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La revista municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
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Membres de Comissió Organització de l’Any Vives i Tutó, amb el regidor de
Cultura, l’alcalde de Llavaneres i fra Valentí Serra de Manresa.
Oferir el mateix servei amb un pressupost que des de l’any 2007 (22 M d’€) s’ha hagut de reduir
gairebé a la meitat. Aquest és el repte amb què estrenem l’any. Al desembre, vam aprovar un
pressupost d’11,2 milions d’euros que, malgrat tot, ens ha de permetre continuar oferint tots els
serveis municipals i fer costat a les persones que més ho necessiten. Però no tot és negatiu, d’aquesta
crisi podrem treure també lliçons de futur. El nostre Ajuntament no haurà de dependre mai més
dels ingressos de la construcció. La manca de diners per a inversions en el pressupost del 2013 ens
obligarà a ser més insistents que mai a l’hora de demanar subvencions. Construir el nou pavelló, la
reconversió de la zona d’aparcament de Jaume Brutau i la remodelació del parc de Can Matas són
alguns dels projectes pendents, però els reptes són molts i per això mantinc el meu compromís de
servei a Llavaneres, des de l’alcaldia, fins a final de mandat, que recordo que és el juny de 2015.
D’altra banda, comencem l’any amb la confiança que trobarem una solució al conflicte que es va
generar amb la denúncia d’un grup municipal de l’oposició de cinc treballadors municipals en
actiu a l’Oficina Antifrau per problemes administratius en la seva contractació. Les contractacions
que han estat objecte de denúncia es van realitzar seguint els mateixos procediments anteriors a
l’entrada en vigor de la nova llei. Els processos de contractació municipals es van anar adaptant
a la nova normativa, tot i que en algun cas va faltar el procediment d’informació pública. També
tinc el deure d’aclarir que l’Ajuntament de Llavaneres ha seguit totes les indicacions de l’Oficina
Antifrau en el cas de les obres realitzades pel Club de Golf de Llavaneres per reposar els pals i la
xarxa del tee de pràctiques annex. Es tracta d’uns terrenys on des de fa dècades l’entitat realitza
aquesta pràctica esportiva, però que en ser sòl no urbanitzable necessita de la tramitació d’un pla
especial per realitzar l’activitat de tir de pràctiques complementària a l’activitat de golf, ja establerta
en uns terrenys adjacents i amb tots els permisos. L’Ajuntament va obrir el corresponent expedient
sancionador, que va comportar una demanda del Club de Golf contra el consistori. En tots dos
casos, lamento la politització que se n’ha fet amb l’únic objectiu de desgastar l’alcalde.
Durant aquest 2013, com a Ajuntament, farem costat en la celebració de l’Any del Cardenal Vives
i Tutó, un català universal i un llavanerenc il·lustre, que fa dos segles va lluitar per defensar els
interessos catalans aprofitant la seva posició de poder en la Roma papal. Moltes gràcies als membres
de la comissió organitzadora que farà possible aquesta gran commemoració i, en especial, a fra
Valentí Serra de Manresa, biògraf dels germans Vives i un gran erudit que ens ajudarà en aquesta
ingent tasca de donar a conèixer el nostre fill més il·lustre.

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
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plens municipals

El ple aprova els comptes per al 2013,
que es redueixen respecte l’any anterior
El pla d’inversions es limita al finançament del Pla Director de l’enllumenat públic
El ple de l’Ajuntament va aprovar el 4 de desembre el pressupost municipal per al 2013, que puja a 11.229.458 euros, gairebé
500.000 euros menys que l’any anterior. A més del pressupost
del consistori, inclou el dels organismes autònoms municipals:
Museu-Arxiu, Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL) i Cavalcada de Reis, i el de Llavaneres Societat Municipal, SL. Així
mateix es va donar llum verda a la plantilla de personal per al
2013, que inclou 93 places i és un 5% inferior a l’any 2012. Els
comptes van rebre el suport dels dos grups del govern, CiU i
PP, i el vot en contra dels grups de l’oposició, ERC, GLL, PSC i
SOS, i del regidor Juan García.
El regidor d’Hisenda, Carlos Bartomeu, va afirmar que el govern municipal ha prioritzat en aquests comptes la contenció
de la despesa i va repassar detalladament tots els aspectes.
Pel que fa a despesa corrent, l’Ajuntament ha de fer front a
l’increment de l’IVA i de les tarifes d’energia elèctrica, l’aigua
i els carburants. Un 17,94% de la partida es destina a neteja
viària i recollida de residus, que ascendeix a 905.000 euros. En
l’apartat de transferències corrents, va destacar l’ampliació del
Pla d’Ajut Extraordinari a les Famílies amb una previsió inicial
de 68.000 euros.
El programa d’inversions per al 2013 és de 99.263,36 €, que
s’adreça gairebé de manera íntegra al Pla Director de l’enllumenat públic. Aquest pla permetrà un estalvi important en els
consums i el manteniment de la xarxa d’enllumenat públic del
municipi.
Pel que fa als ingressos, destaca la reducció de subvencions
d’altres administracions públiques en un 12,27% respecte el
2012, i l’increment del 2,85% dels impostos directes, ja que l’any

Acords de ple (4/12/12)

Compte general
Aprovació del Compte de gestió i recaptació
de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona durant els exercicis 2010 i 2011. A favor, CiU, PP, ERC i PSC.
Abstenció de GLL i vot en contra de SOS.
Consorci Digital
Aprovació del conveni de separació de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres del Consorci Digital Mataró Maresme per a la gestió
de la televisió local pública de la demarcació
de Mataró. A favor, CIU, PP. Abstencions,
ERC, GLL i SOS. Vot en contra del PSC. El Ple
de l’Ajuntament ja va aprovar-ne la separació
el desembre de 2011 però el Consorci va sol·
licitar l’aprovació d’un conveni regulador de la
separació, que ara ha rebut llum verda.

Pressupostos 2013

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
11.229.458 €
Museu Arxiu
44.650,00 €
Ràdio i Televisió de Llavaneres
16.000,00 €
Cavalcada de Reis
16.532,00 €

passat es va aprovar la revisió cadastral del municipi. Aquest
any hi haurà menys ingressos per construccions i obres. S’ha
previst un 50% menys, que representa un import de 130.000
euros. En quant a les taxes, l’augment és del 0,65%.

Les reaccions

L’oposició va rebutjar els comptes. SOS va titllar-los de “poc
creïbles” i va criticar al govern per no haver-los convidat a
participar en la seva elaboració. En la mateixa línia es va posicionar el PSC, que troba a faltar polítiques de suport a les persones i de foment de l’ocupació. GLL va assenyalar el volum
de factures per pagar del 2012 que s’hauran d’assumir aquest
2013 i va criticar les retallades en partides socials i en promoció econòmica. En la mateixa línia es va manifestar ERC, que
va acusar el govern de pensar més en els sous, que en el poble,
i va defensar la necessitat de recaptar més diners per poder fer
politiques socials i de dinamització econòmica.

Modificació de crèdit
Aprovació inicial de la modificació de crèdit
5/2012, amb un import de 671.019,84 euros.
Un dels principals projectes que es doten d’inversió suplementària és el Centre Logístic de
la Brigada. A favor, CiU i PP. En contra, ERC,
GLL i SOS. Abstenció del PSC.

lues a les famílies desnonades per una entitat
bancària. A favor, CIU, ERC, GLL, PSC i SOS i
abstenció del PP.

Acords de ple (19/12/12)

Ordenances fiscals
Resolució de les al·legacions formulades i
aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals
per al 2013. S’estima l’al·legació presentada
Suspensió dels desnonaments
pels grups de l’oposició perquè el Ple de l’AjunAprovació d’una moció presentada per GLL
tament recuperi la competència per l’establiper instar el Govern de l’Estat a una suspensió
dels desnonaments de la residència habitual a ment i/o modificació de preus públics.
la qual es puguin acollir tots els col·lectius veritablement vulnerables, fins que es promulgui Acord amb els treballadors
una nova normativa hipotecària, d’enjudicia- Ratificació de l’acord de la mesa general de nement civil, adaptada a la Directives de la Unió gociació dels empleats públics de l’Ajuntament
Europea en defensa dels consumidors. El go- de Sant Andreu de Llavaneres en relació a la
vern municipal (CIU-PP) recorda que durant prestació econòmica en situació d’incapacitat
el 2012 va suprimir el pagament de les plusvà- temporal.
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Buscant recursos per desencallar la
construcció del nou pavelló
Llavaneres prioritza aquesta obra en la petició de
subvencions de la Diputació i de la Generalitat
El govern municipal està decidit a tirar
endavant, durant aquest mandat, la
construcció d’un nou pavelló municipal
al costat del camp de futbol. L’obra puja a
uns 2,5 milions d’euros, i per això des de fa
temps, tots els esforços se centren en trobarne finançament. De moment, ja es compta
amb una subvenció del Consell Català de
l’Esport de 800.000 euros. El pavelló és també
la prioritat municipal en la sol·licitud d’ajuts
a Xarxa de Governs Locals 2012-2015, de la
Diputació de Barcelona, que es va tramitar al

desembre. A través de Xarxa, l’Ajuntament
confia a aconseguir 500.000 euros més. S’hi
projecta un pavelló amb tres pistes, que es
completaria més endavant, a l’exterior del
recinte amb altres dues pistes esportives,
una coberta i una descoberta, a més d’una
zona verda d’esbarjo i activitats f ísiques a
l’aire lliure: el parc de la Salut. De fet, la pista
coberta també s’ha inclòs en la petició d’ajut
a la Diputació. Us detallem en aquest gràfic,
la petició realitzada a Xarxa:

Aportació
sol·licitada

Ordre de
prioritat

Actuació

Cost total

1r

Pavelló poliesportiu a la zona esportiva dels Ametllers

2.541.000 €

500.000 €

2n

Condicionament de l’esplanada de Jaume Brutau

102.850 €

50.000 €

3r

Construcció d’una pista poliesportiva amb cobert

290.400 €

250.000 €

4t

Amortització anticipada de capital de préstecs contrets per

----

597.187,40 €

inversions

Paral·lelament, durant el mes de febrer,
l’Ajuntament tramitarà també la petició
de subvenció al Pla Únic d’Obres i Serveis
(PUOSC) de la Generalitat. La regidora
d’Urbanisme, Sandra Carreras, ha avançat

que en aquesta petició es prioritzaran les
mateixes obres que a Xarxa, perquè són
“prioritàries”. S’hi afegirà, a més, una partida
per a conservació, reparació i manteniment
d’edificis municipals.

L’escullera de la platja, pràcticament acabada

Nous passos de
vianants
La Diputació de Barcelona ha
confirmat a l’Ajuntament de
Llavaneres la construcció de
tres nous passos de vianants
a l’avinguda de Montserrat i a
l’avinguda de Sant Andreu. Es
tracta d’una petició llargament
reivindicada pel consistori per a
millorar la mobilitat dels veïns,
que finalment la Diputació ha
inclòs en el seu pla d’actuació
de carreteres. Aquests passos
incorporaran mesures reductores de velocitat per garantir
la seguretat dels vianants. Per
tirar endavant l’obra, que s’executarà durant el 2013, la Diputació hi aportarà 9.000 euros.

Millores a l’Escola
Sant Andreu
L’Ajuntament de Llavaneres ha
completat el projecte de renovació dels sostres de les aules
de l’Escola Sant Andreu. En
aquesta darrera fase, s’ha baixat el sostre de quatre aules
més amb la col·locació d’unes
plaques que ajuden a amortir
els sorolls i aïllar les habitacions de la calor. L’actuació
s’ha completat amb l’obertura
d’unes franges de ventilació a
la coberta de l’escola, que és
metàl·lica i manté molt l’escalfor.

Reparacions de
la via pública a
l’Ametllareda
La Demarcació de Costes a Catalunya del
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural
i Marítim finalitzarà aquest mes de febrer
les obres d’ampliació de l’escullera de
protecció del passeig marítim. A finals de
gener, l’escullera ja estava acabada i faltava
completar l’obra amb la construcció d’un
bordó. L’escullera té una profunditat de

dos metres sota el nivell del mar i permetrà
consolidar el passeig marítim de davant de
l’estació, tot evitant que el pas dels vianants i
dels vehicles de serveis quedi malmès en cas
de temporal. És una reclamació reivindicada
per l’Ajuntament des de principi de l’anterior
mandat, que finalment ha estat atesa.

La Regidoria d’Urbanisme i
Obres Públiques va realitzar
durant el mes de gener operacions de reparació de la vorera
en diferents carrers de la urbanització de l’Ametllareda, que
es trobaven en força mal estat.
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Un segle sense Vives i Tutó
Llavaneres dedica aquest 2013 a commemorar el centenari de la mort del seu fill
predilecte més internacional, el cardenal Vives i Tutó

La seva vila natal, Sant Andreu de Llavaneres, celebra durant el 2013 l’Any
del Cardenal Vives i Tutó (Llavaneres,
1854- Montze Porzio, Roma, 1913),
amb motiu del primer centenari de la
seva mort. El caputxí Josep de Calassanç de Llavaneres és, sens dubte, el
llavanerenc més influent de la història. Conegut com il cardinale santo,
Vives i Tutó va afavorir pastoralment
l’Església catalana i va aconseguir que
les classes de catecisme a les escoles
es continuessin impartint en català.
Mà dreta del papa Lleó XIII i Pius X,
el cardenal Vives i Tutó va destacar
per la seva gran capacitat d’organització i treball, d’aquí el sobrenom que es
va guanyar al Vaticà: “Vives fa tutto,
Vives è tutto” [Vives ho fa tot, Vives
ho és tot].
Nascut en una família molt humil i
orfe de ben petit, va entrar al col·legi
dels Escolapis de Santa Anna i per
pagar-se els estudis va fer de servent.
L’any 1868, amb els disturbis revolu-

cionaris que precediren el destronament de la reina Isabel II, juntament
amb el seu germà Joaquim, va ingressar a l’orde caputxí. Josep va marxar
a Guatemala a fer de missioner i va
viure uns anys als Estats Units, Panamà i l’Equador. Finalment va tornar a
Europa i es va establir a França on, el
1878, va ser ordenat sacerdot. Ajudat
pel seu germà Joaquim, va treballar
sense descans per restablir, a les principals ciutats d’Espanya, l’orde seràfica. El 1880 va ser nomenat guardià
del convent d’Igualada i és en aquests
anys que comença les seves publicacions. El 1884 és traslladat al Capítol General dels caputxins a Roma,
on exercirà de secretari, fins que el
papa Lleó XIII el crida per formar
part de diverses comissions i estudis
així com la organització del Concili
Plenari Llatinoamericà el 1899. Com
a recompensa, el 19 de juny de 1899
el papa Lleó XIII el nomena cardenal.
Tenia 45 anys.

2013, l’Any del Cardenal
El Museu-Arxiu Vives i Tutó, amb el
suport de l’Arxiu Provincial dels Caputxins i de la parròquia i l’Ajuntament de
Llavaneres, ha elaborat un programa
d’actes litúrgics, acadèmics, festius i
culturals, per donar a conèixer la figura d’aquest català universal. El tret de
sortida serà el 14 de febrer amb l’encesa de 4.000 espelmes al voltant del
monument que Llavaneres dedica a la
seva memòria, a l’entrada del poble.
Les mateixes espelmes s’encendran de
nou la vigília del dia de la seva mort, el

6 de setembre. Vives i Tutó va morir a
Roma; no va tenir temps de tornar, tot
i que consta que ho hagués volgut fer.
És per això que el 28 de febrer de 2010,
es va poder fer realitat el trasllat de les
seves despulles a l’església parroquial
de Llavaneres. Durant tot l’any, hi haurà
xerrades, lectures, un simposi internacional i una exposició. Els actes del centenari es tancaran el 10 de novembre
amb un concert al Palau de la Música
Catalana amb la Camerart-Orquestra
del Maresme.
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Pintura amb segell propi

El Museu-Arxiu obre l’any amb l’obra pictòrica de dos
artistes amb molta personalitat
Després de la sempre interessant proposta
de Joan Condal, que al gener va presentar
Biodiversitat en insectes de l’Amazònia,
el Museu-Arxiu de Llavaneres obre
l’any amb dues interessants propostes
pictòriques, que demostra la gran varietat
i riquesa del panorama català actual.
A mitjans de febrer, es podrà visita a Can
Caralt una exposició dedicada a Josep
Serra i Llimona (l’Ametlla del Vallès,
1937), un pintor paisatgista, dibuixant i
gravador català, que va ser Creu de Sant
Jordi l’any 2012. Serra va compaginar la
carrera de Dret amb l’aprenentatge de
l’art de la mà de Ramon Rogent; estudis
que va complementar amb una estada a
París, on es va formar a l’Académie de la
Grande Chaumière. L’autor exposa sovint
a la Sala Parés de Barcelona, la qual li va
dedicar l’exposició del seu 75è aniversari
el 2012.

Josep Serra i Llimona, fent esboços davant
la costa.

Un toc d’humor
i ironia
Al març, arribarà el torn de Pere Màrtir
Brasó (Vilassar de Mar, 1952), afincat a
Mataró, que presentarà De pedres i de
bèsties. Creador vital i agosarat, ben
segur que la seva proposta sorprendrà
pel seu llenguatge irònic, humorístic i
crític. Can Caralt presentarà les pintures
de Màrtir Brasó del 15 de març al 14
d’abril. La inauguració està prevista per
al 15 de març a les 19.30 hores.

La mostra obrirà les portes del 15 de
febrer al 10 de març, i la presentació
oficial, que comptarà amb l’autor i altres
personalitats, es farà el 22 de febrer, a les
19.30 hores a Can Caralt.

festes

Set anys d’aplec a Sant Sebastià
Unes 125 persones es van aplegar diumenge 20 de gener en el VII Aplec de Sant Sebastià. La tradicional trobada va ser encara
més especial perquè va servir per inaugurar la reforma de la sagristia. Hi va haver missa, ballada de sardanes i actuació del
conjunt de guitarres i de la Coral Minerva de l’Escola Municipal de Música de Llavaneres, a més, de coca i vi dolç per a tothom,
paradetes i jocs infantils.
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L’activitat delictiva s’incrementa durant el 2012
Es van cometre un 17% més de delictes i faltes que durant el 2011
El balanç del 2012 de la tasca
de la Policia Local està marcada per l’increment de l’activitat
delictiva. Durant l’any passat la
xifra total de delictes i de faltes produïts i coneguts a Sant
Andreu de Llavaneres va ser
de 401, 71 més que l’any 2011,
que representa un increment
del 17,7% i s’equipara a les dades del 2010. A Llavaneres, de
delictes, n’hi va haver un total
de 285; i de faltes, se’n van registrar 116. El principal motiu
d’aquest augment de l’activitat
delictiva, ha estat l’important
increment del nombre d’estafes bancàries, relacionades
amb les targetes de crèdit: en
total, s’han registrat 27 faltes i

Nova seu policial

17 delictes.
Entre els actes delictius, en
destaca també la xifra de robatoris a l’interior de vehicles,
que ha igualat els 45 casos de
fa dos anys, mentre que al 2011
el nombre de casos s’havia reduït fins als 34. Pel que fa a robatoris amb força als domicilis,
durant el 2012 es va intervenir
en 45 casos. La nota positiva
és que, respecte el 2011, hi ha
hagut un augment molt considerable de casos resolts.
Pel que fa a l’accidentalitat,
s’ha reduït lleugerament. Durant el 2011, la Policia Local
va intervenir en 27 accidents,

dos menys que l’any anterior.
El 48% dels sinistres (13) es va
produir en vies interurbanes;
i els 14 accidents restants van
passar en vies urbanes. Entre
d’altres, es van registrar 14 col·
lisions entre vehicles i 3 atropellaments.
A més, es van retirar 19 vehicles abandonats de la via pública, sis menys que el 2011
(13 a petició del propietari i 6
actuacions d’ofici). Pel que fa al
servei de grua, es van efectuar
68 serveis.
D’altra banda, la Policia Local
de Llavaneres va tramitar 19
denúncies al Servei Català de

Trànsit, 23 menys que el 2011,
la majoria per no haver passat l’ITV (8 casos), per manca
d’assegurança dels vehicles (6)
i per problemes amb el permís
de conducció (5).
En l’apartat de denúncies judicials, durant el 2012, la Policia
va instruir 185 casos, 67 més
que l’any passat: 62 per faltes
penals i 123 per delictes. 125
de les denúncies van ser per
fets ocorreguts a Llavaneres i
els altres 60 els van patir veïns
del municipi en altres poblacions. Pel que fa a detencions, la
Policia Local va practicar-ne 27
durant tot el 2012, 14 més que
l’any anterior.

La inauguració de la Prefectura de la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres, ubicada al polígon industrial (carrer de la Indústria, 4), ha estat
la notícia més esperada del 2012. La prefectura, que també disposa d’un espai de Centre Logístic per a la brigada, consta de dues plantes i té una
superfície útil de 624 m2. A la planta baixa, hi trobem la recepció, oficina de denúncies (OAC), serveis, sala d’estar, sala de servidors, despatxos
de caporals i d’inspector, sala de detinguts, magatzem, arxiu, armer, sala de reunions informatives i menjador. A dalt, hi ha els vestidors d’homes
i dones, i la sala polivalent.
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medi ambient

La brigada assumeix la poda de l’arbrat

Preparant ja la
campanya contra
incendis forestals
La Regidoria de Medi Ambient té
sobre la taula dues actuacions per
preparar la campanya contra els
incendis forestals abans que arribi
l’estiu. D’una banda, s’ha aconseguit
una subvenció de la Generalitat de
Catalunya per al manteniment de la
franja de protecció d’incendis de les
urbanitzacions de la Roca de la Nao i
de Supermaresme.

La brigada municipal ha realitzat, per
segon any consecutiu, la campanya de poda
de l’arbrat urbà, com a mesura d’estalvi.
Els operaris municipals van començar
la campanya a mitjans de novembre i la
previsió és que les tasques finalitzin a finals
de febrer.
Fins al moment, la poda s’ha portat a terme

als carrers del centre de la població, com
ara al parc de la Mare de Déu de Montserrat
i la plaça de la Vila, i també al carrer dels
Contrabandistes, al carrer de l’Avall al
carrer de la Mare de Déu de Lourdes i al
passeig de les Moreres. La campanya de
poda continuarà, entre d’altres punts, a
l’avinguda de Sant Andreu i de la Mare de
Déu de Montserrat.

Informacions d’interès
Servei gratuït de deixalleria municipal

Carrer de la Indústria, 36 Polígon industrial - Telèfon: 93 792 84 74

Horari:
D’estiu (25/03 al 28/10): Dimarts a dissabte de 9 a 13 h i de 17 a 20 h / Diumenges de 9 a 14 h
D’hivern (29/10 al 24/03): Dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h / Diumenge de 9 a 14 h
Dilluns tancat

25% de descompte en la taxa d’escombraries per
12 visites l’any a la deixalleria
Obligatori l’ús de la targeta d’usuari (recollida a l’OAC)

Servei gratuït
de recollida
de trastos vells

sanitat
A punt, per ajudar

La Regidoria de Sanitat oferirà durant aquest 2013 dos cursos de primers auxilis, adreçats a dos col·lectius: els joves i la gent gran. La formació, que s’ha encarregat a Creu Roja, tindrà una durada de quatre
hores i els grups tindran un màxim de quinze alumnes. En cada cas,
la formació s’adaptarà al grup d’edat a què s’estigui instruint. En el

D’altra banda, s’està executant el Pla
de Protecció de les Urbanitzacions
(PPU) de la Cornisa i d’Onze Pins. De
moment, s’ha tancat la fase tècnica,
que ha consistit en la determinació
de les franges de protecció i l’anàlisi
de l’estat dels solars sense edificar.
En una segona fase que s’engega
ara, es faran els requeriments de neteja de parcel·les als solars que ho
requereixin i d’obertura de franges
de protecció als propietaris.

Balanç satisfactori
del trasllat dels
contenidors del camp
de futbol vell
La Regidoria de Serveis està molt
satisfeta de la retirada dels contenidors de l’antic camp de futbol. Es
va considerar que els contenidors
soterrats més propers, ubicats al
passatge de les Alzines, al carrer
dels Contrabandistes i a la plaça dels
Geganters, podien absorbir sense
problemes les escombraries que generen els veïns de la zona. La valoració és molt positiva perquè ara la
zona està neta de deixalles.

cas dels joves, les classes s’impartiran en el Casal de Can Rivière i inclouran consells i pautes per actuar en cas d’intoxicacions, contusions
o traumatismes. En el curs que s’impartirà al Casal de la Gent Gran,
es tractaran altres problemes de salut o malalties més associades a
aquest col·lectiu. Així doncs, s’ensenyarà com actuar i què fer en cas
d’aturades cardíaques, hemorràgies o ictus, entre d’altres.
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solidaritat i cooperació

Plantant cara al càncer

Llavaneres amb la Marató recapta 1.630 euros a favor de lluita contra el càncer
La plaça de la Vila de Llavaneres va ser
escenari, diumenge 16 de desembre,
d’una gran festa solidària. Entitats i
veïns es van agrupar per recaptar fons
a favor de la Marató de TV3, que en
aquesta darrera edició es va proposar
donar suport a la lluita contra el càncer.
Hi va haver actuacions musicals a càrrec

d’Esperit de Joventut, l’Escola de Música, d’Els polseres vermelles de Llavaneres
contra el càncer i de la Coral Sant Andreu; la flashmob amb Gim Llavaneres i,
com a novetat, la confecció d’un mosaic,
en forma de llaç verd.
Durant tot el matí, a més, hi va haver
tómbola de joguines solidàries, karaoke

solidari i venda de plantes per gentilesa
de Cultius Lloveras, que va regalar-ne
800. Llavaneres amb la Marató va reunir
prop de 1.200 euros en la festa solidària
de diumenge, als quals es van afegir els
430 euros de la recaptació de l’espectacle de la Xarxa d’Espectacles Infantil i
Juvenil, de diumenge a la tarda a la sala
polivalent d’El Casal.
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ensenyament

Encomanant l’esperit nadalenc

Recordatori de les cantades de nadales a càrrec de les escoles de Llavaneres

Els alumnes de les escoles de Llavaneres van tornar a fer emocionar amb els
tradicionals concerts de Nadal. Una de
les cites més destaques, perquè es fa a
la plaça de la Vila i compta amb la participació dels alumnes de 2n de primària
de les tres escoles de Llavaneres, Sant
Andreu, Serena Vall i Labandària, va ser

el Concert de Nadal del 20 de desembre,
amb què com és tradició mestres i alumnes van felicitar les festes a tots els veïns
i veïnes.
No hi va faltar tampoc el tradicional concert al pavelló municipal, que com sempre es va omplir de gom a gom, a càrrec

de l’Escola Sant Andreu, i la cantada per
a les famílies a l’Escola Labandària. L’Escola Municipal de Música també va cantar al Nadal. Alumnes i professors van
oferir concerts a la sala de plens, a Can
Caralt, a l’església parroquial i al Casal
de la Gent Gran, per compartir amb el
públic el que han après durant el curs.

joventut

Vacances divertides

La Regidoria de Joventut va tornar
a programar al desembre el Parc de
Nadal, un espai de diversió per als nens
i nenes de 0 a 13 anys de Llavaneres,
coincidint amb les vacances escolars.
En aquesta ocasió, van ser quatre
tardes d’activitat, els dies 26, 27, 29 i 30
de desembre, al pavelló municipal. En
total, hi van passar 680 nens i nenes.
La tarda del 28 de desembre els nens
i nenes van poder visitar els patges
reials al campament instal·lat al parc
de Ca l’Alfaro i els més grans, van tenir
l’opció de participar en un campionat
de Play Station al Casal de Joves.

Reflexions etíliques

El Casal de Joves ja té logotip

Martha Càceres Baixeras és la guanyadora del concurs
per triar la imatge corporativa del Casal de Joves de Llavaneres. La seva proposta de logotip va ser la més votada pel jurat, que va valorar la professionalitat del disseny, així com la seva versatilitat. És un logotip modern,
que combina dos colors: el negre i el groc mostassa.

La imatge acompanyarà a partir d’ara tota la comunicació relacionada amb el Casal de Joves, i ajudarà a fer
marca entorn d’aquest equipament municipal. El concurs a través del qual s’ha escollit
aquest logotip estava dotat amb un únic premi valorat en 300 euros. El jurat va estar
format per una dissenyadora gràfica local, representants de dues entitats juvenils locals, dos artistes locals, la tècnica de Comunicació municipal i la regidora de Joventut de l’Ajuntament de Llavaneres. La Regidoria de Joventut valora molt positivament
l’experiència i agraeix la participació dels nou joves que es van presentar al concurs.

El Casal de Joves de Llavaneres va presentar al gener l’exposició Ètica Etílica, un treball que vol conscienciar els joves a favor d’un consum
responsable de l’alcohol. A la mostra, es va poder prendre nota de consells per evitar situacions de perill de la salut i d’altres problemes
derivats d’un consum excessiu d’alcohol i d’altres substàncies. Una exposició molt recomanable per convidar els joves a la reflexió.
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esports

Joan Giralt. Nedador i integrant de la selecció espanyola paralímpica de natació absoluta
Nascut a Llavaneres fa 19 anys,
va començar a nedar de manera
professional al Club Natació Mataró
als 14 anys.
L’any 2008 va entrar a formar part
de l’equip de la selecció espanyola
de natació adaptada, perquè té un
problema de naixement en una mà,

i l’any següent va participar en el
Campionat d’Europa a Islàndia.
Des de l’any 2011 forma part de
l’equip paralímpic del CAR (Centre
d’Alt Rendiment Esportiu) de Sant
Cugat.
Ha estat campió d’Espanya absolut
de natació adaptada (discapacitats)

en 50, 100 i 200 esquena (batent
els tres records nacionals) i va
aconseguir la setena posició en
el campionat d’Europa de natació
adaptada absoluta. Neda 30 hores
a la setmana i estudia Comunicació
Audiovisual a la UAB. Confia que
aquesta serà una gran temporada.

“L’esport ajuda a superar-te”
El seu currículum demostra que és vostè un
gran nedador. Com se sent amb tants èxits a
l’esquena?
Bé. Entreno en un equip amb molt de nivell però vull superar-me. Encara he de
millorar molt.
Fins ara, quin ha estat el seu moment de més
glòria?
La final del campionat d’Europa a Berlín,
l’any 2011. Vaig quedar setè i vaig baixar
marca.
El fet de ser discapacitat li ha fet més difícil
aconseguir aquests triomfs?
És una mica més fàcil destacar potser
perquè hi ha menys gent que s’hi dediqui,
però treballem igual.
Com arriba a convertir-se en nedador professional?
En el moment d’entrar en el CAR, em vaig
centrar només en nedar. I aquest any més
que mai.
És dur el dia a dia en el CAR?
No. Al principi una mica. Hi ha gent molt

bona. Però és molt divertit, i si vols ser bo,
has d’estar en un centre com aquest. En
mig minut estic a la piscina i tinc metges i
fisioterapeutes al meu servei sempre.
Què representa l’esport per a persones amb
discapacitat?
És una manera molt sana de superar-se,
t’ajuda a veure que no estàs tan limitat,
que pots fer coses importants. A mi em
va ajudar molt.
Té molt bons pressentiments per a la propera
temporada, oi?
Molts. Al març hi ha el campionat d’Espanya a Sant Sebastià, i l’agost hi ha mundial
a Canadà. Seria el meu primer mundial.
Quin és el seu somni?
Fer medalla a Rio de Janeiro 2016, als Jocs
Paralímpics. Lluitaré per ser-hi.
A qui li vol agrair en especial el seu suport?
A la meva família, que sempre m’ha ajudat perquè pugui dedicar-me professionalment a l’esport, i al meu entrenador i
a tot l’equip per fer-me millor dia rere dia.

El llavanerenc Òscar Perarnau, nou director esportiu de l’Espanyol
El RCDE va designar a mitjans de desembre el llavanerenc
Óscar Perarnau Figueras com a nou director esportiu de
l’Espanyol. Tant a les xarxes socials com a la premsa, l’elecció
va ser molt ben rebuda perquè Perarnau assumeix el càrrec
després d’una llarga trajectòria a la base. Nascut a Llavaneres
fa 38 anys i procedent del club de futbol del poble, va arribar

Per Nadal, esport
Una setantena de nens i nenes van participar en les dues
propostes esportives organitzades aquest Nadal per l’associació
G-Sport, que consolida la seva oferta de lleure coincidint
amb les vacances escolars i que compta amb el suport de
l’Ajuntament de Llavaneres. La valoració és molt positiva;
d’una banda, per l’increment del nombre de participants, i de
l’altra, per com es van desenvolupar les activitats. En el Casal
Poliesportiu de Nadal van prendre part 30 nens i nenes i en el
Campus de Futbol hi van participar 40 nens. G-Sport agraeix el
suport de les famílies i avança que per Setmana Santa tornarà
a oferir activitats.

a l’Espanyol l’any 1997 per ajudar en la coordinació tècnica
del futbol base. Va dirigir alevins, infantils i juvenils, fins
arribar a l’Espanyol B i temps després a segon entrenador
del primer equip, al costat de Tintin Márquez. L’Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres se suma a les felicitacions a
Perarnau i li desitja molts èxits.
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entrevista

Antoni Majó. Regidor de Benestar Social i de Sanitat
Nascut a Mataró l’any 1960,
està casat i té dos fills.
Professionalment és director
tècnic a Creu Roja. Es va
estrenar com a regidor de
l’Ajuntament de Llavaneres
l’any 1999 amb el grup
municipal del PP. Després
de quatre anys a l’oposició,
va ser titular de la Regidoria
d’Esports de 2003 a 2007.
Actualment i després que al
mandat 2007-2011 tornés a
l’oposició amb el seu grup, és
regidor de Sanitat i Benestar
Social. Practica l’esport i li
agrada la muntanya.

“No havia conegut una situació
de necessitat com aquesta”
Els serveis socials municipals afronten una de les
pitjors etapes de la seva història per l’allau de casos
per atendre...
Malauradament és així. Durant el 2012 hi va
haver un increment molt important de la xifra
de persones necessitades. No havia conegut
una situació com aquesta.
El gran problema és la reducció de les subvencions
per ajudar aquestes famílies.
Sí, s’ha ajuntat tot: més gent necessitada
i menys recursos públics per atendre’ls,
justament quan més ajut es necessita. Això
significa que l’administració local ha de fer
molts esforços, tot i que no arribem a tot
arreu, per donar respostes. Al municipi estem
lluitant per no reduir les partides d’ajuda
extraordinària a les famílies.
L’aliança amb Càritas i Creu Roja està sent molt
important per vehicular l’ajut a qui més ho necessita.
Sort en tenim de les entitats del municipi
que col·laboren amb l’Ajuntament. Donen
un cop de mà molt important. L’Ajuntament
sol no podria. És la crua realitat. La idea és
multiplicar els actius, però no duplicar. És per
això que tot l’ajut està coordinat pels serveis
socials municipals. A més de Creu Roja i
Càritas, a Llavaneres també cal destacar la
feina de l’Associació de les Llums. Aquestes
entitats funcionen sobretot a través del
voluntariat i vull fer un agraïment a totes
aquestes persones. N’hem d’estar agraïts.
Com ha canviat el perfil de l’usuari de Benestar Social?
Notablement. Estàvem acostumats a veure-hi
molt nouvingut i cada cop hi passa més gent
d’aquí. Persones que fins fa poc tenien un bon
nivell de vida i que ara ha d’anar a demanar
ajuda. Això demostra com és de dura aquesta
crisi. És per això que cal reconèixer la tasca
que està portant a terme el personal de la
Regidoria de Benestar Social.
Quin cas l’ha commogut més?
El tema de la infància. Una persona adulta
té més recursos però un nen... Per això un
dels objectius que ens hem marcat per aquest
2013 és el reforç de les beques de menjador.
No podem permetre que un nen vagi a dormir
sense haver fet, com a mínim, un àpat digne
en tot el dia. No podem mirar cap a un altre
costat.
I això que a Llavaneres l’índex d’atur és inferior a la
mitjana catalana...
Sort en tenim d’això... però no ens ha d’aturar.
No ens podem relaxar, al contrari.
La gent gran és un dels col·lectiu més vulnerables.
Com se’ls intenta ajudar?
Veure una persona gran sola a casa, que no

pot sortir... Des de Serveis Socials i a través
de Creu Roja, estem apostant per l’atenció
domiciliària. Estem portant dietes a domicili i
material d’higiene personal i de la llar; i tenim
voluntaris que acompanyen les persones
grans al metge o a passejar.
Quina és la salut del Casal de la Gent Gran?
Jo crec que és bona. Es fan molts tallers. Hi
ha molta activitat, no deixen de fer coses i
això és perquè hi ha un bon equip de treball
al darrere.
Parlant ara de Sanitat, ja fa un any i mig del tancament
del servei d’atenció continuada i urgent al Centre
d’Atenció Primària (CAP). Quin balanç en fa?
No hi ha hagut pràcticament cap queixa i per
tant entenem que els veïns s’han adaptat al
canvi. Es confirma, d’altra banda, que molta
gent ja anava a l’Hospital de Mataró en cas
d’urgència. Era molt bon servei però hem de
ser realistes, no es podia mantenir.
El volum de feina de la Regidoria de Sanitat és cada
vegada més ampli: control de legionel·la, de plagues,
del mosquit tigre, de les colònies de gats, de la
salubritat de comerços i restaurants...
Molt sovint es creu que la tasca de la Regidoria
de Sanitat es redueix a la relació amb el CAP
i no és així. Hi ha molta més feina i l’hem de
fer perquè és responsabilitat de l’Ajuntament.
Tots aquests temes que cita i altres, com el
servei de salvament i socorrisme a les platges
o el control dels animals domèstics, són molt
importants. No es pot jugar amb la salut.
Quin balanç fa de la gestió de govern de l’actual
mandat?
Dintre de les problemàtiques que hi ha, a
nivell de grup i de govern no hi ha hagut cap
dificultat. Parlant, on toca parlar-ho, la gent
s’entén si hi ha voluntat. Els problemes que
hi han hagut s’han parlat i s’han intentat
resoldre. Pel que fa a la gestió, és evident que
governar amb bonança econòmica és molt
fàcil. El problema és governar amb aquesta
crisi a l’esquena. No pots fer inversió, has de
mantenir la despesa... És complicat, però el
balanç és positiu.
I amb l’oposició?
Se’ls ha de tenir en compte i personalment
sempre que he pogut ho he fet, i com a regidor
de Serveis Socials i Sanitat ho continuaré fent.
Què li demana al 2013?
Tornar a la normalitat, que l’índex d’atur
baixi, que les famílies no tinguin la necessitat
de demanar hora als Serveis Socials per
sol·licitar un ajut, en definitiva, que sortim
d’aquesta situació.
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grups municipals

Pressupost 2013
i reptes de futur

Any nou, noves energies

El 2007 el pressupost era de 22M€ i el 2013 serà de només d’11M€. Tot i
la davallada d’ingressos, CiU aposta per mantenir el serveis municipals
de qualitat (escoles de primària i bressol, escola de música, casal de la
gent gran, bus, instal·lacions esportives, recollida de brossa, deixalleria,
policia, manteniment de parcs i jardins, entitats, ajust socials, casal de
joves, etc...) i no incrementar la pressió fiscal, tret dels casos en què
cal adaptar les taxes als costos reals del servei (escola bressol i consum
d’aigua). És una tasca dif ícil però ho hem fet. El secret és controlar
la despesa municipal, racionalitzar els recursos i aconseguir que el
nostre poble no depengui mai més dels ingressos urbanístics, que sigui
sostenible amb els propis recursos.

Comença el 2013 i des del grup municipal popular desitgem que
s’encari amb esperança i il·lusió. No volem ser reiteratius parlant
de com està la situació econòmica. Preferim ocupar-nos per
sortir-nos-en, que no pas preocupar-nos. Confiem que aquest any
marcarà un punt d’inflexió que permetrà a les famílies que més
estan patint, tirar endavant.

Entre els reptes del 2013, apostem per enllestir les obres del passeig
marítim, millorar el parc de Can Matas i l’aparcament de Jaume
Brutau... A més, continuarem treballant per trobar finançament per al
nou pavelló. Fins al moment, hem aconseguit una important subvenció
del Consell Català de l’Esport de 800.000 euros.

El pressupost municipal d’aquest any 2013 és realista i més que
auster, amb la intenció de no castigar encara més les butxaques
dels ciutadans i que tot l’esforç vagi adreçat a incrementar el
benestar dels nostres veïns en tots els aspectes.

Gràcies a tothom. Ens en sortirem!

Endeutament i
responsabilitat
Podem endeutar-nos més per construir noves instal·lacions? Tal
com està la situació econòmica del nostre Ajuntament no ens
podem permetre realitzar noves inversions que representin per als
pressupostos municipals incorporar nous crèdits bancaris. Tota obra
nova representarà retallar en manteniment de les instal·lacions ja
existents: biblioteca, escoles bressol, escoles de primària, casal d’avis,
casal de joves, i en manteniment dels carrers, voreres, enllumenat… i
tenir pocs recursos per destinar, en moments dif ícils, als ajuts socials.
Tant la responsabilitat política com la comprensió per part dels
ciutadans, ens fan treballar per aconseguir mancomunar serveis amb
els pobles veïns. Creiem que aquest és el camí. L’altra responsabilitat
política és el dia a dia dels membres que formen el govern municipal.
La manca de personalitat dels regidors del govern fa que l’alcalde faci i
desfaci segons com es llevi. Ningú no diu res, quina por tenen? Que els
treguin les competències i els deixin a 100€ al mes? La responsabilitat
política també és dir PROU.
Contacta amb nosaltres a esquerrallavaneres@gmail.com.

Malenconia
Cada any, quan en comença un de nou, moltes persones se
submergeixen en una lleugera malenconia. Han passat els Nadals
i hem recordat més els que van marxar que als que hi són i no
es troben amb nosaltres. La paraula il·lusió es queda només en
això, en una paraula. La rutina segueix el seu curs: els aturats
cerquen feina en molts casos, en d’altres esperen que se’ls esgoti
la prestació. I els que tenen feina, amb la incertesa de poder-la
mantenir demà.
I ens diuen que la culpa de tot és d’altres i d’ahir. S’equivoquen, és
culpa de tots i de sempre. La societat requereix un canvi i aquest
no serà possible sense l’urgent i necessari procés evolutiu de tots
cap a l’ètica dels fets. Només llavors la paraula il·lusió deixarà de
ser només una paraula per convertir-se en el veritable motor del
canvi. La resta, només paraules.

Malgrat les darreres informacions aparegudes els darrers dies
als mitjans de comunicació, podeu tenir la certesa que la nostra
gestió, com sempre, anirà adreçada cap a la creació de llocs de
treball i de riquesa per al nostre poble.

Demanem confiança en tot el consistori, ja que govern i oposició
treballem per aconseguir-la.

Millor 2013?
Els de Gent seguim tenint molt clars els desitjos per la política de
Llavaneres del 2013:
- Sous sostenibles pels nostres polítics. Ara són el doble del que proposa
el govern central.
- Un poble més informat, amb un ple cada mes i una revista municipal
objectiva.
- Un Pla d’actuació municipal (PAM). Davant la crisi el que cal és una
bona planificació i millor gestió dels recursos. L’actual govern encara no
ha presentat el PAM al ple.
- Que els particulars puguin participar als plens.
- Més diàleg i més informació per a l’oposició. Millor el treball junts que
enfrontats. No és de savis ignorar les propostes dels altres.
- Menys notícies relacionades amb l’Oficina Antifrau i la gestió d’aquest
alcalde. Estem tips que es relacioni el poble amb la mala gestió, els tractes
de favor i la corrupció.
- Que la classe política sigui més sensible i prengui alhora exemple de les
associacions del poble que amb el seu voluntariat i compromís, fan un
poble més viu i participat.

Tot continuarà igual o...
no?
Des de SOS Llavaneres volem mostrar la nostra repulsa al dirigent
Bernat Graupera com alcalde de Llavaneres i li retraiem públicament
la seva actuació i el seu comportament davant de casos que encara
formen part d’investigacions per part de l’Oficina Antifrau de
Catalunya. Ara han sortit a la llum dos informes raonats per part
d’aquest organisme on se sacsegen tots el principis democràtics i
de bon govern que avui són absents i que són propis d’alcaldes de
temps en què la democràcia era una quimera inabastable i propis del
caciquisme mes roí.
Nomes caldrà anar fent un seguiment de les notícies que van sortint
i sortiran i a la tergiversació que ell sempre en fa, intentant culpar al
missatger, en comptes de fer l’autocrítica del mea culpa i acceptar la
seva responsabilitat i si arriba el cas que sigui imputat, dimitir. Causes
no li falten i les haurem de seguir amb atenció.
Només demanem a tots els seus companys de govern fins quan
l’apuntalaran en el càrrec. O és que hi ha interessos més importants
per callar i no fer res?
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agenda

febrer / març 2013
Diumenge 3 de febrer
12.30 h, escales de l’església parroquial de Llavaneres
Benedicció d’animals
Organitzat per la Parròquia
Dissabte 9 de febrer
17.00 h, Casal de la Gent Gran
Festa de Carnestoltes
Berenar, concurs de disfresses i ball
Organitzat per Casal Gent Gran
17.00 h, Plaça de la Vila
Carnestoltes 2013: festa infantil
Concentració i lectura del manifest
del rei Carnestoltes, rua pels carrers
del poble, animació infantil i xocolatada popular i al pati d’El Casal
Organitzat per AE Esclat, Associació
de les Llums i El Casal de Llavaneres. Amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura
21.00 h, Plaça de la Vila
Carnestoltes 2013: rua i ball de
disfresses
Concentració i lectura del Manifest
del rei “Samaliarruga”, rua de Carnestoltes fins El Casal i sopar de pinxos
23.00 h, El Casal de Llavaneres

Festa de Carnestoltes (Dj’s locals)
Organitzat per AE Esclat, Associació
de les Llums i El Casal de Llavaneres
Diumenge 10 de febrer
14.00 h, El Casal de Llavaneres
Escudella de recapta
Preu: 10 euros (bol de regal)
Organitzat per Secció de Festes i Tradicions d’El Casal
Dissabte 16 de febrer
12.00 h, Sala infantil de la Biblioteca
Municipal
L’hora del conte
Contes amb la Gina Clotet
Organitzat per Biblioteca
14.00 h, Casal de la Gent Gran
Dinar dels enamorats i ball
Al Casal de la Gent Gran
Gratuït per parelles que hagin celebrat o
celebrin enguany les noces d’or.
Organitzat per Casal Gent Gran
Divendres 22 de febrer
19.30 h, Museu-Arxiu de Llavaneres.
Can Caralt
Josep Serra Llimona, pintura
Inauguració de l’exposició

Durada: fins al 10 de març. L’exposició es podrà visitar a partir del 15 de
febrer
Organitzat per Museu Arxiu
Diumenge 24 de febrer
10.00 h, Ca l’Alfaro
Campanya de donació de sang
Fins a les 14.00 h
Organitzat per Banc de Sang i Teixits
Diumenge 10 de març
18.00 h, El Casal de Llavaneres
Espectacle infantil: “Alfred i la
tempesta”
A càrrec de la companyia Nap Buf
Preu: 4 euros
Organitzat per La Xarxa
Divendres 15 de març
19.30 h, Museu-Arxiu de Llavaneres.
Can Caralt
“De pedres i bèsties”
Pintures de Pere Màrtir Brasó
Organitzat per Museu Arxiu de Sant
Andreu de Llavaneres

L’any del cardenal
Dijous 14 de febrer
17.00 h, Monument al cardenal Vives
Encesa d’espelmes
Encesa de 4.000 espelmes per convertir el monument al Cardenal Vives en un esclat de llum
Homenatge de les parròquies de la
comarca i dels llavanerencs que hi
vulguin col·laborar.
Preu: 1 euro per espelma
Divendres 15 de febrer
20.30 h, Església parroquial
Conferència: “El cardenal Vives,
escriptor i publicista”
A càrrec de fra Valentí Serra de
Manresa, arxiver dels caputxins de
Catalunya

A peu de carrer

Projecció d’un audiovisual elaborat
per Joan Devesa, director del Museu-Arxiu Vives i Tutó.
Dijous 28 de febrer
20.00 h, Pompeia-grups. Riera de
Sant Miquel 1 bis, cantonada Diagonal. Barcelona
Conferència: “La projecció internacional del cardenal Vives”
A càrrec de fra Valentí Serra de
Manresa, arxiver dels caputxins de
Catalunya
Diumenge 17 de març
17.00 h, Sala de lectura d’El Casal de
Llavaneres
Audició audiovisual
Del concert: “Passió segons Sant

Mateu”, de J.S. Bach, celebrat a la
Basílica de Montserrat
Interpretada per Camerart-Orquestra del Maresme, el Cor Rovira i Virgili de Tarragona i solistes
Dissabte 23 de març
20.30 h, Sala de lectura d’El Casal de
Llavaneres
Audició audiovisual
Del concert: “Passió segons Sant
Mateu”, de J.S. Bach, celebrat a la
Basílica de Montserrat
Interpretada per Camerart-Orquestra del Maresme, el Cor Rovira i Virgili de Tarragona i solistes
Organitza: Comissió organitzadora
Centenari Vives i Tutó

Doble sessió de
Carnestoltes,
dissabte 9 de
febrer

Llavaneres estrena aquest 2013 un
nou format de Carnestoltes popular, gràcies a la implicació de tres
entitats locals: l’AE Esclat, l’Associació de les Llums i El Casal de
Llavaneres. Una de les novetats
és que el Carnaval se celebrarà en
dissabte, i no en diumenge com els
darrers anys. A més, hi haurà doble sessió: de tarda, a partir de les
17 hores, per als infants, i de nit, a
partir de les 21 hores, per a un
públic adult. En tots dos casos, el
punt de sortida serà la plaça de la
Vila i s’inclourà lectura del manifest del rei Carnestoltes i rua fins a
El Casal de Llavaneres. La festa infantil compta amb la col·laboració
de la Regidoria de Cultura, que
convidarà a la xocolatada popular.
L’animació infantil es farà al pati
d’El Casal, per tant, cal que els
nens i nenes vagin ben abrigats.
A la nit, hi haurà sopar de pinxos
i ball de disfresses amb dj’s locals.

Crida per
col·laborar
amb la Xarxa

La Xarxa d’Espectacles Infantils i
Juvenil de Llavaneres fa una crida
per aconseguir col·laboradors.
L’entitat, que compleix 20 anys,
té en marxa des de l’octubre la
temporada d’espectacles infantils
2012-2013 i necessita reforços. Us
avancem les properes propostes. A
les 6 de la tarda, a la sala polivalent
d’El Casal de Llavaneres:
10/03/2013 Nap Buf
Alfred i la tempesta
14/04/2013 Martí Doy
RandeMar
12/05/2013 Festuc
La princesa i el pèsol

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

Reproduïm la carta que l’alcalde de Llavaneres ha fet arribar
als voluntaris de la Cavalcada de Reis.
Benvolguts/des,
Ja han passat uns dies des de la visita dels Reis Mags d’Orient a
Llavaneres, però la satisfacció per la feina ben feta ha deixat
empremta en tots nosaltres. Durant molt de temps recordarem el
magnífic ambient que, un any més, es va encomanar pels carrers del
centre del poble, atapeïts de gent, de nervis, d’emoció; l’expressió
de felicitat dels més petits en poder saludar personalment a
Ses Majestats; el somriure dibuixat a les cares dels voluntaris i
voluntàries de l’organització; la majestuositat de les carrosses...
Un any més, el vostre esforç i dedicació ha ajudat centenars de nens
i nenes a experimentar la màgia de la Nit de Reis: heu fet possible

el somni dels nostres infants, i aquesta tasca té una recompensa
sentimental que supera qualsevol altra gratificació. Com a alcalde
de Llavaneres i en nom de tota la corporació, us dono les gràcies
un any més per la vostra col·laboració i el vostre compromís. A
tots i a totes, a cadascú de vosaltres, per formar part d’un gran
equip humà, per comprendre que és entre tots que s’aconsegueix
completar el camí. Gràcies per tornar a fer de la visita de Melcior,
Gaspar i Baltasar a Llavaneres, i també dels seus patges, una cita de
referència en el calendari festiu de la comarca. Regals com aquests
no ens en fan cada dia.
Us hi esperem l’any que ve!
Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

tel: 677 57 28 23 - email: ericferpsi@gmail.com
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Tota la informació
municipal, al dia, la
trobareu a:

ALIMENTACIÓ
NATURAL BIOLÒGICA
www.santandreudellavaneres.cat
SUPLEMENTACIÓ NATURAL
HIGIENE PERSONAL I DOMÉSTICA
COSMÈTICA NATURAL
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Menú diari de dimarts a divendres
de 13 a 16h. i els caps de setmana
migidia i vespre les millors tapes i
aperitius a preus ben asequibles.

NOVETAT:

BIO SALA
- ESPAI TERAPEUTIC
-DIETES
-TERAPIES
COMPLEMENTARIES
ALIMENTACIÓ
NATURAL BIOLÒGICA

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

C/SUPLEMENTACIÓ
de munt, nº43 - 08392
- Llavaneres
NATURAL
Tel:
93 792PERSONAL
85 52
HIGIENE
I DOMÉSTICA

COSMÈTICA NATURAL
NOVETAT:

Bio Sala Espai Terapèutic

No et perdis la reobertura de Colatte
Nova temporada
t’esperem a les galeries del carrer de Munt, al costat
de l’autoescola. Tel: 650 710 821

Dietes, Acupuntura, Massatges
ayurveda, Quiromassatge, Massatge amb vols Tibetans, Ioga, Tallers,
Xerrades i molt més...
C/ de munt, nº43 - 08392 - Llavaneres
Tel: 93 792 85 52













































Camí del Sant Crist 2-4 local 15 - Pla d’en Boet - Mataró
( Front Camp de futbol del Cerdanyola)
manelropademarca@hotmail.com

Tel: 93 757 60 31

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: Campament dels patges reials i Cavalcada de Reis

