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

Els més grans
L’Andreu i l’Andrea més grans del poble, Andreu Ródenas i Andrea
Añoto, amb el gegantó Andreuet, en l’acte de felicitació del dia del
patró, un dels més singulars de la Festa Major de tardor.
Pàg. 7 i la contra
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editorial

Mirant cap al 2014

Bon Nadal
i feliç 2014!
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Foto de família de regidors i alcaldes del Maresme en el concert del 10 de novembre al Palau de
la Música Catalana, amb Camerart i la Coral Sant Jordi.
En aquestes acaballes de l’any 2013 ens ha tocat acomiadar una magnífica regidora, que és un
model a seguir per molts. Carme Bastida Marco va renunciar el passat 25 de novembre a l’acta de
regidora del PSC, per motius personals, després de sis anys de dedicació al poble de Llavaneres.
Gràcies Carme pel teu esforç i pel teu caràcter conciliador, coherent i entusiasta. Et trobaré a faltar!
He de lamentar, però, el comportament insensible i mal educat dels regidors de l’oposició, senyor
Josep Ruiz i senyor Joan Rubal, en el moment del comiat de la regidora. És un estil destructiu de fer
oposició que està aconseguint embrutar el bon nom de Llavaneres, a base d’espectacles lamentables
i denúncies. Però això no ens afebleix ni ens fa fer cap pas enrere: confiem que aviat podrem aclarir
tota aquesta situació judicial.
Des del govern municipal mirem ja cap al 2014, amb la voluntat de poder tirar endavant els grans
projectes pendents del pla de mandat, entre els quals hi ha la construcció del nou pavelló municipal,
la urbanització de l’aparcament de Jaume Brutau i l’acabament de les obres del passeig marítim, així
com un pla de millora de l’enllumenat públic i d’asfaltat de carrers. Continuarem també amb les
polítiques socials d’ajuda a les famílies. No defallirem i anirem endavant fins a final de mandat, al
juny del 2015. Ho farem amb unes finances cada cop més sanejades, amb un romanent de tresoreria
positiu de més d’un milió d’euros, per primer cop en anys, i amb el compromís de no pujar la pressió
fiscal a les famílies, tot i la situació de crisi. Us asseguro que des del govern municipal continuarem
treballant pel nostre model de poble net, tranquil, segur i amb qualitat de vida, amb més forca i
il·lusió que mai, tot i els canvis polítics recents que estem patint i que, a més d’incomprensibles,
responen a interessos personals i de tactisme polític.
Dies enrere vam gaudir d’un magnífic concert a càrrec de Camerart Orquestra del Maresme i de la
Coral Sant Jordi al Palau de la Música Catalana de Barcelona. Va ser un autèntic desembarcament de
llavanerencs i maresmencs, gràcies a l’esforç organitzatiu de Joan Devesa i Freginals, a qui agraeixo
el seu compromís amb la cultura.
Com sempre per aquestes dates deixem enrere la Festa Major de Sant Andreu i ens acostem al
Nadal. Aviat gaudirem dels concerts de nadales dels nostres infants, de la visita dels Reis Mags i
d’uns dies de retrobament familiar.
Bon Nadal i feliç 2014!

www.santandreudellavaneres.cat

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
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medi ambient i serveis municipals

Llavaneres i Sant Vicenç comparteixen
els estacionaments reservats als veïns

S’aprova un conveni de col·laboració per aparcar de franc a les àrees d’ús exclusiu de
residents dels dos municipis
L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, i l’alcalde de Sant Vicenç
de Montalt, Miquel Àngel Martínez, van signar a finals d’octubre
un conveni de col·laboració en matèria d’estacionament de vehicles.
Aquest acord permetrà als veïns de Llavaneres i de Sant Vicenç aparcar
a les zones reservades per a residents dels dos municipis, que són:
A Llavaneres:
• L’aparcament de la zona de mar, sense asfaltar, a tocar de Renfe
• L’aparcament de la zona de mar, qualificada com a zona blava, a
tocar de Renfe
A Sant Vicenç:
• Carrer Pica d’Estats, àrea qualificada com a zona blava, a tocar
del complex esportiu Sorli
• Carrer de la Pau, zona sense asfaltar, a tocar del passeig marítim
Segons l’alcalde, Bernat Graupera, el conveni manté la línia de
col·laboració entre els dos ajuntaments, sempre amb l’objectiu de
millorar la qualitat dels serveis que ofereixen als veïns, i no descarta
poder ampliar l’acord en un futur.

La poda, a càrrec de la brigada
Les regidories de Serveis i
de Medi Ambient van posar en marxa a primers de
novembre la campanya de
poda, que enguany també
s’està realitzant íntegrament amb recursos propis,
com a mesura d’estalvi. La
brigada municipal assumeix el conjunt de les feines d’esporga i l’ADF hi col·labora amb la cessió de la trituradora
vegetal. Un cop podats els arbres, de les restes vegetals se’n fa compost vegetal que serveix com a adob per a les plantes.

Sistema pioner d’aparcament per a motos
Llavaneres té en marxa
una prova pilot per
ordenar i fer més segur
l’estacionament de motos a
la via pública. Es tracta del
sistema Motobox parking,
que l’empresa Soterrcont SL de Mataró ha
cedit de manera gratuïta
a l’Ajuntament per tal de
donar-ho a conèixer. Són unes plataformes que permeten col·locarhi una cadena on lligar la moto i evitar, d’aquesta manera, possibles
intents de robatori. A més, l’estructura, que s’ha instal·lat a prop
de l’estació de Renfe de Llavaneres, fa que l’aparcament de les
motocicletes sigui del tot ordenat.

Més trens a Llavaneres

Rodalies de Catalunya ha incrementat aquesta tardor l’oferta
de trens al tram Mataró-Arenys de Mar de la línia R1. Un
total de 52 trens que fins ara iniciaven o finalitzaven el seu
recorregut a la capital del Maresme arribaran fins a Arenys
de Mar. D’aquesta manera, també en sortiran beneficiades
les estacions de Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d’Estrac.
L’augment es fa en les franges horàries amb més demanda.

Risc de caiguda del xiprer de Can Rivière

La Regidoria de Medi Ambient va encarregar, a finals de
novembre, una actuació de reducció de la capçada del
xiprer de la masia de Can Rivière, davant del risc de caiguda
arran del temporal de pluja i fort vent dels dies anterior. El
consistori va optar per contractar un especialista en poda
d’alçada, que va evitar el cost d’una grua de grans dimensions
per tirar endavant l’actuació.

Novetats en la crema de restes de poda

Del 16 d’octubre al 14 de març, resta obert el període per
sol·licitar la crema controlada de restes de poda. Aquesta
comunicació és imprescindible per fer cremes de foc o
d’esbarjo. A diferència d’altres anys, enguany només
s’admetran comunicats de crema en zones agrícoles i
urbanitzacions de la serralada i, en cap cas, al nucli urbà,
per evitar molèsties als veïns. D’aquesta manera, es donarà
compliment de les ordenances de civisme i de residus i
s’apostarà per un correcte tractament de les restes vegetals
a la deixalleria municipal. Més informació al web municipal
www.santandreudellavaneres.cat.
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promoció econòmica

Injectant moral
als emprenedors i
empresaris locals

El cicle “Forma’t” aconsegueix una
molt bona acollida i encara té dues
propostes per endavant
El Forma’t té per endavant encara dues
propostes: els dies 11 i 17 de desembre,
però el balanç fins al moment és molt
positiu. Des que els Ajuntaments de Sant
Andreu de Llavaneres i de Sant Vicenç
de Montalt van posar en marxa el cicle al
mes d’octubre, s’han ofert nou xerrades
que, en tots els casos, han rebut una
excel·lent valoració per part dels usuaris
i han aconseguit una bona acollida, pel
que fa a l’assistència.
El cicle per a la formació i l’ocupació
Forma’t va començar a Llavaneres el 9
d’octubre –després d’haver d’anul·lar
la sessió prevista per al dia 2- amb
una proposta que va donar peu, amb
posterioritat, a la creació d’un grup
d’emprenedors al Linkedin. La ponent,
Míriam Cerdan, consultora de l’empresa
KDMI, va assessorar els assistents sobre
com potenciar el seu negoci fent servir
les xarxes socials. Cerdan va crear
un grup al Linkedin obert a tots els
emprenedors de Llavaneres, Sant Vicenç
i Caldes d’Estrac, que neix com un espai
d’intercanvi i de col·laboració.

Molt interessant va ser també la sessió
a càrrec de Jordi Mármol de RDC
Consulting, que va assessorar els
assistents sobre com tirar endavant
noves iniciatives empresarials i va
destacar la motivació com una de les
claus per a l’èxit professional. Dins de les
sessions del Forma’t que s’han impartit
a la Biblioteca de Llavaneres també
cal destacar la ponència de Marcos
González, de l’empresa I am a cookie.
com que va insistir en la importància
d’una bona comunicació a la xarxa. El
20 de novembre, Octavi Gonzalvez, de
Kiribuki, va insistir en la importància de
fer servir Google place per posicionar
un negoci a internet. La darrera
proposta ha estat a càrrec de Rosa
Salvador de Tr3s Life Solutions, el
27 de novembre, que va parlar de les
noves oportunitats laborals.

eixos temàtics de les jornades que també
han ofert interessants sessions a Sant
Vicenç. El 6 de novembre, Georgina
Dalmau i Jordi Mont, de l’empresa
Milimetrik, van proposar els assistents
a crear el seu propi blog a la xarxa per
promocionar-se; i Santiago Kañez, de
KS Assessors, va oferir un taller de
creativitat, per animar les persones
que estiguin en situació d’atur a tirar
endavant noves idees.

La introducció de les tecnologies
de la informació als negocis,
la motivació per a la recerca
de feina i per a la creació
d’empreses han estat els

ajuntament

Remodelació del cartipàs municipal
El govern municipal de Llavaneres, format
per CiU i PP, va remodelar el cartipàs
a finals d’octubre arran de la renúncia
presentada per tres regidors de CDC,
Lluís Nogueras, Marta Alsina i Salvador
Ramon. Aquests tres regidors continuaran

formant part del grup municipal de CiU,
però no tindran assignada cap cartera. En
el seu escrit de renúncia, Nogueras, Alsina
i Ramon al·leguen motius d’organització
interna i manifesten que a partir d’ara
no se senten obligats a complir el pacte

Composició del govern municipal i distribució de carteres
• Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde i Regidor de Solidaritat i Cooperació, Ensenyament,
Participació ciutadana, Serveis Municipals, Manteniment, Via
Pública, Medi Ambient i Joventut
• Carlos Bartomeu Castro
1r Tinent d’Alcalde i Regidor d’Hisenda, Governació i Mobilitat
• Antoni Costa Matas
2n Tinent d’Alcalde i Regidor de Recursos Humans, Transports

de govern subscrit amb el PP. L’alcalde,
Bernat Graupera, vol agrair, en nom
de tot el govern, la tasca efectuada per
aquests tres regidors des de l’inici del
mandat i els desitja molts èxits personals
i professionals.

i Relacions amb Empresaris i Comerciants i Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme
• Josep Molins i Puig
3r Tinent d’Alcalde i Regidor d’Esports, Cultura i Festes
• Sandra Carreras i Ruiz
4a Tinent d’Alcalde i Regidora d’Urbanisme, Obres Públiques,
Habitatge i Servei Municipal d’Aigües
• Antoni Majó Vives
5è tinent d’Alcalde i Regidor de Benestar Social, Sanitat i Noves
Tecnologies
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plens municipals

Rebaixa de la pressió fiscal a Llavaneres

El consistori aprova rebaixar l’IBI i la taxa de clavegueram i mantenir la resta de taxes i
tributs locals per al 2014
L’Ajuntament de Llavaneres va aprovar a l’octubre les taxes
municipals per al 2014, que inclouen la rebaixa del tipus
impositiu de l’IBI (impost sobre els béns immobles) i de la
quota de la taxa de clavegueram, amb l’objectiu de contrarestar
l’efecte de la revisió cadastral de l’any passat. L’acord de
ple també preveu mantenir la quota de la majoria de taxes.
L’alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, va destacar que “el
govern manté el compromís de mandat de rebaixar la pressió

fiscal a les famílies” i va explicar que això serà possible perquè
el consistori gaudeix d’unes “finances sanejades i sense dèficit”.
Així mateix, va assenyalar que “l’acord es va consensuar
amb els grups de l’oposició excepte pel que fa a la proposta
d’incrementar la taxa de l’aigua en els trams de més consum”.
Per la seva banda, el regidor d’Hisenda, Carlos Bartomeu,
va posar de relleu “l’esperit de consens que hi ha hagut en el
procés de negociació de les ordenances”.

Modificacions més destacades

municipals. S’hi afegeixen els preus per llogar els bucs d’assaig

un 9% per reduir l’efecte de la revisió cadastral del 2012. El tipus
de gravamen passa del 0,98 d’aquest 2013 al 0,89 per al 2014.
•Impost sobre vehicles de tracció mecànica. S’ha eliminat la
bonificació del 75% als vehicles històrics i s’ha afegit una
bonificació per als vehicles que produeixen un menor impacte
ambiental.
•Taxa del servei de clavegueram. S’ha rebaixat la quota tributària
en un 30% per contrarestar l’efecte de la revisió cadastral del 2012.

•Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les
vies públiques municipals. Creació d’una nova quota tributària

•Impost sobre béns immobles. El tipus de gravamen es redueix en

•Taxa de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions

Acords de ple (30/9)

• Cessió immoble. Aprovació de la cessió de
l’immoble de l’avinguda de Sant Andreu 76-78 a l’AE
l’Esclat. A favor, CiU i PP. Abstencions, ERC, GLL,
PSC, SOS i regidor Juan García.
• Festes locals per al 2014. Dilluns 21 de juliol
de 2014, Festa Major de La Minerva, i dijous 17
d’abril de 2014, Dijous Sant. A favor, CiU, PP i PSC.
Abstencions, ERC, GLL i SOS.
• Modificació de crèdit. Aprovació de la
modificació de crèdit 5/2013. A favor, CiU i PP. En
contra, ERC, GLL, PSC, SOS i abstenció del regidor
Juan García.
• POUM. Aprovació de la modificació puntual núm.
1 del POUM, que inclou el canvi de qualificació del
sistema d’espais lliures situat al centre urbà, entre el
Turó de Sant Sebastià i el passeig Jaume Brutau. Per
unanimitat.
• Medi Ambient. Adhesió al conveni de
col·laboració entre l’Agència Catalana de Residus i
Ecoembes per als anys 2013-2018. Per unanimitat.

del casal de joves i diferents espais dels centres docents.

anual, de 40 €, per estacionament als pàrquings de l’estació
de tren i a l’ubicat entre el passeig de la Riera i la Riera, per a
les persones que siguin propietàries i paguin l’impost de béns
immobles a Llavaneres.

•Taxa per a la prestació dels serveis de l’escola de música municipal.

Les quotes s’incrementen en un 3% en previsió de l’increment
dels preus al consum.

Acords de ple (11/10)

• Al·legacions. Resolució del recurs de reposició
presentat per C.E.Ll. SL contra l’acord de ple de 29
de juliol d’imposició de dues sancions. A favor, CiU
i PP. Abstencions, ERC, GLL i SOS.

Acords de ple (21/11)

• Organització. Modificació de l’acord del ple
d’organització de 16 de juny de 2011. Les sessions
plenàries passen a ser mensuals i es retornen al
ple competències que s’havien delegat a la junta
de govern. A favor, els proposants, ERC, SOS,
GLL, regidor no adscrit i regidors Lluís Nogueras i
Salvador Ramon. Abstenció, govern municipal.
• Patronats. Modificació dels Estatuts dels
Patronats de Ràdio i Televisió de Llavaneres i de
Cavalcada de Reis, per ampliar la participació dels
representants polítics. A favor, els proposants,
ERC, SOS, GLL, regidor no adscrit i regidors Lluís
Nogueras i Salvador Ramon. Abstenció, govern
municipal.

La proposta de
modificar el sou
dels regidors,
retirada
L’alcalde, Bernat Graupera, va
fer retirar de l’ordre del dia del
ple convocat per l’oposició per
al dia 21 de novembre la petició
de rebaixa de sou de l’alcalde -a
1.500 euros- i dels regidors de
govern -a 400€-, i d’increment
de les retribucions dels regidors
de l’oposició -a 350€-. Aquesta
decisió es va prendre en base a un
informe del secretari municipal
que assenyala que la proposta no
s’ajusta a llei, ja que la modificació
retributiva correspon només a
l’alcalde.

Carme Bastida renuncia a l’acta de regidora pel PSC

Carme Bastida va presentar la renúncia com a regidora de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per motius personals, després de sis
anys de dedicació al consistori. La dimissió es va fer efectiva en el ple municipal del 25 de novembre. Bastida va encapçalar la candidatura
del PSC a les eleccions municipals del 2007 i del 2011, i durant aquests anys ha estat la portaveu del grup municipal socialista. L’alcalde de
Sant Andreu de Llavaneres, Bernat Graupera, vol agrair públicament, en nom de la corporació, la tasca i la dedicació de Carme Bastida Marco
com a regidora del consistori i li desitja molts èxits tant personals com professionals. “Ha estat una persona honesta, fidel als seus ideals i
d’esperit constructiu. La trobarem a faltar”, ha destacat l’alcalde. A la pàgina 14 publiquem una carta de comiat adreçada a tota la ciutadania.

Juan Manuel Garcia, regidor no adscrit

El govern municipal va donar compte, en el ple extraordinari de l’11 d’octubre, de l’expulsió del regidor Juan Manuel García Concepción del
grup municipal de CiU, en compliment de l’acord d’expulsió subscrit el 25 de gener de 2013 per la resta d’integrants del grup (signat per 6 de
7 regidors del grup municipal de CiU). Juan Manuel García passa ara al grup municipal de regidors no adscrits.
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festes

La nostra fira de tardor
Llavaneres surt al carrer per degustar els productes típics de la gastronomia local
Llavaneres va celebrar, els dies 23 i 24 de novembre, al passeig de
la Mare de Déu de Montserrat, la tradicional cita gastronòmica
de la tardor. Una proposta, que enguany s’ha rebatejat amb el
nom de Fira de Tardor, que combina molts atractius: visita a
la fira d’alimentació i artesania, activitats infantils, exposició
de bolets i degustació dels productes típics de la nostra
gastronomia de tardor. El moment de més afluència de públic
va ser, un any més, la degustació popular de diumenge al matí.
Tot i el fred, vilatans i visitants es van acostar fins al passeig
per gaudir de la festa. L’objectiu de la Fira, que ha celebrat ja
la quinzena edició, és promocionar la coca de Llavaneres, i
també la cuina del bolet i la poma farcida de Sant Andreu, un
plat típic de la festa major petita; acompanyat de vins i caves
d’establiments locals. La Fira de Tardor l’organitza la Regidoria
de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, amb el suport de
pastissers i restauradors locals, i la recaptació de la degustació
popular, que aquest any ha estat de 400 euros, s’adreça
íntegrament a Càritas Parroquial. L’Ajuntament agraeix el
suport de tots els participants, així com de l’associació La
Dona per la Dona, l’Agrupació Micològica Berguedana i El
Casal de Llavaneres, que hi col·laboren.

El pèsol de Llavaneres, en conserva
Una desena d’empreses i comerços
de Llavaneres van participar el cap
de setmana del 9 i 10 de novembre
en la Mostra de Comerç local,
que la Regidoria de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme va
organitzar al passeig de la Mare
de Déu de Montserrat on hi va
haver varietat de productes. Una
de les novetats d’aquesta sortida
de botigues al carrer va ser la
presentació del Pèsol Garrofal de
Llavaneres en conserva que ha fet
envasar Horta Marcó. Pilar Creus,
d’Horta Marcó, va explicar que fa

un any i mig que treballaven per
fer realitat aquest projecte. “L’any
passat vam fer una prova amb
una empresa de Girona que fa
conserva ecològica i al mes d’abril
vam reservar 400 quilos de pèsol
garrofal de la collita per tirar-ho
endavant”, comenta Creus. A més
del pèsol en conserva, els visitants
de la Mostra van poder tastar els
torrons de la campanya de Nadal
2013 del restaurant Can Jaume i de
la botiga Can Riuet i escollir entre
l’oferta de fotografia, roba, joies,
vins i licors, i decoració de la llar.
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Per Sant Andreu, aquí és festa
Llavaneres participa, un any més, en les propostes de la festa major de tardor
Llavaneres tot just ha acomiadat la festa
major dedicada al patró, Sant Andreu.
Per al cartell de la festa i seguint la línia
de l’any passat, el consistori va recuperar
la il·lustració que el dibuixant Manuel
Cuyàs i Duran (Mataró, 1922-2005)
va fer per a la festa major de 1951. Un
dibuix preciós que evoca l’arribada d’un
autobús en plena festa major de Sant
Andreu...
La diada central de la festa es va viure
dissabte 30 de novembre, Sant Andreu,

amb la tradicional missa solemne, l’acte
de felicitació als Andreus i les Andrees
del poble, el concert de Sant Andreu
amb Camerart Orquestra del Maresme,
la visita a l’exposició de pessebres del
Museu-Arxiu i el teatre i xocolatada
popular per a la mainada.
La Festa Major de Sant Andreu 2013
també ha tingut propostes per als joves:
la Nit Jove del 23 de novembre i la Nit
de Por de dissabte 30 de novembre. A
més, hi va haver cercavila de gegants i

una àmplia oferta d’activitats esportives,
com ara les 3 Hores de Resistència de
Ciclomotors, l’exhibició de taekwondo,
el Campionat de Golf i el Torneig
d’Escacs.
La festa major va començar el cap de
setmana del 23 i 24 de novembre, amb la
15a Fira de Tardor, la 28a Marxa Popular
i la presentació del CD de nadales
solidàries editat per l’Associació de les
Llums.

Teatre en estat pur
Una de les cites ineludibles de Sant Andreu 2013 va ser l’estrena
teatral de L’oncle Vània a càrrec de la Companyia Inestable d’El
Casal de Llavaneres. El grup de teatre va oferir quatre úniques
sessions, els dies 28, 29 i 30 de novembre i l’1 de desembre.
L’entrada al recinte era limitat a 100 persones perquè l’obra
es representava a la platea: teatre en estat pur. La Inestable
d’El Casal va presentar la seva particular visió d’aquest clàssic
de la literatura russa, que parla de l’arribada, des de Moscou,
d’un professor jubilat i la seva jove esposa a la finca rural de

la seva primera dona, i de com aquest fet canviarà la vida de
tots els habitants de la casa. Sota la direcció de Feliu Plasencia,
l’obra va comptar amb la participació de deu actors i actrius
de la companyia: Jordi Roldós, Mònica Masisern, Manel
Llobet, Domènec Canal, Jordi Ortiz, Patty Gamero, Mon Catà,
Manolita Ayza, M. Ángeles de Paz i Gerard Viladomat. D’altra
banda, coincidint amb la campanya de Nadal de Càritas
Parroquial, la companyia va organitzar una recollida solidària
d’aliments els dies de funció.
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Èxit de Camerart al Palau
Prop d’un miler d’assistents, en bona part maresmencs, a
l’estrena de l’Stabat Mater de Dvorák

Pere Ribera, nou president
del Casal de la Gent Gran

Camerart Orquestra del Maresme,
amb seu a Llavaneres, va celebrar els
seus 15 anys de trajectòria, el 10 de
novembre, amb un gran concert al Palau
de la Música Catalana de Barcelona.
El Palau es va omplir de llavanerencs
i de maresmencs, que van gaudir de
la interpretació de l’Stabat Mater de
Dvořák a càrrec de Camerart i de la
Coral Sant Jordi, sota la direcció de

Jordi Colomer. L’esdeveniment, amb
prop d’un miler d’assistents, va fer-se
realitat gràcies a la gestió i l’organització
del llavanerenc Joan Devesa, que és
president de l’Orquestra. Aquesta gran
obra es va poder tornar a sentir al Palau
50 anys després de la seva estrena a l’Estat
Espanyol. El concert es va incloure en la
programació del centenari de la mort del
Cardenal Vives i Tutó.

museu

Camins forjats

El Museu-Arxiu de Llavaneres va convidar
durant el mes de novembre a descobrir
l’obra de l’escultor mataroní Pol Codina; un
jove artista amb un extens i ric currículum,
que ha deixat de ser una promesa per
convertir-se en un talent emergent. Així es
va destacar en la presentació de l’exposició, el
30 d’octubre a Can Caralt. Nascut a Mataró
l’any 1983, aquest jove artista sorprèn amb
unes escultures monumentals, de metalls
que requereixen esforç f ísic i domini tècnic.
L’exposició Forjant camins es va poder visitar
fins el 24 de novembre a Llavaneres.

Per Nadal, pessebres al Museu
El Museu de Llavaneres convida a visitar, fins
al 19 de gener, l’exposició Figures de pessebre:
escultures de petit format, de Domènec Talarn
(Barcelona 1812-1902), escultor, paisatgista i
pessebrista català de reconegut prestigi. Talarn
va ser molt conegut com a pessebrista i perquè
els seus personatges ja no vestien com camperols
catalans, sinó que, passats pel filtre de la concepció
historicista, lluïen una vestimenta pròpia de la
Palestina de l’època. Amb aquesta exposició,
el Museu manté la tradició biennal de donar a
conèixer l’art del pessebrisme a Catalunya.

El vicepresident del Casal de la Gent Gran,
Pere Ribera, va prendre el relleu a Iñaki
Guerrero com a responsable de la junta
a mitjans de setembre. Guerrero va presentar la renúncia com a president en una
assemblea extraordinària, però es va comprometre a continuar col·laborant amb la
junta com a vocal. A Pere Ribera, l’acompanyen en aquesta nova etapa Rocío Rodríguez, com a vicepresidenta; Elías López,
com a secretari; Francisco Sánchez, com a
tresorer, i com a vocals M. Antònia Catllà
(responsable de tallers), Mercè Viñals i
Iñaki Guerrero.
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benestar social

Càritas prepara la
campanya de Nadal

Benestar Social amplia la
dotació de les beques de
suport escolar
El consistori hi destinarà 12.325 euros, 3.825 més que l’any
passat per atendre totes les peticions
La Regidoria de Benestar Social atorgarà
aquest curs 2013-2014 un total de 173 beques de suport escolar, que representa el
cent per cent de les sol·licituds que complien els requeriments. Són 61 peticions
més que el curs anterior i per assumir-les
ha calgut ampliar en 3.825 euros el pressupost, que puja a 12.325 euros. Segons
expliquen els serveis socials municipals,
hi ha quatre trams de beca, amb diferents
imports, en funció de la renda de la família
sol·licitant: 30 beques de 25€; 9, de 50 €; 43,

de 75 € i 74 beques de 100 €. Aquestes beques s’atorguen a alumnes d’ensenyament
obligatori.
D’altra banda, el consistori ha rebut ja les
peticions de beques de menjador d’aquest
curs escolar i la previsió és que es puguin
resoldre a primers de gener. Durant el període de sol·licitud, s’han recollit 156 demandes, que representa un 37% més que el
curs anterior. L’any passat es van aprovar
91 de les 98 peticions presentades.

Càritas parroquial de Llavaneres té
en marxa una campanya per recollir
aliments bàsics –oli, pasta, llet, sucre,
tonyina i galetes- però també productes
típics de Nadal –torrons, neules...perquè les famílies més desafavorides
del poble puguin celebrar les festes al
voltant d’una bona taula. Les donacions
es poden fer a les cistelles que Càritas
distribuirà a l’església i a algunes
botigues del poble. També col·locaran
guardioles per poder recollir donatius
en metàl·lic. D’altra banda, Càritas
prepara una Festa de Nadal per al
proper 21 de desembre adreçada
als nens i nenes de les famílies amb
menys recursos, usuàries de l’entitat.
Hi haurà animació infantil, xocolatada
i regals per als menors de 15 anys.
Aquests obsequis s’aconsegueixen
gràcies a la col·laboració de famílies
del poble.

20.000 euros més per a la lluita contra el càncer

Llavaneres contra el càncer va lliurar el 14
de novembre, a la tarda, els 20.000 euros
que ha aconseguit recaptar aquest any
per ajudar en la investigació mèdica. A
l’acte, que es va fer a la sala de plens de
l’Ajuntament, es van lliurar els 8.000 euros
que aquest any s’adrecen a l’Institut Català
d’Oncologia (ICO) de Girona i també a

l’Hospital de la Vall d’Hebron, i els 4.000
euros que es reserven per a l’Hospital
de Sant Joan de Déu. Dies enrere,
l’associació havia tornat a organitzar amb
èxit la Marxa Popular contra el Càncer de
Mama, que enguany arribava a la sisena
edició amb el doble de participants que
l’any passat. Un total de 286 persones van

prendre part de la caminada pel Montalt
i de la classe oberta de Zumba que Gim
Llavaneres va oferir a la tornada, a la
plaça de la Vila. Els beneficis de la Marxa,
del Festival d’estiu i d’altres activitats que
s’organitzen durant l’any s’apleguen per al
donatiu que l’entitat lliura cada any per la
tardor.

Per una societat més igualitària
Llavaneres es va afegir el 25 de novembre a la commemoració del Dia Internacional
contra la violència vers les dones amb l’acte de lectura del manifest, que va comptar
amb la participació d’alumnes de l’Institut Llavaneres, així com de l’alcalde i regidors
del consistori, de personal municipal i també de veïns de la vila. Amb aquest acte,
es tancava el cicle de xerrades La dona, motor de canvi, organitzat per la Regidoria
de Benestar Social, que ha tingut com a objectiu reclamar una societat amb igualtat
d’oportunitats per a homes i dones. El cicle va incloure dues conferències, que es van
oferir els dies 21 i 22 de novembre a la Biblioteca de Llavaneres. La primera va anar
a càrrec de Meritxell Puyané, psicòloga de l’associació L’Hora Violeta, que va parlar
d’Els reptes de la dona en el segle XXI. Claus per a l’èxit. L’endemà, 22 de novembre,
les doctores Angi Carmelo i Luján Comas, per la seva banda, van aprofundir en el
tema Canvis profunds, creixement i evolució.
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joventut / entitats

Música i lleure, per Nadal

Aprèn xinès cantant,
el Casal de Joves

Repassem les principals propostes per aquestes festes a Llavaneres

Llavaneres es prepara per viure unes festes de
Nadal molt intenses i emotives. Com sempre,
el tret de sortida serà la Cantada de Nadales
a la plaça de la Vila a càrrec dels alumnes de
2n de primària de les tres escoles del poble:
el 17 de desembre, a un quart de dotze del
matí. Seran dies de molts concerts i activitats
especials a tots els centres d’ensenyament
del poble. El cap de setmana del 14 i 15 de
desembre, es podrà visitar la fira nadalenca
que organitza l’Associació de les Llums al
Passeig Mare de Déu de Montserrat. L’Escola
Municipal de Música de Llavaneres també
prepara concerts, en diferents escenaris, per
als dies 16, 17, 18 i 19 de desembre. Tot estarà

a punt per al Parc de Nadal, que la Regidoria
de Joventut proposa un any més, per als
dies 26, 27, 29 i 30 de desembre al pavelló
municipal. No hi faltarà, és clar, la festa amb
els patges reials al parc de Ca l’Alfaro, perquè
els més petits puguin lliurar la seva carta als
missatgers dels Reis Mags d’Orient. La cita
més esperada per a tots els infants arribarà la
tarda del 5 de gener, amb la Cavalcada de Ses
Majestats pels carrers de la vila. Una vetllada
màgica que els voluntaris de Llavaneres estan
preparant des de fa mesos amb molta il·lusió
i esforç. Més informació, a l’agenda de la
pàgina 14.

El Casal de Joves de Llavaneres
posarà en marxa properament
un interessant projecte: classes
de xinès per a nens i nenes
majors de 10 anys a través d’un
sistema d’aprenentatge molt
original, basat en la música. La
formació anirà a càrrec de Carla
Conchan, professora de xinès
i intèrpret xinès-català, que
compta amb la col·laboració
d’un cantant professional. Les
inscripcions ja estan obertes.
Aquest curs d’iniciació a l’idioma
xinès s’imparteix des de l’any
2012 a la Biblioteca.

Molt bona acollida de la I Fira
Natural al parc de Ca l’Alfaro
El parc de Ca l’Alfaro va acollir el dies 9 i 10 de novembre la primera
edició de la Fira Llavaneres Natural, que organitzava El Casal de
Llavaneres en col·laboració amb Prana, Centre de Ioga i teràpies
naturals. Els visitants van poder gaudir de fira artesanal, zona de
teràpies alternatives i de tallers i d’un racó per als infants. A més,
hi va haver conferències i concerts. Un cap de setmana intens que
va convidar els visitants a descobrir com millorar la nostra salut i el
nostre estat d’ànim. Va ser l’estrena a Llavaneres d’una fira que ja fa
quatre anys que se celebra a Vallgorguina.

Música solidària per Nadal

L’Associació de les Llums de Llavaneres ha editat un treball
discogràfic, Segueix la teva llum, amb la participació d’entitats i
artistes locals. El CD, de nadales, es va presentar públicament el
24 de novembre a El Casal de Llavaneres i ja es pot adquirir en
comerços del poble per 5 euros. Es tracta d’un projecte solidari que
surt a la llum per consolidar el servei de reforç escolar que porta a
terme l’entitat al Casal de Joves. L’objectiu és poder contractar una
persona en situació d’atur i, d’aquesta manera, fomentar l’ocupació
i ajudar les famílies del poble que més ho necessiten.

sanitat
Les farmàcies de guàrdia, al web Consells de salut, al web

Posem-nos la gorra!

Des de mitjans d’octubre, el web
municipal ofereix informació actualitzada
de les farmàcies de guàrdia a Llavaneres
de tota la setmana. S’hi pot accedir a
través de www.santandreudellavaneres.
cat/farmacies i des d’un baner situat a
la portada. El servei s’ofereix gràcies a la
col·laboració de les farmàcies del poble.
A més, s’informa dels horaris i dades de
contacte dels tres establiments locals i de
les farmàcies de les rodalies.

L’Associació de Nens amb Càncer
(AFANOC) organitza, el 14 de desembre
al Zoo de Barcelona, la 13a edició de la
Campanya Posa’t la Gorra! dirigida a
sensibilitzar la societat amb el càncer
infantil. La recaptació es destinarà a millorar
la qualitat de vida dels nens i nenes malalts
de càncer, millorant les seves condicions
a l’hospital amb suport psicosocial, i
mantenint la Casa dels Xuklis, una casa
d’acollida per les famílies.

La Regidoria de Sanitat ha signat un acord
de col·laboració amb el Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona
per divulgar a través del web municipal
www.santandreudellavaneres.cat
els
consells del web de la Infermera Virtual.
Aquest portal, adreçat a la ciutadania i als
professionals sanitaris, pretén promoure
la salut de les persones, posant al seu
abast una eina educativa que els permeti
tenir cura de la seva salut.
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Buscant nous
ascensos
Més de 350 jugadors, de 21 equips
i també de l’Escoleta, defensen
aquesta temporada els colors del CE
Llavaneres. El club va presentar, el
17 de novembre al camp de futbol
municipal, els equips de la temporada
2013-2014, que arrenca amb la il·lusió
de continuar recollint ascensos com
els que l’any passat van aconseguir
l’Infantil A, el Benjamí i el Juvenil.

La força del groc
El Club de Bàsquet 3 Viles va presentar
els equips de la temporada 2013-2014
diumenge 24 de novembre, en un acte
que va tenir lloc al pavelló municipal
de Llavaneres i que va ser tot un èxit.
Els equips del Bàsquet 3 Viles van
mostrar-se il·lusionats en continuar
recollint èxits esportius, però sobretot
gaudint amb l’esport i l’amistat.

Subcampió de Catalunya amb 7 anys
Oriol Roca, un nen de 7 anys de
Llavaneres, és el nou subcampió
de la Copa Catalana de Trial de
Nens en categoria de motos
elèctriques. Roca va aconseguir
la segona posició entre un total
de 15 corredors, tot i que només
va disputar sis de les vuit proves
del campionat. L’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres vol
fer arribar la felicitació a l’Oriol
i a tota la seva família, i li desitja
molts més èxits.

Bons resultats del club Venzalà
Bon paper dels cinc esportistes
del Club Taekwondo Venzalà de
Sant Andreu de Llavaneres en el
campionat de Catalunya júnior,
disputat el 10 de novembre. El
més destacat va ser Esteban
Sandoval, en categoria de pes
mitjà, que va aconseguir la
medalla d’or. Mireia Montasell,
en categoria de pes gallo, va
obtenir la plata. Eudald Sabater
i Carlos Garrido van ser
cinquens en la seva categoria i
Carlos Rodriguez, sisè.

Més equips d’handbol a Llavaneres
El Club Handbol Llavaneres
va posar en marxa la nova
temporada, a mitjans d’octubre,
amb una trobada festiva al
pavelló municipal. El club està
il·lusionat perquè, després d’un
any i escaig, aquest esport torna
a arrelar amb força a Llavaneres.
Comença una temporada amb
més equips i esportistes que
mai. A més, per primer cop, el
club disposa d’un equip femení,
en categoria sènior.

Bronze d’Anna Rabassa a Europa
La llavanerenca Anna Rabassa
va assolir, el 15 d’octubre, la tercera plaça de la Copa d’Europa
de patinatge artístic en la categoria lliure infantil femení, a
Gujan-Mestras (França). La patinadora del Club de Patinatge
Artístic de Caldes d’Estrac va
sorprendre el jurat amb la seva
actuació. També cal destacar la
victòria de la també patinadora llavanerenca Aina Lafuente,
que es va proclamar campiona
de l’Interclubs 2013.
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entrevista
Montse Zarza. Directora de l’Escola Labandària
Va néixer l’any 1969 a Mataró, on resideix. Per qüestions de feina i en l’etapa de professora de secundària,
va viure a Puigcerdà. També va residir un any a Igualada, on va treballar en una escola rural. A Llavaneres
hi va arribar com a mestra de l’Escola Serena Vall i s’hi va estar tres anys. Va ser el curs 2006-2007 quan va
decidir acompanyar Antònia Marsol, que n’era la directora, en l’obertura de la nova escola del poble: l’Escola
Labandària. Posteriorment va rellevar Marsol i aquest és el tercer any de Montse Zarza com a directora del
centre. Confessa que li agrada viure a prop del mar. Aficionada a la lectura, quan pot viatja o se’n va d’excursió.

“Som una escola molt més propera
i familiar, tots ens coneixem”

que hem crescut en nombre d’alumnes.
També tenim menys hores de vetlladors.
A l’escola hi ha diversos alumnes que fan
ús d’aquest servei i enguany ens han escurçat les hores. El fet de no disposar de
prou personal fa que els projectes d’escola s’hagin hagut de reestructurar i reduir
les sessions, per tant no podem mantenir
la mateixa intensitat que quan es podien
desdoblar les aules i treballar més en tallers.

Quin balanç fa d’aquests anys al capdavant de
l’escola?
Ha estat tot un repte perquè l’Antònia va
fer un treball de direcció d’excel·lència.
Mantenir el nivell va ser complicat, però
el balanç és molt positiu. Considero que
tothom hauria de passar per la direcció. A
mi, m’ha aportat una visió més global del
centre i personalment m’ha ajudat a guanyar estratègies per a resoldre conflictes.
I amb els pares i mares, com és la relació?
La relació és fluïda i la comunicació molt
propera. Tenim la sort d’haver comptat
amb l’ajuda de l’AMPA, que ha permès
adquirir les pissarres digitals, l’equip de
música, dotar l’aula de ciències..., així
com treballar plegats per assolir un objectiu comú. Sempre estem oberts a l’intercanvi d’opinions amb les famílies.
Són uns anys difícils per a l’escola pública: crisi
econòmica i retallades...
Espero que no ens passi com als països
nòrdics i ens trobem amb la generació
perduda. Te’n surts, amb l’esforç de tots
plegats, però treballes amb mancances. I
és clar, pot passar que a la llarga al nostre
país també ens passi factura.
Com ha afectat aquesta reducció de recursos al
dia a dia del centre?
Bàsicament en retallades de recursos humans, menys plantilla en general a les
escoles, i serveis com el suport de psicologia (EAP) que hauríem de tenir setmanalment i que no ens han ampliat, tot i

I de la llei Wert, en relació a la immersió lingüística, què n’opina?
Espero que la consellera Rigau pugui aturar aquesta llei. Seria fer 30 anys de marxa enrere. Hauríem d’anar tots a la una.
Si tots ens unim, no s’arribarà a imposar. Aquest esforç s’hauria de fer per a la
tercera llengua, no per posar en conflicte
un model d’immersió consolidat. És una
pena que l’ensenyament es polititzi.
Li preocupa la pèrdua d’alumnes de P3, que ja
ha suposat el tancament d’una línia en una altra
escola del poble?
El que ens afecta i ens dol és quan sentim
que hi ha gent que vol que aquesta escola
es tanqui. Som una escola amb matrícula
consolidada. Hi ha famílies que hi confien, en una manera de fer, en un equip
de mestres. És evident que caldrà buscar
alternatives perquè el número de nens i
nenes de 3 anys està disminuint al poble,
però cada escola ofereix un perfil d’ensenyament diferent. Tots som escola pública, i no és el mateix reestructurar un centre que tancar una escola. Seria empobrir
l’oferta que té el municipi.
Quin projecte educatiu defensen a l’Escola Labandària?
Treballem de manera mixta, a través de
projectes, i en algunes àrees de manera
més tradicional. Els projectes d’escola comencen a P3 i fins a 6è. Aquesta és una
manera de treballar que facilita un aprenentatge més competencial. Aquesta manera de treballar afavoreix la implicació
de les famílies: els pares i mares vénen a
l’escola, ajuden els fills i filles a desenvolupar el projecte... Es tracta de no aprendre a fer coses de memòria, sinó deduint, relacionant i fent inferències dels
diferents aprenentatges. De moment ho

fem de manera mixta perquè no tenim
un claustre de professors i professores
consolidat.
Aquest és el primer curs que el centre té alumnes a sisè de primària?
És un any especial i s’hi barregen sentiments contradictoris. Seran els primers
alumnes que sortiran de l’escola i és una
satisfacció, però alhora sap greu perquè a
molts nens i nenes i famílies no les tornarem a veure.
Han treballat molt per rebre la qualificació d’escola verda i ara ja ho són. Això què representa?
Som escola verda des de fa dos any i
aquest curs ja ens posaran la placa acreditativa. Es tracta de fer una escola més
sensible amb la cura de l’entorn i amb
la gestió dels recursos que tenim, i que
aquest aprenentatge arribi a casa. No
som prou conscients de la brossa que generem i hem de ser sensibles. Algunes
accions petites, per exemple, és que enviem les circulars via mail, fem servir paper ecològic, esmorzars amb embolcalls
ecològics...
Quins avantatges i inconvenients té ser l’escola
de primària més petita del municipi?
Inconvenients pocs. Jo no els veig. De fet,
sempre intento mirar la part positiva de
les coses, i per a mi té molts avantatges.
És una escola molt més propera i familiar, tots ens coneixem. Hi ha molt bona
comunicació entre alumnes, mestres i famílies. Al tenir una sola línia, treballem
de manera més conjunta...
Quin és el perfil dels seus alumnes? I dels mestres?
Els nostres alumnes són fills i filles, en
general, de pares molt joves, amb ganes
de fer coses. Potser de les tres escoles
som la que tenim un alumnat amb més
diversitat, però això no suposa cap inconvenient, tot el contrari, ens enriqueix
i ens ajuda a ampliar fronteres. Pel que
fa als mestres en som 14. La meitat de
l’equip varia cada any, és l’únic problema
amb què ens trobem, però intentem acollir-los perquè s’integrin de seguida. La
base de la nostra escola és la confiança i
la comunicació.
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grups municipals

Seguim treballant, seguim
fent poble!

Bones festes

Des de CiU seguim treballant per complir els grans projectes del
nostre pla de mandat i programa electoral entre els quals hi ha la
construcció del nou pavelló municipal, la millora de l’aparcament
de Jaume Brutau, millora de l’enllumenat públic, millora passeig
marítim, asfaltat de carrers, polítiques socials d’ajuda a les famílies,
etc...Hem aconseguit unes finances cada cop més sanejades i el
compromís de no apujar la pressió fiscal a les famílies, tot i la
situació de crisi i la baixada dels ingressos municipals.

En l’últim ple, la Regidoria d’Hisenda del govern municipal va
aconseguir l’aprovació, sense cap vot desfavorable, d’una modificació
de crèdit del pressupost 2013. Aquesta modificació no suposa més
despesa per a la nostra població sinó que gràcies als bons resultats
de 2012, en obtenir un romanent de tresoreria positiu, cosa que no
passava des de feia anys, s’ha aconseguit posar ordre a les finances
municipals, tal com teníem previst al nostre programa electoral i que
poc a poc ha anat donant fruits.

El govern municipal i CIU continuarem treballant pel nostre model
de poble net, tranquil, segur i amb qualitat de vida, amb més forca
i il·lusió que mai, tot i els canvis interns que estem patint.

Per altra banda, i també en el darrer ple, vam assistir a la renúncia de
l’acta de regidora de la senyora Carmen Bastida Marco. Lamentem
molt profundament el lamentable i vergonyós espectacle que alguns
van oferir i que ni de lluny mereixia la senyora Bastida. Des d’aquestes
línies, felicitar la regidora per la seva tasca durant aquests sis anys i
agrair-li la seva col·laboració. Que no dubti que a nivell personal
comptarà sempre amb l’amistat més sincera del nostre grup.
Confiant que hagueu tingut unes bones festes de Sant Andreu, us
desitgem un Bon Nadal i un any nou en què es compleixin totes les
vostres il·lusions.

Volem felicitar la regidora socialista Carme Bastida per la feina
feta i pel bon record que deixa als regidors de CIU. Sempre ha
estat una regidora treballadora, preparada, honesta, dialogant i
sempre fidel als seus ideals. Et trobarem a faltar !
Gràcies a tothom i bones festes!

Situació política a
Llavaneres (Núm. 1)
1. Per tal d’explicar d’una forma clara i entenedora l’enrevessada
situació política que viu el nostre poble, els grups municipals d’ERC,
GLL i SOS han unit l’espai que cadascú disposa a la revista municipal
per explicar detalladament què és el que està passant en el nostre
Ajuntament, tot responent aquestes tres preguntes: Per què han
imputat l’Alcalde Bernat Graupera? Qui governa? I finalment, per què
l’oposició no pot fer una moció de censura? (Seguiu l’ordre dels espais
numerats de l’1 al 3)
Per què han imputat l’Alcalde Bernat Graupera?
El setembre passat, la Fiscalia va imputar l’alcalde per un delicte
contra l’ordenació del territori, i el proper mes de febrer ha de prendre
declaració pel presumpte delicte.
Paral·lelament, la Fiscalia i l’Oficina Antifrau estan investigant altres
casos on presumptament es poden haver comès irregularitats, com
en la compra de l’Escola Bressol Sant Nicolau, o amb la gestió del
personal de l’Ajuntament.
Per a més informació contacteu amb nosaltres al correu:
llavaneres@esquerra.org.

Bona feina i encerts...
Volem tancar una etapa del PSC a Llavaneres desitjant bona feina i
encerts als regidors i regidores que es queden i a la nova regidora que
entrarà per part del nostre grup, la Mireia Neira.
El darrer ple municipal del 25 de Novembre es va acomiadar la regidora
que ha representat al nostre grup polític des del 2007, la Carme
Bastida. Va ser un ple no exempt de les contínues disputes polítiques
que hi ha al consistori. De fet, i ho volem lamentar públicament,
dos grups municipals (Gent de Llavaneres i SOS Llavaneres) es van
absentar en el moment de comiat de la regidora.
Desitjem encerts i bona feina als representants polítics del Consistori
perquè anirà en benefici de tota la ciutadania de Llavaneres i com va
dir Bastida “que es doni pas al diàleg, la negociació i el consens que el
poble de Llavaneres necessita”.

Situació política a Llavaneres

(Núm. 2)

2.- Qui governa? La gestió dictatorial de Graupera, juntament amb les
conseqüències més que probables de l’acció de la Justícia han reduït el
govern gairebé a la meitat dels regidors que tenia a l’inici del mandat
amb el pacte CIU+PP: han passat dels 10 regidors a només 6 amb la
renúncia de 3 membres de Convergència a donar suport al govern.
Només el PP i dos regidors més donen suport a l’alcalde. I els regidors
de CIU que continuen al govern han renunciat al seu partit polític
(CDC i UDC) i les seves agrupacions locals han ordenat la sortida
immediata d’aquest govern.
El govern Graupera, sense projecte ni idees, no és capaç d’arribar a
acords amb la resta de grups. L’oposició compta ja amb 11 dels 17
regidors, però el govern, en comptes de dialogar, maltracta l’oposició
convocant plens a mig matí per evitar l’assistència als plens dels
regidors de l’oposició que no poden abandonar les seves feines per
assistir als plens. Tot plegat, una repugnant forma d’actuar que
defineix políticament a cadascuna de les sis persones que formen
l’actual govern municipal.

Situació política a
Llavaneres (Núm. 3)
3.- Per què l’oposició no pot fer una moció de censura? Una reforma
de la llei que regula les mocions de censura impedeix que els 11
regidors de l’oposició articulin una nova majoria. Només seria
possible si el PP deixés de donar suport a l’alcalde i als dos regidors
sense partit. El PP ho descarta per una qüestió econòmica. Al govern,
Antoni Costa Matas ens costa quasi 3.000 euros per catorze pagues, i
Antoni Majó i Carlos Bartomeu, 1.000 euros al mes cadascú. Si deixen
el govern, deixaran de cobrar aquests diners. Tampoc no és estrany
que la regidora més ben pagada, Sandra Carreras també doni suport a
l’alcalde, a risc de perdre els 3.500€ que cobra multiplicat per catorze
pagues. La complicada situació judicial paralitza el govern i el poble.
Els grups municipals d’ERC, Gent i SOS demanem a l’Alcalde que
abandoni el càrrec i passi a ser regidor no adscrit fins que resolgui els
seus problemes judicials. Llavaneres mereix un govern que resolgui
els problemes dels seus ciutadans, i que prefereixi el poble a la seva
butxaca, per cert molt ben pagada: 3.874€ al mes i per catorze pagues.
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agenda

desembre 2013 / gener 2014
Dimarts 10 de desembre
17.30 h, Casal de Joves
Introducció al xinès - Aprèn a escriure
el teu nom en xinès
Cal inscripció prèvia - Gratuït
Organitzat per Regidoria de Joventut
Dimecres 11 de desembre
10 h, Centre Cívic el Gorg de Sant Vicenç
de Montalt
Xerrada: “Nous canals de venda i
noves formes de negoci”, “Les app
mòbils i les promocions online” A
càrrec de Jordi Sancho i Jordi Domènech,
creadors de Munip i Òscar
Fernández-Santacruz, de Cuipon
Entrada lliure/ Cal inscripció prèvia
Organitzat per Ajuntaments de Sant
Andreu de Llavaneres i de Sant Vicenç
de Montalt
Divendres 13 de desembre
17 h, Casal de Joves
Arriba el Nadal al Casal de Joves
Fem l’arbre i el pessebre
Organitzat per Regidoria de Joventut
Dissabte 14 de desembre
11 h, Pg. de la Mare de Déu de Montserrat
i parc de Ca l’Alfaro
Fira de Nadal
Fins a les 8 h del vespre
També diumenge 15 de desembre, d’11 a
15 hores
Organitzat per Associació de les Llums
Diumenge 15 de desembre
11 h, Sala polivalent d’El Casal de
Llavaneres
Festa i dinar de l’ANC de Llavaneres.
Música en directe a càrrec de Pep Picas,
Falsterbo Marí (Eduard Estivill, Montse
Domènech i Isidor Marí), Max Suñé i
Francis Rabassa Trio. Intervenció de Toni
Albà, en representació de l’Assemblea
Nacional Catalana. Activitat solidària
amb la Marató de TV3. Dinar, a base de
botifarra a la brasa amb mongetes.
Preu: 10 euros (cal inscripció prèvia fins
al 9 de desembre, a Comercial Munné,
Salomé Moda, Peixateria Torrents,
Montse pesca salada, Can Tresserras,
Roseta menjars per endur, Fruites i
verdures Graupera o Pastisseria Sala)
Organitzat per Assemblea territorial
de Llavaneres de l’Assemblea Nacional
Catalana
12 h, Pg. de la Mare de Déu de Montserrat
Llavaneres amb la Marató
Fira solidària i flashmob
Fins a les 14 h
Organitzat per Llavaneres amb la
Marató

A peu de carrer

17 h, Ermita de Sant Sebastià
Encesa d’espelmes
Encesa de 4.000 espelmes per convertir
l’ermita en un esclat de llum.
Visita al pessebre monumental.
Poema de Nadal, de Josep Maria de
Sagarra.
Homenatge de les parròquies de
Catalunya i de tothom que hi vulgui
participar. Preu: 1 euro per espelma
Comissió organitzadora Centenari Vives
i Tutó
Dilluns 16 de desembre
18 h, Casal de la Gent Gran
Concert de Nadal al Casal de la Gent
Gran
A càrrec dels alumnes de l’Escola
Municipal de Música.
Hi participaran alumnes de sensibilització
de 3, 4 i 5 anys i Iniciació i el conjunt de
vent.
19.30 h, Escola de Música. Can Caralt
Concert de Nadal a l’Escola de Música
A càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal
de Música. Hi participaran alumnes de
conjunt de pianos i grups formats per a
l’ocasió.
20.45 h, Escola de Música. Can Caralt
Concert de Nadal d’Adults a l’Escola
de Música
A càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal
de Música
Organitzat per Escola Municipal de
Música de Llavaneres
Dimarts 17 de desembre
10 h, Biblioteca de Llavaneres
Xerrada: “Motivació empresarial: el
camí del triomf”
A càrrec de Pilar López, de Coaching
Inspiracional
www.coaching-inspiracional.com
Entrada lliure/ Cal inscripció prèvia
Organitzat per Ajuntaments de Sant
Andreu de Llavaneres i de Sant Vicenç
de Montalt
11.30 h, Plaça de la Vila
Concert de Nadal
A càrrec dels infants de 2n de les tres
escoles d’infantil i primària de Llavaneres
Organitzat per Escola Labandària,
Escola Sant Andreu i Escola Serena
Vall. Amb el suport de la Regidoria
d’Ensenyament
19 h, Església de Sant Pere
Concert de Nadal a l’Església de Sant
Pere. A càrrec dels alumnes de l’Escola
Municipal de Música. Hi participaran
alumnes d’Orquestra, de Quartet de corda

i grups formats per a l’ocasió.
Organitzat per Escola Municipal de
Música de Llavaneres
Dimecres 18 de desembre
19 h, Església de Sant Pere
Concert de Nadal a l’Església de Sant
Andreu
A càrrec dels alumnes de l’Escola
Municipal de Música
Hi participaran alumnes del conjunt de
guitarra i les corals de l’Escola
Organitzat per Escola Municipal de
Música de Llavaneres
Dijous 19 de desembre
19.30 h, Escola de Música. Can Caralt
Concert de Nadal a l’Escola de Música
A càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal
de Música
Hi participaran alumnes de percussió i de
piano, i el Combo.
Organitzat per Escola Municipal de
Música de Llavaneres
Divendres 20 de desembre
11 h, Pavelló municipal
Concert de Nadal del Sant Andreu a
càrrec dels alumnes de l’Escola Sant
Andreu. Concert obert a tothom i ofert
pels alumnes de l’Escola Sant Andreu,
amb motiu de la celebració del Nadal.
Organitzat per Escola Sant Andreu
18 h, Casal de Joves
Taller de galetes decorades de Nadal
Inscripció prèvia al Casal de Joves
Preu: Gratuït
Organitzat per Regidoria de Joventut.
Casal de Joves
Dilluns 23 de desembre
9 h, Escola Sant Andreu
3r Casal Poliesportiu de Nadal
Dies 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre, i 2 i
3 de gener
De 9 a 17 hores
Edat: 3 a 15 anys Preu: 125€ (dinar inclós)
Inscripcions obertes a www.g-sport.net i
al 600 51 61 88
9 h, Camp de Futbol
2n Campus de Futbol de Nadal
Dies 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre, i 2 i
3 de gener
De 9 a 14 hores
Edat: 4 a 15 anys Preu: 85€ (esmorzar
inclós)
Inscripcions obertes a www.g-sport.net i
al 600 51 61 88
Dijous 26 de desembre
16.30 h, Pavelló municipal
Parc de Nadal

Envia’ns els teus escrits a premsa.sall@santandreudellavaneres.cat

Dies 26, 27, 29 i 30 de desembre
Edats de 0 a 13 anys
Nota: Accés gratuït als menors de 3 anys
Durada: De 16.30 a 20 hores
Preu: Entrada d’un dia: 5 €
Abonament per als 4 dies: 16€
Organitzat per Regidoria de Joventut
Divendres 27 de desembre
21 h, Església parroquial
Encesa de 4.000 espelmes per
convertir l’escalinata de l’església en
un esclat de llum.
Audiovisual de les imatges sobre les
celebracions del centenari del cardenal
Vives a Llavaneres i altres poblacions de
Catalunya, acompanyat d’una selecció
musical de l’obra l’Oratori de Nadal, de J.S.
Bach. Preu: 5 €
Comissió organitzadora Centenari Vives
i Tutó
Dissabte 28 de desembre
18 h, Parc de Ca l’Alfaro
Arribada dels Patges Reials
Vine a lliurar la carta per a Ses Majestats
d’Orient
Organitzat per Organisme Autònom
Cavalcada de Reis
Diumenge 5 de gener
18.30 h, carrers de Llavaneres i la plaça
de la Vila
Cavalcada de Ses Majestats d’Orient
Organitzat per Organisme Autònom
Municipal Cavalcada de Reis
Diumenge 19 de gener
10 h, al pla de l’ermita
VIII Aplec de Sant Sebastià
Inauguració de la reforma de la sagristia
Programa d’actes
10 h. Missa a l’ermita
11 h. Ballada de sardanes
Coca i vi dolç
Paradetes i jocs infantils
Organitzat per Comissió Salvem
l’ermita, Parròquia de Sant Andreu,
Secció de Cultura d’El Casal, Adventures
Llavaneres i ADF Serralada del Montalt
Divendres 24 de gener
19.30 h, Can Caralt
Inauguració de l’exposició de pintura de
Marisa Blasco.
Organitzat per Museu-Arxiu de
Llavaneres
Dilluns 27 de gener
19.30 h, Escola de Música. Can Caralt
Audició d’alumnes
Organitzat per Escola Municipal de
Música de Llavaneres

Descarrega’t Munip

Benvolguts/des,
Vull aprofitar aquestes línies per comunicar-vos que el passat dia 25 de novembre, al Ple
municipal, vaig presentar la meva renúncia formal a l’acta de regidora del grup municipal del
PSC-progrés municipal.
Han sigut anys de feina, dedicació, esforç, renúncies...
Ho he fet el millor que he pogut, confio no haver decebut ningú.
Espero que els representants polítics de l’Ajuntament siguin capaços d’abandonar les rancúnies
personals, la mala praxis, la mala política, els atacs injustificats,i els interessos personals i
partidistes, per donar pas al diàleg, la negociació i el consens que el poble de Llavaneres necessita.
Tanco una etapa important de la meva vida amb l’orgull d’haver fet tot el possible perquè
Llavaneres fos millor per a tothom. Lamentablement encara no ho és, però continua sent possible.
Una abraçada,
Carmen Bastida

Munip és una APP que ofereix
informació detallada sobre els
municipis de Catalunya, les seves
festes majors, on menjar i dormir,
oferta cultural i de lleure, des d’un
cercador fàcil i intuïtiu. L’Ajuntament de Llavaneres té un acord
amb la plataforma per fer difusió
de la seva oferta.
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SI VOLS SORTIR ANUNCIAT
TRUCA AL 93 795 29 31

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

Bio Sala Espai Terapèutic

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

Residència i
Centre de dia

Vora Balís

NOVETAT:

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

Tel. 93 791 48 69
C/ Montnegre, 2
08394 Sant Vicenç de Montalt
www.lavostrallar.com

C O ME RÇ • PL AT G E S • R E STAU R A N T S • OF E RTA E SP ORT I VA

Llavaneres, poble turístic
Vine-hi a comprar els diumenges!

Tota la informació municipal, al dia, la trobareu a:

www.santandreudellavaneres.cat
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Sant Andreu 2013: les fotos!

ensenyament

Gràcies don José Ramón!

Un grup d’exalumnes de l’Escola Eduardo Baeza Alegría,
actual Escola Sant Andreu, van homenatjar a finals d’octubre
a José Ramón Dopico López, un mestre que va exercir a
Llavaneres del 1969 al 1976 i a qui tothom coneixia com a
don José Ramón. El sopar va ser molt emotiu, sobretot quan
el mestre va agrair la trobada i va recordar els anys viscuts a
Llavaneres ara fa quatre dècades. Don José Ramón, d’origen
gallec, té uns setanta anys i està jubilat. Els exalumnes que li
han organitzat aquest sopar d’homenatge tenen actualment
entre 50 i 52 anys.

El Serena Vall torna a omplir
l’església per Santa Cecília
L’Escola Serena Vall va tornar a omplir de gom a gom l’església
parroquial de Sant Andreu, el 22 de novembre, amb motiu
del Concert de Santa Cecília, patrona de la música, que s’ha
convertit ja en un clàssic de la programació cultural de la vila.
L’escola va dedicar el concert a la poetessa centenària Joana
Raspall i al músic Pau Casals, un dels catalans més universals de
tots els temps. Els alumnes de 4t, 5è i 6è de primària de l’Escola
van interpretar vuit temes, amb música de piano i violoncel en
directe.

