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Foto de família dels guardonats en la Mostra Literària 2013, amb autoritats locals i membres
del jurat.
L’Ajuntament de Llavaneres està fent els deures i les perspectives de sanejar les finances municipals
són bones. Des de l’any 2007, els ingressos i el pressupost municipal s’ha reduït pràcticament a la
meitat (de 22 M d’€ a 11,2 M d’€). Ens hem esforçat en millorar la gestió municipal amb molts menys
recursos i som un dels municipis amb menys endeutament... Sant Andreu de Llavaneres ja no depèn
dels ingressos de l’urbanisme per sobreviure: ara ja som sostenibles econòmicament. Confiem que
el tancament de l’exercici del 2012 confirmi el bon camí. El primer pas, un cop això sigui un fet, serà
procurar rebaixar la pressió fiscal a les famílies per al 2014.
Una altra bona notícia és que l’Ajuntament té confirmades les subvencions, per a la construcció
del nou pavelló municipal, per part de la Diputació, la Generalitat i el Consell Català de l’Esport.
Esperem i desitgem que el nou equipament sigui una realitat a final d’aquest mandat, que recordo és
el juny del 2015. Una altra de les fites per aquests dos anys que vénen és el condicionament de tot el
passeig marítim. A més, vull aclarir que les obres de la nova escullera, a càrrec del Ministeri, s’han
hagut d’aturar per l’arribada de la temporada de bany, i es reprendran passat l’estiu. Uns problemes
tècnics han fet endarrerir l’actuació i la decisió de paralitzar les obres vol garantir la seguretat dels
banyistes. Vull destacar, d’altra banda, el reforç del servei de la Policia Local al centre del poble, que
acabem de posar en marxa. A més de facilitar les gestions amb el cos policial, es millorarà la sensació
de seguretat al carrer, perduda en part amb el trasllat de la Policia a la nova prefectura. Treballem
i treballarem per Llavaneres malgrat l’oposició destructiva d’alguns grups polítics, que malmeten
el nom del poble i perjudiquen clubs esportius, treballadors municipals, empresaris i famílies, per
treure profit polític.
D’altra banda, és de rebut agrair la participació de totes les persones, productors, restauradors i
comerciants que van col·laborar en l’èxit de la Festa del Pèsol 2013 i també destacar l’esforç i la
il·lusió de tots els participants de la Mostra Literària de Sant Andreu de Llavaneres, que aquest
any ha superat el nombre de treballs presentats. En especial, cal agrair la tasca i la col·laboració
dels centres d’ensenyament del poble. També vull fer arribar unes paraules de suport i d’agraïment
a la gent de l’ADF Serralada del Montalt, que acaben d’estrenar la seu central a Llavaneres. Són
voluntaris que treballen desinteressadament per la seguretat de tots nosaltres. Gràcies a tots ells,
doncs, perquè entre tots fem poble, fem cultura, enriquim la vila.
Bona festa major a tothom, bon estiu.

www.santandreudellavaneres.cat

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
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serveis municipals/ governació

L’ADF Serralada del Montalt estrena
seu central a Llavaneres

L’agrupació dóna servei a Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Sant Vicenç de
Montalt i Sant Andreu de Llavaneres
L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF)
Serralada del Montalt té nova seu
central a Llavaneres. L’equipament es
va inaugurar oficialment el passat 25 de
maig, a les 12 del migdia, en un acte que
va reunir els alcaldes de Llavaneres, Sant
Vicenç i Caldes d’Estrac, que juntament
amb Arenys de Mar són els municipis
als quals dóna cobertura l’ADF. També
hi van participar regidors del consistori,
representants de les Policies Locals,
els Bombers de Mataró i d’Arenys de
Mar i les ADF del Maresme i del Vallès
Oriental. L’alcalde, Bernat Graupera, va
voler destacar l’aposta per la millora de la

seguretat i el reconeixement a la tasca de
l’ADF que ha volgut fer Llavaneres amb la
cessió d’aquest espai.
Les dependències estan situades a l’antic
escorxador, al passeig de les Monges,
53, de Sant Andreu de Llavaneres. És un
edifici antic d’una sola planta, de grans
dimensions, que compta amb una sala
de reunions, magatzem, despatx i sala
d’emissores, i també vestidors i lavabos.
A més, hi ha un espai exterior per a
aparcament dels vehicles de l’ADF.
Les ADF són Agrupacions de Defensa

Forestal sense afany de lucre, formades
per propietaris forestals, ajuntaments
dels municipis del seu àmbit territorial,
voluntaris i voluntàries. Tenen com a
finalitat la prevenció i la lluita contra
els incendis forestals. Es van regular a
partir de l’any 1986 com a conseqüència
del programa ‘Foc Verd’ elaborat pel
Departament d’Agricultura Ramaderia
i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Ara bé, el seu origen cal cercar-lo en els
antics grups d’extinció d’incendis i auxili
immediat que es van començar a formar a
principis dels anys 60 a Catalunya.

Els alcaldes de les 3 Viles amb els responsables de l’ADF Serralada del Montalt, dissabte 25 de maig en la inauguració .

Contra els incendis
forestals, prevenció

Reforç del servei de la
Policia Local al centre

Reconeixement a
l’inspector Lluís Silva

L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera,
i el president i cap operatiu de l’ADF
Serralada del Montalt, Josep Bertran,
van signar al maig la renovació del Pla de
prevenció d’incendis forestals d’aquest
estiu. L’acord el subscriu la Diputació
de Barcelona, amb els ajuntaments de
Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i
Caldes d’Estrac, i l’ADF per tal de garantir
un bon pla de vigilància a la Serralada de
Montalt.

El 22 de maig va entrar en funcionament
un nou servei policial adreçat a millorar
l’atenció als veïns del centre del poble.
La Policia Local hi destina un agent de
dilluns a divendres de 10 a 13 hores. Tot i
que la major part de la jornada la dedicarà
a patrullar a peu els carrers del centre,
també disposarà d’un espai a l’OAC de
l’Ajuntament (plaça de la Vila, 1) per tal de
portar a terme gestions diverses d’atenció
policial als veïns.

Lluís Silva Mascuñana, inspector en
cap de la Policia Local de Llavaneres, ha
rebut la medalla al mèrit professional de
primera categoria de l’Ajuntament de
Mataró, que li ha volgut reconèixer els 18
anys de servei a la ciutat i també l’estreta
col·laboració mantinguda amb la Policia
de Llavaneres. Silva va arribar a la nostra
vila el novembre de 1999, després de 18
anys de carrera professional a la capital
del Maresme.
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serveis municipals/ sanitat

Platges netes,
bany segur
Garantir la neteja i la
vigilància de les platges,
la prioritat de l’estiu
Les Regidories de Sanitat i de Serveis Municipals i Manteniment tenen tot a punt per garantir una bona temporada de bany al litoral de
Llavaneres. El servei de vigilància de les platges
es posarà en marxa l’1 de juny, coincidint amb
el primer cap de setmana del mes, i serà diari del 22 de juny a l’1 de setembre. Un total de
81 dies de vigilància, de les 10,30 del matí a les
18,30 de la tarda, de dilluns a divendres, i de 10
a 19,30 hores els festius i caps de setmana. El
servei s’ha encarregat un any més a Creu Roja,
que ja va assumir les feines l’any passat. L’entitat
posa a disposició dels banyistes de les platges de
Llavaneres un patró d’embarcació de salvament
i tres socorristes, i com a novetat, disposaran
d’una moto aquàtica.
Creu Roja farà 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’organitzaran 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.

Neteja de les platges
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va adjudicar a finals de maig
la neteja de les platges del municipi a
l’empresa Serveis Salicru SCP, de Sant
Cebrià de Vallalta, que ja ha realitzat
aquesta tasca els darrers dos anys.
L’empresa s’ocupa de la neteja mecànica. La neteja manual dels espais inaccessibles per a les màquines, es fa
a través de FCC, l’adjudicatària de la
neteja viària i de la recollida de residus
del municipal. La neteja es porta a terme durant tot l’any però la freqüència
s’incrementa del 15 de juny al 30 de
setembre.

- 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 repassada d’aquesta.
Durant tot l’any es netegen els accessos
subterranis de la platja, però l’atenció
s’incrementa durant l’estiu.

Nous adjudicataris per als horts municipals lliures

L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, acompanyat del tècnic de Medi
Ambient, va lliurar el 22 d’abril, les claus
als nous adjudicataris dels horts municipals del Surray que estaven desocupats. L’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres ha portat a terme un procés
d’adjudicació pública, on s’han tingut en
compte qüestions de caire social i econòmic dels sol·licitants. En total es van
presentar 14 peticionaris. Els situats

en les tres primeres posicions ja tenen
el seu propi hort, en la finca municipal
del Surray, on hi ha un total de 7 petites
parcel·les -els altres quatre horts es van
adjudicar a finals del 2012-.
La resta de sol·licitants han passat a formar part d’una llista d’espera, que servirà per cobrir possibles baixes o per adjudicar nous horts municipals, en cas que
l’Ajuntament en pugui disposar.

- Neteja mecànica. Inclou el garbellament de la sorra per extreure els residus i condicionar visualment la sorra
per als banyistes. Es realitza tres cops
a la setmana, de matinada, per tal de
provocar les mínimes molèsties als
usuaris de les platges.
- Altres millores. S’ha reforçat l’ofer-

ta 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. Tanmateix, aquest any es dedicaran més recursos al condicionament del passeig
marítim, tot canviant les papereres fetes malbé per la salnitre i amb el servei
de la màquina escombradora dos cops
a la setmana.

En marxa, de nou, la
campanya per combatre
el mosquit tigre
L’Ajuntament de Llavaneres ha encarregat
per tercer any consecutiu el tractament als
embornals per reduir al màxim la presència
del mosquit tigre. La campanya 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, i es fa en col·laboració amb el Consell
Comarcal del Maresme. Com a novetat, aquest
any es farà un tractament específic als plàtans
del parc de Can Matas i a les basses artificials
d’aigua, en cas que el cabdal n’afavoreixi la
presència. La Regidoria de Sanitat demana la
col·laboració ciutadana per frenar la presència
d’aquest insecte; és important seguir els
consells preceptius. Per recordar-los, s’ha
reeditat el ban informatiu. Al web municipal
també podeu trobar tota la informació relativa
a aquesta campanya.
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plens municipals

Orientació municipal als afectats per les preferents
S’estan recollint dades de veïns de Llavaneres que hi tinguin dipositats els estalvis,
tal com es va aprovar en el ple municipal del mes de març
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres vol fer costat als veïns que hagin
estat afectats per la comercialització
dels productes financers de risc, coneguts com a accions preferents. Des de
fa unes setmanes, s’estan recollint dades
personals dels afectats que vulguin rebre
orientació. De moment, ja hi ha una llista amb una dotzena d’inscrits. Aquesta
mesura dóna resposta a les mocions de
suport a les persones afectades per la
venda de les preferents que l’Ajuntament
va aprovar per unanimitat en el ple municipal del 25 de març.
D’acord amb una de les mocions, a pro-

posta del grup de CiU, l’Ajuntament s’adhereix a la iniciativa liderada per l’Ajuntament de Mataró perquè els afectats
per la comercialització de les preferents
i els clients a qui els hi van bescanviar
per accions puguin optar a la via arbitral.
En la mateixa sessió i per unanimitat, es
va aprovar una altra moció presentada
per SOS Llavaneres, també de suport als
afectats per aquesta comercialització de
productes d’alt risc.
L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, anuncia que properament l’Ajuntament convocarà una reunió informativa
adreçada als afectats per la comercialit-

zació de les accions preferents. També
ha destacat que Llavaneres fa costat al
dispositiu especial que el Consell Comarcal del Maresme ha engegat per
atendre els afectats per preferents i/o
obligacions que vulguin iniciar el procediment de l’arbitratge. La data límit
per sol·licitar acollir-se a aquesta via
finalitza el 30 de juny. Per tal d’ajudar i
assessorar els afectats amb la tramitació,
l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) intensifica aquests dies
l’atenció als afectats.

Acords de ple (25/3/13)
Residus. Adhesió al conveni de col·laboració
entre l’Agència de Residus (ARC) i les entitats
gestores de residus d’aparells elèctrics i
electrònics (RAEE) per al període 2013-2017.
Per unanimitat.

Tributs. Delegar en la Diputació les funcions del PP. A favor, CiU, PSC, ERC, SOS i GLL.
de liquidació, inspecció i recaptació dels tributs Abstenció del PP.
pels serveis de psicòleg i/o logopeda, escola
bressol i escola de música. Per unanimitat.
Desnonaments. Aprovació d’una moció
d’ERC per tal d’establir un Protocol d’actuació
Codis QR. A proposta de SOS Llavaneres,
davant situacions de desnonaments de
Inspecció sanitària. Aprovar l’Ordenança valorar el cost de la implantació d’un sistema
l’habitatge habitual a Sant Andreu de
Fiscal núm. 36, reguladora de la Taxa de senyalització informativa del patrimoni
d’inspecció sanitària per als comerços que cultural, arquitectònic i paisatgístic basada en Llavaneres. Per unanimitat.
desenvolupin activitats que puguin suposar un els codis QR. Per unanimitat.
Tolerància zero contra la corrupció. Debat
risc sanitari.
S’oferirà un preu tancat, d’uns 67,10 euros, per Administració local. Aprovació d’una moció d’una moció de SOS i GLL a favor de la
facilitar les inspeccions i reduir-ne el cost. Per del PSC per manifestar el rebuig a la reforma tolerància zero contra la corrupció. S’aproven
unanimitat.
de l’administració local que planteja el Govern per unanimitat dos dels punts de la moció.

benestar social

La nova junta del Casal de la Gent Gran

Beques de suport a l’escolarització
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres fa públiques les
bases per a l’atorgament de les beques de suport a l’escolarització
2013. L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport a les famílies amb
dificultats econòmiques i socials. Les beques s’adrecen a nens i
nenes empadronats al municipi que cursin educació infantil de
segon cicle, primària o secundària obligatòria. Un cop recollides
les sol·licituds, els Serveis Socials municipals les valoraran i en
funció dels requisits s’assignaran les beques.

El Casal de la Gent Gran té nou president, després de les eleccions del passat mes de març. És Iñaki Guerrero i l’acompanyen
Pere Ribera, com a vicepresident, Elías López, com a secretari,
i com a vocals M. Antònia Catllà, Rocío Rodríguez, Merche
Viñals i Francisco Sánchez. Guerrero va avançar que al juny tenen intenció de convocar una assemblea per informar als usuaris del Casal de la Gent Gran dels projectes per al nou curs.
L’Ajuntament reitera l’agraïment per tots aquests anys de feina
a l’anterior presidenta, Núria López, i al seu equip, i es posa a
disposició de la nova junta. A la pàgina 12, trobareu una entrevista a Núria López.

La sol·licitud de beques de menjador
d’escoles bressol, el 26 de juny
Les regidories d’Ensenyament i Benestar Social informen del
termini de sol·licitud d’ajuts de suficiència alimentària (beca de
menjador) d’escoles bressol per al proper curs 2013-2014. Les
peticions es recolliran dimecres 26 de juny de 2013, a l’Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres (Plaça de la Vila, 1), de les 16.30 a
les 20.00 hores.
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cultura / participació

La gran festa de les lletres

El Casal de Joves s’acosta
Èxit de participació en la Mostra Literària 2013 de a les famílies
de Joventut, en col·laboració
Sant Andreu de Llavaneres, que ha reunit 141 treballs LaambRegidoria
la d’Ensenyament, s’ha fixat com a

Llavaneres va celebrar, dissabte 20 d’abril,
amb la solemnitat que es mereix, el
lliurament de premis de la Mostra Literària
2013 de la vila. En la seva presentació, el
regidor de Cultura, Lluís Nogueras, va
explicar la llegenda del Drac de Banyoles,
i tot seguit va encoratjar els participants
a continuar llegint i a interessar-se per
la Cultura en totes les seves vessants,
perquè, va dir, un poble amb idees és un
poble poderós. Per la seva banda, l’alcalde,
Bernat Graupera, va recordar que aquest
any és un important any de lletres, a nivell
maresmenc i català, per la celebració de
l’Any Espriu, fill adoptiu d’Arenys de Mar,
i a Llavaneres, per la commemoració
de l’Any del Cardenal Vives i Tutó, que
va ser un prolífic escriptor i un gran
intel·lectual llavanerenc. Tot seguit, dos
dels membres del jurat, Lurdes Saavedra i
Manel Aires, van anar anunciant els noms

dels guanyadors en una sala de plens amb
ambient de festa major. El jurat ha hagut
d’escollir entre els 141 treballs presentats,
una xifra que millora la participació de
l’any passat.

Els guanyadors han estat:

• Grup A (de 6 a 8 anys). Joan Sánchez Tebar i Víctor
Ruiz Torres, en poesia. Laia Bertran Pallás i Andrea
de la Rosa, en prosa.
• Grup B (9 a 11 anys). Miquel Coll Lloveras i
Laia Gil Rabassa, poesia. Leni Basté Ayneto i Eloi
Sellarès Costa, prosa.
• Grup C (de 12 a 14 anys). Aina Tello López i Jan
Rodríguez José, en poesia. Marta Tiana Piqué i Irene
Castillejos Klomp, en prosa.
• Grup D (de 15 a 18 anys). Sofie Voss i Nil Mas
Torné, en poesia. Julita Matas Montolío i Mayte
Castillejos Klomp, en prosa.
• Grup E (de 19 a 25 anys). Pau Cussó Guirao, en
prosa.
• Grup F (de 26 anys en endavant). Jaume Vall
Pedret, en poesia. Carles Amat Miralles, en prosa.

Romero Gil eclipsa Can Caralt amb
el seu hiperrealisme

objectiu que les famílies coneguin el Casal de Joves i s’animin a portar-hi els fills.
En aquest sentit, el proper dissabte 15 de
juny a la tarda s’ha programat una jornada de Portes Obertes, que a més de visita
a les instal·lacions inclourà un taller per a
pares i mares i fills. La trobada està adreçada a famílies amb fills i filles d’entre 11 i
12 anys, els futurs usuaris del Casal. Amb
el mateix objectiu, el 22 de maig, el Casal
va acollir un taller adreçat a pares i mares
amb fills i filles de 12 anys o més, dedicat
a assessorar-los sobre com millorar la pròpia autoestima i la dels fills. El cicle d’activitats adreçat a les famílies es va posar en
marxa el 25 d’abril amb una xerrada sobre
riscos de les xarxes socials, que va aconseguir força expectativa. La conferència va
anar a càrrec del Centre de Seguretat de la
Informació de Catalunya (CESICAT).

Treballant en un nou
portal d’entitats
El web d’entitats www.entitatsllavaneres.
cat està en procés de migració cap a un
nou sistema de programari lliure, basat
en Wordpress, que permetrà estalviar els
costos d’allotjament. Aquests mesos la Regidoria de Participació Ciutadana formarà
els representants de les entitats que fins
ara tenien pàgina web en el portal perquè
puguin gestionar els continguts del nou
lloc web, i també a noves entitat que vulguin estrenar el seu propi espai a la xarxa.
Les classes es faran a la seu de la Dona per
la Dona, a Can Caralt, des de finals de maig
fins a mitjans de juny. Amb el canvi es millorarà en accessibilitat i rapidesa, i s’apostarà per la comunicació 2.0 (xarxes socials,
interrelació entre entitats i ciutadans...).

Al juliol, els retaules de
Vila Rufas
El Museu-Arxiu de Sant Andreu de
Llavaneres mostra fins el 24 de juny
l’exposició dedicada al pintor hiperrealista
Alberto Romero Gil, No tot són flors i violes.
L’exposició es va inaugurar dissabte 18 de
maig, a les 19.30 hores a Can Caralt, i amb
motiu del Dia Internacional dels Museus,

es va acompanyar d’una audició musical a
càrrec de professors de l’Escola Municipal
de Música de Llavaneres. Nascut a Mataró
(1978) i llicenciat en Belles Arts per la
Universitat de Barcelona, Romero Gil ha
exposat a importants galeries d’art de dins
i fora de Catalunya.

El Museu-Arxiu de Llavaneres tancarà el
cicle d’exposicions de Can Caralt d’aquest
curs, abans de les vacances del mes
d’agost, amb una proposta que homenatja
la trajectòria del prestigiós retaulista Jordi
Vila Rufas. Jordi Vila Rufas, una altra visió
del retaule, s’inaugurarà dissabte 28 de
juny (19.30 h) i es podrà veure a Can Caralt
fins al 28 de juliol.

7

llavaneresinforma

festes

La Minerva, del
19 al 22 de juliol

El 6 de juliol, 4t Festival
de les Llums

Clàssics i novetats per a
la festa major d’estiu

El parc de Ca l’Alfaro serà l’escenari, el proper 6
de juliol, de la quarta edició del Festival benèfic de les Llums, que organitza l’Associació de
les Llums, una entitat solidària de Llavaneres.
Durant tot el dia, des de les 10 del matí fins a la
matinada, hi haurà activitat: mercat, activitats
infantils, música en directe, mostra d’entitats
solidàries de la comarca, projecció d’audiovisuals... L’entrada és gratuïta, però durant tot
el dia es recaptaran fons i donatius per als
projectes solidaris de l’associació, que dedica
el festival a la memòria de Carlota Cantó, una
jove que va col·laborar en el primer Festival de
les Llums i que va morir tràgicament en un accident de trànsit.

Llavaneres tornarà a sortir al carrer
per festejar la Minerva, que aquest
any arriba del 19 al 22 de juliol. Com
a aperitiu, però, el cap de setmana
anterior tornarà un clàssic: la 21a
Trobada de Puntaires, que se celebrarà
diumenge 14 al parc de Ca l’Alfaro,
i que compartirà protagonisme, a la
piscina, amb el Mulla’t per l’esclerosi
múltiple.
En els dies centrals de la celebració no
hi faltaran clàssics de la festa: balls,
espectacles infantils, competicions
esportives, havaneres i focs artificials,
així com l’ofici solemne.

Donatiu del Sant Andreu a
l’Associació de les Llums

Dos nous torneigs de festa major
La Regidoria de Joventut organitza aquest
estiu, coincidint amb la Festa Major de la
Minerva, dues competicions esportives:
un torneig de volei platja i un de futbol 7.
La gestió de les dues competicions anirà
a càrrec de l’associació esportiva G-Sport
i compta amb el suport de la Regidoria
d’Esports. El I Torneig de Volei platja es
farà del 10 al 12 de juliol, de 19 a 21 hores,
a la platja de Llavaneres. Per participar-hi,
caldrà inscriure’s amb grups formats per

un màxim de 4 jugadors. El preu és de 24
euros per equip. Del 15 al 21 de juliol, es
disputarà el I Torneig de Futbol 7 de festa
major d’estiu. El torneig es farà de 19 a
22 hores, al camp de futbol municipal.
Està adreçat a joves de 16 a 29 anys i a
veterans de més de 30 anys. El preu és de
80 euros per equip. Per a inscripcions als
dos torneigs, cal adreçar-se a la Regidoria
de Joventut, a l’edifici de l’Ajuntament.

Un gran repte per a la Inestable
La companyia Inestable d’El Casal de
Llavaneres treballa intensament des de
fa mesos en la preparació de l’estrena
d’aquest estiu. Es tracta d’El retaule del
flautista, una obra que combina el teatre i
el gènere del musical. Es representarà, en
el marc de la Festa Major de la Minerva,
dissabte 13 de juliol, a la nit (22 h), i
diumenge 14 de juliol, al vespre (20,30 h),
al parc de Ca l’Alfaro. A l’escenari, pujarà
una seixantena d’actors, actrius, músics i
ballarins locals, sota la direcció de Jordi
Roldós i Manel Llobet. De la direcció
musical se n’encarrega José Antonio Cabo,
director de l’Escola Municipal de Música
de Llavaneres, i compten, a més, amb el
suport per a la direcció coreogràfica de
Núria i Xavi, professors de ball del Casal
de la Gent Gran. El retaule del flautista
és una farsa que parteix del conte clàssic
del flautista d’Hamelín i que denuncia

la situació política del tardofranquisme.
Aquesta obra tancarà la 16a Mostra de
Teatre Dani Tapias, que es va posar en
marxa a l’abril amb l’obra Perruqueria
de senyores, una comèdia a càrrec del
Centre Cultural de Montgat, i que també
ha inclòs un espectacle de dansa, a càrrec
de la companyia Insomnes de Mataró.

L’Escola Sant Andreu va organitzar, divendres
19 d’abril, les Jornades Culturals 2013, i els beneficis del petit mercat solidari que va realitzar
durant la tarda va decidir destinar-los a l’Associació de les Llums de Llavaneres, segons ha
explicat aquesta entitat. El donatiu va ser de
350 euros, que es destinaran íntegrament als
projectes solidaris que té en marxa l’Associació
de les Llums. L’entitat vol fer arribar el seu més
sincer agraïment als alumnes i als mestres de
l’Escola Sant Andreu per la seva col·laboració i
el seu compromís amb l’Associació.

L’Esclat organitza un
campament d’estiu
L’Agrupament Escolta l’Esclat de Sant Andreu
de Llavaneres organitza un campament d’estiu
de 10 dies, del 31 de juliol al 9 d’agost, a les Lloses, a prop de Ripoll. Està adreçat a nens i nenes de 6 a 17 anys, que es repartiran per grups
d’edat. Seran deu dies d’acampada, excursions
i contacte amb la natura. Les inscripcions estan
obertes fins al 6 de juny, i el dia 21, a les 20 hores, es farà una reunió informativa adreçada a
les famílies, a la sala Cava d’El Casal de Llavaneres. El preu serà d’uns 200 euros, a concretar
en funció del nombre de participants. Per a més
informació i inscripcions, us podeu adreçar a
l’entitat per correu electrònic aeesclat@gmail.
com, o acostar-vos a El Casal, els dissabtes de
16.30 a 20.30 hores. L’Esclat organitzarà dues
sessions de trobada prèvies al campament per
tal d’establir un primer contacte entre nois i noies i monitors. Es faran els dies 6 i 20 de juliol.
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Un patí català de vela infantil, de les 3 Viles
Una empresa de nova creació,
integrada per tres emprenedors de
les 3 Viles, Llavaneres, Caldes i Sant
Vicenç, és a punt de treure al mercat
un patí català de vela per a nens i
nenes. Concretament, fabricaran i
comercialitzaran patins de fusta per
muntar. L’objectiu de Barcos Retro SL
és arrelar al Maresme el patí de vela
català i crear afició entre els joves,
tal com explica el director, Gonzalo
Padró, així com impulsar a les 3 Viles
l’artesania nàutica. Durant el mes de

juny, tenen previst fer una exposició
oberta al públic per mostrar els
patins de vela infantils i durant l’estiu
organitzaran una activitat a la platja
per poder provar-los. El patí català de
vela va néixer als anys 20 a les platges
de Badalona. És una embarcació
singular: amb forma de catamarà, és
l’única del món que es governa sense
orsa ni timó. El seu símbol és una
barreja de dof í i de peix espasa i vol
expressar la seva agilitat i rapidesa
dins el mar.

Una llavanerenca, a la selecció catalana de futbol

La llavanerenca Paula Medina Asensio va debutar, els dies 14 i
15 de maig a Logronyo, a la selecció catalana de futbol femení en
categoria Sub-12, en el XII Campionat Nacional de Seleccions
Autonòmiques femenines de futbol 8. La noia, que té 11 anys i
estudia 6è de primària a l’Escola Sant Andreu, va estrenar-se amb
la selecció catalana al febrer. Paula Medina va començar a entrenar
amb el CE Llavaneres la temporada 2011-2012, i ja aleshores la van
escollir per a la selecció del Maresme. Al final de la temporada, però,
va haver de canviar de club perquè a Llavaneres no tenia possibilitat
de continuar per la manca de més equips en categories femenines.
Actualment juga al club de futbol de Vilassar, en categoria benjamíaleví, i la seva posició és el mig del camp.

Més de 300 participants en
una nova cursa de muntanya,
a Llavaneres

El Centre Excursionista Trencalossos de Llavaneres va
organitzar amb èxit, el passat diumenge 12 de maig, la
1a Dolmen Trail Race. Una nova cursa de muntanya que
va reunir més de 300 participants, la majoria vinguts
d’arreu de Catalunya. Els participants van poder escollir
entre tres recorreguts de 43, 26 i 14 quilòmetres, i
van poder conèixer la ruta megalítica del Parc del
Montnegre-Corredor: dòlmens, menhirs i monuments
megalítics. A la fotografia, un moment de la sortida, des
de l’esplanada del passeig de Jaume Brutau.

Francisco Venzalá,
medalla d’or al mèrit
esportiu

El director del Club Taekwondo
Venzalá de Sant Andreu de Llavaneres,
Francisco Venzalá López, acaba de
rebre la medalla d’or al mèrit esportiu
de la Reial Federació Espanyola de
Taekwondo. La gala de lliurament
dels reconeixements es va celebrar a la
Nucia, Alacant, el 2 de maig. Francisco
Venzalá és mataroní i amant de les
arts marcials des de petit. De fet, ha
dedicat la seva vida a ensenyar aquestes
disciplines, que considera “molt més
que un esport”. És tota una filosofia de
vida basada en el respecte i la disciplina.

Un llavanerenc
funda
wan2sport.com,
per compartir
l’esport
Un informàtic de Llavaneres,
Joan Porta, juntament amb
un amic de la facultat, acaba
d’obrir una nova xarxa social
que posa en contacte persones
per practicar esports de grup.
El portal wan2sport.com ajuda
a trobar parella per jugar un
partit de pàdel, per sortir amb
bicicleta o per practicar balls
de saló, per exemple.
El portal wan2sport.com
compta amb el suport de
la Regidoria d’Esports de
Llavaneres per la seva funció
de promoció de l’esport de
manera gratuïta. El web
pretén arribar a persones de
tot l’Estat Espanyol, per això
l’han desenvolupat en castellà.
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l’estiu, a Llavaneres

Diversió, esports i aventura

Aquest és el lema de la campanya “L’estiu, a Llavaneres”,
que estrena imatge
La Regidoria d’Ensenyament té a punt la campanya L’estiu, a Llavaneres, que inclou dues
propostes per gaudir al màxim de les vacances d’estiu, tot combinant la diversió, els esports
i també l’aventura, com diu el lema del nou logotip de la campanya. Com sempre, hi haurà
dues opcions: el Casal d’Estiu i el Casal Esport Mar. Les inscripcions es van recollir a primers
de maig, però les famílies que estiguin interessades a afegir-se poden fer-ho fins a l’inici
de l’activitat. Les inscripcions es fan per setmanes, i per horaris (matí, migdies, tardes i
permanència). Consulteu els preus al web municipal www.santandreudellavaneres.cat.

Casal d’Estiu

El centre neuràlgic del casal és l’Escola
Sant Andreu. S’ofereix del 25 de juny al
2 d’agost i està adreçat a nens i nenes
nascuts entre els anys 2000 i 2010.
L’oferta és de 285 places, per a alumnes
que hagin cursat des de P3 fins a 6è de
primària. L’activitat incorpora, entre
altres propostes, cursets de natació
per als més petits i dos dies de piscina
per als de primària; a més es fan dues
hores de patinatge a la setmana, jocs
alternatius, sortides i jocs d’aigua. Els
contes tradicionals serà l’eix temàtic del
Casal per als nens d’infantil i els oficis
medievals, per als de primària

Casal Esport Mar

L’oferta de l’Esport Mar és de 60 places
i s’ofereix de l’1 al 26 de juliol, de 9 a 13
hores. Aquesta activitat de matí s’adreça
a nens que hagin cursat de 1r de primària
a 1r d’ESO, nascuts entre els anys 2006
i 2000, i s’imparteix a les instal·lacions
i amb els monitors del Club Nàutic el
Balís. Els participants practicaran vela,
windsurf i caiac, tant si participen en
la primera com en la segona quinzena
del Casal. S’ofereix servei de transport
d’anada i tornada, des de l’Escola Sant
Andreu. A més, en el preu s’inclouen
dues sortides, que es faran el 5 i el 19 de
juliol.

Cursets de natació

Les inscripcions per als cursets de
natació d’aquest estiu 2013 es faran el
3 de juny, de 9,30 a 12,30 hores, a Ca
l’Alfaro, per rigorós ordre d’arribada.
Els cursos s’imparteixen els mesos de
juliol i agost a la piscina municipal i les
places són limitades. S’adrecen a nens i
nenes nascuts a partir de l’any 2009. Els
inscrits es distribueixen en dos nivells,
iniciació i perfeccionament, segons les
edats i el nivell, en horaris de matí o
de tarda. El preu és de 55,50 euros al
mes, per una hora de curset diària, de
dilluns a divendres. Podeu trobar el full
d’inscripció al web municipal.

Altres casals i tallers d’estiu:
Casal d’Estiu Llaventura

L’entitat esportiva G-Sport
organitza aquest casal, del 25
de juny al 2 d’agost, a l’Escola
Serena Vall. S’adreça a infants
i joves de 3 a 15 anys. Durant
les 6 setmanes del Casal es
proposa fer tota mena d’activitats: jocs, tallers, esports,
sortides i excursions, piscina
i molt més. L’essència del Casal es basa en la pràctica de
diferents esports, activitats
aquàtiques, manualitats, excursions i sortides sorpresa
setmanals. Per a informació i
reserves, 600 51 61 88.

Campus de bàsquet i anglès

El Club Bàsquet 3 Viles organitza, amb el suport de
l’Ajuntament, el Campus BEC
2013, perquè els nens i nenes
aprenguin anglès i millorin la
tècnica del bàsquet aquest estiu. El campus es farà del 25 de
juny al 19 de juliol, al pavelló
municipal de Llavaneres, i les
inscripcions es poden fer per
setmanes. Hi ha dues opcions,

segons l’edat dels participants:
el BEC peques, i el BEC per a
nens i nenes de 8 a 15 anys.
Per a informació i reserves,
636 17 17 24.

Taller d’art i casal de tardes

El Casal de Llavaneres ofereix
dues propostes d’educació en
el lleure, una de matí i una de
tarda, del 25 de juny al 26 de
juliol. De 10 a 13 hores, s’impartirà el Taller d’Art, per a
nens i nenes de 4 a 16 anys. Hi
aprendran tota mena de tècniques i practicaran tot tipus de
manualitats. La novetat és el
casal de tardes Minerva, que
es farà de les 15.30 a les 20 hores. L’aposta principal són les
sortides i el contacte amb la
natura i s’adreça a nens i nenes
de 3 a 12 anys. Per a informació i reserves, 93 792 88 10.

Taller de cine

El Casal de Llavaneres organitza un Taller de cine durant
el mes de juliol. Escriure un
guió, fer d’actor o actriu, gra-

var un curtmetratge... Són algunes de les activitats que es
podran practicar en el Taller
de cine que ofereix per aquest
estiu El Casal de Llavaneres.
S’adreça a nois i noies d’entre
12 i 20 anys, i s’impartirà durant el mes de juliol, de 16 a
19 hores. El preu del taller és
de 180 euros i les inscripcions
estan obertes fins el 6 de juny.
Per a informació i reserves, 93
792 88 10.

Campus de futbol

El CF Escola Llavaneres organitza la 5a edició del Campus
de Futbol, que s’adreça a nens
de 4 a 12 anys. El Campus es
farà de l’1 al 19 de juliol, al
camp municipal de futbol, i
l’horari és de 9.30 a 18 hores.
El campus aprofundeix en els
beneficis de la pràctica esportiva i en els valors del futbol,
prioritzant la diversió i el joc.
A més de futbol i jocs, l’activitat inclou piscina. Els dinars
es faran a l’Escola Serena Vall.
Per a informació i reserves,

655 208 778 o 610 044 364.

Casal d’Estiu Amatista

L’Espai Amatista, una nova
entitat cultural sense afany
de lucre que acaba d’obrir les
portes a la baixada de la Torre
Gran, a Llavaneres, també té
una proposta per aquest estiu. Del 25 de juny al 2 d’agost,
Amatista organitzarà un Casalet d’Estiu per a nens i nenes
de 4 a 11 anys. Faran sortides
a la natura per Llavaneres, tallers artístics... Ofereixen un
espai relaxat on poder gaudir
de la creativitat i el joc. Hi ha
diferents horaris i serveis. Per
a informació i reserves, 690
705 997.

Campus d’Handbol

Aquest campus d’hanbdol
es farà del 22 de juliol al 30
d’agost al pavelló municipal,
de 9.30 a 13 hores, i inclourà
remullada a la piscina municipal. Per a més informació,
contacteu amb el club a handbol.llavaneres@gmail.com.
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Compartint una passió,
estimulant els sentits
Els alumnes de l’Escola Municipal de
Música mostren tot el que han après
en un final de curs intens
L’activitat a l’Escola Municipal de Música de Llavaneres està sent molt intensa
en aquest final de curs. El primer cap de
setmana de maig, el centre va organitzar amb èxit la 5a edició del Toca-Fusta
amb la participació de 12 escoles de la
comarca i 85 alumnes. És una trobada
per a alumnes de violí, viola i violoncel que es realitza una vegada a l’any, a
l’alberg Torre Ametller de Cabrera de
Mar. A mitjans de mes, la Coral Minerva
va prendre part en la Trobada de Cors

de Mataró. Dies abans, a finals d’abril,
la Coral Cantarella i la Coral Da Capo
van actuar en la 46a Trobada del SCIC
(Secretariat de Corals Infantils de Catalunya), que enguany se celebrava a vuit
llocs emblemàtics de Catalunya, amb un
total de 2.500 nens i nenes d’entre 8 i 16
anys. També durant l’abril, l’escola ha
ofert participar en tallers temàtics: música en família, introducció a la guitarra i
partitures on-line. Aquests dies ultimen
els preparatius del concert de final de

Visita a la casa de la vila

curs, que s’oferirà el proper 15 de juny,
a les 12 hores, al parc de Ca l’Alfaro, i
que enguany dediquen al fill més il·lustre
de Llavaneres, el cardenal Vives i Tutó.
A més, a primers de juny, s’obriran les
inscripcions per al curs 2013-2014 per a
nous alumnes. L’oferta és molt àmplia i
variada. Per a més informació, contacteu amb l’Escola, a Can Caralt. El correu
electrònic de contacte és escola.musica@llavaneres.es i el telèfon, el 93 792
92 80.

Els alumnes de 3r de primària de l’Escola Serena Vall i de l’Escola Sant Andreu van visitar a l’abril les oficines de l’Ajuntament
de Llavaneres i es van entrevistar amb l’alcalde, Bernat Graupera. Les visites s’emmarquen en la programació que les escoles del
poble porten a terme perquè els alumnes coneguin el municipi i l’Ajuntament.

Alumnes de 3r de l’Escola Sant Andreu

Alumnes de 3r de l’Escola Serena Vall

11

llavaneresinforma

any del Cardenal Vives i Tutó

Recuperant aquella època

La celebració de l’Any del Cardenal continua amb xerrades, festes i música

La celebració a Llavaneres de l’Any del
Cardenal Vives i Tutó va incloure el
passat diumenge 12 de maig una festa
popular. Primer davant de la casa natal
de Josep de Calassanç Vives i Tutó i tot
seguit, a la plaça de la Vila, Llavaneres va
recuperar per un dia la tradició del Ball
de Gitanes, amb l’actuació de la colla

de Gitanes de Mataró. El director del
Museu-Arxiu Vives i Tutó, Joan Devesa,
recorda que el ball de gitanes va ser una
tradició molt arrelada a Llavaneres a
mitjans del segle XIX, l’època en què el
cardenal va viure a la vila.
Les danses eren originàries del Vallès

Projectant el cardenal

L’activitat acadèmica de l’Any del
Cardenal ha estat força intensa aquests
darrers dos mesos. La darrera conferència

Homenatges i concerts
per tractar de fer arribar a tot Catalunya
la importància de la figura de Josep de
Calassanç de Llavaneres es va oferir,
dissabte 11 de maig, al convent dels
caputxins de Sarrià, com sempre a càrrec
de Fra Valentí Serra de Manresa, biògraf
del cardenal i arxiver dels Caputxins
de Catalunya. La conferència també es
va poder seguir a Arenys de Mar, el 13
d’abril, a la Facultat de Teologia, el 24
d’abril, i a Mataró, el 23 de maig, com
sempre acompanyada de la projecció
d’un audiovisual fotogràfic.

Etapa 2. De les Amèriques a Igualada
El jove Josep Vives va sortir de Mataró el
12 d’abril de 1869 per embarcar-se cap
a Guatemala, guiat pel pare Segimon.
Només arribar a la Antigua, tres mesos
després, Vives va participar en una
cerimònia d’ingrés al noviciat, i a més de
l’hàbit franciscà, va rebre el nom de fra
Josep de Calassanç de Llavaneres. Acabat
el noviciat, va iniciar els estudis de filosofia
i teologia, fins que el 1872 el govern va
expulsar la comunitat caputxina i van
haver de marxar a buscar refugi a Estats
Units. Fra Josep de Calassanç va sortir cap
a Tolosa de Llenguadoc, on va continuar
els estudis i on va haver de recuperarse de problemes de salut. Després d’una
estada a Equador, va haver de tornar
a França arran de l’agreujament de la

i a Llavaneres es van implantar fins
ben bé els anys 1960. L’any 76, amb la
fundació d’El Casal de Llavaneres es van
tractar de recuperar però als anys 80 van
desaparèixer definitivament. Amb tot, la
vila encara conserva el conegut Ball Pla
de Llavaneres, que s’ha anat oferint en
diverses ocasions.

El programa de l’any del Cardenal
proposa per aquests mesos diferents
propostes musicals. A banda del
concert d’orgue, que s’havia de
celebrar a l’església parroquial el 31 de
maig –amb posterioritat al tancament
d’aquesta revista-, per davant hi ha
dues propostes interessants: el concert
que els alumnes de l’Escola municipal
de Música dedicaran al cardenal el 15
de juny al parc de Ca l’Alfaro; i l’Aplec
del centenari, el 6 de juliol, al vespre, al
pati d’El Casal de Llavaneres.

Segona part de la biografia de Josep de
Calassanç Vives i Tutó, en base al treball de
seva malaltia. Seria a Perpinyà on rebria fra Valentí Serra de Manresa (El cardenal
el sacerdoci el maig de 1877 i on seria Vives i l’Església del seu temps, 2007).
nomenat director de l’Escola Seràfica i
guardià del convent dels caputxins. Les
tensions van continuar i arran d’un decret
d’expulsió, fra Josep de Calassanç va haver
de travessar els Pirineus i traslladar-se a
Igualada. Tres anys després, el 1884, va
ser enviat a treballar a la cúria general
dels caputxins, a Roma. Seria l’inici de la
seva llarga i fecunda activitat al servei de
l’Església de Roma i de Catalunya. El 1887
van nomenar-lo consultor de la Sagrada
Il·lustració del convent de Belen de la ciutat
Congregació del Sant Ofici i el 1894, de la
d’Antigua, Guatemala, on el cardenal Vives va
d’Afers Eclesiàstics Extraordinaris. S’havia
vestir l’hàbit l’any 1869.
obert per al jove caputxí llavanerenc un
camp d’immens treball...
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entrevista

Núria López. Expresidenta del Casal de la Gent Gran i secretària del Patronat de la Vellesa
Nascuda a Mataró l’any 1944, viu a Llavaneres des de
fa 25 anys. Es va casar de ben joveneta, amb 21 anys,
amb Francesc Gurri. Mare de tres fills i àvia de sis néts,
que també resideixen a la vila. Durant la seva vida,
ha treballat molt i en molts llocs, sobretot de cara al
públic, en comerços de Mataró, en el negoci familiar...
També a casa, brodant, i tenint cura dels fills. Un cop
a Llavaneres, va treballar en una carnisseria, fins que
es va prejubilar. Al Casal de la Gent va començar a
anar gràcies al seu marit, ara fa uns 9 anys; ell ja feia
temps que hi col·laborava. El 2006 es va estrenar com a
secretària de la junta d’Antoni Borràs, fins que el 2009
va ser escollida presidenta, la primera dona que ha
ocupat aquest càrrec. En aquests moments, continua
sent la secretària del Patronat de la Vellesa.

“Al Casal, he après a estimar la
gent gran, a treballar per ells, a
valorar-los”
Set anys treballant pel Casal de la Gent Gran,
primer al costat d’Antoni Borràs i els darrers
quatre anys com a presidenta. Quin balanç en
fa?
Molt positiu, perquè des del primer
dia vaig entrar-hi a treballar amb molta
il·lusió. Vam fer molta pinya, al voltant
de l’Antoni Borràs, amb el meu marit,
Francesc Gurri, i l’Enric Perich. El que
sí que vaig aprendre va ser a estimar la
gent gran, a treballar per a ells, a valorarlos. Després, en Borràs em va animar
a presentar-me com a presidenta, més
aviat diria que em va enganyar (riu). I al
final vaig acceptar. També és el culpable
que jo sigui la secretària del Patronat de
la Vellesa, que amb posterioritat es va
convertir en una entitat local més.
Se sent recompensada per tant d’esforç?
Sí. Jo hi he treballat molt i ho he donat
tot pel Casal, a vegades deixant de banda
coses personals i familiars. És cert que al
final no han sortit les coses com esperava
però estic molt satisfeta de la feina feta
i amb això em quedo. En definitiva,
vam perdre per molts pocs vots i hi ha
moltíssima gent que em dóna suport.
M’ha omplert molt veure la satisfacció
de la gent: del grup Esperit de Joventut,

de l’Escola de Sardanes, de l’Escola de
Puntaires, del Taller de Patchwork... Són
activitats noves que hem posat en marxa
aquests darrers anys.
Què ha estat el millor d’aquests anys?
L’amistat que hem aconseguit fer entre
tots els companys de la junta. Em sento
molt estimada per molta gent.
Tallers, dinars populars, excursions, viatges...
Han estat uns anys de molta activitat al Casal!
Molta! Hem fet moltes coses noves, hem
ampliat l’oferta de tallers i la gent ha estat
molt contenta. I jo sempre he volgut ser
a tot arreu: als dinars, a les excursions...,
treballant i donant la cara.
Què li demanaria a la nova junta que no es
deixés perdre?
Tota la feina que s’ha fet, que la respectin,
que l’hem feta amb molta cura.
Ara obre una nova etapa en la seva vida.
Quins plans té?
Continuaré ajudant en el Patronat, ara
hem de preparar l’Homenatge a la Vellesa
per a primers de setembre... I si puc ajudar
a algú, ho faré. Ara em dedicaré més a la
família, als néts, als fills i als amics.

Què trobarà a faltar més d’aquesta etapa que
deixa enrere...
Amb els amics ens continuem veient
però la rutina d’anar a treballar al Casal,
la feina... la trobaré a faltar.
D’agraïments en deu tenir per a moltes
persones, molts companys de feina i també
de diversió...
He conegut a molta gent i estic agraïda
a tothom. He trobat molts amics. I en el
moment de la pèrdua del meu marit, que
va ser un cop molt dur, van estar al meu
costat, juntament amb els meus fills i els
néts. Ell era una persona molt estimada.
I des d’aquí vull agrair l’homenatge que
li van fer l’any passat. Va ser dur però
alhora molt bonic.
No s’animarà a afegir-se a algun altre
projecte?
No ho crec. De moment em centraré a
casa a acabar tantes coses que tinc per
fer...
I el seu secret per mantenir-se tan activa?
No hi ha secret. Sempre ho he sigut i el
meu marit sempre m’havia fet costat en
tot. Ara que no el tinc hauré d’aprendre a
continuar endavant.
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grups municipals

Ajuntament sanejat i
preparant inversions
L’Ajuntament i CIU estan fent els deures i les perspectives de sanejar
les finances municipals són bones, tot i que el pressupost municipal
s’ha reduït pràcticament a la meitat des de 2007 ens esforcem en
millorar la gestió municipal, i som un dels municipis catalans amb
menys endeutament. El primer pas, un cop això sigui un fet, serà
rebaixar la pressió fiscal per a les famílies el 2014.
Una altra bona notícia és que l’ajuntament té confirmades les
subvencions, per a la construcció del nou pavelló municipal.
Esperem i desitgem que el nou equipament sigui una realitat a final
d’aquest mandat.
Així mateix, seguim fidels al model de poble segur amb les noves
dependències de vigilància forestal (ADF) i protecció civil. També
hem ampliat el servei policial al centre urbà.
Seguirem treballant, seguirem fent poble.

Irresponsabilitat
assegurada?
Recentment el govern municipal ha contractat una pòlissa
d’assegurances per valor de 4.620 euros anuals amb la finalitat de poder
fer front a reclamacions tant de la pròpia administració com davant
de tercers. Els beneficiaris d’aquesta pòlissa seran tots els regidors
de l’Ajuntament amb responsabilitats de gestió i algun alt funcionari,
per la qual cosa, a partir d’ara si es comet algun acte incorrecte o
omissió per part d’aquests regidors o alts funcionaris, serà l’empresa
d’assegurances qui cobrirà qualsevol perjudici econòmic que els afecti.
Ja és trist que legalment existeixi la possibilitat de poder contractar
una assegurança per cobrir les possibles sancions que un polític pugui
rebre per part de la pròpia administració, però encara és més trist que
en un context de crisi econòmica com l’actual, el govern de Llavaneres
(CIU+PP) hagi de contractar una assegurança com aquesta per cobrirse de possibles irresponsabilitats pròpies. A partir d’avui ja ho podem
dir, aquest és un govern que s’autoproclama irresponsable i que fruit
d’això es veu obligat a contractar una pòlissa per cobrir la seva pròpia
irresponsabilitat. Quin desvergonyiment!
Contacteu amb el Grup Municipal d’Esquerra per a més informació.

Diga’m
Arriba l’estiu, les vacances per als qui treballen i el deixar-se portar
per als qui l’atur és un pes dif ícil de suportar. Les escoles tanquen
les seves portes... No és hora de parlar, ara toca...escoltar.
Des d’aquí no volem parlar de política, volem escoltar. Animar la
gent, recordant que les solucions estan en un mateix i en les seves
decisions. Que no esperin, que actuïn; que no pateixin, que lluitin.
Fa calor, però després vindrà la tardor, tornaran a caure les fulles
dels arbres i les escoles rebran joventut. I haurem de tornar a la
feina, i haurem de tornar a...esperar?
Unim-nos, juntem-nos. Això és fer política, això és fer poble. Bon
estiu a tothom.

Amb les famílies
Des del grup municipal del Partit Popular, volem fer esment a la
gran tasca que s’està realitzant a Llavaneres, per part de la Regidoria
de Serveis Socials –que gestiona el nostre grup- i de les diferents
entitats socials de la nostra població, per tal d’intentar ajudar les
famílies que estan patint algun tipus de necessitat. Estem fent un
gran esforç per pal·liar el patiment de moltes famílies del nostre
poble que disposen de molts pocs recursos.
D’altra banda, cal destacar la tasca que està tirant endavant l’equip de
serveis socials de l’Ajuntament, ara que més que mai està desbordat
per la gran quantitat de sol·licitud d’ajudes que els arriben de veïns
del poble que es veuen obligats, per la duresa de la crisi, a acostarse a l’Ajuntament. Volem deixar palès que continuarem treballant,
dedicant tots els nostres esforços, per ajudar aquelles famílies que
més ho necessitin.

Més informació, més
participació
El panorama polític de Llavaneres està tacat per la sospita. La Fiscalia investiga actuacions
que Gent de Llavaneres havíem criticat per ser sospitosos d’afavorir interessos particulars
i no l’interès general. L’Oficina Antifrau de Catalunya acaba d’obrir una nova investigació
sobre una adjudicació d’un contracte de l’Ajuntament. Un expedient més.
I cada cas que es destapa provoca que la gent del carrer giri l’esquena a la Política i a una
classe política desacreditada per uns personatges indignes i indignants. Quan la política
hauria de buscar la transparència, el consens, l’entesa i el pacte hi ha qui encara busca,
per sobre de tot, mantenir-se en el poder. I per aconseguir-ho val tot: mentir, amagar
documentació, ignorar les lleis... I ho fan confiant que el desinterès general, el cansament i
la manca d’informació serà suficient per renovar el càrrec i seguir gaudint dels beneficis que
en treuen de ser polítics.
No ens podem resignar. Ara, quan aquests comportaments posen a prova el sistema
democràtic, és quan més cal la implicació ciutadana. Amb la contribució de tots els que
esteu cansats de sentir parlar de la política i dels polítics, amb tots, cal demostrar que no
ens resignem; que volem saber, que volem política i polítics nets. Hem de demostrar que
reclamem el canvi, i que estem disposats a prendre part en el canvi.
El treball en equip, l’honestedat i la transparència són les armes amb les que hem de lluitar.
I per tirar endavant necessitem transparència i espais d’informació i de participació reals.
Necessitem recuperar una Ràdio i una TV local obertes, lliures i funcionant. Exigim que se
sàpiga què passa a l’Ajuntament, què passa amb el govern que tenim i què és el que fan en
nom de tots.

S’agafa abans un
mentider que un coix
En la passada revista, a l’editorial, l’alcalde insinuava sense citar-ho que
el partit al qual represento feia servir la denúncia destructiva.
Doncs bé alcalde, “la tolerància administrativa delictiva” per no
posar una sanció al club de golf no l’hem inventat nosaltres, es tracta
simplement de fer la feina per la qual cobra i molt.
Ara ja fa 2 anys, i la seva única actuació ha estat intentar amagar
l’expedient per veure si prescrivia.
Sr alcalde, com pot vostè després de tolerar aquesta actuació mirar a
la cara al ciutadà de a peu, a qui sanciona per qualsevol cosa com tirar
una bossa d’ escombraries fora del contenidor, per fer petites obres de
reforma a casa seva sense haver-les comunicat, etc?
Si perdona el gran ha de perdonar el petit encara que políticament no
l’hagi votat, ja comencem a estar farts del seu caciquisme selectiu, gens
propi d’una persona jove com vostè i sí d’èpoques passades que volem
que no tornin.
I no cal que vagi pel carrer explicant sopars de duro dient que el culpable
de tot, és el de SOS. Faci la seva feina i tracti a tothom per igual, i si la
feina li ve gran plegui, que segur que més d’un del seu ex-partit li agrairà
de tot cor.
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agenda

L’any del
cardenal

juny / juliol 2013
Dissabte 1 de juny

8.00 h, Sortida davant del CAP

Ascens amb via Ferrata per la
canal de les Dames
Preu transport: 16 euros (socis
Casal: 13 euros)

Organitzat per Grup “Oju Peligru”
i Secció Esportiva d’El Casal
22.00 h, El Casal de Llavaneres

Dansa i teatre: “Hebe”, a càrrec
d’Insomnes
Entrada lliure

Organitzat per Secció de Teatre
d’El Casal
Diumenge 2 de juny

19.00 h, Sala Cava d’El Casal

Concert de Jazz amb Barbuts
Jazz Band.
Organitzat per Secció de Música
d’El Casal
Dimarts 11 de juny
9.00 h, Excursió a Món Sant
Benet: visita guiada al Monestir i

dinar
Inscripcions fins el 6 de juny
Autocar, visita guiada al monestir i
dinar: 35€

Organitzat per Parròquia de Sant
Andreu
Dijous 13 de juny

18.00 h, Casal de Joves

Taller: Aprenem a fer
“cupcakes”
Organitzat per Regidoria de
Joventut

col·laboració d’El Casal

Dissabte 15 de juny

Música en directe
Donatiu: 3 euros

10.00 h, Pista esportiva de l’Institut
Llavaneres
Jornades de portes obertes de

patinatge: “Dia de l’Amic”
Organitzat per Club de Patinatge
Artístic Sant Andreu de
Llavaneres
Diumenge 23 de juny

21.30 h, Esplanada de Jaume Brutau

Arribada de la Flama del Canigó
Organitzat per El Casal de
Llavaneres, amb el suport de
l’Ajuntament
Divendres 28 de juny
19.30 h, Can Caralt

Exposició: “Jordi Vila Rufas, una
altra visió del retaule”
Fins el 28 de juliol

Organitzat per Museu-Arxiu de
Sant Andreu de Llavaneres
19.00 h, Parc de Sant Pere

Revetlla de Sant Pere:
espectacle infantil, sardinada
popular i ball
Organitzat per Regidoria
de Cultura i Festes, amb la

Dissabte 29 de juny

17.00 h, Pati d’El Casal de Llavaneres

Marató solidària per l’ADALL
Organitzat per ADALL. Hi
col·labora: El Casal
18.00 h, Casal de Joves

Cicle de cinema social per a
joves
Pel·lícula: “Juno”
Organitzat per Regidoria de
Joventut
Dissabte 5 de juliol

Dissabte 15 de juny

12 h migdia, Parc de Ca l’Alfaro

Concert de final de curs dels
alumnes de l’Escola de Música
de Llavaneres dedicat al fill més
il·lustre de Llavaneres, el cardenal Vives i Tutó
Dissabte 6 de juliol

21.00 h, Pati d’El Casal de Llavaneres

Aplec del centenari
Amb les cobles Principal del
Llobregat, Jovenívola de Sabadell i Ciutat de Terrassa
Divendres 12 de juliol

22.00 h, Pati d’El Casal

Marxa Nocturna 2013

Tres hores de recorregut i sindriada
a mig camí

Organitzat per El Casal de
Llavaneres, amb el suport de
l’Ajuntament
Dissabte 6 de juliol

10.00 h, Parc de Ca l’Alfaro

4t Festival Benèfic de les Llums
Carlota Cantó
Tot el dia - Entrada gratuïta

Organitzat per Associació de les
Llums

Festa Major de la Minerva 2013

Resum d’actes provisional. Consulteu tot el programa, al web municipal. www.santandreudellavaneres.cat

21.00 h, Església parroquial de Sant
Vicenç de Montalt

Conferència: “La projecció internacional del cardenal Vives”
22.00 h, Jardins de Can Caralt

Musical a la fresca
Projecció d’Els Miserables, obra
mestra de Victor Hugo, que retrata l’època de la infantesa dels
germans Vives i Tutó.
Preu: 5 € (consumició a la mitja
part)
Organitza: Comissió organitzadora
Centenari Vives i Tutó

Dimecres 10 de juliol

Dijous 18 de juliol

Diumenge 21 de juliol

Torneig de Volei platja
Fins el 12 de juliol

Concert de Festa Major, a càrrec
de l’Escola Municipal de Música

Ofici solemne

Envia’ns els teus escrits a:

Dissabte 13 de juliol

Divendres 19 de juliol

19.00 h, Parc de Ca l’Alfaro

Robeta per a nadons

Exposició de patchwork

Cicle de concerts internacionals
d’orgue del Maresme Jaume
Isern

19.00 h, Platja de Llavaneres

11.00 h, Ca l’Alfaro

Fins diumenge 14 de juliol

21.30 h, Parc de Ca l’Alfaro

Teatre musical:
“El retaule del flautista”

Segona representació, diumenge 14
a les 20.30 h

Diumenge 14 de juliol

10 h matí, Parc de Ca l’Alfaro

21a Trobada de la Puntaire
11.00 h, a la piscina municipal

Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Dilluns 15 de juliol

19.00 h, Camp de futbol municipal

Torneig de Futbol 7
Fins el 21 de juliol

19.00 h, Parc de Ca l’Alfaro

22.00 h, Església parroquial

A les 21.00 h, visita comentada

A peu de carrer

11.30 h, Església parroquial

premsa.sall@santandreudellavaneres.cat

Concert de gala amb La
Principal de la Bisbal
23.00 h, Parc de Ca l’Alfaro

de l’orgue de Llavaneres i de la
restauració del retaule

Ball de gala amb La Principal de
la Bisbal

Dissabte 20 de juliol

Dilluns 22 de juliol

12.00 h, Escola Labandària

Xeringada infantil i festa de
l’escuma

19.00 h, Parc de Sant Pere

18.00 h, Pont de l’autopista

21.00 h, Platja de Llavaneres

1a Resistència de 3h de BTT

Espectacle infantil

18.00 h, El Casal de Llavaneres

Cantada d’havaneres i rom
cremat

Pels carrers de Llavaneres

22.45 h, Platja de Llavaneres

Cercavila de gegants

23.00, Parc de Ca l’Alfaro

Ball amb La Salseta del Poble Sec

Castell de focs, amb la
Pirotècnia Tomàs de Benicarló

Cireres de Llavaneres
En Jaume Manau és un llavanerenc que durant
35 anys es va dedicar professionalment al conreu
de la flor, el gladiol i el clavell, en una finca de
l’any 1945, que era del seu avi. També hi havia
conreat pèsol. Però ara fa 14 anys, quan es va
jubilar, va plantejar-se algun altre conreu que li
servís com a distracció, com una afició més, i va

Neix al Casal familiar de
Llavaneres
una
activitat
solidària per donar suport a
l’entitat Pro-vida (Federació
espanyola d’associacions en
defensa de la vida). Es tracta de
fer peces de punt o ganxet per
a nadons. Si vols col·laborarhi, ens reunim els divendres
al matí, cada quinze dies, a
El Casal. Si no saps fer punt,
t’ensenyem. Ja som un grupet
de col·laboradores. Anima’t a
ajudar a les dones que no tenen
mitjans econòmics per als seus
nadons. El proper dia de trobada
serà el 14 de juny, a les 10 hores.
Grup local de suport a Pro-vida

decidir plantar-hi cirerers. Té diverses varietats
de cireres. La primerenca, que és ben grossa, la
comença a collir al maig; i la més tardana arriba a
mitjans de juny. El moment més maco de l’any és,
sens dubte, però, a la primavera, amb els cirerers
florits. A la fotografia, Jaume Manau al seu camp
de cirerers, al mes d’abril. Si passeu pel Pla de
la Torreta i trobeu Can Manau, podreu tenir
l’oportunitat de tastar les cireres de Llavaneres.
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Tota la informació municipal,
al dia, la trobareu a:

www.santandreudellavaneres.cat


ALIMENTACIÓ NATURAL I BIOLÒGICA
SUPLEMENTACIÓ NATURAL
ALIMENTACIÓ PER A CELÍACS
COSMÈTICA NATURAL

Bio Sala Espai Terapèutic

Dietes, Acupuntura, Massatges ayurveda,
Quiromassatge, Massatge amb vols Tibetans,
Ioga, Tallers, Xerrades i molt més...

NOVETAT:

Espai mima’m i les seves propostes.
Ioga per embarassades, massatge infaltil,
criança natural, tallers i xerrades.
C/ de munt, nº43 - 08392 - Llavaneres
Tel: 93 792 85 52

L’estiu es viu a l’
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Residència i
Centre de dia

Vora Balís
Tel. 93 791 48 69
C/ Montnegre, 2
08394 Sant Vicenç de Montalt
www.lavostrallar.com
segueix-nos a

FACEBOOK.COM/ESPIGOPLATJA

espigo
xiringuito platja

· ESMORZARS · APERITIUS · ENTREPANS · DINARS · SOPARS · COPES ·
· música · bon ambient · concerts · festes · espectacles i molt més ·
Passeig Marítim S/N (Platja Estació) · 08392 Sant Andreu de Llavaneres · Tef 93.002.91.89 · info@espigoplatja.com · www.espigoplatja.com

Al teu servei desde 1991
Si vols sortir anunciat en aquest
espai, truca al tel: 93 795 29 31
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Àlbum de fotos: Festa del Pèsol 2013
Pèsols i coca de Llavaneres, 14 anys de Festa

La 14a Festa del Pèsol va viure, diumenge
21 d’abril, la jornada central de la celebració
gastronòmica per excel·lència de Llavaneres
amb la degustació popular de pèsol garrofal
i de coca de Llavaneres. Els 11 restaurants
participants i les pastisseries van servir
unes 750 racions de degustació de pèsol i
de coca.

Un dels moments més emotius es va viure
divendres 19, amb el sopar de gala servit al
restaurant Can Jaume del port Balís, quan
les germanes Reixach van recollir el Pèsol
d’Or de Llavaneres. Es reconeix així la
difusió del pèsol de Llavaneres al restaurant
Hispània, que fa més de 60 anys que el cuina
i el serveix als seus clients més exigents.

La Festa del Pèsol l’organitza des de fa 14
anys la Regidoria de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres amb el suport dels productors
de pèsol, restauradors i comerciants locals,
i inclou moltes més activitats: intercanvi
escola-municipi; taller de cuina, fira i
activitats infantils.

