte.
Estem convençuts que és una bona notícia per a Llavaneres, i que 
no fa sinó reafirmar el que molts ja sabíem i que no és una altra 
cosa que la completa innocència de Víctor Ros.
Desitjaríem que els mitjans i persones que fa tres anys especulaven 
amb la imputació del nostre anterior alcalde, dediquin alguna nota 
o manifestació sobre la seva innocència.
Sabem que aquesta decisió judicial no haurà estat del gust d’alguns, 
però a la majoria dels llavanerencs la notícia, tot i que esperada, 
ens ha omplert de satisfacció. Malgrat que sovint no sigui tan 
ràpida com desitgem, la justícia en aquest cas és JUSTÍCIA.

Fa poc dies, els propietaris d’una plaça de pàrquing, han rebut 
per sorpresa el càrrec de la Diputació per un import de 40€ pel 
concepte generació de residus. L’ajuntament n’és el responsable 
doncs és qui encarrega els cobraments de les taxes. 
Es pot recórrer la taxa però les possibilitats de recuperar els diners 
són mínimes doncs el càrrec és “legal”.
Aquesta taxa, a més d’injusta, els pàrquings no generen tanta 
deixalla, és indiscriminada doncs per un aparcament comunitari, 
en el que hi poden haver 16 places, depenent de la seva inscripció 
registral, pot arribar a pagar fins 640€. 
No farem demagògia anant en contra de les taxes, el que exigim 
és responsabilitat per part d’un govern que ha perdut els papers 
i que ja no té clar ni els objectius pels que governa ni els mitjans 
que hi posa. Al ple de maig l’oposició va presentar una moció per 
declarar com a ingrés indegut aquesta taxa. El govern de CiU i 
PP van votar-hi en contra argumentant que: “ l’any vinent ja ho 
arreglarem”. Això sí, el seu sou ja està “arreglat” de fa temps.

En l’últim ple extraordinari, el govern va fixar el nou tipus de gravamen per a 
l’IBI del 2013 per a les finques urbanes en el 0,98, i el 0,80, per a  les rústiques. 
SOS va votar-hi en contra adduint la falta d’informació en la ponència de valors 
que fixa el Ministeri d’Economia i Hisenda (govern de l’Estat) i la manca de 
transparència del govern  municipal a l’hora d’informar i explicar la ponència a 
l’oposició. El nostre alcalde i el seu govern intentarà per tots els mitjans explicar 
que la pujada serà molt esglaonada en el temps, però en definitiva es tracta d’una 
gran pujada d’impostos, ja que del padró d’habitatges que tenim a Llavaneres, el 
seu valor cadastral a dia d’avui és de 354 milions d’euros, i per l’any 2022 aquest 
valor haurà pujat fins els 885 milions d’euros, és a dir una pujada en el temps 
de més de 500 milions d’euros (+40%). Aquesta vegada sí esperem que l’alcalde 
no digui una altra mentida, i tregui la taxa injusta de les escombraries per a 
pàrquings, ja que els ingressos extraordinaris derivats de l’increment de l’IBI 
seran realment elevats i el que és pitjor, recurrents i creixents cada any. SOS 
presentarà al·legacions a la ponència de valors i també presentarà al·legacions 
al tipus de gravamen fixat pel govern CIU+PP. Amb això animem a tota  la 
població de Llavaneres a expressar la seva repulsa i a unir-se per mobilitzar-se 
contra la pujada de l’IBI després de veure la que està caient en aquest país ja 
intervingut (IVA al 21%, etc, etc).



Nits musicals 
al Vila Clara Art Hotel

El Vila Clara Art Hotel organitza les Nits Musicals 2012. 

Un cicle de cinc concerts que, fins el 8 de setembre, 

portarà fins a Llavaneres intèrprets de primer nivell, 

en una aposta per acostar la música de qualitat a la 

gent de Llavaneres, en un entorn modernista magnífic. 

El cicle va començar al juliol, però encara té tres 

propostes. Preneu-ne nota. 

Nits Musicals 2012
20 h, Vila Clara Art Hotel (Av. de Catalunya, 63)

Dilluns 13 d’agost 
Duet de guitarres: Roger Tapias i Ramon Dordal

Dimecres 29 d’agost
Quim Cornudella, piano
Dissabte 8 de setembre
Ivan Fernández, piano

Preu: 15 €
(10 € per als alumnes de l’Escola Municipal de Música)

Organitzat per Vila Clara Art Hotel.

 Amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura

Dijous 9 d’agost
18.30 h, al Casal de Joves
Taller de cuina per a joves: 
galetes decorades
Preu: 1 €
Organitzat per Regidoria de 
Joventut

Dissabte 11 d’agost
9 h, a l’Escola de Golf HCP1 4t 
Torneig de Pich and Putt
A benefici de la lluita contra el 
càncer
Inscripcions el mateix dia del 
torneig
Fins diumenge 12 d’agost
Organitzat per Llavaneres 
contra el càncer

Dissabte 25 d’agost
17 h, al Casal de Joves
Torneig d’estiu de futbolí
Preu: 2 €
Premi únic per al guanyador
Organitzat per Regidoria de 
Joventut

Dijous 23 d’agost
18.30 h, al Casal de Joves
Taller de cuina per a joves: 

còctels sense alcohol
Preu: 1 €
Organitzat per Regidoria de 
Joventut

Diumenge 2 de setembre
56è Homenatge a la Vellesa
Adreçat a majors de 75 anys
11.30h Missa Solemne
Tot seguit, al parc de Ca 
l’Alfaro: actuacions musicals, 
dinar de germanor i fi de festa 
amb Esperit de Joventut 
Lloc: Església parroquial i parc 
de Ca l’Alfaro
Organitzat per Patronat Local 
de la Vellesa

Divendres 7 de setembre
19.30 h, a Can Caralt
Exposició de pintura d’Emília 
de Torres,artista molt 
vinculada al Maresme i ja 
desapareguda
Durada: Fins al 21 d’octubre
Organitzat per Museu Arxiu de 
Sant Andreu de Llavaneres

Dimarts 11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya

Al passeig de la Mare de Déu de 
Montserrat
11.15 h. Sardanes, amb la 
cobla Ciutat de Cornellà
12 h. Ofrena floral al 
monument de Rafael 
Casanova 
Tot seguit, sardanes, amb la 
cobla Ciutat de Cornellà
Organitzat per Regidoria de 
Cultura

Dissabte 22 de setembre
Setmana de la Mobilitat 
Sostenible
Pedalada popular
11 h, al parc de Ca l’Alfaro i al 
parc de Sant Pere (dos punts de 
trobada)
Organitzat per Regidoria de 
Medi Ambient

Dissabte 29 de setembre
Setmana de la Mobilitat 
Sostenible
Caminada popular
10 h, al parc de la Font de la 
Llorita
Organitzat per Regidoria de 
Medi Ambient

agenda

agost / setembre 2012
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Més propostes del 
Casal de Joves
A partir de l’agost, el primer divendres de 
cada mes i a les 19.30 h, el Casal de Joves 
convida els usuaris a unes reunions de 
treball que, sota el lema de Jove: activa el 
Casal, tenen com a objectiu consensuar 
l’organització d’activitats.

A més, el Casal estrena la cartellera de la 
Borsa de Treball Jove, que inclou un servei  
d’assessorament i acompanyament en el 
procés de recerca de feina, elaboració del 
currículum vitae, etc…
 
I si ets un Jove Creador, al Casal et 
cedeix un espai per exposar la teva obra. 
Demana informació i t’ajudaran a fer-ho 
possible.

Horari d’estiu de l’OAC 
L’horari de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres durant els mesos de juliol, 
agost i setembre serà el següent: de 
dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h; i 
els dijous, de 16:00 a 20:00 h.

Oficina d’informació 
turística de l’1 d’agost 
al 10 de setembre 
L’oficina d’atenció al ciutadà de Sant 
Pere obrirà aquest estiu com a punt 
d’informació turístic, de l’1 d’agost al 10 
de setembre. L’horari d’obertura serà 
de les 11 del matí a les dues del migdia, 
de dilluns a divendres. De la gestió 
de l’oficina turística se n’encarregarà 
la Regidoria de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres.

Reconeixement al missioner llavanerenc Ramon Figueras
solidaritat i cooperació

El missioner llavanerenc Ramon Figueras Bonamusa ha estat nomenat superior de la casa Santo 
Domingo Ra´ykuéra d’Asunción, al Paraguai. Amb el seu nomenament, la congregació vol reforçar 
la línia d’aquests darrers anys de convertir la comunitat d’Asunción en un nucli de la vida espiritual 
i missionera dels frares de Paraguai. El frare dominic de Llavaneres treballa des de fa vint anys a 
l’Amèrica Llatina, fent costat a les classes més populars. En el web municipal, podreu trobar una 
carta del missioner explicant la complicada situació política que viu el Paraguai. La informació l’ha 
fet arribar la família de Figueras per mantenir informats tots els llavanerencs que sempre l’han ajudat.



Psg. de les Alsines, 16
08392 St Andreu de Llavaneres

tel: 93 792 93 51
e-mail: info@canmorera.es

www.canmorera.es

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.

Portant aquest pam�et 

obtindreu un 5 % de 

descompta

ALIMENTACIÓ NATURAL BIOLÒGICA
SUPLEMENTACIÓ NATURAL
HIGIENE PERSONAL I DOMÉSTICA
COSMÈTICA NATURAL

NOVETAT:
BIO SALA
- ESPAI TERAPEUTIC

-DIETES

-TERAPIES COMPLEMENTARIES

C/ de munt, nº43 - 08392 - Llavaneres

Tel: 93 792 85 52

Psicòleg
col.legiat número 16436

Eric Fernández Ru�andis
Serietat i professionalitat a bon preu

Psicologia per adults

Cr. del Mar 3 , 1 er. 5À
08392 Sant Andreu de Llavaneres
tel: 677 57 28 23  -  email: ericferpsi@gmail.com
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L’estiu es viu a l’ ,
espigo

xiringuito platja

Passeig Marítim S/N (Platja Estació) · 08392 Sant Andreu de Llavaneres · Tef 93.002.91.89 · info@espigoplatja.com · www.espigoplatja.com

· ESMORZARS · APERITIUS · ENTREPANS · DINARS · SOPARS · COPES ·
· música · bon ambient · concerts · monòlegs · festes · espectacles · i molt més ·

Tota la informació 
municipal, al dia, la 

trobareu a:
www.santandreudellavaneres.cat
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de 13 a 16h. i els caps de setmana 
migidia i vespre les millors tapes i 
aperitius a preus ben asequibles.

Portant aquest pam�et 

obtindreu un 5 % de 

descompta

ALIMENTACIÓ NATURAL BIOLÒGICA
SUPLEMENTACIÓ NATURAL
HIGIENE PERSONAL I DOMÉSTICA
COSMÈTICA NATURAL

NOVETAT:
BIO SALA
- ESPAI TERAPEUTIC
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C/ de munt, nº43 - 08392 - Llavaneres

Tel: 93 792 85 52

Psicòleg
col.legiat número 16436

Eric Fernández Ru�andis
Serietat i professionalitat a bon preu

Psicologia per adults

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

Portant aquest anunci 

obtindreu un 

5% de descompte

Si vols sortir anunciat truca al tel. 93 795 29 31
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