Llavaneres
núm. 61

gener’20

Revista municipal

El Pla d’Actuació Municipal,
l’horitzó pels propers anys
Més inversions i
partides socials en el
Pressupost 2020

Èxit de de les
primeres trobades
“Gent del Barri”

Enllestides les
tasques de millora
dels equipaments

04 PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL: Els objectius principals pels propers anys
06 ACTUALITAT MUNICIPAL: Llavaneres ja té mascota olímpica
08 ACTUALITAT MUNICIPAL: Diversos joves faran pràctiques a l’Ajuntament
10 ECONOMIA: Augment de les partides socials en el Pressupost 2020
12 ÀLBUM DE FOTOS: Un Nadal màgic a Llavaneres
16 RETALLS D’ACTUALITAT: Enllestides les reformes a diversos equipaments
21 L’ALTAVEU: El més vist a les xarxes socials
22 TRIBUNA POLÍTICA: Opinió dels grups municipals
24 L’ENTREVISTA: El Casal del Pèsol

sumari

06

09

11

15

16

19

AjLlavaneres

@AjLlavaneres

Fotografies: Guillem Coll i Antonio Puente

@AjLlavaneres

Edita: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Coordinació: Regidoria de Comunicació
Redacció i disseny: Mirada Local, SL
Impressió: Gràfiques Llavaneres
Dipòsit legal: B-43250/2007

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

Un Llavaneres modern, sostenible i atractiu
Des que la nostra candidatura va guanyar les eleccions municipals
amb majoria absoluta, hem estat treballant per elaborar un pla de
govern basat en el progrés del nostre municipi i la millora de la qualitat de vida dels veïns. No tenim cap altra ambició que treballar amb
rigor, responsabilitat i fermesa per dur a terme polítiques públiques
que suposin passos endavant cap a un poble modern, net, cohesionat, inclusiu, respectuós amb el medi ambient, competitiu empresarialment i atractiu turísticament.

carta de
l’alcalde

Així, hem enllestit un Pla d’Actuació Municipal molt ambiciós i complet, que properament podreu consultar a l’espai web de l’Ajuntament i podreu seguir el seu grau d’acompliment. Inclou pràcticament 200 objectius a assolir fins el 2023, en molts àmbits diversos, i
ens comprometem a portar-los tots i cada un endavant. A més, volem que tota la societat de Llavaneres ens faci també les seves propostes, per incloure-ho o per esmenar alguna de les ja incloses. Som
un govern proper i tenim la mà estesa a tothom que vulgui contribuir
al progrés del poble.
Seguim amb la voluntat de ser un Ajuntament obert, proper i dialogant, donant espai a la participació amb iniciatives com les trobades
Gent del Barri i el Pressupost Participatiu, que enguany s’ampliarà.
Perquè creiem que la suma d’esforços ens permetrà avançar, farà
que el veïnat s’impliqui activament en els assumptes de la vila i, en
definitiva, podrem implementar més i millors projectes.

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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PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL

196 objectius a assolir
pel Llavaneres dels propers anys
El Ple municipal dona llum verda al Pla d’Actuació Municipal (PAM) de l’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres 2020-2023, el document estratègic de l’acció de govern

El Ple municipal del mes de desembre de
2019 va aprovar el Pla d’Actuació Municipal
(PAM) de l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres 2020-2023, un document
estratègic on s’especifica quins són els
principals objectius a aconseguir per part
del govern municipal, i a través de quines
accions s’intentarà dur-los a terme.
Es tracta d’una de les votacions més
importants del mandat, ja que l’aprovació
d’aquest document determina les polítiques
públiques que es duran a terme en els
propers quatre anys. El PAM va ser aprovat
amb els vots a favor d’Esquerra, del PP i del
PSC, l’abstenció de C’s i Movem i els vots en
contra de Junts per Llavaneres.
El PAM presentat pel govern està dividit
en quatre eixos principals, que a la vegada
representen les grans prioritats de
l’executiu: Persones i famílies, Territori
i entorn, Economia i promoció de la vila i
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Govern obert. De cada eix se’n desprenen
diversos àmbits -en total n’hi ha 24- i
d’aquests els diversos objectius que es volen
assolir. En total hi ha marcats 196 objectius,
alguns dels quals es ramifiquen en diverses
fites subsidiàries.
Retiment de comptes
L’Ajuntament habilitarà properament un
espai web especial dedicat al Pla d’Actuació
Municipal, que recollirà tot el contingut
d’aquest document estratègic dividit per
àrees, objectius estratègics i accions. A
més la ciutadania en podrà consultar el
grau de compliment perquè també es
disposarà d’una eina d’autoavaluació, que
indicarà les accions i objectius que es vagin
assolint durant el mandat.D’aquesta manera
s’advoca per la transparència i el retiment
de comptes amb la ciutadania.

NANI MORA
ALCALDE

«El PAM està elaborat amb la base de
les propostes electorals que ens van
fer guanyadors de les eleccions, amb
la voluntat del govern de fer un poble
modern, sostenible i atractiu. A més
tenim la voluntat d’incorporar més
accions, en la línia de la voluntat de
diàleg i acord d’aquest govern. Volem
que sigui una eina de govern viva,
amb capacitat d’encaixar altres
propostes».

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL

Principals eixos i propostes en que es configura el PAM
EIX 1. Persones i famílies
la cobertura de les necessitats bàsiques a la població en situació de
a Garantir
vulnerabilitat de Sant Andreu de Llavaneres.
Crear nous projectes juvenils a través del Nou Pla Local que s’ha d’elaborar durant

a el mandat de forma participativa.

Lluitar contra la violència gènere potenciant accions i programes de prevenció des

a de diferents àrees i edats.

Fomentar la cultura popular. Recerca d’un nou model que en garanteixi el vigor, la

a regeneració, la continuïtat i la plena obertura de la cultura popular a la participació
ciutadana.

EIX 2. Territori i entorn
a Controlar el creixement del municipi d’acord amb el planejament previst. Promoure
edificacions sostenibles i energèticament eficients.

un projecte de cobertura de la riera i reconvertir-la en un espai per a ús
a Redactar
cívic, com a recinte firal i d’aparcament.
Preveure l’ampliació del cos de la Policia Local a 22 agents i 5 caporals en previsió del

a creixement de població previst, i reforçar-ne el comandament.

Remodelar el parc de Can Matas per reconvertir-lo en un espai per a diferents usos

a i públics: amb racons per a infans, per practicar l’esport, amb una zona de gespa i
amb un espai cultural.

EIX 3. Economia i promoció de la vila
Administrar els recursos econòmics de l’Ajuntament al servei de les persones,

a actuant amb rigor i austeritat en la despesa.

Incloure clàusules socials en les convocatòries d’ocupació pública de l’Ajuntament,

a especialment per a aturats de llarga durada, joves, discapacitats, etc.

Ressaltar el comerç de proximitat davant del de grans superfícies i despertar els nous

a hàbits consumistes com a oportunitat, aplicant estratègies digitals, per exemple.

Continuar promocionant les nostres empreses amb jornades empresarials, i seguir

a donant suport a joves i petits empresaris, tot oferint-los nous espais de treball,
ampliant el coworking i/o creant un nou viver d’empreses.

EIX 4. Govern obert
Modernitzar, digitalitzar i professionalitzar Ràdio Llavaneres. Apostar pels mitjans

a audiovisuals al complet, amb la creació de la televisió digital de Llavaneres, a través
del canal de YouTube.

Assegurar una bona atenció al ciutadà, des de l’OAC digital les 24 hores el dia, i

a apostar per la creació d’una centraleta virtual.

a Desenvolupar la descentralització territorial a través de les assemblees de barri i de
la figura dels delegats de barri.

Ampliar el poder de decisió de la ciutadania en el pressupost municipal. Desenvolupar

a una plataforma de participació digital per fomentar la comunicació social en xarxa.

Trobaràs totes les propostes del PAM al web www.ajllavaneres.cat/pam
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Finalitza la substitució de tots els
fanals del poble per bombetes leds
La renovació de l’enllumenat exterior permetrà una gestió més eficient de l’energia
L’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres ha completat el pla de
substitució de tots els fanals del municipi
per leds. Amb aquesta segona fase,
que ha finalitzat aquest mes d’octubre,
el municipi ja compta amb unes
instal·lacions d’enllumenat noves que
permetran gestionar més eficientment
l’energia.
Aquesta segona fase, que ha costat
252.180,40 euros, està cofinançada pel
Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) i gestionada per
l’Institut per la Diversificació i estalvi
de l’Energia (IDAE) amb l’objectiu
d’aconseguir una economia més neta i

sostenible. Dins d’aquesta segona fase,
s’ha actuat en l’enllumenat del passeig
marítim, del passeig Bell-Aire i de
diverses rotondes i parcs, entre d’altres
zones.
Durant la primera fase, que es va fer
durant l’any 2016, es va substituir el 80%
de l’enllumenat. Ara, durant el 2019, s’ha
enllestit el 20% que restava per canviar.
Amb aquests nous fanals de tecnologia
LED, el municipi reduirà els treballs
de manteniment i l’encesa immediata,
s’aconseguiran millores en la reproducció
cromàtica i el municipi comptarà amb
una uniformitat en la il·luminació sense
produir contaminació lumínica.

Millores en l’enllumenat a l’estació i a Sant Pere
Durant el mes de desembre els serveis
municipals van estar treballant per resoldre
deficiències en l’enllumenat públic a la zona
de l’estació de tren i del barri de Can Sans.
D’aquesta manera, s’ha donat compliment
als darrers projectes que restaven per
completar el Pressupost Participatiu 2019
i que estaven dotats amb un total de 20.000
euros.
Els treballs van consistir en la instal·lació
de nous punts de llum i la renovació dels
antics fanals de la zona de l’estació, del carrer
Cogoll i del pont de Sant Pere, sobre la riera
de Llavaneres. En un primer moment es volia
destinar la inversió a la millora de la zona que
uneix les Lloses amb la rotonda de Sant Pere,
però aquest projecte es durà a terme més
endavant perquè s’ha de remodelar la zona,
atès que els arbres que hi ha impedeixen
actualment que la il·luminació sigui l’òptima.
Així, es farà un nou projecte que inclourà la
millora de la il·luminació d’aquest espai. El
regidor de Participació Ciutadana, Gerard
Viladomat, ha explicat que “es demostra que
el projecte de Pressupost Participatiu és un
gran èxit, ja que comporta millores directes
del municipi i els veïns veuen materialitzades
les seves prioritats”.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Llavaneres ja té mascota per les Olimpíades 2020

Les Olimpíades de Llavaneres 2020 ja
tenen mascota oficial! Es tracta d’una
torxa olímpica, de flama intensa i cara
somrient, que serà el símbol de la
competició. La mascota formarà part del
logotip oficial i es podrà veure en diversos

suports durant la celebració dels jocs
olímpics de Llavaneres, com per exemple
estampada a les samarretes dels esportistes
i en els elements de difusió com cartells,
fulletons i pancartes. L’autora de la mascota
guanyadora és Martina del Rio Giner, que

té 12 anys i estudia a l’Institut Llavaneres.
En el certamen s’hi han presentat 175
dibuixos i la Martina va rebre els premis
com a guanyadora del concurs durant la
festa solidària de Llavaneres amb la Marató,
celebrada el diumenge 15 de desembre.

Millora i ampliació de la
vorera del carrer
Contrabandistes

Rebuig unànime a la
violència masclista durant
el 25 de novembre

L’Ajuntament posa en
marxa un nou compte a
Instagram

A principis del mes passat es van iniciar
els treballs per ampliar la vorera del
carrer Contrabandistes, entre la porta del
poliesportiu i els contenidors soterrats
que hi ha una mica més amunt. Les obres
preveien l’ampliació de l’amplada fins els
1,80 metres aproximadament, el doble que
actualment. Mentre els treballs estaven en
marxa hi va haver diverses afectacions a
la mobilitat, com per exemple la prohibició
de l’estacionament i l’habilitació d’un espai
destinat als vianants. El govern municipal
ha previst una ampliació de la partida
pressupostària destinada a la millora de
les voreres del municipi, de cara el 2020.
Així, s’anirà intervenint en la via pública
progressivament per millorar la mobilitat.

Sant Andreu de Llavaneres va viure el passat
25 de novembre una jornada reivindicativa
coincidint amb el Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència de gènere. La
regidoria d’Igualtat i l’entitat SI DONA van
organitzar diversos actes per tal de posar
sobre la taula aquesta problemàtica que
afecta cada dia la nostra societat. Durant
l’acte es va fer lectura del manifest, i hi
van participar els alumnes de 3r d’ESO
de l’Institut Llavaneres. També es va fer
un recital poètic i un concert a càrrec
de Josep Maria Asensio i alumnes de
l’Escola Municipal de Música, i hi va haver
una exposició de sabates vermelles, en
memòria de totes les víctimes per la
violència masclista.

L’Ajuntament va estrenar fa unes setmanes
un nou compte a Instagram. El trobareu amb
el mateix nom que la resta de xarxes socials
del consistori (Facebook, Twitter i Youtube):
@AjLlavaneres. L’Ajuntament també disposa
d’un compte a Linkedin que es gestiona des
de la regidoria de Promoció Econòmica.
Aquest nou perfil permet a l’Ajuntament
obrir un nou canal de comunicació i interacció
amb els veïns, on hi trobaran informació de
l’activitat local i de les novetats del consistori.
Majoritàriament seran fotografies, encara
que també podran ser rètols o logotips de
les campanyes municipals actives. Així mateix,
també està previst que periòdicament es
publiquin vídeodeclaracions de l’alcalde i
dels regidors de govern.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

El Projecte Pont porta 8 estudiants a fer pràctiques a l’Ajuntament
L’institut Llavaneres ha engegat el projecte
de diversificació curricular anomenat
Projecte Pont , en el qual 8 alumnes faran
pràctiques a l’Ajuntament durant aquest
curs escolar. El projecte, que neix d’un
conveni amb el departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya i l’empresa
Créixer Junts, permetrà a aquests alumnes
aprendre les tasques que es realitzen
a consergeria, a la brigada –pel que fa a
les funcions de paleta i jardiner– i a la llar
d’infants.
El conveni permet la inclusió escolar,
social i laboral a determinats alumnes
d’educació secundària obligatòria (ESO) a
través de la realització d’activitats formatives
en instal·lacions exteriors al centre en un
període no superior al 40% de l’horari
escolar setmanal. D’aquesta manera es
fomenta la motivació de l’alumnat que
presenta dificultats per seguir el curs. Així
doncs, els alumnes que poden adherirse a aquest projecte han de cursar 3r o 4t

d’ESO i presentar dificultats generalitzades
d’aprenentatge, un baix nivell d’assoliment de
les competències en la majoria de matèries
en els cursos anteriors i tenir compromès
l’assoliment de les competències del curs

actual. Els nois i noies podran participar en
aquest projecte durant tot el curs o bé durant
un o més trimestres, segons la valoració
que en faci l’alumne, la família, el tutor i el
seguiment de l’equip docent.

ERC torna a guanyar
les eleccions generals a
Llavaneres

Llavaneres revalida les
tres Flors d’Honor de la
iniciativa Viles Florides

Llavaneres, present a la
Fira gastronòmica Àpat de
Barcelona

Esquerra Republicana de Catalunya va
guanyar les segones eleccions generals
de l’any a Sant Andreu de Llavaneres,
amb 1.649 vots i el 28,41% dels vots, 2
punts menys que el 28 d’abril. Junts per
Catalunya se situà com a segona força amb
1.097 vots i el 18,90%. El PSC va obtenir
719 vots i el 12,39% i En Comú 597 vots
(10,28%). Per la seva banda, el PP va
aconseguir 553 vots i el 9,53%, gairebé
4 punts més que fa sis mesos. A més
distància es troben els resultats de VOX
(389 vots i 6,70%), C’s (315 vots i 5,43%) i
les CUP (300 vots i 5,17%). La participació
en aquestes eleccions va ser del 72,99%, 5
punts menys que el 28 d’abril. Dels 7.985
electors, van votar 5.829 persones.

Llavaneres ha estat reconeguda amb
tres Flors d’Honor en l’edició 2019 de la
iniciativa Viles Florides, promoguda per la
Confederació d’Horticultura Ornamental
de Catalunya (CHOC), que reconeix els
municipis que treballen per la millora
dels espais verds. Llavaneres és, doncs,
dels municipis amb una qualitat dels
espais verds més alta del país, ja que
la màxima distinció són quatre Flors
d’Honor. Representants de la vila van
assistir també a les jornades tècniques
organitzades pel CHOC en les quals es van
presentar diverses iniciatives innovadores
de manteniment de zones ajardinades i
projectes duts a terme per treballadors de
centres especials de treball de Catalunya.

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
va participar al mes d’octubre a la Fira Àpat
de Barcelona, en col·laboració amb l’Associació de Pastisseries i Restauradors. Durant
tres dies el municipi va ser representat en
un estand de la fira on s’hi van programar
diverses activitats de promoció de la cultura
i la gastronomia. Els assistents van poder
gaudir de tallers de cuina, classes magistrals, demostracions de cuina i ponències
d’experts del sector de l’alimentació i la
gastronomia catalana. Les pastisseries
locals acreditades van oferir una degustació i venda de la Coca de Llavaneres, i
els restauradors locals disposaren d’un
espai en el què van oferir una degustació
de plats i vins.
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Mestres i educadors més formats per a
un millor ensenyament a Llavaneres
La Regidoria d’Educació organitza una formació per professionals en el que es plantegen
temes com la funció, els objectius i els propòsits de l’educació en una societat canviant
La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament
ha posat a l’abast dels educadors de
llars d’infants i mestres d’infantil i
primària del municipi una formació
al voltant de donar continuïtat als
dos cicles d’educació infantil, que
pretén augmentar el coneixement i
les experiències en diversos àmbits en
aquesta etapa. La formació fou a càrrec
de Gino Ferri, llicenciat en Ciències
de l’Educació per la Universidad de
Modena e Reggio (Itàlia). Ferri porta
més de trenta anys treballant en l’àmbit
educatiu i ha format educadors de les
llars d’infants públiques de Minerva
i Sant Nicolau. La formació ha inclòs
quatre sessions que han facilitat eines
per aportar coherència i continuïtat
entre els dos cicles d’educació infantil.Hi
ha participat trenta mestres i educadors
de les llars d’infants públiques i escoles
d’infantil i primària del municipi.

El Consell d’Infants de Llavaneres fixa el
medi ambient i el civisme com a reptes del nou any

El Consell d’Infants de Sant Andreu de
Llavaneres 2019-2020 ja està en marxa.
Els consellers van estrenar-se en la sessió
constitutiva del passat 28 de novembre. Són
vint alumnes de cinquè i de sisè de primària
de les escoles Jaume Llull i Serena Vall.
En la primera trobada, els consellers van
participar-hi molt activament, posant sobre
la taula diverses millores necessàries per
a Llavaneres des del seu punt de vista

d’infants. La sessió, que es va fer a la sala
de plens de l’Ajuntament, va començar
amb una dinàmica de grup per donar a
conèixer tots els participants. Tot seguit,
la regidora d’Educació, Maria José Cano,
els va proposar que escollissin un eix de
treball per desenvolupar durant el curs.
Entre els tres temes que s’hi van plantejar,
els consellers van escollir per unanimitat
l’activitat Let’s Clean Up Llavaneres. Es
tracta d’una campanya mediambiental
molt arrelada al poble, que té com a
objectius fomentar el respecte a l’entorn
i al civisme i que se celebrarà entre els
mesos de maig i juny del 2020.
Els dos temes que van quedar sobre
la taula van ser les Olimpíades 2020 a
Llavaneres i un debat sobre el model
d’escola. L’11 de juny se celebrarà l’última
sessió de valoració de la participació del
Consell d’Infants en el Let’s Clean up

Llavaneres: s’hi parlarà del treball de tot
el curs i es clourà aquesta segona edició
del consell.

MARIA JOSÉ
CANO
REGIDORA
D’EDUCACIÓ

«És molt important que els infants
coneguin i participin de la vida del
poble, i que duguin a terme activitats
per a la millora col·lectiva. Els
alumnes de les escoles de Llavaneres
tenen molt a dir, i ens ajudaran a
gestionar millor el nostre municipi».
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ECONOMIA

Més inversions i augment de les partides
socials en el Pressupost municipal 2020
Els comptes per aquest 2020 estan marcats per l’increment de recursos per a la millora de
l’espai públic i l’augment de les partides d’Educació, Salut i Medi Ambient, entre d’altres

ALBERT SALA
REGIDOR
D’ECONOMIA I
HISENDA

«el govern municipal té una mirada
social inqüestionable, que vol
dibuixar un Llavaneres del futur
més sostenible, més net i que vol
incidir en que els joves es puguin
quedar a viure a Llavaneres».

El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres va aprovar inicialment el
passat mes de desembre un pressupost
municipal consolidat per al 2020 de
14.149.071,61 euros (un 4,3% més que
al 2019), dels quals 540.477,27 euros es
destinaran a inversions. El pressupost
va ser aprovat amb els vots a favor dels
regidors de l’equip de govern (ERC) i
del grup municipal del PP, Movem
Llavaneres i el PSC, el vot contrari del
grup municipal de C’s i l’abstenció de
Junts per Llavaneres.
Els comptes contemplen l’augment
de diverses partides encaminades a
millorar l’espai públic i els serveis que
ofereix el consistori en l’àmbit social. Per
una banda, les inversions augmenten un
59%, i en especial destaquen les partides
de millora del clavegueram (+220%) i
de l’enllumenat públic (+40%). Pel que
fa a les polítiques socials, els comptes
preveuen un augment de les partides de
salut (+37%) i d’educació (+27%).

Les principals dades:

De cara el 2020 es dotarà de pressupost
la nova regidoria d’Igualtat, creada el
passat mes de juny amb la configuració
del nou govern municipal, i es destinaran
21.800 euros a la creació i implementació
de polítiques que fomentin la igualtat
entre dones i homes. Per altra banda,
el govern donarà continuat al projecte
de Pressupost Participatiu, però de cara
l’any vinent desapareixerà la partida
de 100.000 euros que els veïns que hi
participen poden escollir com invertir,
i aquest projecte es finançarà amb el
romanent de tresoreria, que actualment
consta amb 7 milions d’euros. Per últim,
per tal de promoure una vila més neta i
sostenible, la partida de medi ambient
augmentarà un 20%.
El pressupost compta amb una previsió
d’ingressos per impostos directes de
6.025.000 euros, i de taxes i d’altres
ingressos de 5.039.248,41 euros.
El regidor d’Hisenda, Albert Sala,
ha manifestat durant el Ple que el

Més de mig milió
d’euros en inversions

govern municipal «es compromet a
no augmentar més els impostos a
Llavaneres en el que queda de mandat»,
atès el bon estat de salut del consistori
econòmicament i que la pressió fiscal
a la ciutadania ja és suficient.
Pressupost plural i participat
El projecte de Pressupostos incorpora
punts en comú amb els diferents grups
municipals, dels quals destaquen
l’augment segons la necessitat dels
recursos pel Servei d’Assistència
Domiciliària (proposta treballada
amb el PSC); dotar les escoles d’una
professional vetlladora a mitja jornada
i augmentar el sou dels treballadors
m u n i c i p a l s u n 0 , 3 % ( p ro p o ste s
compartides amb el grup de Movem);
augmentar la partida de seguretat i
contractar un nou agent per la Policia
Local (proposta consensuada amb el PP);
i el reforç en la inversió per la millora
de les voreres del municipi (proposta
treballada conjuntament amb els grups
de Movem i del PP).

Millores en tota la xarxa
de clavagueram

Consistori sanejat i amb
romanent disponible

+59% +220% 7 M €
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ECONOMIA

El sabor de la Coca de Llavaneres torna
a atreure milers de visitants al poble
La 21a edició de la Festa Gastronòmica de la Coca de Llavaneres va ser tot un èxit d’assistència

Llavaneres va viure un cap de setmana intens
amb la 21a edició de la Festa Gastronòmica
de la Coca de Llavaneres, una cita per
conèixer i degustar un dels productes
locals de més prestigi, celebrada el 16 i 17
de novembre. Aquestes postres s’elaboren
al municipi des de fa molts anys amb pasta
de full, ametlles, pinyons, vainilla i llimona
i són conegudes arreu de Catalunya. De fet
la Coca de Llavaneres està certificada amb
una marca de garantia de qualitat, la seva
elaboració està regulada per un reglament
i només hi ha cinc establiments que estan
certificats per elaborar-ne.
Aquesta nova edició de la festa va ser tot un
èxit d’assistència i va comptar amb un grapat
de novetats que van ser molt ben acollides
per part del públic visitant. Entre d’altres,

en destaca l’estrena de l’Espai Gastronòmic
de l’Associació de Restauradors i Pastissers
de Sant Andreu de Llavaneres, amb sessions
de cuina en directe de tardor, la presentació
del personatge de la Pinyoneta i de la família
Pi i Carboner a càrrec de la companyia de
teatre La Inestable, el llibre il·lustrat amb les
millors receptes a càrrec dels artistes locals
Emma Agustí i Xavier Gonzàlez; i el taller de
poma farcida, a càrrec del xef del restaurant
Vil·la Minerva, Marc Graupera. També hi van
participar Els Banyuts de Llavaneres que van
celebrar un correfoc pels carrers de la vila
i hi va haver l’actuació d’Els Batubanyuts. A
més, no hi van faltar la mostra de bolets i les
activitats infantils.
Des de l’Ajuntament es vol donar les gràcies
a totes les persones que un any més la van fer

6a Festa de la Sembra del Pèsol garrofal
L’altre producte emblemàtic de la vila,
d’una qualitat excel·lent i reconegut arreu
del territori, el pèsol, va gaudir d’una festa
pròpia el passat 17 de novembre. Va tenir lloc
la 6a Festa de la Sembra del Pèsol garrofal
de Llavaneres. Aquesta Festa, que permet
any rere any donar un valor afegit a aquest

llegum, va comptar amb una exposició de
fotografies de la sembra, un formidable
esmorzar de pagès, una cercavila amb
espectacle infantil a càrrec dels Follets de
les Hortes i un taller de sembra amb pèsol
garrofal, per tal d’apropar el treball agrari
del seu cultiu als veïns.

possible: als organitzadors, restauradors,
entitats. voluntaris i visitants. A més, fins
al dia 30 de novembre els restaurants
del municipi van oferir diversos menús
degustació de tardor inspirats en la cita
gastronòmica i a preus assequibles.

TERESA VIDAL
REGIDORA DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA

«Aquesta festa permet donar impuls
a la promoció turística del nostre
municipi i aconsegueix posar-lo en
el mapa de productes únics de casa
nostra que ens identifiquen i ens
fan sentir orgullosos. Ja fa anys que
aquesta mostra gastronòmica és
una bona oportunitat per atreure
visitants fora de la temporada
estival i donar importància a altres
actius del poble, com són la cultura
o la gastronomia».
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ÀLBUM DE FOTOS

Llavaneres viu un Nadal màgic
Sant Andreu de Llavaneres va viure un munt d’activitats durant les festes nadalenques, amb tallers, concerts, activitats
solidàries, jocs, esport i exposicions, a més d’una edició molt màgica i especial de la Cavalcada de Reis. Enguany, la
tradicional rua va ser un esdeveniment multitudinari que va aplegar a grans i petits al carrer per saludar Ses Majestats.
12

ÀLBUM DE FOTOS

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

RETALLS D’ACTUALITAT

Obres a favor dels vianants

Tractament fitosanitari per
controlar la processionària
La Regidoria de Medi Ambient ha dut a terme
un tractament fitosanitari als pins de la
vila, per tal de controlar la proliferació de
l’eruga processionària. La coneguda com
“l’eruga del pi” és un insecte que s’alimenta
d’aquests arbres durant l’hivern i els pot
arribar a malmetre. A més, a la primavera
i durant la fase prèvia al seu procés de
metamorfosi, desenvolupen un pèl que
és altament urticant per a les persones i
especialment pels gossos. Per aquests
motius es realitzen accions periòdiques per
controlar la seva proliferació.

La Diputació de Barcelona durà a terme
obres a dues de les principals artèries
viàries de Sant Andreu de Llavaneres:
l’avinguda de Catalunya (BV-5031) i
l’avinguda de Sant Andreu (BV-5033). Els
treballs consistiran en instal·lar diversos
elements a les vies per tal d’integrar-les en
l’àmbit urbà, fent que els vehicles hagin de
reduir la velocitat i els vianants hi puguin
transitar amb més comoditat i seguretat.
Pel que fa a l’avinguda de Sant Andreu ara
s’hi habilitaran nous passos de vianants,
un d’ells a l’alçada de la parada de bus del
costat del Parc de la Creu, on també s’hi
construeix una vorera. També s’ampliarà
l’anella central de la rotonda del Surray per

millorar-ne la seguretat i aconseguir reduir
la velocitat dels vehicles que entren i surten
del poble per aquest punt.
Per la seva banda, a l’avinguda de Catalunya
es reforçarà la senyalització horitzontal i
vertical i s’hi construiran sis elements de
reducció de la velocitat. A més, s’habilitaran
nous passos de vianants, alguns dels quals
estaran elevats a nivell de la vorera, com per
exemple davant de la parada de bus que hi ha
a l’alçada de l’estanc. N’hi haurà a l’alçada
del passeig de la Riera per millorar l’accés al
Casal de la Gent Gran i a l’Institut, a l’alçada
del carrer Fornaca al costat de les parades
de bus, a l’alçada del carrer de Sant Antoni i
també a l’alçada del passeig de les Moreres.

Nou carril bici al passeig de la Riera

L‘Ajuntament ha enllestit les obres de
consolidació del carril bici del passeig de la
Riera, que han tingut un cost total de 21.500
euros, dels quals 20.000 euros provenen d’un
dels projectes guanyadors del Pressupost
Participatiu 2019. Els treballs han consistit a
transformar el carril de circulació de baixada
del passeig en dos carrils bici –un de pujada
14

i un altre de baixada—, i deixar l’altre carril de
circulació de pujada. Alhora s’ha asfaltat la
cruïlla del camí de Can Pi amb el passeig de la
Riera, que estava molt deteriorada. Aprofitant
aquesta actuació s’ha fet una canalització
per fer arribar corrent elèctric als fanals
que hi ha al camí de Can Pi, avariats des de
fa molts anys.

Precaució amb els ruscs de
vespes asiàtiques
L’Ajuntament ha detectat en les últimes
setmanes fins a dos ruscs de vespes
asiàtiques, una de les quals dins d’una
propietat privada –que van haver d’eliminar
els propietaris–, i una segona a la via pública
–que ha estat eliminada per l’Ajuntament.
Des del consistori es demana als veïns que
informin l’Ajuntament en cas de detectar la
formació de nous ruscs, trucant al 93 702
36 00. És molt important la destrucció dels
nius, ja que en aquesta època de l’any és el
moment de la dispersió de les reines de cada
niu. Busquen un lloc per passar l’hivern, i
les que sobreviuen en construeixen un de
nou a la primavera. El problema principal
de la vespa és que es tracta d’una espècie
invasora que és depredador de l’abella de
la mel, i fa autèntics estralls en l’apicultura.

RETALLS D’ACTUALITAT

Nou parc d’skate instal·lat a l’avinguda de Can Bacardí
Els aficionats a fer acrobàcies amb skate,
patinet o bicicleta BMX ja disposen d’un
espai adequat per a fer-ho a Sant Andreu
de Llavaneres. Es tracta del nou parc
d’skate, que s’ha instal·lat al final de
l’Avinguda de Can Bacardí. Està format
per cinc mòduls prefabricats homologats,
que permetran als joves gaudir de
l’esport amb seguretat. En concret s’hi ha
instal·lat dues rampes “quarter pipes” de
2,2 metres de radi, una rampa “grindbox”
amb “hubba doble” per fer-hi trucs, un
planter simple i una barana de doble
altura de 70 metres de longitud.
La instal·lació d’aquest parc d’skate ha
costat 23.582,9 euros i els elements de
l’espai tenen una garantia de quatre
anys. En tot cas, l’Ajuntament fa una
crida perquè la instal·lació es respecti
al màxim i pugui mantenir-se durant
molt més temps. A més, recorda que és
un espai sense fum. Els joves ja poden
patinar en un lloc adequat i, per tant, el
consistori demana que no es facin servir
altres espais del poble perquè es malmet
el mobiliari urbà i es produeixen molèsties
als veïns.

El Casal de Joves de
Llavaneres estrena
mobiliari

Cinquè aniversari dels
Batubanyuts i el concurs de
percussió Llavatraka

Els veïns col·laboren en la
recollida de residus a la
Platja de les Barques

El Casal de Joves de Sant Andreu de
Llavaneres estrena any amb nou mobiliari.
L’Ajuntament ha invertit 1.800 euros per
tal que els joves puguin sentir-se més
còmodes en les diverses sales. D’aquesta
manera, s’han comprat sofàs, tres taules
i vint-i-dues cadires per potenciar les
aules d’estudi i fomentar l’ús del casal jove
en tasques acadèmiques. A més, s’han
reordenat diverses sales per potenciar la
creativitat dels més joves, en especial les
golfes del casal, on hi ha les millors sales
de Llavaneres perquè els nois a qui agradi
la lectura, l’escriptura, el dibuix i la pintura
puguin desenvolupar tot el seu potencial.

Durant la celebració de la Festa Major va tenir
lloc un dels esdeveniments més especials del
calendari: el Llavatraka. El concurs de grups
de percussió que cada any organitza l’entitat
Els Batubanyuts va reunir les millors colles
del país en la seva cinquena edició. L’entitat
va organitzar una gran festa en acabar el
concurs de percussió per celebrar el seu
cinquè aniversari, amb un concert amb
l’Orquestra Girasol, que va oferir les millors
versions del moment, i amb DJ Kiki. La rua del
Llavatraka va sortir dels jardins de Can Matas
i va transcorrer pel passeig Joaquim Matas, el
carrer de Munt, la plaça de la Vila i el passeig
Mare de Déu de Montserrat fins Ca l’Alfaro.

Amb motiu de la Setmana Europea per la
Prevenció de Residus va organitzar una
recollida de residus al litoral del poble. Hi
van participar els infants i joves de l’Escola
de Vela i dels equips juvenils de regates i els
nens de la casa d’acollida de Sant Andreu
de Llavaneres. Entre tots van omplir tres
bujols, els quals van emplenar de molts
trossos petits de plàstic, ampolles, llaunes
i tovalloletes, entre molts altres tipus de
residus.
Aquesta recollida voluntària va ser tot
un èxit, i a més a més una manera de
conscienciar de la realitat de la situació
actual als nostres mars i oceans.
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RETALLS D’ACTUALITAT

Enllestides les tasques de millora
de diversos equipaments
S’ha repintat l’Escola de Música i el pavelló municipal, s’ha millorat les grades del camp de
futbol i s’han instal·lat aparells de climatizació nous a l’Escola Serena Vall, entre d’altres
El consistori ha aprofitat el mes de
desembre per dur a terme diverses
actuacions de manteniment i millora a
diversos equipaments de la vila. És el
cas del pavelló municipal, que li calia
una nova capa de pintura. En concret,
s’ha pintat el passadís dels vestidors, les
portes, l’accés a la instal·lació i les línies
de la pista. En aquest equipament també
s’ha renovat l’enrajolat de les dutxes i els
lavabos, i s’ha comprat nou material com
protectors pels pals de les porteries,
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baranes i una gàbia perquè les entitats
puguin guardar el material.
Tant en el pavelló com en el camp de
futbol s’ha renovat part de les grades
i s’ha instal·lat nous cartells amb la
normativa d’ús de l’equipament. En
aquest darrer també s’han substituït
els vidres trencats de la rampa de
les grades, s’ha comprat una nova
portaria traslladable pel futbol 7 i s’ha
millorat la seguretat amb la instal·lació
de protectors d’espuma a les altres

porteries fixes i a les escales de sortida
dels vestidors. També s’ha renovat el
sistema de reg amb nous taps pels
canons d’aigua.
Pel que fa a l’Escola de Música i el Casal
de la Gent Gran, una nova mà de pintura
ha renovat les aules de Can Caralt i
algunes sales del Casal. I, per la seva
banda, a l’Escola Serena Vall s’hi ha
instal·lat 12 aparells de climatització
nous a totes les aules de primària, i tres
aparells antics han estat reubicats.

RETALLS D’ACTUALITAT

Suport a les persones grans
que viuen soles i amb
situació de dependència

Llavaneres dedica cada any recursos
al suport a les persones i famílies
que per causes físiques, psíquiques o
socioeconòmiques en una situació de
necessitat o risc social amb unes carències
d’autonomia personal per desenvolupar
les activitats bàsiques de la vida diària.
A través dels Serveis Socials municipals,
el consistori va atendre l’any passat unes
300 persones, les quals es beneficien del
Servei d’Atenció Domiciliària o el servei de
Teleassistència. Els usuaris són persones
grans i persones amb disminució, molta
manca d’autonomia personal i amb manca
de suport familiar diari.
El nombre d’usuaris atesos pel Servei

d’Atenció Domiciliària (SAD) durant l’any
passat va ser de 84, dels quals pràcticament
la meitat eren beneficiaris de la Llei de
Dependència. El servei els dona suport per
realitzar la higiene diària, a vestir-se, pel
control i administració de la medicació i per
sortir al carrer, tant si són beneficiaris de
la Llei de Dependència com si no ho són.
La Teleassistència, per la seva banda, és un
servei gestionat pels Serveis Socials i que
ofereix una atenció permanent i continuada
tots els dies de la setmana. Disposen de
teleassistència 202 usuaris (138 dones i 64
homes), dels quals més de la meitat tenen
més de 85 anys. A més, 88 usuaris viuen
sols a casa.

Nou sistema de videovigilància

Els serveis municipals han instal·larat
diverses càmeres de videovigilància a la via
pública, un element de seguretat tan per
evitar infraccions de trànsit com per dotar
la Policia Local de més visió de la vila. En
total s’instal·laran 9 càmeres, que estaran
connectades en xarxa i el seu contingut es
podrà visionar des de 2 monitors col·locats a
la comissaria. Aquesta acció és resultant del
projecte de Pressupost Participatiu del 2019.

Les càmeres estaran ubicades a l’avinguda
de Sant Andreu, al Camí del Pla de la Torreta,
al passeig de la Mare de Déu de Lourdes,
a l’avinguda de Catalunya i a la prefectura
de la Policia Local. Algunes de les càmeres
aniran equipades amb un sistema de lectura
de matrícules de vehicles. Pel que fa als
dispositius instal·lats a la comissaria, una
de les càmeres tindrà un micròfon integrat
tal com recomana el Síndic de Greuges.

Control de l’horari dels
membres del govern
L’Ajuntament ha posat en marxa un nou
mecanisme de transparència en la gestió
i, a partir d’aquest mandat, els regidors
de l’equip de govern hauran de fitxar
per mantenir un control de les hores de
dedicació. En total hauran de fer 18,75 hores
a la setmana, de les quals 13,75 hauran de
quedar reflectides en el registre d’hores i 5
seran de gestió interna. El control es farà
des del servei de Recursos Humans de
l’Ajuntament. Els regidors hauran de fitxar
sempre que treballin en un espai municipal,
mentre que si es troben en alguna reunió o
acte en un altre espai això haurà de figurar
a l’agenda institucional.

Convocatòria per contractar
sis conserges municipals
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
obrirà un procés de selecció, mitjançant
concurs d’oposició, per a la contractació
de sis conserges en règim laboral fix. Així
mateix, el consistori es dotarà d’una borsa
de treball per cobrir necessitats concretes.
La borsa de treball tindrà una vigència
de dos anys. Les places que s’ofereixen
corresponen al lloc de treball de conserge
d’edificis municipal, que té com a funcions
generals bàsiques el control i vigilància dels
recintes, edificis i instal·lacions del centre.

Es redueixen els fets
delictius a Llavaneres
El nombre de fets delictius a la vila s’ha
reduït de 549 a 461 en un any a la vila,
segons les dades que s’han presentat a
la Junta de Seguretat Local, la reunió que
agrupa Ajuntament, Policia Local, Mossos
d’Esquadra i Guàrdia Civil per abordar temes
de seguretat pública. Segons indiquen els
cossos policials, es tracta d’una molt bona
dada, ja que la criminalitat s’ha reduït un
16% entre l’octubre de 2018 i l’octubre
de 2019, reduint-se els delictes contra el
patrimoni i contra la seguretat viària.
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PARTICIPACIÓ

Èxit de de les primeres trobades “Gent del Barri”
La primera edició d’aquest procés participatiu va servir per apropar el govern municipal als
barris de la vila, on els veïns van poder traslladar les seves inquietuds i demandes directament
a l’alcalde i al regidor del seu barri i resoldre diversos dubtes sobre l’acció de govern
intervenint en el decurs del debat. L’elevada
participació dels assistents ha estat una de
les notes clau d’aquesta primera edició de
les assemblees de barri.

Durant el passat mes de novembre la
Regidoria de Participació Ciutadana va
portar a terme la primera edició d’un nou
procés participatiu que, sota el nom de
‘Gent del Barri’, tenia per objectiu acostar
l’administració local als veïns de tot el terme
municipal. El punt de partida va ser dividir
el territori en set barris d’acord amb les
tradicionals divisions de les Olimpíades
Populars de Llavaneres (que se celebren des
de fa quaranta anys al municipi) i organitzar
una assemblea a cada un d’ells: Centre;
Sant Pere – El Balís; Montalt, Catà i Grup
Betlem; Avall, Matas i Can Amat; Bell – Aire i
Ametllareda; Can Sans; i Canafort – El Puntó.
Prèviament a la posada en marxa del procés
participatiu, es va activar al web municipal un
formulari on es van recollir preguntes d’una
cinquantena de veïns dels diferents barris del
poble. Aquestes qüestions es van fer arribar

a tots els departaments municipals afectats
per les consultes i els regidors de barri van
respondre a les assemblees.Les sessions
van reunir una mitjana de vint assistents per
sessió i una de les prioritats de la regidoria
va ser recollir les dades de contacte dels
assistents. Les sessions més concorregudes
van ser les del barri de Sant Pere - El Balís i
de Bell – Aire i Ametllareda.
En totes les sessions, després d’una
presentació a càrrec del regidor de
Participació, es donava pas a la salutació a
càrrec de l’alcalde i, tot seguit, del regidor
de barri. A partir d’aquí, s’obria el debat
entre els assistents, que tenien l’oportunitat
d’interpel·lar directament l’alcalde i els
regidors de govern i que, en molts casos,
van rebre la resposta de primera mà per
part dels representants polítics. Cal destacar
que la majoria dels assistents van acabar

LES ASSEMBLEES

CONSULTES PRINCIPALS

PRESSUPOST PARTICIPATIU

La
Regidoria
de
Participació
Ciutadana va realitzar les set
assemblees de barri entre els dies
11 de novembre i 19 de novembre.
En cada trobada els representants
polítics van respondre les preguntes
formulades pels assistents i es van
prendre les dades als veïns que van
mostrar interès en mantenir un
contacte directe amb el govern.

Les queixes o consultes rebudes
per part del veïnat, tant en la fase
prèvia com durant les sessions
participatives, tot i que els aspectes
més reclamats van ser millores en:
carrers, vials i voreres; recollida de
residus; clavegueram i embornals;
mobilitat; tinença de gossos; seguretat
ciutadana i també dinamització
cultural i social.

Durant les sessions l’equip de govern
traslladava la invitació a dues de
les persones assistents a participar
en la nova edició del Pressupost
Participatiu. Aquestes persones
passaran a formar part de l’equip de
treball resultant del sorteig públic
que es realitzarà properament, i
hi podran traslladar les inquietuds
sorgides a les reunions.

GERARD
VILADOMAT
REGIDOR DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
«L’equip de govern s’ha apropat als
barris per copsar l’opinió dels veïns i
atendre les seves demandes de primera
mà. Tenim la voluntat d’aprofundir
en aquesta proximitat i convocar
més processos participatius perquè
els veïns s’impliquin més en els temes
d’interès públic»

Trobaràs tota la informació del projecte al web www.ajllavaneres.cat/barris
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CULTURA

Cultura, solidaritat i lleure en una Festa
Major de Sant Andreu molt participativa

Un any més els llavanerencs van gaudir
de la festa major d’hivern del poble, que
es va celebrar del 29 de novembre a l’1 de
desembre. La carpa que es va instal·lar al
parc de Ca l’Alfaro va tornar a ser l’epicentre
de la Festa Major: va acollir els actes més
multitudinaris. El divendres 29 s’hi va
celebrar la Nit Jove, que va comptar amb
l’actuació dels grups Anada, The Tyets,
La Banda Biruji i DJ Hochi. També s´hi va
instal·lar un Punt Lila per donar suport a
persones que hagin patit alguna agressió
sexista. L’endemà, dissabte 30, va acollir el
final de la rua de les colles participants del
Llavatraka i el concurs de percussió, a més
de la festa del cinquè aniversari de l’entitat
que l’organitza, Els Batubanyuts.
Un altre dels actes més participats va ser la

tradicional cercavila de gegants, diumenge
1 de desembre al migdia, que va comptar
amb la participació dels gegants de Canet de
Mar, Cervera, Lloret de Mar, Sant Vicenç de
Montalt, Teià, Torelló, Vilafranca de Conflent,
Vilobí d’Onyar i els de Sant Andreu de
Llavaneres. El dia anterior la tradició també
va ser la protagonista, amb l’Eucaristia i la
veneració de la relíquia de Sant Andreu, i la
felicitació als Andreus i les Andrees.
La solidaritat també va tenir un paper
destacat durant la Festa Major. El dissabte
29 la plaça de la Vila va acollir una sessió
matinal de música amb Abel Munné amb
una degustació de cuines del món amb SI
Dona, escudellada i un vermut republicà
amb l’ANC Llavaneres, tot en benefici de
La Marató de TV3. De fet el proper 15 de

desembre van seguir els actes per recollir
fons per a aquesta iniciativa solidària, amb
tallers, jocs, esports, venda de ponsèties,
joguines i dolços al parc de Ca l’Alfaro.

XAVIER NOMS
REGIDOR DE
CULTURA

«A cada any veiem com Sant Andreu
es marca en vermell al calendari de
molts veïns, fet que ens esperona a
seguir treballant per consolidar i fer
créixer aquesta festivitat amb més
activitats».
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MEDI AMBIENT

Millorem en el reciclatge de la matèria orgànica
L’Ajuntament de Llavaneres avisa que un terç dels residus s’aboquen al contenidor que no toca

JORDI ROLDÓS
REGIDOR DE
MEDI AMBIENT
«Animem als veïns a fer un millor ús
dels contenidors d’orgànica, i també
a fer autocompostatge a la llar.
D’aquesta manera, i registrant-se
a través de l’OAC (Oficina d’Atenció
al Ciutadà), es pot arribar a obtenir
un descompte del 25% en la taxa
d’escombraries».

L’Agència de Residus de Catalunya
(ARC) ha comunicat a l’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres que cal una
millora important en el reciclatge del
FORM (fracció orgànica). Ha lliurat un
estudi al consistori on es mostra com
dels 263,27 kg d’orgànica totals recollits,
un 66,1% respon a FORM, i un 33,11% a
impropis, és a dir, a restes que s’haurien
de reciclar en altres contenidors, com
són per exemple diversos envasos, restes
de poda o càpsules de cafè.

A més, des del consistori alerten que
barrejar la FORM amb altres tipus
de residus suposa una penalització
econòmica pel municipi. L’orgànica es
recull i es porta a Granollers, on en fan
el triatge. El que no són restes orgàniques
es torna a transportar a Mataró per a
ser incinerat. Aquest procés suposa un
sobrecost de manipulació i de transport,
alhora que genera més contaminació.
Cal recordar doncs que la matèria
orgànica és una de les fraccions de

recollida selectiva s’hi ha d’abocar
restes de menjar i altres tipus de residus
biodegradables, com són aliments
malmesos, closques, escuradents de
fusta, flors, gespa, infusions, llumins
de fusta, paper de magdalenes, pinyols,
taps de suro, restes de menjar, terra
de plantes o tovallons de paper brut.
Pel que fa al cafè no s’hi poden evocar
les càpsules senceres –a no ser que a
l’etiqueta indiquin que són compostables–
però si el filtre o el marro.

Transició cap a les plaques solars i l’autoconsum elèctric
La regidoria de Medi Ambient va programar
a finals de l’any passat una xerrada sobre
autoconsum energètic, amb l’objectiu
d’informar els veïns dels beneficis i els
costos de la instal·lació de plaques solars
als domicilis que permetin l’autoabastiment
d’energia solar tèmica per a aigua calenta
i piscina i d’energia solar fotovoltàica per
autoconsum d’electricitat.
El repte és impulsar l’aprofitament de les
cobertes i els terrats dels edificis com
a espais de generació d’energia solar,
aconseguint que cada vegada el municipi
consumeixi més energia neta i renovable.
En aquest sentit, i per tal d’incentivar-ho, la
regidoria de Medi Ambient està treballant
amb una proposta per modificar les
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ordenances i incloure bonificacions fiscals
als domicilis que, per iniciativa pròpia,
instal·lin sistema d’aprofitament de l’energia
solar per aigua calenta i/o autoconsum
elèctric. La xerrada es va organitzar amb
la col·laboració de l’Associació Nacional
d’Autoconsumidors (ANA), una organització
d’àmbit nacional i sense ànim de lucre que
neix el 2018 per promocionar l’autoconsum
fotovoltaic i agrupar, representar, donar
suport i defensar els productors que generen
la seva pròpia energia.
L’Ajuntament anima a tots els veïns que
puguin estar interessats en fer aquesta
transició energètica que es posin en contacte
amb la regidoria de Medi Ambient per obtenir
més informació.

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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TRIBUNA POLÍTICA

Aprovar el PAM,
definir el mandat
Quan fa sis mesos que el govern ha pres
possessió es porta al ple el Pla d’Actuació
Municipal que definirà les polítiques del
mandat. Així doncs, l’aprovació d’aquest
punt del ple de desembre és, segurament,
l’aprovació política de més rellevància
dels quatre anys. Aquest document ha
rebut el suport explícit d’altres grups del
consistori, PP i PSC, i el suport moderat
de Movem Llavaneres i de Ciutadans que
van abstenir-se.
La voluntat d’aprovar el PAM no
deixa de ser la voluntat de recollir i
plasmar fefaentment les propostes
que els ciutadans de Llavaneres van
fer guanyadores a les eleccions de la
primavera passada i que són el reflex
del nostre programa electoral. En
qualsevol cas, s’espera i es confia en la
col·laboració de la resta de grups perquè
es facin seves totes aquelles propostes
del PAM que comparteixen amb el govern
i amb les quals també van concórrer a
les eleccions. Tal com ja s’ha fet en les
negociacions de les ordenances fiscals i
els pressupostos municipals el govern té
una voluntat clara d’arribar a acords.
Tirar endavant infraestructures clau
i projectes que defineixin el futur de
Llavaneres és responsabilitat del govern
i per això s’aprova un PAM molt ambiciós
amb gairebé 200 propostes. S’hi recullen
propostes de consciència ecològica,
innovació tecnològica i regulació en
matèria de salut pública, entre d’altres.
D’aquesta manera, amb un PAM ampli,
s’espera poder treballar els punts
concurrents de manera conjunta i poder
gaudir d’àmplies majories a l’hora de tirar
iniciatives endavant.
S’espera que aquest mandat sigui fructífer
en aquest sentit i que els ciutadans puguin
veure fetes realitat la majoria, si no totes,
les propostes de la campanya electoral.
Esquerra Llavaneres
@ercllavaneres
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@erc_llavaneres

Mig any perdut
Des de Junts per Llavaneres no podem fer
una valoració positiva d’aquests primers 6
mesos de mandat. Tot i les coincidències
en política nacional i de defensa dels drets
i llibertats, la gestió d’Esquerra del dia a
dia segueix paralitzada, sense afrontar els
problemes. Una paràlisi desesperant.
La neteja del poble continua com a
assignatura pendent: amb un Llavaneres
brut, amb escombraries fora de
contenidors i passant dies abans de ser
recollides. Tampoc no compartim com
es va gestionar la suspensió de l’obra
del poliesportiu ni de com es gestiona el
futur de l’obra, que continua paralitzada
de fa més d’1 any, i contribuint a l’aspecte
de deixadesa del poble. Vam demanar
una auditoria externa per determinar
responsabilitats i que no pagui sempre els
plats trencats el poble, però tampoc hem
estat escoltats. Junts per Llavaneres ha
plantejat 29 preguntes i 1 moció en aquest
temps, sovint sense resposta. La majoria
absoluta de què disposa ERC ha servit
també per retirar poders que eren del ple
per passar-los a la Junta de Govern (on
només està ERC), com l’establiment de
preus públics. Transparència i consens?
Evidentment, no: ara ERC establirà preus
públics sense control de la resta de grups.
Seguirem amb la mà estesa, col·laborant,
aportant idees per millorar la gestió;
donant suport quan entenem que beneficia
el poble. Així va passar quan el govern va
acceptar la nostra proposta de bonificació
d’IBI relacionada amb sostenibilitat
ambiental que suposarà una taxa més
baixa pel ciutadà. Amb 8 regidors a sou de
mitja jornada i l’alcalde gairebé a jornada
completa encara no veiem el “Llavaneres
espectacular” que assegurava l’alcalde
Mora quan es va assignar un sou generós
de 48.000 euros/any . Potser és qüestió de
seguir esperant.
JuntsxLlavaneres
@juntsllavaneres

@juntsxllavaneres

Del Si, del No y de
la abstención
Estas son las tres opciones de voto con las
que cada grupo municipal, puede manifestarse en relación a las diferentes propuestas que se presentan en el Pleno Municipal.
Por otro lado, en el ámbito de la actividad
municipal, tanto por la tipología de municipio, como por su número de habitantes y
otras demás características, los ayuntamientos tienen tipificadas por la legislación
aplicable, sus competencias y las áreas en
las que tiene capacidad para legislar. En
el Pleno del pasado mes de Diciembre del
2019, se presentó a consideración y votación, el Plan de Actuación Municipal, con el
que el equipo de gobierno pone de manifiesto y se compromete a llevar a cabo una
serie de actuaciones en diferentes ámbitos,
que definirán su actividad como responsables de la gestión municipal. Muchas actuaciones tienen un gran contenido económico, que requiere de recursos de diferentes
procedencias, pero que en gran parte, son
resultado de la recaudación de impuestos,
tasas, precios públicos, etc., que el ciudadano sufraga directamente. Las Ordenanzas
Fiscales, en parte definen y legislan sobre
estos recursos, y con el Presupuesto Municipal, se define cómo y de qué forma se distribuirán los ingresos y cómo se afrontarán
los gastos. Cs Llavaneres, voto en contra de
la aprobación de las Ordenanzas Fiscales, y
en contra de la aprobación del Presupuesto
para el ejercicio 2020, por considerar que
los resultados de la presión fiscal a que se
somete al ciudadano, demuestran una falta
de estudio y equilibrio de las cuentas. Respecto del P.A.M., votamos abstención por
ser una propuesta y estar abierta a nuevas
consideraciones, tal y como se comprometió el equipo de gobierno.
Del sentido del Si, del No y de la Abstención,
nuestro grupo está a disposición de quien lo
solicite, para explicar el sentido de voto de
cada tema que pueda ser de interés.
Cs Sant Andreu de Llavaneres
@cs_llavaneres

TRIBUNA POLÍTICA

Una oposició
constructiva
Recentment hem assistit als dos plens
més importants de l’any, el del pressupost
municipal i el de les ordenances fiscals.
És a dir, el que pagarem els ciutadans
d’impostos a l’Ajuntament. Aquestes
ordenances s’han aprovat amb el nostre
vot en contra ja que no va ser possible
arribar a cap acord (majoria absoluta),
tot i que les arques municipal estan prou
sanejades com perquè no sigui necessari
un increment de la pressió fiscal. Parlem
del pressupost, i com sempre comencem
pels ingressos. El Partit Popular va deixar
ben clara la seva postura en quant a l’IBI i a
la taxa del clavegueram. En el pressupost,
l’IBI l’incrementen un 6% i el clavegueram,
que deien que només s’adequava a d’altres
poblacions, l’incrementen un 57%. No
està malament l’adequació... Quant a les
despeses, hem gestionat la Regidoria
d’Hisenda i som conscients que poc s’hi
pot fer, excepte en les inversions. Hem
mantingut converses amb el regidor
d’Hisenda perquè s’incrementessin les
partides adreçades a l’arranjament de
voreres i vials de tota la població i se’ns ha
atès la petició i, a més, amb el compromís
del govern que en el moment de la
incorporació d’excedents de tresoreria es
veurà incrementada de manera important
aquesta partida. També hem demanat
que es cobreixin les baixes existents a la
Policia Local perquè per al nostre grup
la seguretat és un tema fonamental
i prioritari. També hem aconseguit
que s’incrementi la plantilla amb un
electricista més. Evidentment, restem a
l’espera de la incorporació dels excedents
de tresoreria per continuar negociant les
modificacions de crèdit que es realitzaran,
i amb la confiança que es compleixin els
compromisos adquirits, hem votat a favor
del pressupost municipal d’aquest 2020.
Sempre treballem per l’interès general.

Nova dècada, nou
pressupost
Llavaneres inicia una nova dècada amb
uns pressupostos aprovats en els que,
malgrat la majoria absoluta d’ERC, Movem Llavaneres ha tingut un paper fonamental per a que siguin uns pressupostos més socials i més justos per als
llavanarencs i llavanarenques. En el període d’elaboració dels pressupostos, el
nostre grup municipal va fer un seguit de
12 suggeriments que incloïen les àrees
de Via Pública, per a millorar la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda
i garantir la neteja, la de Medi Ambient,
per fer de Llavaneres un lloc més sostenible, la d’Educació, per a millorar la
vida dels nostres menors a les escoles,
la de Joventut, per que entenem que els
joves han de tindre les millors oportunitats per a fer front a aquesta societat
que tot sovint els aparta i no els hi dona
oportunitats, la de Participació Ciutadana, ja que el millor actiu que té el nostre
municipi són les persones i la seva opinió és el més important, i la de Serveis
Generals, per a garantir que els treballadors i treballadores de l’Ajuntament
recuperin el poder adquisitiu que se’ls hi
va demanar perdre durant els anys més
agressius de la crisi amb la congelació
del sous. Realment creiem que aquestes
aportacions són necessàries per a deixar
de banda uns pressupostos continuistes i
apropar-los més a una manera de veure
el poble amb una mirada més propera,
social i mediambiental. De les 12 esmenes presentades per Movem Llavaneres,
el Govern va incloure 8. 8 propostes que
anaven dins dels nostre programa electoral i que, totes aquelles persones que van
dipositar la seva confiança en nosaltres,
veuran com mica en mica el nostre compromís es va fent realitat. I és que, fent
una oposició constructiva, també es poden aconseguir fer bones polítiques.
MovemLlavaneres

Resiliència
socialista
Els socialistes de Llavaneres volem donar
les gràcies als 448 llavanerencs pel seu
suport a la nostra candidatura i que ha suposat poder tenir representació al Ple de
l’Ajuntament amb una regidora, la Belén
Escolà. Això ens ha permès donar veu a les
nostres reivindicacions de justícia social,
feminisme i ecologisme. D’igual manera i
aprofitant l’avinentesa, interpel·lem el balanç d’acció del Govern Municipal des de
tres punts de vista: Des del punt de vista
dels pressupostos, tot i haver rebut el nostre suport, són uns pressupostos continuistes lligats de peus i mans per la construcció
d’un poliesportiu de tres pistes; la regla del
cost del 2.8% no es compleix perquè és superior i queda fora una ajuda a les famílies
amb menors que van a les llars d’infants.
Des del PSC estarem vigilants a la licitació
en 2020 del servei de neteja, de la creació de
tres nous llocs de treball per policies locals,
en les millores a l’atenció domiciliària a la
gent gran, a la creació d’un protocol d’actuació per a la prevenció d’ús i abús d’alcohol
i drogues en menors d’edat i a la creació
del Pla d’Igualtat. Des del punt de vista de
l’orientació política, d’igual manera que l’alcalde demanava exemplaritat als regidors i
grups polítics, des del PSC demanem uns
consensos mínims al Govern Municipal respecte al diàleg polític. Els socialistes també
defensem la llibertat del nostre poble, però
per tal de dialogar i conviure de forma pacífica i respectuosa aspirant a viure amb
els nostres adversaris en una societat democràtica. Tenim un Govern Municipal amb
majoria absoluta que encara ha de demostrar el seu compromís de diàleg i de reconeixement, en el discurs i en la pràctica,
d’amplis sectors socials municipals que al
nostre entendre no són independentistes.
ERC i PSC som partits progressistes i hem
de ser capaços de confluir perquè en el
nostre ADN està la justícia social.

@MovemLlavaneres

@llavaneresmovem

23

ENTREVISTA

Adina Abad i
Laura Munrabà
El Casal del Pèsol, impulsat des de fa anys per la
regidoria de Benestar Social, fa una gran tasca
durant tot el curs amb persones amb diversitat
funcional. Es troben els dissabtes al Casal Jove i
fan tota mena d’activitats, tan dins com fora de
l’equipament. És un servei molt consolidat a
Llavaneres, i les monitores desprenen autèntic
amor i devoció per la seva feina.

Com es va iniciar la vostra participació en aquest projecte?
Els tres monitors provenim de l’àmbit del lleure i del món associatiu,
hem treballat en menjadors escolars i col·laborat en esplais, i ens
hem trobat a Llavaneres amb un col·lectiu molt especial. Ens
interessava molt l’educació inclusiva i ens qüestionàvem la nostra
feina i el paper de la societat, i formar part del Casal del Pèsol va
ser una gran oportunitat i està resultant tot un aprenentatge.
Com definiríeu el Casal del Pèsol?
És un casal molt familiar i agraït, ens estimem molt els “pèsols”
fins al punt de trobar-los molt a faltar d’una setmana a l’altra. Ara
mateix en formen part 8 persones, i volem que en siguin molts
més! No només són tots amics i amigues, sinó que les seves
famílies també i tot plegat resulta molt proper i casolà.
Què us aporta treballar amb els “pèsols”?
A vegades no sembla que sigui una feina, és un aprenentatge i a
més molt divertit. Cada un d’ells és diferent, té la seva autonomia
particular, inquietuds i ganes de fer coses diverses. A vegades
portem activitats preparades però ells tenen més necessitat de
trobar-se i compartir una estona que no pas de fer res en concret.
La diversitat funcional és tot un repte, estar amb ells és una
experiència que a nivell personal ens enriqueix i ens permet veure
les capacitats i discapacitats de les persones d’una manera molt
diferent. I ens hem desprès de moltes pel·lícules que teníem al
cap per no entendre aquest col·lectiu. Hem crescut personalment.
Quines són les principals activitats que realitzeu durant l’any?
Una de les principals activitats són les colònies que un cop l’any
fem conjuntament amb un altre grup de Banyoles, una activitat
molt enriquidora que ens permet conèixer encara més persones
amb diversitat funcional, i a ells els agrada molt. Són cinc dies i
quatre nits de la primera setmana d’agost, on compartim moltes
hores amb ells, fet que ens comporta també molt esforç i tenir en
compte moltes altres coses que en les trobades dels dissabtes no
tenim temps a treballar. Per sort nosaltres, l’equip de monitors,
ens portem molt bé i això fa que la feina sigui més fàcil.
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Aquesta és l’activitat estrella, i pel que fa cada dissabte?
Durant la resta de l’any procurem fer activitats diverses cada
setmana, i un cop al mes intentem fer alguna cosa fora del poble.
Anem al cinema, al “Disconcert” que organitza la Sala Clap de
Mataró, anem a fer un pic-nic al Parc Litoral de Sant Pol. Estem
molt atentes a l’agenda d’activitats de Llavaneres per aprofitar
i fer activitats amb els “pèsols” pel poble. Per sort fem moltes
coses, com per exemple darrerament vam participar al concurs
Llavatraka. Cada dissabte som al Casal de Llavaneres, hi estem
molt bé i a més ens agrada compartir l’espai amb altres joves del
poble. Juguen al billar o a ping-pong, fem karaoke, jocs de taula...
Quines són les activitats que més els agrada fer?
Depèn de qui i depèn del dia. Hi ha alguns que els agrada molt la
marxa, i per exemple anar a la cercavila i ballar amb els gegants els
encanta; i altres prefereixen estar tranquil·lament al casal fent un
taller de manualitats. Per sort tenim molta capacitat d’adaptació i
tenim diverses propostes sempre a oferir-los per passar la tarda.
Sobretot el que els agrada és berenar conjuntament i compartir
experiències plegats.
Sabeu que s’està treballant per crear un Centre Ocupacional a
Llavaneres. Què n’opinen els “pèsols”?
Ens van venir a fer un estudi i ells l’estan esperant amb candeletes.
Sabem que hi ha molta demanda a la comarca, amb peticions de
pisos tutelats, hi ha residències amb llista d’espera... Creiem que
calen més inversions per a aquest col·lectiu i el Centre Ocupacional
és molt necessari. Els “pèsols” se’n recorden que quan van venir
a fer l’estudi i ens van preguntant quan es farà realitat, esperem
que aviat.
I com valoreu el vincle del Casal amb el poble?
Tenim molt bona relació amb el consistori i ens sentim molt
acompanyats pels treballadors municipals. Sempre a les activitats
que s’organitzen compten amb nosaltres, participem al Carnaval,
a la Fira del Pèsol... Estem molt presents a la vida social del poble
i això és molt positiu.

