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AjLlavaneres

Fes-nos arribar la teva opinió a través de
les xarxes, amb l’etiqueta #Llavaneres
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Trobareu la versió digital de la revista a ajllavaneres.cat/revista
Ja reps el butlletí digital? Demana-ho a ajllavaneres.cat/butlleti

Quatre anys apassionants per Llavaneres
i pel país
El passat mes de juny vaig tenir l’immens honor de tornar a ser elegit
alcalde de la vila que m’estimo. I aquest cop la ciutadania va donar
encara més suport al nostre grup, possibilitant configurar un govern
amb majoria capaç i preparat per assumir els reptes que ha d’afrontar Llavaneres per seguir progressant socialment i econòmica. Vam
rebre un aval molt important a la feina feta durant l’anterior mandat, i el nostre compromís serà mantenir els principis que ens han
fet valedors d’aquesta confiança ciutadana: la proximitat, la transparència, el rigor i la participació ciutadana.

carta de
l’alcalde

Tenim un equip format per persones amb experiència de govern i
persones joves i amb molta energia, que són una font enriquidora.
Així, conformem un govern molt equilibrat i potent, que combina
l’experiència sobre com funciona l’administració pública i un ajuntament, i les noves idees i noves maneres d’entendre la política i la
manera de gestionar el municipi.
Tenim per davant quatre anys apassionants, amb molts projectes per
desenvolupar i que recollirem en el Pla d’Actuació Municipal que ja
hem començat a treballar i del qual es faran sessions participatives
properament. I no només seran uns anys apassionants pel municipi,
sinó també pel país. Des del govern estem plenament compromesos
amb la millora de la qualitat de vida del conjunt dels nostres veïns,
i ho aconseguirem treballant pel progrés de Llavaneres i, també, per
la consecució de la República catalana.

Nani Mora
Alcalde

Podeu fer-nos arribar els vostres comentaris a comunicacio@ajllavaneres.cat
I etiquetar les vostres fotos i missatges a les xarxes amb #Llavaneres
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EL NOU MANDAT

Nani Mora i Buch és reelegit alcalde de
Sant Andreu de Llavaneres
El republicà encapçalarà el consistori quatre anys més després de ser escollit per majoria
absoluta al Ple de constitució. El govern municipal està format pels nou regidors d’ERC

El cap de llista d’ERC Llavaneres, Nani
Mora, va ser escollit novament alcalde de
Sant Andreu de Llavaneres després que a les
eleccions del 26 de maig ERC guanyés les
eleccions i obtingués 9 representants al Ple
(d’un total de 17). Mora va obtenir la majoria
absoluta dels vots durant la constitució del
nou consistori, en la sessió realitzada el
dissabte 15 de juny.
L’acte va omplir de gom a gom la Sala de
Plens de l’Ajuntament.El Ple es va iniciar
amb la presa de possessió del càrrec per
part dels regidors electes: 9 d’Esquerra
Republicana, 2 de Junts per Llavaneres, 2
del PP, 2 de Ciutadans i 1 del PSC. El regidor
de Movem no va poder assistir a l’acte i va
prendre possessió del càrrec més endavant.
El candidat d’ERC, Nani Mora i Buch, va rebre
9 dels 17 vots i per tant va ser escollit nou
alcalde de Sant Andreu de Llavaneres per
majoria absoluta.
4

Els portaveus dels grups municipals van
realitzar intervencions desitjant una bona
gestió per part del reescollit alcalde i oferintse a col·laborar per fer avançar la vila.

NANI MORA
ALCALDE

Els disset regidors del nou Ajuntament
Esquerra té nou regidors: Nani Mora,
Albert Sala, Gemma Martín, Jordi Roldós,
Teresa Vidal i Xavier Noms, que repeteixen;
Maria José Cano, Nadine Van Look i Gerard
Viladomat, que s’estrenen. Per part de Junts
per Llavaneres s’estrena Oriol Giralt i repeteix
Joan Rubal. Per part del PP repeteixen
l’exalcalde Víctor Ros i Carlos Bartomeu.
Ciutadans ha aconseguit dos regidors, dels
quals repeteix el cap de llista Carlos Sánchez
i entra nou José Alberto Pichel. Per part de
Movem Llavaneres repeteix el regidor Juan
Antonio Casado. Per últim, entra al consistori
Belén Escolá, pel PSC.

«Assumeixo el càrrec amb la
responsabilitat i el compromís de
treballar amb diàleg i consens amb
tots els regidors. Tenim molts reptes
en aquest mandat a Llavaneres, que
afrontarem amb rigor i sempre amb
l’objectiu de millorar el benestar dels
nostres veïns. A més, sempre estaré
compromès amb la llibertat del meu
poble, de la meva terra, i em poso al
servei de Catalunya per aconseguir
la seva independència».

EL NOU MANDAT

Així està configurat el nou govern pel mandat 2019-2023
El nou govern municipal compta amb
9 membres, els regidors del grup
municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, la llista més votada en les
eleccions municipals celebrades el 26
de maig del 2019, obtenint la majoria

absoluta. L’executiu s’estructura en nou
àrees liderades cada una per un dels
regidors, i hi ha quatre tinents d’alcalde
que conformen la Junta de Govern. Una de
les novetats respecte el mandat anterior
és que hi ha regidors delegats als barris

NANI MORA
ALCALDE

Responsable de les àrees
d’Urbanisme, Governació, Solidaritat
i Cooperació.

Responsable de les àees de Benestar
Social, Salut Pública i Habitatge i
regidora-delegada al barri de BellAire i Ametllareda.
JORDI
ROLDÓS
QUART
TINENT

Responsable de les àrees d’Economia,
Servei Municipal d’Aigües i Recursos
Humans.

MARIA JOSÉ
CANO
REGIDORA

Responsable de les àrees de Medi
Ambient, Serveis Municipals, Obra
Pública i Mobilitat i regidor-delegat
del barri de Sant Pere - El Balís.
NADINE
VAN LOOCK
REGIDORA

XAVIER
NOMS
REGIDOR

Responsable de les àrees de Cultura,
Festes i Mediació, i regidor-delegat
del barri de l’Avall, Matas i Can Amat.

ALBERT
SALA
SEGON
TINENT

GERMMA
MARTÍN
PRIMERA
TINENT

TERESA
VIDAL
TERCERA
TINENT

Responsable de les àrees de Promoció
Econòmica, Empresa, Comerç, Consum,
Turisme, Noves Tecnologies i regidoradelegada del barri de Can Sans.

de Sant de Andreu de Llaveneres: BellAire, Ametllareda, Can Sans, Sant Pere
- El Balís, Montalt, Catà, Grup Betlem,
Avall, Matas, Can Amat, Centre, Canafort
i El Puntó. Tot seguit trobareu una relació
dels regidors i regidores i les àrees.

Responsable de les àrees de Joventut,
Igualtat i Ocupació i regidora-delegada
del barri del Centre.

Responsable de les àrees d’Educació i
Esports, i regidora-delegada del barri
de Montalt, Catà i Grup Betlem.

GERARD
VILADOMAT
REGIDOR

Responsable de les àrees de
Comunicació, Participació Ciutadana,
Transparència i Protocol i regidordelegat del barri de Canafort i El Puntó.

L’oposició
Els regidors que formen part de l’oposició durant aquest mandat són:

ORIOL GIRALT
JXLL

VÍCTOR ROS
PP

CARLOS
SÁNCHEZ
C’S

JUAN ANTONIO
CASADO
MOVEM LLAVANERES

JOAN RUBAL
JXLL

CARLOS
BARTOMEU
PP

ALBERTO
PICHEL
C’S

BELÉN ESCOLÁ
PSC
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Apunta’t als cursos d’idiomes del
Forma’t que s’inicien aquesta tardor
Al mes d’octubre començarà el curs de francès i al novembre el de xinès. Us podeu apuntar a
aquestes formacions al formulari que trobareu al web municipal
Ja estan obertes les inscripcions pels
propers cursos de formació que ofereix
l’Ajuntament a través del programa
Forma’t 2019 aquest darrer trimestre.
Els cursos estan orientats a fomentar
l’ocupabilitat dels veïns de Llavaneres,
que rebran una formació específica per
millorar el seu currículum i habilitats
professionals.
Aquest mes de setembre s’inicia el curs
d’Anglès III per a la gestió administrativa
i l’atenció al públic, que es farà tots
els dimecres de 18 a 20 h fins al 20 de
novembre. Per aquest curs ja no hi ha
places disponibles.
A partir de l’1 d’octubre començarà el curs
de Francès II per a la gestió administrativa
i l’atenció al públic, que també es farà
tots els dimarts de 18 a 20 h, fins al 3
de desembre. Per últim, al novembre
s’iniciarà el curs d’Iniciació al xinès, tots

els dijous de 18 a 20 h a partir del 7 de
novembre fins al 5 de desembre.Tots els
cursos es faran a la biblioteca.
El projecte del Forma’t 2019 és una
iniciativa la Regidoria de Promoció
Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i
Consum de l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres, conjuntament amb el
consistori de Sant Vicenç de Montalt. A
més dels cursos d’idiomes programats
per aquest darrer trimestes, enguany
s’han programat cursos d’alfabetització
digital, de tramitar factures electròniques,
de disseny amb el programa Photoshop
(formació en línia), sobre el funcionament
del registre d’empreses licitadores, i
sessions informatives sobre el programa
“Reempresa” de la Generalitat.
Així, el programa ha comptat amb un
ventall ampli d’activitats per a persones
a l’atur, per a emprenedors i empreses.

Nou contracte de gestió de les llars d’infants públiques
Les llars d’infants Sant Nicolau i
Minerva ja compten amb una nova
e m p re s a q u e le s g e s t i o n a r à e l s
propers anys. L’Ajuntament ha signat
e l s co n t ra c te s a d m i n i st ra t i u s d e
gestió del servei d’escolarització i
dels serveis complementaris, amb
l’empresa Serveis per a la infància
Créixer Junts.
Els cont ra c te s e s va n form al itzar
aquest estiu amb l’acte de signatura
per part de l’alcalde de la vila, Joan
Mora, i la responsable de l’empresa
Meritxell Piazuelo. També hi van ser
p re s e n t s l a re g i d o ra d ’ E d u ca c i ó ,
María José Cano, i el Secretari de
l’Ajuntament, Josep Lluís Valentín.
L’empresa es farà càrrec de la gestió
de les llars d’infants públiques durant
dos c urs o s e s co l a rs , e n tre l’ 1 d e
setembre de 2019 i fins el 31 d’agost
de 2021.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Llavaneres commemora la Diada Nacional de Catalunya

Amb motiu de la Diada Nacional de
Catalunya, el dimecres 11 de setembre
l’Ajuntament va programar una sèrie
d’actes festius al parc del Primer d’Octubre.
L’alcalde, Nani Mora, va agrair a tots els
veïns que hi van assistir la seva participació

a la festa, i en el discurs institucional va
afirmar que «els drets i llibertats de tots
nosaltres estan sent vulnerats per l’Estat, i
més que mai els hem de reivindicar, des de la
unitat i la fermesa». La jornada va començar
amb una primera ballada de sardanes amb

la Cobla Ciutat de Cornellà, que va seguir un
cop va acabar l’ofrena floral. A les 12.30 h al
monòlit de Rafael Casanova es va hissar la
senyera, i membres del consistori, partits
polítics, entitats i associacions de Llavaneres
hi van fer la tradicional ofrena floral.

Es posa en marxa la
nova edició del servei de
transport escolar

Les marquesines d’autobús
estrenen il·luminació i
millores de senyalització

L’Institut Llavaneres
treballa la prevenció de la
drogodependència a l’ESO

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
posa a disposició de totes les famílies
un autobús que apropa als infants i
adolescents a l’escola, i a la tarda els
facilita la tornada a casa. El servei de
transport escolar no és obligatori, és una
aposta més que l’Ajuntament realitza any
rere any per l’educació de qualitat i per la
igualtat d’oportunitats de tots els infants
i adolescents. D’aquesta manera tots els
alumnes poden accedir al seu centre escolar
amb transport públic i es millora la mobilitat
de la nostra vila. Per a sol·licitar-ho només
cal adreçar-se a la Regidoria d’Educació,
presencialment a la Casa de la Vila, trucant
al 937 023 600 o bé per correu electrònic a:
educacio@ajllavaneres.cat

Des de l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament ja
s’està duent a terme el projecte de millora
de les marquesines d’autobús, un projecte
recollit en el Pressupost Participatiu 2019
i que està dotat amb 2.500 euros. Es tracta
de la instal·lació de llums per tal que les
parades estiguin ben il·luminades quan
es fa fosc, millorant així la comoditat i
la seguretat pels usuaris. Amb aquesta
actuació quedaran instal·lats els llums a
totes les marquesines municipals, i les que
primer s’han millorat han estat les del bus
urbà. A més de la il·luminació també s’ha
instal·lat un rètol amb el nom de la parada i
les línies que s’hi aturen, una vitrina amb els
horaris amb un nou format i s’han substituït
sis vidres que hi havia trencats.

Una de les iniciatives del Pressupost Participatiu 2018 ha estat oferir més informació
i sensibilització sobre el consum de drogues entre els adolescents. Així doncs, el
passat curs va desenvolupar-se el projecte
“Órdago!”, que ha dinamitzat la Fundació
Catalana de l’Esplai. 114 alumnes de 2n
d’ESO de l’Institut Llavaneres han participat
al programa. El conjunt del programa ha
constat de nou sessions, de les quals una
va ser una formació amb el professorat i les
altres vuit van ser dinàmiques amb l’alumnat. També hi havia prevista una darrera
sessió amb les famílies però finalment es
va haver d’anul·lar per manca d’assistència.
En general, el projecte ha estat molt ben
valorat tot i la complexitat de la temàtica.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Aprovat per unanimitat el Codi Ètic i de Bon Govern de l’Ajuntament

El darrer Ple municipal del mandat 20152019 va viure l’aprovació del nou Codi Ètic i
de Bon Govern del consistori. El document
recull els principis i valors que hauran de
regir l’actuació política de tots els regidors,

amb l’objectiu d’establir un nou marc de
confiança amb la ciutadania, que sabrà
que els seus representants estan obligats
a seguir aquest codi en les seves accions.
Podeu consultar el document complet a

través de l’apartat “Tauler d’Edictes” del
web municipal.
El Codi serà aplicable als alts càrrecs
electes i aposta per una actuació de cara
als veïns marcada per la transparència,
la igualtat, la responsabilitat i la
professionalitat, l’honestedat i la integritat,
la solidaritat, el respecte pel medi ambient,
la proporcionalitat i l’exemplaritat. Més
endavant està previst que també vinculi
el personal municipal i les empreses que
treballen amb el consistori, així com a les
entitats que reben subvencions i ajuts
municipals.
Un cop s’aprovi definitivament el codi, el Ple
tindrà sis mesos per establir la composició
i el reglament de funcionament del Comitè
d’Ètica, l’òrgan que ha de garantir-ne
el compliment. Des del web s’habilitarà
una Bústia Ètica per tal que la ciutadania
i també el personal municipal pugui
denunciar possibles males praxis. Aquestes
comunicacions podran ser anònimes.

La pilota ja roda per la
renovada gespa del camp
de futbol municipal

El Ple formalitza el
trencament del contracte de
les obres del nou pavelló

Els alumnes el centre
Horitzó faran pràctiques al
consistori

Des d’aquest mes de setembre els
jugadors ja poden entrenar amb normalitat
al camp de futbol municipal. Han finalitzat
les obres de millora, que han suposat la
renovació per complet de la gespa, la
substitució de tot el sistema de reg i la
substitució de les xarxes que protegeixen
els espectadors de rebre un cop de pilota.
A més, s’ha reaprofitat la gespa antiga al
voltant del terreny de joc per habilitar un
petit espai annex per a fer els escalfaments
abans de partits. Al primer trimestre de
l’any l’Ajuntament també va fer millores
a l’aparcament de l’equipament, actuació
que va tenir com a objectiu evitar l’aparició
de forats i clots, així com impedir que
s’aixequi tanta polseguera.

El Ple municipal ordinari del mes de
setembre va votar favorablement al
trencament de mutu acord del contracte
administratiu d’obres de construcció del
nou pavelló poliesportiu. El contracte
es va formalitzar el 28 de març de 2018
entre l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaners i l’empresa ROGASA
Construcciones y Contratas, i després
de reiterats incompliments el consistori
va decidir trencar la relació contractual.
L’Ajuntament ja treballa en la programació
d’una nova licitació i la voluntat de
finalitzar les obres durant el primer
semestre de 2020, ja que el consistori
disposa dels recursos econòmics per a
la seva execució.

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
i el Centre d’Educació Especial Horitzó de
Pineda de Mar han signat un conveni de col·
laboració amb el qual el consistori esdevé
centre de pràctiques per als alumnes de
quart curs de l’Itinerari Formatiu Específic
d’atenció al públic. Així, una alumna del
centre a partir d’aquest mes de setembre
farà pràctiques a l’Ajuntament, un contracte
que s’allargarà fins a final del curs vinent.
D’aquesta manera l’alumna podrà culminar
els seus estudis posant en pràctica tot el
que ha après. La superació de l’itinerari
comporta l’obtenció del certificat acadèmic
i professional amb la qualificació final obtinguda i l’acreditació de les competències
professionals assolides.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Més de la meitat dels projectes del
Pressupost Participatiu ja s’han complert
Amb la instal·lació d’un nou joc al pati de l’Escola Jaume Llull cinc dels nous projectes ja es
troben en funcionament, i la resta estan en fase d’elaboració o bé en fase d’estudi

Els alumnes de l’Escola Jaume Llull
ja poden gaudir d’un nou joc al pati del
centre. És una estructura de dos mòduls
amb un túnel, jocs interactius, rocòdrom i
tobogan. La instal·lació d’aquest joc respon
a la petició de la comunitat educativa

de l’escola, que després d’un procés
participatiu intern va decidir-se per
aquesta opció. La instal·lació del joc s’ha
finançat amb la partida de 8.000 euros
del Pressupost Participatiu 2019, que
s’havia reservat per a la millora del pati
de l’escola Jaume Llull.
Actualment ja s’han realitzar cinc dels
nou projectes escollits en la present
edició del Pressupost Participatiu 2019.
A més del joc a l’escola Jaume Llull, s’ha
instal·lat noves papereres, s’ha millorat
la il·luminació de les marquesines
d’autobús, s’ha adquirit una cadira
amfíbia per la platja i s’ha eliminat
diverses barreres arquitectòniques.
Dels projectes restants la instal·lació
de càmeres de videovigilància està en
elaboració, mentre que es troben en
fase d’estudi la millora de l’enllumenat
entre Sant Pere i les Lloses, l’asfaltat del

tram de sorra de l’actual carril bici i la
segona fase de millora de la il·luminació
del pàrquing de l’estació.
GERARD
VILADOMAT
REGIDOR DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
«el Pressupost Participatiu és un dels
projectes de democràcia directa que
volem potenciar i ampliar, perquè
creiem en aquest model on els veïns
puguin decidir efectivament quins
projectes volen veure implementats
a curt termini. Ens trobem a la recta
final de l’edició 2019 i ja estem
preparant la següent».

Més de 1.300 infants i joves inicien el curs escolar
El nou curs escolar 2019-2020 s’ha
iniciat als centres d’Educació Infantil,
Primària i Secundària, que han obert
les portes amb total normalitat. L’Escola
Serena Vall s’ha posat en marxa amb
440 alumnes i 32 mestres i l’Escola
Jaume Llull compta amb 397 alumnes
i 29 mestres. Pel que fa a l’Institut
Llavaneres, ha començat el curs amb 590
alumnes, 434 d’ESO i 156 de Batxillerat.
Matrícula a l’Escola de Música
L’Escola Municipal de Música de
Llavaneres es prepara per començar un
nou curs acadèmic després de l’estiu. El
centre encara disposa d’algunes places
vacants per alguns dels instruments
o formacions. Els instruments que
s’ensenyen a l’Escola són: violí, viola,
violoncel, flauta travessera, clarinet,
saxo, piano, guitarra, bateria, i per a
joves i adults també cant i baix elèctric.
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ESPORTS

Llavaneres homenatja els seus esportistes
La plaça de la Vila es va omplir per la gala dels Premis de l’Esport, que van reconèixer els èxits
dels esportistes llavanerencs i la tasca de promoció de l’esport dels clubs de la vila
En el segon bloc es va reconèixer els
esportistes que han excel·lit en la
categoria d’esport adaptat, premis
que van ser per Lluís Torrents i Marc
Calderon. El tercer apartat de la gala
va ser protagonitzat pels equips dels
clubs, i van rebre un premi els equips
Mini 2006 i 2007 del Bàsquet 3 viles, el
Cadet Femení Maresme Bàsquet Club, el
Femení Veterà de rem, el Juvenil del Club
Esportiu Llavaneres i l’equip Veterans del
Club Esportiu Llavaneres. Per últim es
van fer diverses mencions especials per
la tasca de diverses entitats. Van rebre un
premi la Penya Barça Llavaneres, el Club
d’Escacs Llavaneres i el Club Taekwondo
Venzalà.

La Regidoria d’Esports ha organitzat una
nova edició de la gala dels Premis de
l’Esport, amb la finalitat de guardonar
i reconèixer la trajectòria i els èxits
assolits durant el període comprès entre
juny de 2017 i agost de 2019. L’acte es
va celebrar a la plaça de la Vila, que va
quedar petita per l’afluència de veïns i
familiars dels esportistes que no es van
voler perdre la gala. L’alcalde, Nani Mora,
la regidora d’Esports, Maria José Cano, i
el regidor d’Esports de l’anterior mandat,
Tito Casado, van lliurar els guardons als
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esportistes i entitats.
En el primer bloc de la gala es va
reconèixer l’èxit d’esportistes a títol
individual, i van ser guardonats: Marta
Bertran, Jordi Vergés, Claudia Perez,
Joana Mora, Núria Bertran, Maria Vergés,
Nicolàs Borràs, Carlota Meléndez, David
Alumà, Laia Fanlo, Victor Alumà i Marçal
Mor, Pau Fanlo, Aina Lafuente, Gerard
Garcia, Bruno Marco, Nora Lasurt, Anna
Rabassa, Alba Hidalgo, Judith Artigas,
Santi Bertran, Xavi Usas, Francisco
Santiesteve i Albert Artigas.

MARIA JOSÉ CANO
REGIDORA
D’ ESPORTS

«amb aquesta gala volem reconèixer
no només l’extraordinària qualitat dels nostres esportistes, sinó
la fantàstica labor de promoció de
l’esport i dels valors que té associats, a més de donar a conèixer
Llavaneres arreu del món».

ESPORTS

La vila dona la benvinguda als participants
del mundial de vela de classe Europe
L’esdeveniment internacional celebra un concorregut acte inaugural al centre de Llavaneres

Llavaneres va viure aquest estiu un acte
molt singular. El Club Nàutic El Balís va
inaugurar oficialment el Mundial de Vela
de la classe Europe amb una cerimònia
celebrada al vespre que, per primera vegada,
es va dur a terme al centre del municipi,
amb l’objectiu d’acostar el port i la vila. La
cerimònia inaugural va comptar amb la
participació dels regatistes i les colles de
gegants, de diables i de percussió d’El Casal
de Llavaneres. A l’acte van intervenir Nani

Mora, alcalde de la vila; Xavier Noms, regidor
de Cultura; M. José Cano, regidora d’Esports;
Fran Ripoll, president del CN El Balís; Xavier
Torres, president de la Federació Catalana
de Vela i vicepresident de la Real Federación
Española de Vela i Paul Depoorter, president
de la Classe Internacional Europe. En total,
més de 150 regatistes de tot el món van
participar en aquest campionat internacional
i de gran prestigi, i durant l’obertura de
la competició van passejar-se a ritme

de cercavila pels carrers del municipi
(passant pel parc de Can Matas, el carrer
de Joaquim Matas i de Munt i el passeig
de la Mare de Déu de Montserrat, fins al
parc del Primer d’Octubre). En la cloenda
de l’acte, al Parc de Ca l’Alfaro, es va dur a
terme un sorprenent espectacle de foc a
càrrec de la colla de diables d’Els Banyuts
de Llavaneres. Tot plegat va ser una gran
oportunitat per donar a conèixer la cultura
catalana als competidors de tot el món.

Anna Livbjerg i Pau Schilt guanyen el mundial de vela
La danesa Anna Livbjerg i el català
Pau Schilt han estat els vencedors del
Campionat del Món d’Europe celebrat al
CN El Balís. La cerimònia de lliurament
de trofeus ha comptat amb la presència
del vice comodor del CN El Balís, Alfredo
Llobet; l’alcalde de Sant Andreu de
Llavaneres, Joan Mora; el president de la
Federació Catalana de Vela, Xavier Torres,
i el president de la classe Internacional
d’Europe, Paul Depoorter. La danesa

Anna Libvjerg ha aconseguit set primeres
posicions, un segon i un quart lloc en les
9 proves celebrades en aigües de Sant
Andreu de Llavaneres. Amb 7 punts, Anna
Livbjerg ha estat la clara campiona de la
EWC 2019 i suma així el vuitè mundial
consecutiu al seu palmarès. Pau Schilt ha
pujat al primer calaix del podi en la que ha
estat la seva primera competició després
de 4 anys sense navegar per dedicar-se
als estudis.
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ÀLBUM DE FOTOS

Fotografia: Kiko Bailo Solano

Llavaneres viu una exitosa Festa Major de La Minerva
Sant Andreu de Llavaneres ha viscut un intens cap de setmana de la Festa Major de La Minerva. L’Ajuntament, amb el
suport d’entitats locals, ha preparat un programa d’activitats molt complet, amb desenes de propostes amb la música, la
cultura, la tradició i l’animació com a caps de cartell. Podeu veure totes les fotos al web municipal!
12

ÀLBUM DE FOTOS

Què n’opines? Digues-ho a les xarxes amb l’etiqueta #Llavaneres
13

RETALLS D’ACTUALITAT

Un Llavaneres més net

Control de la velocitat dels
vehicles a Sant Pere
En el marc del Projecte de Millores de
Seguretat Viària, l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres ha realitzat una
actuació en la cruïlla de l’avinguda de
Sant Andreu amb el carrer de Sant Pere.
Concretament s’ha instal·lat uns sensors
que detecten la presència dels vehicles
que s’aproximen al semàfor i que permeten
que aquest es posi en verd només quan s’hi
apropa un vehicle. Amb aquest sistema el
semàfor obliga els conductors a reduir la
velocitat, ja que sempre es troba en fase
vermella i només canvia per aproximació.

Sant Andreu de Llavaneres forma part del
Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible
(PAES) des del 2009. En aquest pacte es fixa
un compromís perquè al 2020 es redueixi el
20% de les emissions de CO2. El consistori
ha treballat per disminuir els gasos
d’efecte hivernacle impulsant polítiques
de reducció del consum energètic i millora
de la sostenibilitat. Ara, per controlar els
nivells d’emissió i el compliment del Pacte,
la Diputació de Barcelona estrena una nova
eina que permet veure’n l’evolució i que,
en el cas de Llavaneres, demostra que les
dades són molt positives. Es tracta del perfil
climàtic, una síntesi gràfica i numèrica de la
situació del municipi sobre el canvi climàtic.

El perfil inclou quin és el compromís
assumit pel municipi per lluitar contra el
canvi climàtic, que en el cas de Llavaneres
és passar de l’emissió de 5,19 tones per
habitant de CO2 a 4,14 tones, i quin grau de
compliment s’ha assolit. Llavaneres es troba
en una emissió per habitant de 3,68 tones de
CO2, molt menys que el compromís adquirit
per al 2020, fet que suposa un balanç molt
positiu de les tasques realitzades els darrers
anys. D’aquesta manera, l’Ajuntament
anima els veïns que apostin per una vila més
sostenible a estar al dia de l’actualitat local, a
través del web municipal i les xarxes socials
de l’Ajuntament, on s’informarà de les
iniciatives encaminades a aquest objectiu.

S’estrenen els camins escolars

Els infants i joves que vagin als centres
escolars a peu o amb bicicleta ho podran
fer amb més seguretat. S’han posat en
marxa els camins escolars, un projecte per
pacificar el trànsit dels carrers propers a
l’Escola Serena Vall, l’Escola Jaume Llull
i l’Institut Llavaneres, fomentant així la
seguretat dels vianants i els mitjans de
14

transport alternatius al cotxe o la moto. En
aquestes vies s’ha instal·lat una senyalització
que indica que la velocitat màxima a la ques
es pot circular són 30 km/h, a més de senyals
de perill per la presència de nens. A prop de
l’institut, al carrer de la Gleva, s’ha pintat un
pas de vianants al costat de les escales que
enllacen amb l’Ametllareda.

El Passeig Joaquim Matas
estrena nova vorera
Les obres de construcció d’una nova vorera
al Passeig Joaquim Matas han finalitzat i
ara la via ha millorat l’accessibilitat i la
seguretat pels veïns de la zona i, sobretot,
pels alumnes de l’escola Jaume Llull.
L’actuació es troba inclosa en el Projecte
de Camins Escolars elaborat entre
l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, una
iniciativa que té com a finalitat la creació
d’itineraris segurs per als infants que van
a l’escola cada dia, i adaptar trajectes amb
risc zero per als vianants. També forma
part del Pressupost Participatiu 2019, que
va incorporar 20.000 euros per a la supressió
de barreres arquitectòniques a la via publica.
Els diners d’aquesta partida s’han destinat
íntegrament al projecte de reforma de
Joaquim Matas.

RETALLS D’ACTUALITAT

Nova programació d’activitats del Casal de la Gent Gran
La gent gran de Llavaneres ja es pot
inscriure a la nova programació de tallers
i activitats del Casal de la Gent Gran,
organitzades per la Regidoria de Serveis
Socials. Les inscripcions es poden fer a
l’equipament de dilluns a divendres de 9
a 13.30 h i de 16 a 19 h.Enguany el Casal
destinarà un espai obert per dur a terme
els tallers que proposin els usuaris i la
proposta anomenada “Esperit de joventut”
oberta a noves tendències. Com a novetat
també està previst obrir un club de
lectura dirigit, sempre i quan hi hagi prou
demanda, que es vincularà amb el servei
de préstec de la Biblioteca. Les activitats
que hi ha previstes pel matí són: taller de
memòria, anglès, puntes de coixí, tai-txi,
gimnàs i acondicionament físic. Pel que fa
a la tarda hi ha previstos tallers de lectura,
informàtica, ús de mòbils i tauletes, labors
i labors de retalls, ioga, ball country, a més
de sessió de gimnàs. Per a més informació
podeu adreçar-vos presencialment al
Casal de la Gent Gran (av. Mare de Déu
de Montserrat, 35), trucant al telèfon 937
927 120 o per internet enviant un correu
electrònica a l’adreça casalgentgran@
ajllavaneres.cat.

Els usuaris valoren
positivament els canvis
en la gestió de la piscina

La biblioteca renova
l’equipament audiovisual
de la sala d’actes

Els veïns aprenen a fer
servir els desfibril·ladors
que es troben a la vila

Aquesta temporada la piscina municipal ha
estrenat diversos canvis en la gestió que,
després d’uns mesos de funcionament,
han evidenciat una millora del servei cap
als usuaris, que així ho han transmès al
consistori. Per una banda s’ha regulat
l’accés a l’equipament controlant els tiquets
i abonaments per tal d’evitar aglomeracions
i el frau, i també s’ha agilitzat amb la
instal·lació d’una màquina expenedora
d’entrades puntuals. A més, el servei de bar
s’ha licitat i una nova empresa se’n fa càrrec,
els cursets de natació han comptat amb més
d’un cenetenar de participants i durant les
onades de calor la piscina ha obert de franc.

La sala d’actes de la biblioteca municipal ha
renovat tot el seu equipament audiovisual,
modernitzant els aparells de so, vídeo i
il·luminació. Aquest procés de renovació es
porta duent a terme des dels passats mesos
de gener i febrer d’enguany. D’aquesta
manera, la nova sala d’actes compta amb un
nou canó de projecció i una nova pantalla,
amb connexions VGA i HDMI i adaptable a
tota mena de dispositius. A més, també
integra un nou sistema de so i un nou sistema
d’il·luminació especialment dissenyats per a
les conferències i les presentacions de llibres
que es duran a terme a la biblioteca. A banda
també s’ha renovat el sistema de microfonia.

La Regidoria de Salut Pública de
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
va programar un curs per aprendre a usar
els Desfibril·ladors Externs Automàtics
(DEA). La formació va tenir lloc a principis
del mes de setembre a la Sala d’actes
de la Biblioteca Municipal, i va tenir com
a objectiu proporcionar les eines i els
coneixements pràctics i teòrics per tal que
l’usuari assoleixi una correcta utilització
dels desfibril·ladors, col·locats en un
total de sis ubicacions de la vila. Així, les
persones van conèixer el funcionament
bàsic d’aquesta eina, els casos en que s’ha
de fer servir i el protocol d’emergències.
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URBANISME

Finalizen els treballs de reparació del
mur de la Riera de Llavaneres
Una de les parets va quedar molt malmesa fa un any a causa de les intenses pluges

Després de molts mesos de feina les obres
de la riera de Llavaneres han finalitzat i
les destrosses ja són cosa del passat. Els
forts aiguats del 9 i 10 d’octubre de 2018
van provocar que es rebaixés el llit de la
riera de Llavaneres en el tram comprès
entre el ressalt existent i el pont de la
carretera N-II, a tocar de l’accés al Port
Balís, just al costat de l’Oficina Municipal
de Turisme. Això va fer que la base dels
murs quedés sense recolzament i un tram
del marge esquerre es va esquerdar. Com
a conseqüència d’aquest fet, la Policia
Local de Llavaneres va haver de tancar al
trànsit l’accés al poble de la carretera N-II
pels vehicles provinents de Mataró com a
mesura de seguretat, fent que els vehicles
haguessin d’accedir a la vila per la rotonda
de La Marinada.
Així, es va protegir l’àmbit com a mesura
d’urgència i tot seguit l’Ajuntament va
iniciar el procés de demolició del tram
de mur esquerdat i l’enretirada dels
elements urbans de la zona, així com del
punt d’informació turística i dels punts de
llum afectats per l’incident.
Un cop superada aquesta primera fase,
l’Ajuntament va encarregar la redacció
d’un projecte tècnic d’arranjament
definitiu d’aquesta zona de la riera i una
16

nova licitació, que va ser finançada amb
recursos propis, i les obres es van allargar
diversos mesos. Els treballs van consistir
en la construcció d’un nou mur de formigó
armat en el tram en què va col·lapsar;
l’estabilització de les rasants de la llera de
la riera, mitjançant un esglaonat construït
amb unes travesses de formigó armat i
uns llits d’escullera formigonada; i la
reconstrucció de la part de la urbanització
malmesa.
En el tram de la riera a l’alçada del camí de
can Pi els aiguats van sobreexcavar la llera,
incident que va produir un descalçament
del peu del baixador i esllavissaments en
els talussos laterals. En aquest cas, la

intervenció que s’ha fet ha consistit en la
construcció de murs d’escullera en els
talussos laterals de la riera; la construcció
d’una travessa de formigó armat al peu
del baixador per protegir la llera; i la
protecció del parament dels talussos en
la part més propera al baixador i a la part
superior del mur d’escullera mitjançant
un revestiment vegetatiu.
D’aquesta manera, un cop refets els vials
superiors i el carril bici i la recol·locació
del mòdul de l’Oficina Municipal de
Turisme, els treballs es van donar per
finalitzats. La riera, doncs, ha quedat
reparada i ha guanyat en seguretat davant
de futurs episodis de pluja intensa.

PARTICIPACIÓ

Comencen les trobades “Gent del barri”
El govern municipal celebrarà dues assemblees l’any a cada barri de la vila per estrènyer el
contacte amb els veïns i conèixer de primera mà les seves opinions i propostes de millora

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
posa en marxa un nou projecte de
participació ciutadana amb l’objectiu
d’estrènyer el contacte amb la gent del
poble i de connectar amb els problemes,
les dificultats i les oportunitats amb què es
troben en el seu dia a dia. S’anomena “Gent
del Barri” i se celebrarà dos cops l’any: a la
primavera i a la tardor.
“Gent del Barri” seran reunions amb els
veïnats de cada barri de Llavaneres on el

govern per mitjà del regidor de barri retirà
comptes de la gestió o dels projectes i la
ciutadania podrà expressar-hi la seva opinió
i formular propostes de millora. Durant un
període de quinze dies, previ a les trobades,
els veïns podran fer arribar preguntes al
govern a través d’una bústia ciutadana al
web municipal que cada regidor de barri,
amb el suport dels tècnics de les àrees que
hi estiguin afectades, donaran resposta el
dia de la trobada.

Les primeres assemblees estan previstes
entre el 14 i el 20 d’octubre, i ja s’ha
habilitat un formulari al web municipal on
el veïnat pot enviar les seves preguntes
als regidors. Aquestes assemblees també
serviran per donar continuïtat al projecte
de pressupostos participatius, ja que els
assistents podran escollir dos delegats
de barri per representar el territori a
les sessions. L’Ajuntament convidarà
els delegats a assistir i prendre part del
procés de tria dels projectes a executar a
càrrec del pressupost municipal, en funció
del calendari previst per la regidoria de
Participació Ciutadana i de la quantitat
assignada per l’àrea d’Economia.
El regidor de Participació Ciutadana, Gerard
Viladomat, ha explicat que «l’Ajuntament fa
una aposta clara per fomentar la implicació i
la participació del veïnat ens els assumptes
d’interès del poble, i per apropar el
consistori als barris com mai s’havia fet,
tot comprometent-nos a donar resposta a
les inquietuds dels nostres veïns».
Aquestes assemblees es complementaran
amb les dues audiències públiques previstes
al reglament de Participació Ciutadana,
una a càrrec de l’alcalde per fer balanç
de l’any i una segona a càrrec del regidor
d’Economia per exposar les línies mestres
del pressupost municipal.

SANT PERE - EL BALÍS

dilluns 14 d’octubre

CN El Balís

19 h

CENTRE

dimarts 15 d’octubre

Ca l’Alfaro

19 h

MONTALT, CATÀ I GRUP BETLEM dimecres 16 d’octubre

Espai Labandària

19 h

CANAFORT - EL PUNTÓ

dijous 17 d’octubre

Club de Golf Llavaneres 19 h

BELL-AIRE I AMETLLAREDA

divendres 18 d’octubre Escola Serena Vall

CAN SANS

dissabte 19 d’octubre

AVALL, MATAS I CAN AMAT

diumenge 20 d’octubre Escola Jaume Llull

Apartaments St. Pere

19 h
12 h
12 h

Envia una pregunta al regidor del teu barri abans del 6 d’octubre i la
respondrà durant la sessió: http://ajllavaneres.cat/barris
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BENESTAR SOCIAL

Llavaneres es planta contra les reclamacions d’Endesa
La companyia reclama que l’ajuntament pagui part del deute que les famílies afectades
per pobresa energètica han contret amb l’elèctrica. L’Ajuntament s’hi nega de totes totes i
conjuntament amb altres municipis de Catalunya hi farà front per totes les vies possibles
A principis d’agost l’Ajuntament va rebre
una carta amenaçadora de la companyia
elèctrica Endesa, en la qual reclama el
pagament del 50% del deute que les famílies
en situació de pobresa energètica tenen amb
l’elèctrica. Endesa amenaça amb el tall de
subministrament -que és il·legal-, si el
consistori no assumeix el deute. L’Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres no assumeix el
deute i no en pagarà ni un euro. El consistori
considera la companyia subministradora
com a responsable d’aquesta situació, ja que
s’ha negat a signar els convenis proposats
per la Generalitat de Catalunya a l’espera
d’un marc legislatiu espanyol que els sigui
més favorable que no pas la Llei 24/2015
aprovada per unanimitat al Parlament de
Catalunya i que és la més avançada de tot
l’Estat espanyol. L’alcalde Nani Mora, i la

regidora de Benestar Social, Gemma Martín,
han assistit aquesta setmana a dues reunions
per fer front a aquesta problemàtica. La
primera a la seu de la Diputació de Barcelona,
i la segona a Terrassa, on hi han assistit més

de 50 ajuntaments. D’aquesta trobada n’ha
sorgit un document de treball que serà
portat en forma de moció als diferents
plens municipals, com a resposta unitària
del municipalisme contra Endesa.

L’Ajuntament millorarà els habitatges de la gent
gran i persones discapacitades del municipi
L’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres ha obert una convocatòria
d’ajuts públics destinats a persones
grans i persones amb discapacitat i/o
en situació de dependència. En concret,
aquestes subvencions tenen com a
finalitat la millora dels habitatges
d’aquestes persones amb manca
d’autonomia personal, facilitant-los la
compra o instal·lació d’equipament que
ajudi a l’accessibilitat i funcionalitat de la
llar (llit articulat, caminadors, accessoris
per millorar l’accessibilitat del bany, etc.).

Els destinataris de l’ajut són persones
empadronades al municipi de Sant
Andreu de Llavaneres, amb una antiguitat
mínima de 6 mesos, que acreditin una
residència habitual i efectiva al municipi,
es trobin en una situació de dificultat
socioeconòmica i reuneixi alguna de les
següents situacions: persones que tinguin
acreditada la seva condició de discapacitat
i/o estiguin en situació de dependència; i
persones majors de 80 anys que visquin
soles o bé amb una altra persona gran.
El termini de sol·licitud és fins al 4 de

novembre de 2019. Caldrà sol·licitar cita
prèvia amb l’equip de serveis socials,
que assessoraran en tot moment la
persona que sol·liciti l’ajut i li facilitaran
l a d o c u m e n ta c i ó n e ce ss à r i a p e r
tramitar-lo.

GEMMA MARTÍN
REGIDORA DE
BENESTAR SOCIAL

«la igualtat d’oportunitats i la millora
de les condicions de vida de les persones vulnerables del municipi és una de
les nostres màximes prioritats. Amb
aquestes subvencions fem un pas més
enllà i assegurem que les persones
que més ho necessiten puguin tenir
casa seva disposada amb la màxima
comoditat i funcionalitat»
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BENESTAR SOCIAL

Com funciona el 061 CatSalut Respon?
Una cinquantena de persones omplen la sala principal del Casal de la Gent Gran per resoldre
els dubtes habituals sobre salut i els serveis d’atenció bàsica

Arrel de les trobades amb la gent gran
promogudes per les regidories de
Participació Ciutadana i de Benestar Social,
els veïns van traslladar la necessitat de
saber com funcionen exactament els serveis
d’atenció mèdica urgent. D’aquesta manera,
es va organitzar una xerrada al Casal de la
Gent Gran el passat dia 20 de juny que va
resultar tot un èxit, amb una cinquantena
d’assistents. Hi van participar la cap de
l’Atenció no Presencial del 061 CatSalut
Respon, Dra. Núria Torres; la responsable
d’Atenció Continuada Urgent Territorial

de la regió Metropolitana, Carme Lisbona;
la directora del CAP de Llavaneres, Isabel
Fontanella; i l’adjunta a l’Equip d’Atenció
Primària, Anna Torrente.
Les professionals van explicar com
funciona el servei d’atenció telefònica
061 CatSalut Respon i també l’aplicació
per a mòbils. Es va recomanar a tothom
que es descarregui i s’hi introdueixin totes
les dades personals, ja que en cas de
necessitar servei mèdic urgent, l’aplicació
geolocalitza la trucada i el receptor rep el
perfil del pacient de seguida.

Des del Casal van sol·licitar disposar de
més material divulgatiu per tal de tenir
aquesta informació a mà i mantenir
informats a tots els veïns. La regidora de
Benestar Social, Gemma Martín, va explicar
que «l’èxit d’aquesta xerrada mostra la
importància de les trobades amb la gent
gran i com de necessari és ser a prop de la
gent i respondre a les seves necessitats. Per
això promourem el consell municipal de la
Gent Gran, per mantenir aquest contacte
directe i fer polítiques més ajustades a les
necessitats de la gent gran del municipi».

Les característiques d’aquest servei de la Generalitat de Catalunya

Atenció telefònica
Ofereix atenció sanitària no
presencial, resol problemes de salut
i realitza tràmits administratius les
24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
Els professionals donen resposta a
es consultes sobre salut i activen
les Emergències Mèdiques si és
necessari.

App per a mòbils
L’aplicació mòbil per a Android i IOS
ofereix la consulta i actualització de la
història clínica del pacient, que arriba
als metges i infermers per tal de
donar la millor resposta al ciutadà. A
més a més, permet el reconeixement
dels pacients crònics i complexos i
altres d’especial seguiment.
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MEDI AMBIENT

Aturem l’abocament il·legal de residus al carrer
L’Ajuntament denuncia l’incivisme i demana fer ús del servei de recollida de voluminosos

SERVEI DE RECOLLIDA
DE VOLUMINOSOS

d’adromines i trastos vells:
mobles, matalassos, fustes
i electrodomèstics

93 790 36 42
La Regidoria de Medi Ambient ha advertit
una tendència creixent a abocar mobles,
fustes i d’altres residus a la via pública,
sense avisar prèviament al servei de
recollida de voluminosos. Aquest fet
és un acte d’incivisme que comporta
molts problemes als veïns, i a més pot
comportar una sanció des fins 4.000
euros.
L’Ajuntament recorda que la ciutadania
té a disposició el servei de recollida de
voluminosos, que trucant al 93 790 36 42
permet concertar dia i hora per passar
a recollir els mobles i trastos vells que
es vulguin llançar. El servei admetrà
només la recollida de com a molt 1 m³
de deixalles (per exemple un armari i dos
sofàs) per habitatge i servei.
Aquest servei pretén agilitzar la recollida
de residus voluminosos a totes aquelles
persones que necessiten una recollida
puntual, alhora que es pretén evitar els
abusos que alguns professionals estan
fent d’aquest servei que està pensant
exclusivament per als particulars. El
consistori recorda que a la deixalleria
municipal també s’hi poden portar
aquests materials i està oberta de
dimarts a diumenge (aquest dia només
al matí). L’ús regular de la instal·lació
pot comportar la reducció de la taxa
d’escombraries en un 25%.
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Sancions per incivisme
La Policia Local de Sant Andreu de
Llavaneres ha enxampat l’autor d’un
abocament il·legal de deixalles en una àrea
de contenidors del poble. El responsable
d’aquesta acció no només ha hagut de
fer-se càrrec de recollir l’abocament sinó
que, a més serà, sancionat. Darrerament,
el consistori ha obert quatre expedients
sancionadors per aquest motiu.
La regidoria de Medi Ambient informa
que les sancions per abocar il·legalment
residus a la via pública poden arribar als
4.000 euros de multa.

JORDI ROLDÓS
REGIDOR DE
MEDI AMBIENT
«tenim una deixalleria que funciona
de meravella i un Servei de Recollida
de Voluminosos que facilita que ens
puguem desfer dels trastos que ja no
volem. Entre tots hem de fer pinya
per mantenir la nostra vila neta, fer
servir els serveis municipals i no
causar molèsties als veïns».

BONIFICACIONS
FISCALS

a la taxa d’escombraries i a
la taxa de residus, per anar
a la deixalleria i disposar
d’una compostadora

-25%

INFORMA’T SOBRE
ELS SERVEIS I COM
SEPARAR ELS RESIDUS

L’ALTAVEU

El més vist a les xarxes socials

La cara

La creu

Consells
Aneu amb compte amb els continguts que descarregueu.

Utilitzeu la previsualització dels programes que descarregueu.

Utilitzeu contrasenyes segures i diferents per a cada servei.

Desconnecteu o tapeu la càmera web mentre no en feu ús.

Demaneu permís per publicar fotografies dels vostres amics.

Cancel·leu les descàrregues que sospiteu que són il·legals.

Què n’opines? Digues-ho a les xarxes amb l’etiqueta #Llavaneres
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Per a l’eradicació
de la violència
masclista
El concepte anglosaxó mainstreaming
pot traduir-se com a transversalitat o
integració de gènere. Significa igualtat
d’oportunitats entre els homes i les dones
d’una manera transversal, és a dir, en les
polítiques de tots els àmbits (urbanisme,
medi ambient, ocupació, educació, cultura,
etc.) i no només treballar aquest tema
adreçat específicament i única cap a les
dones.
Comporta la necessitat d’establir vies
de comunicació i acció entre agents
diversos (sectors i serveis de l’Ajuntament,
altres
Administracions
Públiques,
iniciativa social, etc.) al voltant d’uns
objectius comuns i articular, d’aquesta
manera, l’acció municipal. L’ajuntament
té l’obligació i el compromís de seguir
treballant per poder fer tot allò que estigui
a les nostres mans per contribuir a
l’eliminació de les violències i desigualtats
masclistes, de gènere i la LGTBIfòbia. Per
fer-ho, es necessita una coordinació capaç
de sumar esforços i sinergies dels agents
implicats.
Tenim la feina de sensibilitzar, prevenir
i eradicar qualsevol tipus de violència
masclista, des de discursos d’odi contra
persones amb sexualitats dissidents,
d’origens diversos, condicions socials
diferents fins a tota la resta de formes
de discriminació. Es tracta de construir
comunitats solidàries, cohesionades i que
generin xarxes de suport mutu.
L’arrel
és
la
mateixa:
models
predominants de feminitat i masculinitat,
model de convivència androcèntric i
heterocispatriarcal i l’excessiu control per
mantenir-los. D’aquí la complexitat del
seu abordatge, ja que requereixen d’una
profunda transformació social, cultural i
política. En resum, Kate Millet. «Passant
per allò més personal fins allò més públic,
amb un element més en comú: la Igualtat.»
Esquerra Llavaneres
@ercllavaneres
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@erc_llavaneres

Un Llavaneres
espectacular
“Farem un municipi espectacular”. Amb
aquestes paraules, va justificar l’alcalde
els sous per als 9 regidors del govern
d’Esquerra (ERC) que van aprovar amb la
seva majoria absoluta.
Es tracta de retribucions de 48.000
euros per l’alcalde (per una dedicació
del 90%), de 26.000 euros per a cada
tinent d’alcalde a mitja jornada (són 4) i
de 19.000 euros també només per mitja
jornada de treball pels altres 4 regidors
de govern. Així, menys l’alcalde, la resta
han de destinar-hi sols el 50% de jornada
laboral. El sou mig a Catalunya per a una
jornada completa de 8 hores està una
mica per sobre dels 17.000 euros. Els
sous del govern per una dedicació del
100% estarien entorn dels 53.000 euros
anuals.
Llavaneres té poc menys d’11.000
habitants, i els municipis entre 10.000 i
20.000 habitants, poden tenir 5 regidors
a jornada completa. ERC Llavaneres
posa 1 a jornada gairebé complerta
(alcalde), i 8 a mitja jornada, amb el
sou màxim permès. Estarem amatents
per veure com amb aquesta dedicació
i aquests sous fan possible l’anunciada
gestió “espectacular”. De moment, l’únic
espectacular ha estat el sou que s’han
posat generosament.
Des de Junts per Llavaneres, lamentem
que els diners del ciutadà, passin en
aquest volum i amb aquesta lleugeresa
del compte municipal a les butxaques
dels regidors de govern.
I encara que a l’oposició se li regateixi
fins a l’últim euro d’assignació seguirem
amb la mateixa il·lusió que el primer
dia, tant en fer feina fiscalitzadora com
alhora, fent propostes que considerem
necessàries pel poble. Bona represa de
curs i tornada d’estiu a tothom.

JuntsxLlavaneres
@juntsllavaneres

@juntsxllavaneres

De la importancia
del compromiso
Pasado el parón estival, volvemos a la actividad municipal a la que nos comprometimos
en las pasadas elecciones, y continuamos
con la misma actitud positiva, constructiva
y propositiva. Esta ha sido nuestra forma
de entender el servicio público, y ahora que
hemos aumentado nuestro número de votos y porcentaje, lo que nos brinda la posibilidad de ser dos representantes, queremos
seguir en nuestra actitud. Aprovechamos
la ocasión para volver agradecer a todas
aquellas personas que nos prestaron su
voto, su confianza en nuestras propuestas.
En este sentido, entendemos que los diferentes proyectos y propuestas para nuestro
municipio, pueden liderarse desde el ejercicio del gobierno, o con iniciativas desde los
grupos que no gobernamos; en el interés de
Sant Andreu de Llavaneres, estamos todos
interpelados.
Un programa electoral, es una apuesta por
unas propuestas y proyectos que consideramos y confeccionamos, en nuestro caso,
de forma que eran posibles desarrollar,
independientemente de la representación
obtenida. Lo que ofrecimos a los electores,
eran planes factibles, que forman un COMPROMISO. Y este compromiso, es la base
de nuestra actividad. Por ello seguimos
animando a nuestros vecinos a que nos sigan trasladando sus inquietudes, reclamaciones y necesidades, para ponernos a su
disposición.
Como medidas más relevantes y áreas de
trabajo, queremos dedicar nuestra actividad a proponer: 1) una auditoría del estado
de nuestras Infraestructuras y necesidades
de actuación, incluyendo la revisión del contrato de limpieza, 2) una atención especial a
las personas, fortaleciendo nuestros servicios sociales y ampliando la oferta sanitaria
facilitando la atención al público, 3) trabajar
en un programa de sensibilización y protección de los animales.
Cs Sant Andreu de Llavaneres
@cs_llavaneres
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L’hora de la
veritat: els
pressupostos
Fa uns mesos, els llavanerencs varen decidir
a través del seu vot que ERC tingués majoria
abolsuta per aquests propers quatre anys.
El poble mai s’equivoca. Precisament, això
és el que vam manifestar des del primer
moment. Durant aquest temps, no es pot fer
una valoració seriosa de l’acció de l’actual
govern municipal doncs amb el mes d’agost
inhàbil pràcticament l’únic que s’ha pogut
fer és la composició del govern, dels grups
de l’oposició, les comissions, etc… Venen
uns mesos importantíssims, ja que amb
l’aprovació dels pressupostos es defineix
l’acció de govern durant un any. El nostre
grup farà tot el posible perquè aquests
pressupostos, així com les ordenances
fiscals, siguin conseqüència del diàleg.
El nostre grup vol mantenir les mateixes
ordenances i treballar perquè s’incloguin en
els pressupostos tot un conjunt de propostes
del nostre programa electoral, com el tema
de la millora de la neteja, la posada en marxa
de la construcció de vivendes socials per a
joves, la millora d’instruments per garantir
la seguretat i la millora ostensible de les
infraestructures de la zona del Balís, així
com de la resta de la població. I com no,
aquelles persones a les quals devem molt i
que porten endavant les entitats esportives
i culturals fer tot el possible perquè tinguin
unes millors condicions. Esperem i desitgem
que l’actual govern estigui per aquesta via de
diàleg doncs estem convençuts que seria bo
per Llavaneres que els propers pressupostos
comptin amb el màxim nombre de suports,
que significaria que serien uns pressupostos
de tots i per a tots. No volem acabar aquest
escrit sense agrair a tots els representants
de les diferents entitats del poble el seu
treball en benefici de la població. També
volem agrair d’una manera especial la
dedicació de la jutgessa de pau suplent, Beni
Dosrius, aixi com desitjar a la nova jutgessa
de pau suplent tota classe d’èxits.

Diàleg,
transparència i
municipalisme
Vivim temps convulsos en la política. El
que avui serveix, demà queda obsolet. La
sensació de no tindre res segur fa augmentar la desesperació de la gent. Si a
tot això li sumem el gran accés a la informació que té la gent a través de les
xarxes socials, la situació es dispara i comença a sorgir la crispació, l’insult i l’odi
a qui no pensa exactament igual que tu.
Això s’ha d’aturar.
Hem d’entendre la política com una eina
per a millorar la societat i la qualitat de
vida de les persones i és per això que, des
de Movem Llavaneres, volem apostar pel
diàleg, la transparència i el municipalisme sempre treballant d’una manera políticament constructiva. No ha de ser tot
blanc o negre, els grisos tenen la seva
harmonia i hem de ser capaços de trobar
entre tots i totes la manera de construir
un poble digne per a la ciutadania. No si
val resignar-se a uns resultats electorals
que donin la majoria a un partit i pensar
que ja no es pot fer res. Aquí hem vingut
a treballar per a Llavaneres, tal i com ja ho
fèiem des de l’associacionisme actiu que
ens ha fet créixer. Ho continuarem fent.
I és que el nostre poble, el de tots i totes,
no ho oblidem, sempre s’ha mantingut
actiu gràcies a la col·laboració altruista
de tantíssimes persones anònimes (i no
tant) que han omplert els nostres espais,
caps de setmanes i Festes Majors d’activitats, festes, somriures i alegries. I ho han
fet sense demanar res a canvi, perquè sí,
perquè volen, perquè s’estimen el poble,
sense mirar en quin moment podran treure profit, perquè el profit que es pot treure
es veure a la gent feliç i a un poble unit.
Els hi ho devem tot, ens ho devem tot. Vam
obtenir un regidor que representa la nostra
veu a l’oposició i serà el pont entre el poble
i l’Ajuntament. Tenim 4 anys per endavant
i molta feina a fer!
MovemLlavaneres

El Partit dels Socialistes ha decidit no fer ús
d’aquest espai d’opinió dels partits polítics.

@MovemLlavaneres

@llavaneresmovem

23

ENTREVISTA

David
Navarro
El nou mossèn de la parròquia de Sant
Andreu de Llavaneres va començar a oficiar
misses a mitjans del mes de setembre,
després que el darrer any estigués destinat
a Cabrils. És una persona jove (33 anys) i
entusiasta del seu ministeri, que tot i que
ha arribat a la vila fa poc té ganes i il·lusió
d’estar-s’hi molt temps i anunciar l’Evangeli
als joves del municipi.

Des de quan vas voler dedicar-te a l’Església?
De petit estava en grup de catequesi de la parròquia del meu
barri, que es diu Santa Maria del Remei, al barri de Les Corts de
Barcelona, i allà m’hi sentia molt bé i molt a gust. M’agradava
observar el mossèn i veure com s‘ocupava de la gent. Sentia la
crida a dins meu i quan vaig acabar la universitat vaig decidir
entrar al seminari.
I quan fa que t’encarregues de les parròquies?
Doncs després de tots els anys de seminari vaig tenir l’oportunitat
de fer de mossèn a diverses parròquies rurals de Toledo, ara farà
quatre anys. Va ser una experiència molt positiva, no només per
tenir l’oportunitat de posar en pràctica tot l’après i poder dedicarme a aquesta missió tan important, sinó també per l’aprenentatge
que em va suposar, coneixent a molta gent i apropant-me a les
seves necessitats i inquietuds.
Quines són les tasques que ha de dur a terme un mossèn?
A l’església catòlica el rector és el pastor propi de la parròquia
que se li confia, i exerceix la cura pastoral de la comunitat que
li està encomanada sota l’autoritat del bisbe. Jo, per exemple,
soc un administrador parroquial, això vol dir que és transitori, el
bisbe decideix on haig d’anar i ara m’ha destinat aquí a Llavaneres.
Normalment el rector quan entra en una parròquia és per estars’hi molts anys, que fer comunitat no és una feina que es pugui
resoldre en poques setmanes. Així que almenys aquest any estaré
dirigint i administrant l’església de Sant Andreu.
T’agradaria quedar-te a Llavaneres més temps?
Sí, molt! Em fa molta il·lusió poder exercir el sacerdoci en un lloc
a llarg termini i aplicar tot el que he après. Moure’m per diferents
localitats també té coses molt bones, com conèixer diferents
maneres de fer i pensar i diferent tipus de gent. Però per contra
impedeix vincular-te molt amb els fidels perquè al cap de pocs
mesos hauré de fer maletes i començar de nou. Així que si puc em
quedaré a Llavaneres, però estic a disposició del bisbe.

24

Que és el que t’ha cridat l’atenció de la gent de Llavaneres?
Ara per ara he fet poques misses encara, però m’ha sorprès veure
que els diumenges ve força gent jove, sobretot matrimonis amb
nens petits. En altres parròquies, sobretot de pobles més petits i
d’àmbit rural, la pràctica totalitat dels assistents a les misses era
gent gran, molt gran fins i tot. A Llavaneres hi ha perfils d’edat
més diferents i això està molt bé. M’ha agradat l’apreci dels fidels
a la Tradició de l’Església, i m’ha sorprés la figura del Cardenal
Vives i Tutó que no el coneixia.
I com ha estat l’acollida dels fidels?
Realment ha estat genial, m’he sentit molt a gust i ben rebut
des del primer dia. L’anterior rector em va acollir molt bé i em va
explicar tot el funcionament i les característiques de la parròquia
perquè no em costés gens començar. Estic molt content d’haver
vingut i confiat de fer una molt bona feina. Gràcies a Déu la
parròquia disposa de grans col·laboradors.
Havies estat mai al municipi? Què t’ha semblat?
No hi havia estat mai a Llavaneres, i haig de confessar que trobo
que és un poble molt bonic. El mar, les zones verdes, el nucli
antic... Té un encant especial i és un poble molt acollidor. Espero
conèixe’l amb molta més profunditat, així com al conjunt dels veïns
i associacions, i treballar plegats amb molts projectes. A més, s’ha
de dir que la parròquia està molt cuidada!
Quins objectius t’has marcat com a rector?
Doncs primer de tot seguir amb la bona feina que ha estat fent el
meu antecessor. Desitjo que tots, i en especial els joves, coneguin i
estimin més l’Eucaristia, la Mare de Déu, l’Església... Posarem tots
els mitjans naturals i sobrenaturals per conservar i transmetre la
fe en el nostre poble, que coneguin l’amor que Déu els té.
I has pensat què podries fer per a aconseguir-ho?
Pregarem i sortirem a buscar a cadascú allà on sigui: a casa, al
carrer i a les xarxes socials si cal. Compto amb la vostra pregària
i ajuda per a fer-ho!

