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L’Ajuntament de Llavaneres enceta una nova etapa, amb un nou govern municipal. Un govern 

de concentració sorgit de la moció de censura contra Bernat Graupera i el seu govern, que va 

tirar endavant el 29 de març. El nou equip de govern, integrat per onze regidors de diferents 

formacions polítiques, s’estrena amb tres prioritats: la transparència informativa, el diàleg 

obert a tothom i una bona gestió econòmica. 

Coincidint amb aquest canvi polític, la revista municipal també es renova. Teniu a les mans 

la nova publicació, que incorpora un nou disseny gràfic, més modern, i que referma el seu 

compromís de servei públic. La revista incorpora noves seccions, com ara l’espai dedicat a les 

entitats, el tema del mes o el reportatge. També es canvia l’enfocament de l’editorial. A partir 

d’ara, com es mostra amb aquest primer número, no la signa l’alcalde, sinó el consistori. Es 

reitera d’aquesta manera la voluntat que la revista sigui un mitjà de comunicació corporatiu, 

regit per criteris periodístics. 

Una altra novetat és el traspàs de la secció de la tribuna política al web municipal 

santandreudellavaneres.cat. La presència de quatre regidors no adscrits en aquest darrer 

any de mandat i la voluntat que tots els edils puguin tenir-hi veu, tinguin o no tinguin grup 

municipal, han fet reorientar l’apartat que fins ara es dedicava als articles polítics. El web 

municipal crearà properament una nova secció, destacada a portada, que incorporarà els 

escrits de tots els grups i dels regidors no adscrits. El canvi permetrà que els regidors puguin 

explicar, sense els actuals problemes d’espai, els seus posicionaments i propostes. 

La renovació de la revista municipal també ha d’anar acompanyada de l’impuls de la 

participació ciutadana a la ràdio municipal, que té com a repte la potenciació de la programació 

pròpia, amb nous espais informatius, i del naixement d’un nou portal audiovisual que, per 

internet, pugui acostar l’actualitat i la vida cultural i esportiva del municipi als vilatans.

Esperem les cartes dels nostres lectors i també les informacions de les entitats i clubs de 

Llavaneres, per fer-nos-en ressò! Gràcies!
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Canvi 
de govern 
a Llavaneres

“Ha estat una decisió molt meditada i 

consensuada. Tanquem una etapa 

de crispació que no ha estat bona 

per a ningú. Governarem amb diàleg, 

transparència i bona gestió”

Juan Manuel Garcia

Regidor de CiU i nou alcalde de Llavaneres

“Agraeixo sincerament la tasca dels regidors del 

meu govern. Felicito el proper alcalde i li desitjo 

molta sort: fer un govern de sis formacions 

no serà fàcil”

Bernat Graupera. Alcalde sortint

“No serà fàcil però aquesta és l’única alternativa: 

no podíem tancar els ulls, i ara hem recuperat 

la il·lusió”

Marta Alsina. Regidora de CiU

Les frases

Una moció de censura 

promoguda per onze 

regidors deixa fora 

de l’alcaldia Bernat 

Graupera i el govern 

que mantenia 

amb el PP

Juan Manuel Garcia 

és el nou alcalde 

de Llavaneres, i els 

portaveus de CiU, ERC, 

GLL, PSC i SOS són els 

nous tinents d’alcalde

“Senyor Graupera, s’ha guanyat a pols 

aquesta moció. Governarem amb 

fermesa, transparència i humilitat”

Nani Mora. Portaveu d’ERC

“Aquí han prevalgut les 

diferències personals i no la gestió. 

Deixem la nevera plena”

Carlos Bartomeu Portaveu del PP

“No ha aconseguit ser l’alcalde de tots, li ha faltat 

generositat i respecte. Tanquem una etapa de 

manca de transparència i de papers amagats”

Joan Rubal. Portaveu de GLL

“Hi ha una altra manera de fer política, 

sí és possible”

Mireia Neira. Portaveu del PSC

“Tinc la certesa que al final David vencerà Goliat. 

Farem un poble amb cor, de futur i el farem amb 

tothom”

Josep Ruiz. Portaveu de SOS Llavaneres

“Espero que tirin endavant l’obra pública en què hi 

hem estat treballant, en especial el pavelló. Estic a 

la seva disposició, em preocupa Llavaneres”

Sandra Carreras. Regidora de govern sortint

“Tornem amb una nova tripulació i amb nou 

capità. Això és un acte de llibertat”

Salvador Ramon. Regidor no adscrit

La moció de censura presentada, per onze regidors de CiU, ERC, GLL, PSC, SOS i dos 
regidors no adscrits, contra el fins ara alcalde Bernat Graupera i el seu govern –format 
per dos regidors de la llista amb què CiU es va presentar a les eleccions del 2011 i els 
tres edils del PP-, va prosperar dissabte 29 de març, en una sessió extraordinària que 
va omplir de gom a gom la sala de plens de l’Ajuntament de Llavaneres. Graupera va 
defensar la seva gestió, durant els gairebé set anys que ha ocupat l’alcaldia, però la moció 
va acabar prosperant amb 11 vots a favor i 6 en contra. En ser proclamat nou alcalde, 
Juan Manuel Garcia Concepción va anunciar la formació d’un govern de concentració que 
basarà la seva acció municipal “en la transparència, el diàleg i una bona gestió”. Garcia va 
anunciar que la primera acció del nou govern serà encarregar una auditoria econòmica 
per conèixer la situació “real” del consistori.
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Lluís Nogueras 
i Moulines. CiU
1r tinent d’alcalde 
i regidor de Comunicació, 
Participació i Ensenyament

Joan Rubal 
i Díaz. GLL
3r Tinent d’alcalde i 
regidor de Recursos 
Humans i Medi Ambient 
i Sostenibilitat

Carlos Bartomeu
Castro. PP
Portaveu

Marta Alsina 
i Freginals. CiU
Regidora de Joventut 
i Habitatge

Emili Minguell 
i Parent. GLL
Regidor d’Esports 
i Sanitat

Antoni Costa Matas, 
Tono. PP
Regidor

Antoni Majó Vives. 
PP
Regidor

Nani Mora 
i Buch. ERC
2n Tinent d’alcalde i regidor 
de Promoció Econòmica, 
Empresa, Comerç i Turisme, 
i Cultura

Mireia Neira 
i Marí. PSC
4t Tinent d’alcalde 
i regidora de Mobilitat 
i Transports

Bernat Graupera 
i Fàbregas
Regidor no adscrit

Albert Sala 
i Martínez. ERC
Regidor d’Hisenda i del 
Servei Municipal d’Aigües

Josep Ruiz 
i Royo. SOS Llavaneres
5è Tinent d’alcalde 
i regidor d’Urbanisme 
i Manteniment 

Josep Molins 
i Puig
Regidor no adscrit

Gemma Martín 
i Villanova. ERC
Regidora de Serveis 
Socials i Igualtat

Juan Manuel Garcia
Concepción. CiU
Alcalde i regidor 
de Governació, 
Solidaritat i Cooperació

Salvador Ramon 
i Paulí. No adscrit
Regidor de Serveis 
Municipals, Tecnologies 
i Telecomunicacions

Sandra Carreras 
i Ruiz
Regidora no adscrita

Regidors 
de l’oposició

Govern 
municipal
El nou cartipàs municipal
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L’estalvi en retribucions a càrrecs 
electes es destinarà a pagar 
factures pendents

El ple de l’Ajuntament de Llavaneres va 
aprovar, el 8 d’abril, les retribucions dels 
càrrecs electes, que no inclouen cap 
dedicació exclusiva i que seran variables 
en funció de les assistències als plens, 
juntes de govern i comissions de delegats. 
La proposta va rebre els vots a favor dels 11 
regidors del govern (CiU, ERC, GLL, PSC, 
SOS i regidor no adscrit) i el vot en contra 
del PP i dels tres regidors no adscrits de 
l’oposició. El regidor d’Hisenda, Albert Sala, 
va destacar que el nou consistori tindrà 
un cost de 150.000 euros per any, 105.000 
menys que l’anterior, que suposava una 
despesa de 255.000 euros anuals. El nou 
govern municipal es compromet a traduir 
aquest estalvi en una gestió pública bona 
i responsable.

Les assignacions, en xifres
Els regidors de govern percebran un 
màxim de 850 euros al mes -amb un límit 
de 12 pagues-, tret de l’agost, en què no 
hi haurà sessions plenàries ni juntes. A 
més, els portaveus dels grups municipals 
rebran 25 euros per comissió informativa, 
amb un màxim de 12. Pel que fa a l’alcalde, 
la retribució màxima serà de 1.800 euros 
al mes, també a excepció de l’agost. La 
retribució dels regidors de l’oposició 
serà de 150 euros al mes, sense comptar 
també el mes d’agost. D’altra banda, es 
convida el portaveu del grup municipal 
de l’oposició a participar en la junta de 
govern, amb la mateixa assignació. Cal 

tenir en compte que aquestes retribucions 
entren en vigor al mes d’abril i per tant 
només afecten 9 mensualitats. En relació 
als grups municipals, el ple va aprovar 
una retribució de 100 euros fixos per grup 
i de 75 euros per regidor, al mes, quantitat 
que no percebran els regidors no adscrits. 
Aquesta proposta s’equipara a l’aprovada 
pel ple d’organització del juny de 2011, que 
posteriorment s’havia rebaixat.

L’equip de govern (CiU, ERC, GLL, PSC, SOS 
i el regidor Salvador Ramon)  va aprovar, 
en un ple extraordinari, dimarts 15 d’abril, 
una modificació de crèdit que permetrà 
pagar factures pendents d’aquest any 2014 
per un valor de 82.302,34 euros. 

Aquests diners s’han obtingut de l’estalvi 
que suposa la rebaixa de les retribucions 
dels càrrecs electes del nou consistori, 

que representa una reducció de 105.000 
euros anuals a les arques municipals 
i que s’aplicarà a partir d’aquest mes 
d’abril. Són, per tant, els diners que 
l’Ajuntament s’estalviarà corresponents a 
les nou mensualitats d’aquest 2014. “Es 
tracta de la primera decisió que ha pres 
aquest govern i que demostra el nostre 
compromís i la nostra responsabilitat”, ha 
declarat el regidor d’Hisenda, Albert Sala.

Un estalvi de 105.000 euros 
per any en retribucions 
a càrrecs electes

No hi haurà cap 

dedicació exclusiva 

i les retribucions seran 

variables, en funció 

de l’assistència a les 

sessions públiques

El govern municipal 

aprova una modificació 

de crèdit amb 82.302,34 

euros per pagar 

proveïdors petits i mitjans
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La fi d’un malson

Les famílies Mora i Bañeres, en la recepció a la plaça de la Vila de Llavaneres, dissabte 29 de març. A la dreta, una de les concentracions 
en suport als detinguts i altres moments de la benvinguda als pilots del Dakar i de la roda de premsa posterior.
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Xavi Mora i Jordi Bañeres, 
ovacionats en dues 
rebudes multitudinàries 
a Canet i a Llavaneres, 
després de 36 dies que 
mai no oblidaran
Fa 36 dies del seu empresonament a 
Lilla (França). És divendres 28 de març. 
24 hores hores abans, Llavaneres i Canet 
s’han tornat a aplegar per reclamar el seu 
alliberament. Una plaça de la Vila plena de 
gom a gom cridant: “Llibertat, llibertat!”, i 
amb l’actor Joel Joan llegint el manifest, 
i els pilots del Dakar Nani Roma, Joan 
Pedrero, Rosa Romero i Jordi Juvanteny, 
el periodista Xavier Sardà, les famílies, els 
amics, els veïns.... demanant justícia.

Cinc setmanes des que els participants del 
Dakar Xavi Mora i Jordi Bañeres van ser 
reduïts a punta de pistola en una estació 
de servei on havien parat per descansar 
del viatge de tornada a casa. El 20 de febrer 
havien viatjat de Barcelona a Le Havre per 
recollir el camió d’assistència de l’equip 
Epsilon, que havia estat 21 dies en un 
vaixell de càrrega procedent del port xilè 
de Valparaiso.

El jutge francès dóna l’ordre, per fi. En 
Xavi i en Jordi són lliures! Sense càrrecs 
i sense fiança. S’ha demostrat que no 
tenien res a veure amb els 1.400 quilos 
de droga amagats al camió del Dakar, 

que ells “només conduïen un camió”. Es 
passen la nit caminant per París, després 
de setmanes tancats en un presó molt 
perillosa amb 900 individus violents a qui 
ningú no voldria trobar-se pel carrer.

L’endemà arriben a Catalunya. La trobada 
amb les seves dones, la Lídia i la Marta, 
i els seus fills a l’aeroport posa fi a un 
malson injust i despietat. A la tarda, tot 
i el cansament, surten als carrers dels 
seus pobles a rebre un bany de masses, 
acompanyats del seu advocat, Etienne 
Bataille. Canet i Llavaneres els rep com 
a herois: una multitud fidel que dijous 
rere dijous s’ha concentrat per exigir 
justícia. Ara són ells els que parlen: per 
donar les gràcies a tots per aquest suport 
incondicional que ha rebut la campanya 
de defensa de la seva innocència, molt 
activa a les xarxes socials i als mitjans de 
comunicació. Un suport popular clau per 
accelerar la seva posada en llibertat. 

Ara toca reprendre les seves vides. No 
descarten tornar algun dia al Dakar, 
però és evident que l’organització té un 
problema de seguretat que ha de resoldre.

7



8

Llavaneresinfo

Actualitat

El pas de La Volta Ciclista a Catalunya 
per Llavaneres va despertar, dilluns 24 
de març, la curiositat dels veïns del poble, 
que es van acostar fins a la carretera de 
Mata i l’avinguda de Catalunya per anar 
a veure passar els ciclistes. Al seu pas, 
la gent que hi havia concentrada els va 
animar amb crits i aplaudiments.

Expectació per 
veure la “Volta” 
per Llavaneres

Durant el 2013, l’activitat delictiva al 
municipi ha mantingut la tendència de 
l’any anterior, en què es va produir un 
augment de les faltes i els delictes. Així es 
recull en la memòria del 2013 de Policia 
Local de Llavaneres. Durant l’any passat 
la xifra total de delictes i de faltes produïts 
i coneguts a Sant Andreu de Llavaneres va 
ser de 399, un més que l’any 
2012, xifra que s’equipara 
també a les dades del 2010. 

A Llavaneres, de delictes, 
n’hi va haver un total de 276, 
un 5,48% menys que el 2012, 
dels quals es van resoldre un 
34%. Les faltes, en canvi, van 
augmentar: de 106 el 2012 a 
123 l’any passat. El fet més 
destacat és l’increment dels robatoris 
a domicilis, que es van incrementar un 
14,2% respecte l’any anterior: de 49 casos 
durant el 2012 a 56 robatoris durant el 
2013. D’altra banda, destaca positivament 
el descens del nombre de delictes contra 
el patrimoni, que s’ha reduït en un 13,81%, 
de 239 casos el 2012 a 206 el 2013.

Pel que fa a l’accidentalitat, s’ha 
mantingut respecte l’any anterior. Durant 
el 2013, la Policia Local va intervenir en 
29 accidents, dos més que l’any anterior. 
Catorze dels sinistres es van produir en 
vies interurbanes; i n’hi va haver 15 en vies 

urbanes. Del total d’accidents, en onze 
dels casos hi va haver ferits, alguns d’ells 
greus. Entre d’altres, es van registrar 18 
col·lisions entre vehicles, set casos de xocs 
contra objectes fixes i un atropellament. 

A més, es van retirar 14 vehicles 
abandonats de la via pública, cinc 

menys que el 2012 (10 
a petició del propietari, 
3 actuacions d’ofici i un 
expedient de residu). Pel 
que fa al servei de grua, 
es van efectuar 48 serveis.

D’altra banda, la Policia Local 
de Llavaneres va tramitar 36 
denúncies al Servei Català 
de Trànsit, 17 més que el 

2012, la majoria per no haver passat l’ITV 
(12 casos), per manca d’assegurança 
dels vehicles (8), per alcoholèmia (6), per 
conducció temerària (1) i per problemes 
amb el permís de conducció (8). 

En l’apartat de denúncies judicials, 
durant el 2013, la Policia va instruir 153 
casos, 32 menys que l’any passat: 57 per 
faltes penals i 96 per delictes. D’altra 
banda, durant el 2013 es van registrar un 
total de 31 detinguts i imputats, quatre 
més que l’any anterior. De les dades del 
2013, destaquen també les 242 citacions 
judicials practicades per la Policia Local.

Es manté 
l’activitat delictiva 

La nota negativa és l’increment 

dels robatoris a les llars 

respecte el 2012
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Els pèsols 
de Llavaneres, 
a les millors 
cuines del món

Els germans Roca 

i Albert Adrià, 

entre els cuiners 

catalans que cuinen 

pèsol garrofal

Serà una bona temporada de pèsols a 
Llavaneres. No hi ha hagut gelades i al 
febrer ja va treure el cap la primera collita. 
Des del març, els productors locals estan 
collint els pèsols i si tot va bé la temporada 
s’allargarà fins al maig. La textura i la 
dolçor dels pèsols de Llavaneres han 
aconseguit captivar els paladars més 
exigents i ara no hi ha cuiner de prestigi 
que no encarregui els pèsols de la seva 
carta a una de les hortes de Llavaneres 
que gaudeixen de la certificació de qualitat. 

El celler de Can Roca
Des de fa un any, Francesc Pera d’Horta 
Pera de Llavaneres serveix pèsol garrofal 
de la finca familiar al Celler de Can 
Roca, a Girona, un dels restaurants 
més prestigiosos de l’actual panorama 
internacional. “Els vénen a buscar 
personalment: volen veure com els collim”, 
explica Pera, que comenta: “Què que els hi 
agrada més? En Joan diu que la textura 
és especial, són diferents!” A més de Can 
Roca, l’Horta Pera serveix pèsol a molts 
restaurants de la vila: ja té l’encàrrec del 
Restaurant del Club Nàutic El Balís per al 
sopar de gala del 25 d’abril. En Francesc 
s’encarrega juntament amb el seu germà 
Josep de la finca familiar, que van heretar 
de l’avi Joan i del pare, en Josep.

El nou “gastrobar” d’Adrià
L’altre gran nom propi és Albert Adrià, 
germà del que durant molts anys ha estat 
el millor cuiner del món, Ferran Adrià. 
Aquest any, l’Horta Marcó li ha començat 
a servir pèsol garrofal de Llavaneres per 
al seu nou restaurant Tickets, a Barcelona, 

un “gastrobar” de tapes d’autor. També 
mengen pèsol de Can Marcó els clients 
de Can Ravell o del restaurant Nectari, de 
Barcelona, entre d’altres. Marc Bertran, 
d’Horta Marcó, explica que aquest any 
tornaran a repetir l’experiència del pèsol 
en conserva, guardant una part de la 
collita, com l’any passat. 

Maridatge amb vins d’Alella 
A Horta Graupera tenen un projecte en 
marxa amb el cuiner Sergi de Meià, fins ara 
als fogons del Monvínic i ara al capdavant 
d’un nou espai, el Restaurant De Meià. 
També serveixen pèsol a un restaurant de 
Madrid. A més, repetint l’experiència de 
l’any passat, al mes d’abril han participat 
en un maridatge de pèsol de Llavaneres i 
vins d’Alella, al costat del Celler Alta Alella.

L’Hispània, un clàssic
I la llista continua amb Horta Rabassa i 
la seva fidel i inseparable relació amb les 
germanes Reixach del restaurant Hispània 
d’Arenys de Mar. Francesc Rabassa 
recorda que els seus pares van començar a 
servir pèsols a l’Hispània fa 30 anys. “Junts 
vam començar a remuntar la promoció del 
pèsol de Llavaneres”, comenta Rabassa, 
que destaca que al llarg de tots aquests 
anys han servit pèsol de la seva finca al 
gran cuiner Ferran Adrià, quan encara 
capitanejava El Bulli, i a Santi Santamaria. 
Els pèsols de Can Rabassa també viatgen 
cada temporada a Madrid, al restaurant 
Zalacaín. A Llavaneres, hi ha altres dues 
hortes, l’Horta Marré i l’Horta Tresserras-
Tudela, que és de nova creació i ja ha 
aconseguit el certificat. 

El cap de setmana del 25 al 27 d’abril 
és la data escollida per a la celebració 
de la 15a Festa del Pèsol de Llavaneres. 
Hi haurà sopar, fira i degustació 
popular: tres dies per difondre les 
excel·lències culinàries del pèsol 
garrofal de Llavaneres, reconegut amb 
una marca de garantia de qualitat. 
A més, les jornades gastronòmiques 
estan en marxa des del 28 de març i 
s’allargaran fins al 27 d’abril en una 
desena de restaurants. 

Més informació:

DEL 25 AL 27 D’ABRIL,

FESTA GROSSA

Francesc Pera a l’horta familiar
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Les xifres de la memòria de la Regidoria 
de Benestar Social del 2013 evidencien 
que els problemes econòmics de part 
de la població de Llavaneres són cada 
cop més nombrosos. Amb els pocs 
recursos disponibles que tenen a 
l’abast, el serveis socials municipals, 
en constant col·laboració amb Càritas 
parroquial i també amb Creu Roja, tracten 
d’acompanyar aquestes famílies amb 
situació de dificultat econòmica. Durant 
l’any passat, l’equip de Serveis Socials 
municipals va atendre 792 persones i va 
realitzar 1.001 atencions directes.

Els problemes econòmics van ser la 
principal problemàtica dels veïns que 
durant el 2013 es van adreçar a les 
oficines municipals dels serveis socials, 
ubicades a Ca l’Alfaro. La segona 
problemàtica va ser la manca d’ocupació 
(80 casos), seguit dels problemes de salut 
(109 casos) i de dificultats amb l’habitatge 
(55 casos). L’atenció a discapacitats (80), a 
persones amb problemes d’aprenentatge 
o amb mancances socials són altres 
de les realitats a què l’equip de Serveis 
Socials fa front de manera quotidiana per 
donar suport a les persones. 

En relació al Servei d’Atenció al Domicili 
(SAD), durant el 2013 es van atendre 
38 persones, 10 més que durant l’any 
anterior. Aquest servei, que s’ofereix 
a través d’un conveni amb el Consell 
Comarcal del Maresme, atén persones 
de totes les edats, des de famílies amb 
infants fins a persones grans. Els serveis 
són diversos, en funció de la necessitat de 
les persones. A més, també es coordina 
el servei de Teleassistència, adreçat 
principalment a persones majors de 65 
anys que visquin soles i tinguin algun 
problema d’autonomia personal.

Els Serveis Socials municipals 
van atendre 792 usuaris durant el 2013

Les xifres de la recollida selectiva a 
Llavaneres van millorar lleugerament 
durant l’any 2013, en relació a les tones 
recollides durant el 2012. Segons es 
desprèn de la memòria presentada per 
la Regidoria de Medi Ambient, durant 
el 2013 es va reciclar el 57,86% de les 
escombraries, tres punts i mig més 
que l’any anterior però encara molt per 
darrere dels nivells aconseguits l’any 
2008, any en què es va reciclar el 65,29% 
del volum de les escombraries que el 
municipi genera. Quant a fraccions, el 
percentatge de recollida d’envasos i de 
vidre es van mantenir. En canvi, es van 
reduir les aportacions d’orgànica, paper i 
resta, unes dades que des de la Regidoria 
de Medi Ambient atribueixen a la caiguda 
del consum a causa de la crisi econòmica. 
La nota negativa és que es va mantenir 
una elevada presència d’impropis tant 
en els envasos com en l’orgànica, fet que 
causa perjudicis econòmics al municipi. 
Pel que fa a la deixalleria municipal, 
durant el 2013 hi va haver més visites però 
menys aportació de tones de residus. La 
nota positiva és la reducció de les tones 
de rebuig; per tant dels residus aportats 
a la deixalleria, se’n va poder reciclar un 
percentatge més elevat que el 2012.

Lleugera remuntada 
en recollida selectiva 
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Curs de Seguretat 
Alimentària 

La Regidoria de 
Sanitat de Llavaneres 
ha programat un 
curs sobre seguretat 
alimentària per al 
proper 12 de maig. La 

formació és oberta a tothom i s’impartirà a 
través del Consell Comarcal del Maresme. 
El curset es farà a la Biblioteca municipal 
(carrer Clòsens, 65) en horari de matí, de 9 
a 14.30 hores. El preu és de 25 euros i les 
inscripcions estan obertes fins al 5 de maig. 
La sessió permetrà als assistents conèixer 
i fomentar el compliment  de les normes 
d´higiene alimentària en el treball habitual 
dels manipuladors d´aliments; prevenir 
les malalties de transmissió alimentària 
i implementar sistemes d´autocontrol 
basats en l´anàlisi de perills i punts crítics 
de control (APPCC).

Llavaneres va viure amb intensitat la festa 
del Carnestoltes el passat diumenge 2 de 
març. Una diada ben complerta que va 
començar a les 12 del migdia a la plaça 
de la Vila amb la recuperació d’una antiga 
tradició: el ball de gitanes, interpretat per 
la Colla de Gitanes de Mataró. L’activitat, 
organitzada per la Secció de Cultura d’El 
Casal, va comptar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. Mentrestant a El Casal 
s’anava cuinant l’escudella de recapta, 
un clàssic d’aquestes dates. Ja a la tarda, 
es va donar pas a la festa de Carnaval, 
primer amb rua pels carrers del poble i, 
tot seguit, amb ball de disfresses amb la 
companyia Xip Xap a la sala polivalent i amb 
berenar infantil, organitzat per la Xarxa 
d’espectacles i El Casal de Llavaneres, 
amb el suport de l’Ajuntament. A més, 
durant tot el dia es va poder visitar al 
passeig de la Mare de Déu de Montserrat 
el Mercat de Vi i Formatge

El termini de preinscripcions a les 
llars d’infants municipals Minerva i 
Sant Nicolau per al curs 2014-2015, 
adreçades als nens i nenes de 4 mesos 
a 3 anys, es farà del 5 al 16 de maig. Les 
dues escoles bressol van programar 
les jornades de portes obertes per 
als dies 5 i 26 d’abril perquè les 
famílies puguin conèixer els centres. 

Ajudar els fills a afrontar el canvi d’etapa 
escolar cap a la secundària. Aquest va 
ser l’objectiu de la xerrada que, dijous 
20 de febrer, van seguir a la sala de 
plens de l’Ajuntament una trentena de 
persones. La sessió, conduïda per Antoni 
Argent, professor d’institut, escriptor i 
economista, s’adreçava a mares i pares 
d’alumnes de 5è i 6è de primària. La va 
oferir la regidoria d’Ensenyament a través 
de la Diputació de Barcelona.

De l’11 al 21 de març, un cop realitzades 
les jornades de portes obertes, les 
escoles d’ensenyament infantil i 
primari i l’institut de Llavaneres van 
portar a terme les preinscripcions 
escolars per al proper curs 2014-2015. 

Les preinscripcions van arribar 
després d’un difícil procés per decidir 
l’assignació de les línies de P3 per al 
proper curs escolar a les tres escoles de 
Llavaneres. Inicialment, el departament 
d’Ensenyament va proposar l’eliminació de 

la línia de P3 a l’Escola Labandària, ja que 
les altres dues escoles, el Sant Andreu i el 
Serena Vall, han patit tancament d’aules 
des de fa anys, coincidint amb el descens 
demogràfic que ha fet reduir de 5 a 4 les 
línies de P3 que s’assignen al municipi. 
La campanya impulsada per la comunitat 
educativa del Labandària i el suport del 
consistori van evitar el tancament del 
P3 del centre, per al curs 2014-2015. 
Finalment, el departament va decidir 
assignar una línia a cada escola i atorgar 
la quarta en funció de les preinscripcions. 

Preinscripcions a 
les llars d’infants

Els fills 
es fan adults

Tradició i disfresses

Preparant el nou curs escolar
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El Museu Arxiu de Llavaneres ha mostrat 
del 7 de març al 21 d’abril Catàleg de 
mirades, l’exposició dedicada a l’obra de 
Mariano Cabellos. Establert a Mataró i 
molt vinculat a Llavaneres, l’artista hi 
mostra les seves escultures, pintures 
i dibuixos. Al voltant de l’exposició, el 
Museu va organitzar el 5 d’abril una visita 
comentada pel mateix autor i també es 
va oferir una taula rodona a càrrec de 
Cabellos i de l’artista local Tomàs Safont-
Tria, un interessant intercanvi d’opinions 
i matissos sobre el paisatge en l’art. 
Mariano Cabellos va néixer a Atienza 
(Guadalajara), l’any 1960. La vocació 
artística se li va despertar des de molt 
nen, envoltat d’art sacre i civil, en una 
vila carregada d’història i d’elements 

Gaspar Sala i Ros, conegut pastisser de 
Llavaneres, va morir el 5 de febrer, als 91 
anys. Sala va ser el creador de la Coca de 
Llavaneres, les postres per excel·lència 
de la gastronomia local, i per reconèixer-
li el mèrit, l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres li va lliurar, l’any 2012, 
el guardó de la Coca d’Or. El funeral de 
comiat va tenir lloc divendres 7 de febrer, 
en una església de Sant Andreu plena a 
vessar. L’Ajuntament de Llavaneres vol 
expressar públicament el reconeixement 
a Gaspar Sala i Ros.

Roser Capdevila porta a Llavaneres 
una selecció d’objectes de cartró i de 
papers pintats de diverses mides i 
formats que, a primer cop d’ull, poc 
tenen a veure l’un amb l’altre, difícils 
de lligar cronològicament i d’agrupar 
temàticament. Però que expliquen potser 
una mica, o molt, d’aquesta artista, de la 
seva manera de ser i d’entendre la vida. 
Molts són capses de cartró als quals la 
Roser dóna una segona oportunitat, una 
nova vida reencarnades en instruments 
o quadres o circs... que ella omple de 
contingut, els dota de personalitat 
pròpia, i els construeix un passat i 
un present tan sacsejats com el futur 
que els espera. La resta de peces són 
alguna cosa més que l’eina per explicar 
rondalles o històries de les persones que 
les han inspirat, són dibuixos fantàstics 
plens d’ironia que ella pensa i crea per 
divertir-se, i que ofereix i dedica als 
altres, buscant sempre aliats dins la 
família i còmplices entre els amics.

Anna Batet, comissària de l’exposició

Mirades particulars

Llavaneres acomiada 
Gaspar Sala

Roser Capdevila i Valls 

El Museu Arxiu de Llavaneres presenta del 
29 d’abril al 8 de juny l’exposició dedicada 
a la il·lustradora Roser Capdevila, 
internacionalment coneguda i reconeguda 
per ser la creadora de Les Tres Bessones. 
La mostra s’inaugurarà el proper dimarts 
29 d’abril, a les 19.30 hores, a Can Caralt, 
amb la presència de l’artista, que també 
serà la convidada d’honor al sopar de gala 
de la 15a Festa del Pèsol, divendres 25 
d’abril. A l’exposició, Capdevila exhibirà 
una selecció d’objectes i d’obres d’art que 
defineixen la personalitat i la capacitat 
creativa de l’artista. 

 a Llavaneres
Can Caralt mostrarà 

la força creativa 

de la mare 

de “Les Tres Bessones” 

estètics. L’exposició que Can Caralt 
ha exhibit ara un recorregut per tres 
disciplines plàstiques; tècniques que es 
complementen entre elles i que són el 
vehicle amb què s’expressen quatre eixos 
temàtics: el paisatge, Cadaqués, la natura 
morta i la música. 
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La presidenta de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Carme Forcadell, va omplir la 
sala polivalent d’El Casal de Llavaneres, 
el passat 8 de març, en una trobada 
organitzada per l’ANC de Llavaneres en 
col·laboració amb les 3 Viles. Forcadell, 
que és també lingüista, fundadora de 
la Plataforma per la Llengua i membre 
de l’executiva d’Òmnium Cultural de 
Sabadell, va explicar de manera didàctica 
el procés cap a la independència que 
defensa l’Assemblea. L’acte va estar 
conduit per l’actor llavanerenc Xavier 
Noms i va comptar amb música en directe. 
A més de la conferència de Forcadell, es va 
confeccionar un mosaic amb l’estelada i es 
va brindar per la independència amb cava.

L’associació La Dona per la Dona va 
celebrar els seus vint anys de trajectòria 
coincidint amb el Dia Internacional de la 
Dona treballadora. La Dona per la Dona 
és una de les associacions més actives 
de Llavaneres. L’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres felicita l’entitat per 
tots aquests anys de feina i d’il·lusions 
compartides i l’encoratja a continuar 
el camí. Per commemorar aquest 20è 
aniversari, divendres 7 de març va tenir 
lloc el tradicional sopar de germanor, que 
va reunir unes 65 persones al restaurant 
Handicap 1. L’endemà dissabte 8 de març, 
voluntàries de l’associació van repartir 
obsequis pel carrer entre totes les dones 
del poble, com ja és tradició. 

Els Banyuts de Llavaneres, la colla 
de diables d’El Casal de Llavaneres, 
presentarà la primera bèstia de foc de 
la vila per la Festa Major de la Minerva. 
La mascota està actualment en fase de 
gestació al taller d’un artesà maresmenc: 
de moment s’ha fet pública aquesta 
imatge, que correspon a l’ecografia 
de les primeres setmanes del fetus, i 
s’ha avançat que serà una barreja entre 
esquirol i porc senglar. Per tal de trobar 
l’origen de la bèstia, la colla ha convocat 

un concurs literari: volen trobar la 
narració que ho expliqui. 

El certamen s’adreça a alumnes, famílies 
i professorat de l’Institut de Llavaneres, 
però també està obert a veïns i veïnes de 
Llavaneres. Les obres s’havien de lliurar 
fins l’11 d’abril, a l’institut o a El Casal de 
Llavaneres. El premi és una càmera de 
fotos digital i es lliurarà en el decurs de 
la presentació de la bèstia, per a la Festa 
Major de la Minerva 2014.

Israel Núñez (1:48:56) i Mar Franco 
(2:23:14) es van proclamar vencedors 
en les respectives categories, de la 12a 
Marxa BTT Llava Rocks, que El Casal de 
Llavaneres va organitzar el 16 de març. 
Pel que fa a la classificació masculina 
local, Xavier Guiteras (2:19:59) va ser 
el més ràpid i, en categoria femenina 
local, Carme Albors va repetir la primera 
posició aconseguida el 2012. Marc Bada va 

Carme Forcadell 
omple El Casal

20 anys de La Dona 
per la Dona 

Llavaneres 
estrenarà bèstia 
de foc per 
la Minerva 

Israel Núñez 
i Mar Franco 
s’imposen en la 
Marxa BTT 
Llava Rocks 

Llavaneresinfo

Les entitats

imposar-se en categoria infantil i el premi 
de muntanya va ser per al guanyador de la 
Marxa, Israel Núñez. 

També es va reconèixer el mèrit al ciclista 
més jove, Joaquim Martí, de 7 anys, i al 
més veterà, que va tornar a ser Ricard 
Royo, de 62. La 12a Marxa BTT Llava Rocks 
de Sant Andreu de Llavaneres va comptar 
amb la participació de 138 ciclistes.
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Dimarts 22 d’abril
19.30 h/ El Casal de Llavaneres 
(Sala de lectura)
Conferència: “Què és el tapping?” 
Transformar la teva vida és a les 
teves mans, a càrrec de Joan 
Ortín. Organitzat per El Casal de 
Llavaneres. Obert a tothom

Dimecres 23 d’abril
Tot el dia, pels carrers del poble
Sant Jordi: venda de roses i 
llibres.Organitzat per Regidoria 
de Promoció Econòmica

De 17.00 a 20.00 h/ Can Caralt
Per Sant Jordi, visitar el Museu 
té regal!
Visita el Museu i emporta’t 
de regal una de les nostres 
publicacions. Organitzat per 
Museu-Arxiu de Llavaneres

Dissabte 26 d’abril
10.00 h/ CN El Balís
3r Ral·li del Maresme 
de Cotxes Clàssics Tot el dia
Organitzat per Grup-5 Clàssicrally

Dimarts 29 d’abril
19.30 h/ Can Caralt
Inauguració de l’exposició 
dedicada a Roser Capdevila
Fins al 8 de juny
Organitzat per Museu Arxiu 
de Llavaneres

Diumenge 11 de maig 
9.00 h/ Passeig de Jaume Brutau
2n Trail de muntanya Dolmen 
Trail Race
Més informació 
www.dolmentrailrace.com

9.30 h/Esplanada del passeig 
de Jaume Brutau
Exposició canina de bellesa per 
a tot tipus de gos (amb o sense 
pedigree): puntuable per al 
Campionat de Catalunya - Millor 
Gos de Catalunya 2014
Inscripcions: de 9.30 a 10.30h Inici 
de l’exposició: 11.00 h.
Durada: Fins a les 15.00 h
Organitzat per Reial Federació 
Canina de Catalunya, 
amb la col·laboració 
de la Regidoria de Sanitat

Dilluns 12 de maig
9.00 h/ Biblioteca municipal
Curs de Seguretat Alimentària
Fins a les 14.30 h
Preu: 25 euros
Inscripcions fins al 5 de maig
Organitzat per Regidoria de 
Sanitat

Dissabte 17 de maig 
19.00 h/ Can Caralt
Música i art
Visita guiada i musicada 
al Museu-Arxiu de Llavaneres 
amb motiu del Dia Internacional 
dels Museus. Organitzat per 
Museu-Arxiu de Sant Andreu de 
Llavaneres, amb la col·laboració 
de l’Escola Municipal de Música 
de Llavaneres

Divendres 21 de maig
19.15 h/ Casal de Joves
Xerrada: “Alimentació saludable 
per a pares i mares d’infants 
d’educació infantil”
A càrrec d’Espai Cognoos
Organitzat per Ajuntament de 
Llavaneres, amb el suport de 
Diputació de Barcelona

 Dissabte 31 de maig 
12.00 h/ Biblioteca Municipal
L’hora del conte
“El petit món del Petit Príncep”, 
amb la rondallaire Assumpta 
Mercader. Organitzat per 
Biblioteca Municipal

L’ESTIU 
A LLAVANERES
 
Casal d’estiu 2014
Del 25 de juny a l’1 d’agost
Adreçat a nens i nenes nascuts 
entre el 2001 i el 2011 
Casal Esport Mar
Del 30 de juny a 25 de juliol
Adreçat a nens i nenes nascuts 
entre el 2001 i el 2007
Reunió informativa:
Dijous, 8 de maig
20.30 h/ El Casal de Llavaneres
Més informació i inscripcions, 
www.santandreudellavaneres.cat
 Organitzat per Regidoria 
d’Ensenyament

Mostra Gastronòmica
Del 28 de març al 27 d’abril
Als restaurants participants

Divendres 25 d’abril
10.00 h Intercanvi escola 
i municipi. Lliurament del treball 
sobre el pèsol elaborat pels 
alumnes de les escoles locals
Plaça de la Vila
21.00 h 7è Sopar del Pèsol
Club Nàutic el Balís
Cal inscripció i pagament 
previ al restaurant. 
Durant el sopar, lliurament  
de la distinció 8è 
Pèsol d’Or

Dissabte 26 d’abril
10.00 h Exposició i venda a 
càrrec de productors de pèsols i 
comerciants.
Horari: de 10.00 a 14.00 h i de 
17.00 a 20.30 h 
Parc de Ca l’Alfaro
17.30 h  Anem a jugar! Activitat 

infantil amb recuperació dels 
jocs tradicionals de cucanya
Parc de Ca l’Alfaro
18.00 h  Lliurament dels premis 
de la Mostra Literària de Sant 
Andreu de Llavaneres 2014
Sala de plens de l’Ajuntament
Organitzat per Regidoria 
de Cultura

Diumenge 27 d’abril
10.00 h Exposició i venda a 
càrrec de productors de pèsols i 
comerciants.
Parc de Ca l’Alfaro
12.00 h Degustació dels pèsols 
ofegats de Llavaneres elaborats 
pels restauradors de la comarca 
i d’altres delícies ofertes pels 
diversos establiments locals.
Parc de Ca l’Alfaro
Durant el dos dies d’exposició 
i venda de productes hi haurà 
una parada en la qual es podran 
comprar els tiquets per a la 
degustació de diumenge.

Abril / Maig 2014

Del 28 de març al 27 d’abril de 2014

15a Festa del Pèsol 
i la Coca de Llavaneres

El Museu Arxiu de Llavaneres organitza una visita guiada i 
musicada amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el 
proper dissabte 17 de maig, a les 7 de la tarda. L’activitat es 
fa amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música de 
Llavaneres i l’entrada és lliure.

La Regidoria de Cultura lliurarà els premis de la Mostra Literària 
2014 el proper dissabte 26 d’abril, a les 6 de la tarda, a la sala 
de plens. A més de fer públic el veredicte del jurat, s’obsequiarà 
els assistents amb el recull de treballs guanyadors de la Mostra 
Literària del 2013.

Música i Art

Mostra literària



Tota la 
informació 
municipal, al dia, 
la trobareu a:
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Fira nàutica d’ocasió 
al Port Balís

Llavaneres, a la guia 
“Modernisme al Maresme” 

De l’1 al 10 de maig, el Port Balís acollirà una nova edició de la 
Fira nàutica d’Ocasió. La fira l’organitza el Club Nàutic amb la 
participació de sis nàutiques: Tac Marine, Motyvel Náutica, Fuerza 
4, Serveis Nàutics, Marivent Yachts Balís i Milla Nàutica. El visitant 
hi trobarà una selecció amb més de 120 embarcacions de vela i de 
motor, i també vaixells nous de les nàutiques participants. La fira 
obrirà d’onze del matí a set de la tarda, i els visitants disposaran de 
dues hores d’aparcament gratuït al recinte portuari. 
Més informació a www.barcosocasionbalis.com.

Ca l’Alfaro, la sala Matas, el garatge Matas i Can Farnés són els 
quatre elements arquitectònics de Llavaneres que recull l’opuscle 
Modernisme al Maresme. La guia es va presentar a primers de febrer 
a la Nau Gaudí de Mataró. Llavaneres és una de les viles incloses a 
la guia, que és un recull d’edificis modernistes de tot el Maresme i 
que ha estat publicat pel Consorci Costa del Maresme. Aquest llibret 
ha estat editat des de la vessant turística i inclou les poblacions 
amb ruta modernista (Mataró, Canet, Argentona i Alella) i fins a 14 
poblacions més de la nostra comarca.

ALIMENTACIÓ NATURAL BIOLÒGICA
SUPLEMENTACIÓ NATURAL
HIGIENE PERSONAL I DOMÉSTICA
COSMÈTICA NATURAL

C/ de munt, nº43 -  Llavaneres Tel: 93 792 85 52

Bio Sala Espai Terapèutic
Dietes, Acupuntura, Massatges ayurveda, 
Quiromassatge  Tallers, , Xerrades i molt més... 

HUGO CLAUSELL tel. 654 94 98 01
HERMANOS.CLAUSELL@GMAIL.COM

SI VOLS SORTIR ANUNCIAT 
TRUCA AL 93 795 29 31

www.santandreudellavaneres.cat

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

COMERÇ •  PL ATGE S •  RE STAUR AN T S •  OFERTA E SP ORT IVA
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Entrevistem a...

PERFIL Nascut a Llavaneres l’any 
1972, està casat i és pare de dos fills. 
Professionalment treballa com a 
lampista: té una empresa a Llavaneres, 
amb cinc treballadors al seu càrrec. La 
seva gran afició són les motos i ja fa anys 
que, quan pot, s’embarca cap al Dakar. 
La darrera experiència, però, retornant 
el camió amb què va recórrer el ral·li, es 
va convertir en un malson. Juntament 
amb un mecànic de Canet de Mar, Jordi 
Bañeres, va ser detingut i va passar 36 
dies en una presó francesa. En el camió 
hi havia amagat el més gran decomís 
de droga localitzat al país veí. El suport 
que van rebre dels seus familiars, amics 
i veïns, i de moltes personalitats del país, 
va ser impressionant i va contribuir en 
bona part a la seva posada en llibertat.  

De la vostra història, se’n podria fer una 
pel·lícula...
Sí, sí, i tant! Han passat un munt de coses, les 
tenim totes anotades: vam tenir ocasió de fer 
un diari. És una experiència que no oblidarem 
mai, però ara ja és passat per a mi.

Com recordes aquells 36 dies de captiveri?
Amb molta impotència. Enfadat per com havia 
passat tot i per la impossibilitat de demostrar 
que era innocent.

Com aconsegueixes mantenir la calma? 
Quan et veus perdut, prioritzes. La meva 
prioritat era sobreviure la situació, anar 
marcant petits objectius i mantenir-me 
totalment estable, a més de fer costat a en 
Jordi, que també ho passava malament.

Quin va ser el pitjor moment?
Sens dubte el de la detenció. Ens pensàvem 
que ens estaven atracant i fins i tot veiem 
perillar la nostra vida. Va ser el moment 
de més desconcert. Després n’hi va haver 
d’altres fins a l’ingrés a la presó: semblava que 
entràvem en un túnel sense sortida.

Totalment incomunicats, com us assabenteu 
del que passa?
En el moment de la detenció, tallem tot tipus 
de contacte telefònic i personal. Tot el que fas 
és especular amb el que està passant fora. La 
teva vida es talla i has d’intentar passar allò 
com sigui i intentar demostrar que nosaltres 
no hi tenim res a veure.

Xavi Mora
Pilot del Dakar detingut 

durant 36 dies a França

Com va ser viure cinc setmanes amb gent tan 
indesitjable?
Va ser molt dur. Gent amb qui no tens res a 
veure, que són delinqüents reconeguts i que, 
en general, no saben conviure amb ningú. Són 
gent bruta i sobretot molt violents.

Després de sis anys col·laborant amb Epsilon, 
et devia semblar increïble...
A mi i a tots els companys de l’equip. Aquest 
any no hi havia d’anar jo a buscar el camió. 
Va ser una decisió d’última hora i a en Jordi 
el vaig convidar jo. Li podria haver passat a 
qualsevol dels meus companys...

Per a en Jordi era el primer Dakar...
Sí, el primer... En el Dakar, l’experiència va ser 
molt bona. Va tornar molt content tant a nivell 
personal com professional. El problema va ser 
posterior. 

Un malson però amb un desenllaç feliç...
Com a mínim espero que aquesta experiència 
serveixi d’alguna cosa, que l’organització 
prengui mesures perquè no torni a succeir.

Quan t’expliquen la campanya de suport que 
hi ha al carrer, què en penses?
Que és espectacular, realment molt maco. Les 
manifestacions i les mostres de suport ens 
sobrepassen una mica. Saps que la gent que 
et coneix estarà amb tu però que tanta gent 
es retrobi cada dijous amb un sol objectiu... A 
més, hi ha totes aquestes personalitats que 
van fer que la nostra història arribés més 
enllà. Van creure en la nostra innocència des 
del principi.

A qui voldries donar les gràcies en especial?
Hi ha molta gent a qui vull agrair tot el que 
ha fet: en primer lloc a la meva família, amb 
l’Albert encapçalant aquest moviment; a molta 
gent del carrer i també a en Nani i la Rosa, en 
Joan Pedrero, en Xavier Sardà, en Joel Joan, 
en Pep Vila, en Jordi Jubanteny...  En diria mil.

Què vas sentir quan vas saber que us 
alliberaven?
Va ser molt sobtat. Jo intuïa que seria aviat 
perquè havia escoltat converses entre el  jutge 
i el nostre advocat. Vaig pensar que no trigaria; 
tot i així no li feia veia a en Jordi, per no tenir un 
desengany. El dia que ens ho van dir ens va fer 
una il·lusió brutal.

I de la rebuda a Canet i a Llavaneres, que 
recordes?
Som modestos i ens vam veure una mica 
sobrepassats; no estem acostumats a ser 
el centre d’atenció de tanta gent. Però era el 
mínim que podíem fer per agrair a la gent el 
seu suport.

A banda de la família, els teus treballadors 
també devien patir molt... 
Més que els meus treballadors, són els 
meus companys. Ells també ho van passar 
malament. Des del primer moment es van 
posar a treballar i l’empresa no se n’ha 
ressentit. No podrem fer mai prou per agrair 
tot el que ha fet la gent per nosaltres. 

Ho feien de cor, perquè la gent que et coneix 
sabia que era impossible.
Penso que la gent que no et coneix és normal 
que pugui arribar a dubtar-ho. Però l’important 
per mi és que la gent que em coneix cregués 
en la meva innocència. I els que no, suposo 
que ara s’hauran convençut que s’havien 
equivocat.

Sí, perquè sense càrrecs i sense fiança...
Sí, totalment exculpats. Ara el que volem 
és que això s’esclareixi, arribem al final del 
procés i sapiguem qui és el culpable. 

Si te’l trobessis cara a cara, què li diries al cap 
de la trama de narcos? 
Absolutament res, però penso que se’ls ha de 
fer pagar per això. 

Si torneu al Dakar, hi posareu condicions...
Una de les meves exigències a l’organització 
és que ens garanteixi la seguretat perquè això 
no es torni a repetir. Si aquest mes que hem 
estat tancats ha servit per això, haurà valgut la 
pena. Però, sí, sí, jo crec que, si puc, l’any que 
ve tornaré al Dakar.

“Hi ha molta gent a qui vull agrair tot el que ha fet”


