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Crida a la calma i al civisme

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

 A poc a poc, ara sí, sembla que la 
situació epidemiològica ens permet 
recuperar la normalitat del nostre dia 
a dia. Amb tot, caldrà seguir observant 
l’evolució de la pandèmia per evitar 
noves onades de contagis. I, com 
sempre, tots haurem d’anar a la una.

Per a nosaltres, ara és bàsic fer 
arribar un missatge de tranquil·litat 
a la població, per diversos motius. El 
primer, sense dubte, en relació al nou 
pavelló. Arran d’un episodi de pluges, 
es van produir filtracions d’aigua a 
l’equipament. Des del minut zero, hi 
vam fer front per solucionar el proble-
ma i vam donar totes les explicacions 
públiques al respecte, tant a través del 
web municipal i de les xarxes socials, 
com en el ple municipal, amb la parti-
cipació dels serveis tècnics municipals 
i del director facultatiu de l’obra. Hi 
continuem treballant per resoldre-ho 
el més aviat possible i per finalitzar 
l’obra amb totes les garanties.

També volem demanar calma a 
l’entorn de les investigacions que està 
portant a terme l’Oficina Antifrau de 

A la fotografia, l’alcalde amb els nous agents i els comandament de la Policia Local de Llavaneres.

Catalunya en relació a alguns regidors 
del govern municipal. Antifrau no actua 
per iniciativa pròpia. Quan algú fa una 
denúncia, l’obligació de l’organisme 
que la rep és investigar-ho. I això és el 
que està fent l’Oficina Antifrau.

D’altra banda, el ple de l’Ajuntament 
acaba d’aprovar la nova ordenança de 
civisme i convivència ciutadana i per a 
nosaltres és molt important haver acon-
seguit la unanimitat de tots els grups 
polítics amb representació municipal. 
El repte a partir d’aquest moment serà 
fer complir aquesta normativa i per 
això caldrà continuar reforçant el cos 
de la Policia Local. Els agents tindran 
l’encàrrec d’explicar la normativa i 
de fer-la complir. Pedagogia i, si cal, 
sancions.

El que no podem permetre és l’estat 
d’incivisme que alguns volen imposar 
al nostre poble. No permetrem que 
les expressions de manca de respecte i 
les bretolades s’escampin pels nostres 
carrers. No tot s’hi val. Si embrutem, 
recollim. Si volem fer festes, en primer 
lloc, cal tenir respecte pels altres. I amb 

això cal també unanimitat: necessitem 
el suport de tothom.

Aquests darrers dies ha estat notícia 
la reordenació viària d’alguns carrers 
del barri del Balís. Els canvis tenen 
com a objectiu millorar la seguretat i 
aconseguir una entrada des de l’N-II 
més pacífica. Continuarem treballant 
perquè així sigui. En aquest sentit, 
tindrà un paper molt important també 
la nova rotonda que s’ha de construir 
a la carretera nacional, just davant 
del Balís. 

També continuarem reclamant l’exe-
cució, el més aviat possible, dels nous 
accessos de la C32 cap a Girona i de la 
rotonda que millorarà l’entrada i sortida 
dels vehicles. Aquesta via, ara que ha 
passat a ser gratuïta, té cada cop un 
paper més cabdal en els desplaçaments 
i cal posar remei a la manca d’accessos 
que, la gent de Llavaneres, hem patit 
històricament.

Gràcies per la confiança.
 

Nani Mora i Buch
Alcalde
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Llavaneres convida a 
festejar Sant Andreu 

 Llavaneres celebrarà la Festa Major de 
Sant Andreu del 27 al 30 de novembre. 
El programa festiu recuperarà part de 
les propostes més tradicionals, ara que 
la situació sanitària ho permet, tot i que 
majoritàriament es faran a l’exterior per 
evitar possibles contagis. L’altra mesura 

Us avancem les propostes 
de la festa major d’hivern, 
que arribarà del 27 al 30 de 
novembre

és que les propostes no s’allargaran més 
enllà de la mitjanit.

Els principals escenaris de la festa major 
d’hivern de Llavaneres seran el parc de Ca 
l’Alfaro, el parc del Primer d’Octubre, la 
plaça de la Vila i també la sala polivalent 
d’El Casal de Llavaneres, on es farà el 
teatre a càrrec de La Inestable.

Entre les propostes més destacades del 
programa, el regidor de Cultura i Festes, 
Xavier Noms, assenyala la recuperació en 
petit format del Llavatraka. A diferència 
de les anteriors edicions, però, no hi haurà 
concurs, sinó que s’oferiran exhibicions 
de percussió.

Del programa de Sant Andreu 2021 
també destaquen els multifocs i, com 
sempre, la felicitació als Andreus i les 
Andrees, que es farà el mateix dia 30 
de novembre.

Per al públic jove no hi faltaran concerts 
a càrrec de grups i discjòqueis locals. També 
s’ha pensat en la gent gran: tindran un 
programa de tarda amb el cantant líric 
JuanMa Fernández i el grup Esperit de 
Joventut.

A més, hi haurà espectacles culturals 
per al públic familiar, com ara taller de 

circ i contacontes; s’oferirà ballada 
de swing amb música en directe; 
s’inaugurarà una escultura dedicada 
a la llavanerenca Sunsi Móra i, La 
Inestable pujarà a l’escenari l’obra 
‘L’herència’.

Properament rebreu casa per 
casa el programa de la festa 

major, amb tot el detall 
de les activitats.
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 El cap de setmana del 20 i 21 de novembre, la vila 
convida a la 22a edició de la Festa Gastronòmica de la 
Coca de Llavaneres, una cita per conèixer i degustar un 
dels productes locals de més prestigi. Aquestes postres, 
elaborades amb pasta de full, ametlles, pinyons, vainilla i 
llimona, són reconegudes arreu de Catalunya.

Entre els actes previstos per a la Festa Gastronòmica 
d’aquest 2021, que torna després que al 2020 s’hagués 
d’anul·lar a causa de la 
pandèmia, hi ha el sopar 
gastronòmic del bolet, al 
restaurant Vil·la Minerva, 
que se servirà el dissabte 
13 de novembre.

Dissabte 20 tindrà lloc 
la Fira de la Coca de Lla-
vaneres, un espai obert en horari de matí i tarda, on els 
visitants podran provar i comprar aquest producte. Diu-
menge 21 la festa continua i es podrà tornar a gaudir de 
la Fira, en horari de matí. Diumenge també tindrà lloc la 7a 
Festa de la Sembra del Pèsol Garrofal de Llavaneres, l’altre 
dels productes estrella de la vila, d’una qualitat excel·lent 
i reconegut arreu del territori. D’altra banda, del 8 al 30 
de novembre està previst oferir la Mostra Gastronòmica 
als restaurants participants. Per actualitzar la informació, 
consulteu el web municipal.

actualitat municipal 

Entre els actes previstos 
hi ha el sopar del bolet a 
Vil·la Minerva, el dissab-
te 13 de novembre

El Museu recorda la història de la 
companyia Inestable de Teatre

Torna la Festa Gastronòmica de 
la Coca de Llavaneres

 El Museu de Llavaneres prepara 
una exposició molt especial. Quatre 
dècades en imatges de la companyia 
de teatre del poble, la Inestable de 
Llavaneres, que ha estat una de les 
entitats més importants de la po-
blació, en primer lloc com a secció 
d’El Casal de Llavaneres i d’un temps 
ençà com a associació. L’exposició 
es podrà visitar del 29 d’octubre al 
21 de novembre.

Can Caralt permetrà recordar una 
història que narra també l’evolució de 
Llavaneres, a través de la seva gent, 
de les seves tradicions i del batec 
cultural de la vila. L’exposició de ‘40 
anys de la Companyia Inestable de 
Teatre’ inclourà fotografies, docu-
ments i objectes d’aquestes quatre 
dècades d’activitat de la Companyia 
Inestable de Teatre de Llavaneres.

Figures de pessebre
La darrera proposta del Museu 

per aquest 2021 estarà dedicada 
al món dels pessebres. La mostra 
porta per títol ‘Salvador Masdéu, 
els secrets del fang’, i recuperarà 
l’obra d’aquest artista barceloní 
desaparegut el 1924. Es podrà visitar 
del 26 de novembre de 2021 al 30 
de gener de 2022.

Amb aquesta exposició, on es 
mostren més d’un centenar de peces 
fruit d’un treball de recerca 
de tres anys, es posa llum a 
la foscor que imperava sobre 
un dels figuraires de pessebre 
amb més influència durant la 
segona meitat del segle XIX i 
primera del vint. La seva és una 
obra plena de força, de caràcter 
i de dinamisme. Darrera de cada 
peça hi ha el treball acurat i me-
ticulós d’un artista complet, d’un 
pessebrista amb ànima d’escultor 
i d’un escultor amb vocació de 
pessebrista.
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Repàs inversions: estat de la qüestió

Complint compromisos

ASSOLIMENT GLOBAL DEL PAM 2020-2023

ANY 2020 21,1% ANY 2021 37,9%

 Al mes de maig, el govern municipal va 
anunciar un pla d’inversions dotat amb 
més de cinc milions d’euros. Repassem 

 Durant el segon any de mandat, el 
grau de compliment dels objectius es-
tablerts en el Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) de Llavaneres se situa a la vora del 

EIX 1 EIX 1

EIX 3 EIX 3

EIX 2 EIX 2

EIX 4 EIX 4

PERSONES I FAMÍLIES 19,2% PERSONES I FAMÍLIES 36,7%

ECONOMIA I PROMOCIÓ DE LA VILA 
19,3%

ECONOMIA I PROMOCIÓ DE LA VILA 
29,3%

TERRITORI I ENTORN 17,6% TERRITORI I ENTORN 37,4%

GOVERN OBERT 30,4% GOVERN OBERT 50,6%

BLOC 1. 2021 BLOC 2. 2021-2022

ALTRES INVERSIONS

BLOC 3. 2021-2023

 1. Millora del clavegueram del grup 
Betlem

El projecte està ara en fase de licitació. 
La previsió és que les obres comencin al 
novembre. La durada prevista de l’actuació 
és de quatre mesos.
  2. Pavimentació del carrer de can Pi

 El projecte està pendent d’adjudicació. 
La previsió és que les obres comencin al 
novembre. Un cop en marxa, s’enllestiran 
en una setmana, aproximadament.

 3. Obertura de tres nous espais 
d’esbarjo per a gossos

Els projectes ja estan aprovats i en fase 
d’exposició pública. Les noves zones per a 
gossos de Can Bacardí, avinguda de Can 
Sans i carrer de Costa Brava s’executaran 
abans de finals d’any.

 4. Renovació de vials i voreres
 El projecte està pendent d’adjudicar i 

s’executarà aquest any. S’hi intervindrà en 
voreres i vials de diferents punts de la vila: 
avinguda del Turó d’en Llull, travessia del Turó 
d’en Llull, avinguda de Can Amat, baixada 
de la Glorieta, carrer de Garbí, avinguda 
de Can Sans i passeig de Joaquim Matas.

 5. Renovació de voreres de l’Amet-
llareda. Fase 1

És un projecte molt ambiciós i s’executarà 
per fases; la primera es portarà a terme 
durant el 2022. En aquest moment, s’està 
redactant l’avantprojecte.

 6. Marquesina per al camp de futbol
L’obra ja està adjudicada i la previsió és 

que les obres comencin durant el mes de 
novembre.

 7. Bar del camp de futbol
S’ha encarregat el projecte executiu i ara 

s’està revisant la proposta tècnica. L’execució 
està prevista per al 2022.
 

 11. Renovació dels comptadors d’aigua.
Pendent
 12. Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
 El projecte d’instal·lació ja està redactat i aprovat. La previsió és que l’obra s’executi 

aquest any 2021. 
Els punts on s’ubicaran les places de càrrega de vehicles elèctrics són l’avinguda de Can 

Sans i el passeig de Jaume Brutau. 

 8. Segona fase del pavelló municipal
 S’ha aprovat el projecte bàsic de la segona 
fase de l’equipament; ara s’ha d’encarregar 
el projecte executiu. La previsió és que les 
obres s’executin durant el 2023.
  9. Construcció d’un centre ocupaci-
onal per a persones amb discapacitat 
intel·lectual.

En marxa els estudis tècnics previs. El 
centre ocupacional es construirà en una 
finca d’equipaments del sector de la Masia.

 10. Cobertura de la pista esportiva 
del parc de Sant Pere.

 En aquests moments, s’està enllestint 
el projecte. La previsió és que les obres es 
puguin licitar cap a la primavera del 2022.

les dotze actuacions incloses en aquest 
pla del bienni 2021-2023 per veure’n 
l’evolució durant aquests darrers mesos.   

40%. Respecte del 2020, representa un 
16,8% més. Per aquest ordre, els eixos 
en què l’execució dels projectes és més 
elevada són: Govern Obert, Territori i 

Entorn, persones i Famílies i Economia 
i Promoció de la Vila. Podeu consultar 
l’estat actual del Pla en el web municipal, 
ajllavaneres.cat/pam.

actualitat municipal 
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Llavaneres tindrà accés directe de la C-32 en sentit Girona

Reordenació del trànsit i de l’aparcament 
al carrer del Cogoll, del Port i al Camí 
del Balís

 L’alcalde de Llavaneres, Nani Mora, 
va assistir, divendres 27 d’agost, a 
la presentació de l’Estudi sobre la 
Mobilitat al Maresme, que inclou 
solucions per afrontar l’allibera-
ment del peatge de la C-32, que 
va entrar en vigor l’1 de setembre. 
La presentació va anar a càrrec del 
vicepresident del Govern i conseller 
de Polítiques Digitals i Territori de 
la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Puigneró, i va reunir els alcaldes 
de la comarca. L’estudi analitza els 
efectes en la mobilitat i fa propos-
tes d’actuació. Entre d’altres, s’hi 
dibuixen sis nous accessos directes 
a l’autovia i es completa l’enllaç de 
Llavaneres cap a l’Alt Maresme.

Pel que fa a la carretera nacional, 
a Llavaneres s’hi farà una rotonda 

 Els dies 29 i 30 de setembre es 
van dur a terme unes feines de 
pintura i senyalització al carrer 
del Cogoll, al carrer del Port i al 
Camí del Balís. Aquesta actuació 
forma part d’un projecte de millora 
del barri.

L’actuació va consistir en fer el 
carrer del Cogoll d’un sol sentit 
de circulació (direcció Girona) i 
optimitzar l’estacionament de 
vehicles. Per aconseguir-ho, els 
tècnics han dibuixat un aparcament 
en bateria inversa a la vorera del 
costat de mar.

Aquesta primera acció es com-
pletava amb una segona fase als 
carrers adjacents: camí del Balís, 
lateral de l’N-II i carrer del Port. 
L’objectiu d’aquesta altra acció és 
també la millora de la circulació, la 
seguretat dels vianants i la regulació 
de l’aparcament del barri.

La necessitat de reordenar el 
trànsit tant del carrer del Cogoll 
com dels carrers adjacents va ser 
objecte de debat a la darrera sessió 
del Gent del Barri, amb els veïns 
del Balís i de Sant Pere.

•  El carrer del Cogoll és ara de 
direcció única, en sentit Girona.

desplacen pel camí del Balís i el 
lateral de la carretera Nacional II, 
amb la construcció d’una illeta; 
la pacificació del trànsit en tots 
els carrers afectats, amb la reduc-
ció a un sol carril de circulació; i 
l’optimització de l’espai destinat 
a aparcament, amb la creació 
d’estacionament invers.

•  Per facilitar l’accés dels veïns, 
el darrer tram del carrer del Port 
passarà a ser de pujada.

•  Pel que fa al Camí del Balís, el 
tram final és només direcció mar i 
es pot aparcar al costat dret.

Els objectius d’aquest projecte 
de reordenació són la millora de 
la seguretat dels vianants que es 

actualitat municipal 

davant del Balís. Aquestes millores 
es preveuen executar entre el 2022 
i el 2026 i el pressupost inicial és 
de 120 M€. També es construirà 
una nova rotonda a l’avinguda de 
Sant Andreu per a la incorporació a 
la C-32. Generalitat i ajuntaments 

fa mesos que treballen per millorar 
els accessos de l’autovia i pacificar 
l’N-II. A l’acte van intervenir també 
Ricard Font, secretari general del 
Departament de Polítiques Digitals 
i Territori, i Isidre Gavín, secretari 
de Territori i Mobilitat.
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Àlbum de 
fotos

El nou Pavelló municipal d’Esports 
de Llavaneres ja és una realitat

 Llavaneres va estrenar el nou Pavelló Municipal d’Esports. L’acte inaugural es va celebrar 
dissabte 4 de setembre, a les 12 hores. Presidida per l’alcalde de Llavaneres, Nani Mora, a la 
cerimònia hi van assistir  la secretària de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat de Catalu-
nya, Anna Caula, el diputat delegat d’Esports de la Diputació de Barcelona, David Escudé, així 
com la regidora d’Esports, Maria José Cano.

L’obra del Pavelló Municipal d’Esports, a revisió
 El temporal de fortes pluges i de 

vent va posar al descobert una insu-
ficiència en la impermeabilització de 
l’edifici del nou Pavelló que va fer que 
es produïssin unes filtracions d’aigua el 
dilluns 20 de setembre. La incidència es 

va atendre des del primer moment. La 
direcció facultativa de l’obra, l’empresa 
adjudicatària del projecte, Viscola, i 
els serveis tècnics municipals es van 
posar a treballar l’endemà al matí 
mateix de la incidència per resoldre 

aquestes deficiències. Les filtracions no 
van fer aturar l’activitat esportiva en 
cap moment; tant els conserges com 
la Regidoria d’Esports van garantir de 
seguida que la instal·lació recuperés 
la normalitat.
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‘Can Caralt, obert per vacances’ va 
omplir els vespres d’agost

 Quatre propostes artístiques de primer nivell, 
amb els jardins de Can Caralt d’escenari, van 
ser les protagonistes de les nits de divendres del 
mes d’agost a Llavaneres. Jordi Rabascall, Lídia 

Pujol, Ignasi Terraza Trio i Les Fourchettes van ser 
les propostes del festival ‘Can Caralt, obert per 
vacances’ que van tenir una molt bona resposta 
de públic.

Àlbum de fotos
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Llavaneres incorpora a la plantilla tres 
joves inscrits a Garantia Juvenil

 L’Ajuntament de Llavaneres 
acaba d’incorporar tres persones 
joves a la plantilla municipal amb 
un contracte de pràctiques sub-
vencionat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC). Un dels re-
quisits és que els candidats han 
d’estar inscrits al fitxer nacional de 
Garantia Juvenil. Es tracta d’una 
iniciativa europea d’ocupació per 
reduir l’atur juvenil. En aquesta 
edició, s’han contractat tres ope-
raris: dos per a jardineria i un per 
a lampisteria, amb l’objectiu de 

 L’Ajuntament de Llavaneres, a través de la Regi-
doria d’Ocupació, col·labora amb un projecte que 
impulsa el consistori de Sant Vicenç de Montalt. 
La proposta, batejada amb el nom de ‘Dones en 
marxa: empoderem el talent femení’, s’adreça a 
dones majors de 40 anys residents a les 3 Viles 
que estiguin buscant un projecte laboral de llarg 
recorregut basat en els serveis d’atenció domiciliari 
a les persones.

El programa 
crida al canvi i a 
l’acció, al treball 
en equip i pro-
actiu perquè les 
persones que es 
troben a l’atur o 
amb condicions 
laborals precà-
ries, recobrin la 
il·lusió i desco-
breixin les com-
petències i ha-
bilitats de què 
disposen per 
trobar feina i/o 
desenvolupar 
el seu projecte 
empresarial.

El projecte ‘Les 3 Viles, intel.ligents i 
sostenibles’ enllesteix la fase de la diagnosi

 El projecte ‘Les 3 Viles, intel·ligents 
i sostenibles’ avança a bon ritme. En 
aquests moments, l’Ajuntament de 
Llavaneres ja disposa dels resultats 
de la diagnosi. Aquest estudi ha 
servit per analitzar la situació de 
les empreses de les 3 Viles respecte 
el seu grau de digitalització i les 
necessitats formatives en relació 
a les competències tecnològiques. 
L’elaboració de la diagnosi ha anat 
a càrrec de la consultora Òptim 
People. El projecte està finançat 
per la Diputació de Barcelona.

El projecte Les 3 Viles, intel·li-
gents i sostenibles s’inclou en el 
marc del programa Treball, Talent 
i Tecnologia de la Diputació. De 
moment, ja s’ha realitzat la primera 
fase, la diagnosi. Aquesta acció ha 
permès conèixer de primera mà les 
necessitats dels nostres empresaris 

i emprenedors. L’Ajuntament de 
Llavaneres impulsa aquest projecte 
juntament amb els consistoris de 
Sant Vicenç de Montalt i de Caldes 
d’Estrac.

Aquesta diagnosi s’ha realitzat, 
en primer lloc, a través d’una en-
questa que s’ha enviat a totes les 
empreses del municipi i s’ha reforçat 
amb entrevistes telefòniques i pre-
sencials a empreses representatives 
dels diferents sectors del teixit 
empresarial local.

L’estudi és el punt de partida del 
projecte. Ara, un cop detectades 
les necessitats formatives de les 
empreses i valorats els interessos 
formatius de la població activa, 
des dels ajuntament participants 
es procedirà a dissenyar les accions 
de formació futures.

Un dels punts forts del projecte 
és la col·laboració amb els agents 
territorials amb l’objectiu d’establir 
sinergies que permetin la detecció 
de les necessitats de perfils amb 
competències digitals.

reforçar la brigada municipal. Els 
joves hi estan treballant des del 
29 de setembre i la durada del 
contracte laboral és de sis mesos.

El programa facilita que joves 
menors de 30 anys a l’atur, ins-
crits a Garantia Juvenil (iniciativa 
europea d’ocupació per reduir 
l’atur juvenil) puguin dur a terme 
un període de pràctiques laborals. 
D’aquesta manera, els joves es do-
ten d’una experiència professional 
relacionada amb la formació que 
han realitzat.

Llavaneres se suma a un 
projecte per a empoderar el 
talent de les dones de les 3 Viles

actualitat municipal 
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Nova etapa al Casal Jove

 El Casal Jove de Llavaneres co-
mença el curs, després de l’aturada 
de primers d’octubre, que s’ha fet 
per poder reorganitzar el servei. La 
principal novetat és que la gestió 
de l’equipament anirà a càrrec de 
l’Associació de Taller d’Art, Cultura i 
Creació. L’Ajuntament de Llavaneres 
va convocar un concurs públic per 
externalitzar el servei de dinamització 
i informació juvenil de Llavaneres i 
s’hi van presentar quatre empreses.

En aquesta nova etapa, el Casal 
Jove comptarà amb tres professionals: 
un coordinador, un dinamitzador i 
un informador juvenil.  La proposta 
es basa en el Pla Local de Joventut 
de Sant Andreu de Llavaneres 2012-
2015 (PLJ), i tindrà dos àmbits d’ac-
tuació: educació i ocupació, i esport 
i salut. En aquesta línia, s’oferiran 
dos tipus de serveis: d’informació 
juvenil i de dinamització.

 El Servei d’Informació Juvenil 

Llavaneres recupera el 
Parc de Nadal

Joventut impulsa el 
projecte ‘Murs Lliures’ 

L’AE l’Esclat fa una crida a la participació

 La Regidoria de Joventut està enllestint 
els detalls del Parc de Nadal 2021-2022. 
La principal novetat respecte els parcs de 
Nadal que tradicionalment s’han celebrat 
a la vila és que les activitats es faran a 
l’aire lliure i en diferents punts del mu-
nicipi. L’any passat, la pandèmia no va 
permetre estrenar aquest nou format.

El Parc de Nadal es farà del 27 de 
desembre al 5 de gener, tot i que la 
primera proposta s’avançarà al 24 de 
desembre. Les activitats tindran un fil 
conductor temàtic, que serà el circ i la 
màgia. Alguns dels punts de trobada per 
a les activitats i tallers seran el parc de 
Can Rivière, el parc de Sant Pere, el parc 
de Ca l’Alfaro, el parc de Can Matas, la 
plaça de la Vila i altres punts del centre 
del poble. S’organitzaran tallers de circ, 
de màgia i de manualitats, espectacles, 
jocs gegants i molt més.

 La Regidoria de Joventut impulsa un 
nou projecte per promoure espais d’ex-
pressió artística en diferents punts de la 
vila. Batejat amb el nom de ‘Murs lliures’, 
s’adreça especialment a joves del poble 
i té un doble objectiu: oferir llocs on pu-
guin expressar-se i millorar espais de la via 
pública. També busca donar visibilitat a 
l’expressió artística dels joves del poble.

El projecte inclou una vintena d’espais, 
distribuits en tres zones del poble: Amet-
llareda, el Centre i la zona de la platja. Es 
podrà triar entre una paret del passeig de 
Jaume Brutau, el parc infantil i el mur de 
l’Escola Serena Vall o bé els murs de la 
Riera i de la platja de Llavaneres.

Per participar-hi, caldrà sol·licitar-ho 
emplenant un formulari que trobareu al 
web municipal, tot especificant quin mur o 
paret voleu pintar, així com la temàtica de 
la vostra obra. Trobareu tota la informació 
del projecte a ajllavaneres.cat/murslliures.

 L’Agrupament Escolta l’Esclat, 
el cau de Llavaneres, ja té en 
marxa el nou curs. Es tracta d’una 
proposta d’educació en el lleure 
adreçada a infants i joves de 6 a 
18 anys, que es basa en valors 
com ara el respecte a la natura 
i el respecte als altres.

Tot i que el curs ja ha començat, 
l’entitat encara té places dispo-
nibles i fa una crida a ampliar 
l’equip, tant d’infants i joves 
com de monitors. En aquest cas, 
s’adrecen a majors de 18 anys 
que vulguin conèixer l’experiència 
del voluntariat com a monitors 
de lleure.

proporcionarà als joves xerrades, 
tallers i activitats informatives sobre 
l’orientació educativa, laboral i sobre 
temàtiques rellevants en la societat 
actual. Al mateix temps, s’hi faran 
assessoraments, tan individuals com 
grupals, per oferir suport a nivell 
formatiu, laboral, d’habitatge, de 
salut... Aquest suport també es 
vehicularà a través de les xarxes 
socials i d’un taulell d’informació.

A través del Servei de dinamització 
es proposaran activitats diàries de 
caire esportiu, cultural, de lleure i 
turístiques. També es programaran 
activitats i tallers creatius i per sensi-
bilitzar els joves en temàtiques com 
ara els drets humans, el col·lectiu 
LGTBI, les dones, la salut mental... 
A més, es realitzaran assemblees i 
activitats telemàtiques, es prioritzarà 
la participació directa dels joves 
en el dia a dia del Casal Jove i es 
proposaran quatre sortides anuals.

actualitat municipal 

Si hi esteu interessats, hi podeu contactar per:
mail: aellavaneres@gmail.com 
instagram: @ae.lesclat
L’Esclat també té un espai al web d’entitats, 
entitatsllavaneres.cat/esclat
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Llavaneres tanca una temporada 
de bany ‘excel.lent’ 

 La Regidoria de Salut Pública dona 
a conèixer l’informe del Servei de 
salvament i socorrisme de les plat-
ges de Sant Andreu de Llavaneres, 
que aquest estiu ha tornat a anar 
a càrrec de l’empresa Pro-activa. 
La temporada es tanca amb un 
balanç molt satisfactori, tot i que 
han continuat estan ben presents 
les mesures de contenció de la 
pandèmia de la covid-19.

Segons es desprèn de l’informe, 
ha estat una temporada en què 
l’estat de la mar ha sigut excel·lent. 
Dels 86 dies de serveis, 78 ha onejat 
la bandera verda. La climatologia 
també ha acompanyat força: només 

Llavaneres instal.la desfibril.ladors 
als centres educatius

 Llavaneres compta ja amb desfi-
bril·ladors externs automàtics al Casal 
de la Gent Gran, a dos vehicles de 
la Policia Local, al Pavelló Esportiu, 
al camp de futbol, a l’Ajuntament i 
als centres d’ensenyament, i refor-
ça així la seva condició com a vila 
cardioprotegida.

La regidora de Benestar Social i 
Salut Pública, Gemma Martín, ex-
plica que “aquests aparells poden 
ser crucials per salvar vides perquè 
en cas d’una aturada cardíaca els 
primers minuts són cabdals perquè 
el cor torni a funcionar; per això, 
la instal·lació d’aquests dispositius 
respon a la voluntat d’oferir una 
millor protecció de la salut dels 
nostres veïns i visitants”.

Els desfibril·ladors, a més, són 
lleugers i senzills d’utilitzar, de forma 
que la majoria de persones poden 
realitzar les maniobres de reani-
mació necessàries davant d’un cas 
d’aturada cardíaca. El DEA permet 
analitzar el ritme cardíac, identificar 
les arítmies mortals que requereixen 
de desfibril·lació i administrar una 
descàrrega elèctrica amb la finalitat 
de restablir el ritme viable amb 
nivells alts de seguretat. L’aparell 
avalua les constants vitals i mai fa 
una descàrrega si no és necessària. 
L’Ajuntament, a més, està impulsant 
sessions formatives per tal d’explicar 
el seu funcionament entre el perso-
nal dels centres educatius on s’han 
instal·lat els nous aparells.

durant 13 dies el cel ha estat cobert 
o ennuvolat. Les assistències han 
baixat en general degut també a 
una menor presència de meduses 
i l’acció preventiva s’ha mantingut. 
Pro-activa ha continuat facilitant la 
comunicació de l’estat de la mar als 
mitjans de comunicació, a Protecció 
Civil, a l’Institut de Ciències del Mar 
i a l’Agència Catalana de l’Aigua.

El total de persones ateses per 
diferents patologies ha continuat a 
la baixa. Durant aquest estiu, s’han 
atès 47 persones a les platges de 
Llavaneres; una xifra molt baixa 
respecte les 114 del 2020 i les 187 
de fa dos anys.

 El Casal de la Gent Gran va reactivar 
l’activitat el passat 20 de setembre. 
S’ofereixen activitats organitzades 
per la Regidoria de Benestar Social de 
Llavaneres i també per l’Associació del 
Casal de la Gent Gran.

Els cursos que s’organitzen des de 
l’Ajuntament estan gairebé al complert. 
Alguns dels que han tingut més èxit 
són les propostes de condicionament 
físic, ioga i zumba, així com el taller 
de lectura i de puntes de coixí. Encara 
queden places per aprendre anglès i 
per participar de les passejades. Les 
classes de zumba i de ioga es fan al 
Gim Llavaneres. El preu d’una classe 
al mes és de 10€; de dues classes al 
mes, de 14€. La resta de tallers es 
fan a la sala polivalent del Casal de la 
Gent Gran, en grups de 10 persones, 
i són gratuïts.

El Casal de la Gent 
Gran ja té en marxa el 
curs

actualitat municipal 
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Llavaneres manté el 
servei municipal de 
vetlladora escolar

 El curs passat, l’Ajuntament de 
Llavaneres va incorporar a la plan-
tilla una vetlladora escolar per a 
l’atenció en horari lectiu d’aquells 
alumnes que necessiten un suport 
individualitzat a l’aula. El servei va 
tenir molt bona acollida i el consistori 
aposta per mantenir-lo.

La vetlladora es va incorporar 
el 9 de novembre a la plantilla de 
l’Ajuntament de Llavaneres. Fins a 
finals de curs, va acompanyar els 
alumnes amb necessitats educatives 
específiques de l’Escola Jaume Llull 
i de l’Escola Serena Vall, en una 
jornada laboral de 20 hores setma-
nals. Aquest nou curs, el projecte es 
reprèn amb la mateixa dedicació i 
amb l’objectiu de consolidar l’aposta 
per l’atenció a la diversitat.

 A finals d’octubre posem en 
marxa la quarta edició del projecte 
de participació ciutadana ‘Gent 
del Barri’, que es va estrenar al 
novembre del 2019 amb l’objec-
tiu 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. Les primeres 
assemblees es van fer presencials, 
en diferents equipaments i espais de 
cada barri. A causa de la pandèmia, 
les trobades es van recuperar amb 
format virtual ara fa un any.
Al mes de maig, la Regidoria de 
Participació Ciutadana va organitzar 
la tercera edició de les assemblees 
de barri. Ara, entre finals d’octubre 
i la primera quinzena de novembre, 
hi tornem, de nou amb format 
telemàtic. Preneu nota de les as-

 Aquest curs 2021-2022, s’han 
incorporat al Projecte de diversifi-
cació curricular Pont de l’Institut de 
Llavaneres, 9 alumnes de 3r i 4t de 
l’ESO. Aquests alumnes participen 
en aquest projecte singular, que 
dedica 12 hores a àmbit pràctic. 
L’Ajuntament signa un conveni de 
col·laboració amb el Departament 
d’Educació (vigència 2020-2023) 
i després uns annexos al conveni 
entre comerços i empreses locals 
i l’Institut.

L’Ajuntament col·labora amb 
la recerca d’empreses i comer-
ços que acullin durant el curs 
2021-2022 a aquests alumnes i 
participa també oferint 3 places, 
1 en la brigada i 2 en les escoles 
bressols municipals.

Arriba l’edició de tardor de Gent del Barri

Projecte de 
diversificació 
curricular a 
l’Institut de 
Llavaneres

Més de 1.500 infants i joves inicien 
el curs escolar a Sant Andreu de 
Llavaneres

 El curs escolar 2021-2022 es va 
posar en marxa amb normalitat el 
passat 13 de setembre als centres 
d’Educació Infantil, Primària i Se-
cundària de Sant Andreu de Lla-
vaneres, que van reobrir les portes 
mantenint les mesures sanitàries 
per evitar contagis de covid-19. 
L’Escola Jaume Llull va començar 
amb 373 alumnes i el Serena Vall, 
amb 443 alumnes. Pel que fa a 
l’Institut Llavaneres, en aquests 

moments, hi ha 573 alumnes, 415 
a ESO i 158 a Batxillerat.
Les classes també van tornar a 
l’Escola Municipal de Música Lla-
vaneres, ubicada a Can Caralt, que 
de moment té 170 alumnes.
Per la seva banda, les escoles bressol 
municipals ja estan també en plena 
activitat. L’alcalde de Llavaneres, 
Nani Mora, va visitar les escoles 
i l’institut per saludar mestres i 
alumnes.

semblees del vostre barri d’aquesta 
tardor de 2021. Les reunions es 
faran a les 19 hores mitjançant la 
plataforma Zoom.

actualitat municipal 



14

tribuna 
política

La responsabilitat per 
davant de tot

Desgovern i 
antifrau

La bandera 
nacional

 El passat 4 de setembre 
amb una il·lusió enorme 
vam poder inaugurar, final-
ment, el nou pavelló muni-

cipal d’esports. Al cap de poc, malaurada-
ment, vam patir un episodi de pluges que 
va fer detectar unes filtracions d’aigua a la 
coberta de l’equipament.

Des del primer moment, els càrrecs 
polítics i els tècnics es van personar a la 
zona i es van iniciar reunions de coordina-
ció amb l’empresa constructora, Viscola. 
Al ple de setembre, de fet, vam dema-
nar la presència del director executiu de 
l’obra perquè expliqués a la ciutadania les 
conclusions dels estudis i de les revisions. 
La regidoria d’esports, i el govern d’ERC 
en ple, vol fer saber a la ciutadania que 
exigirem el màxim a l’empresa construc-
tora i que durem aquesta reclamació fins 
al final. No ens podem permetre que 
una obra tan esperada se’ns presenti en 
aquest estat. Exigirem les solucions i les 
reparacions que s’escaiguin per aconse-
guir tenir una instal·lació esportiva refe-
rent al país en sostenibilitat i que pugui 
garantir la confortabilitat a llarg termini.

Per altra banda, mitjans de comunica-
ció han publicat articles sobre les investi-
gacions que l’Oficina Antifrau té obertes a 
alguns regidors del consistori. La majo-
ria s’obliden d’explicar que una de les 
denúncies ha quedat arxivada d’ofici i no 
ha tingut més recorregut. Properament, 
a més del comunicat que ja va oferir 
l’Ajuntament, convocarem des del govern 
d’ERC una audiència pública perquè la 
ciutadania pugui preguntar tots els dubtes 
que tinguin i desmentir les afirmacions 
tendencioses del articles de premsa.

Seguirem treballant per tirar endavant 
el pla d’inversió que vam presentar en el 
número anterior, algunes accions del qual 
ja s’estan executant malgrat tots els bas-
tons a les rodes que ens vulguin posar.

 Els ciutadans patim de fa 
temps un govern municipal 
aturat. Brutícia, goteres en 
un pavelló nou o inundaci-

ons als vestidors del camp de futbol són 
algunes conseqüències d’aquesta inacció i 
a cada ple les denunciem.

Com pot el govern ocupar-se dels 
problemes del poble, si quan és requerit 
en allò que els afecta directament tampoc 
respon? L’Oficina Antifrau de Catalunya, 
investiga l’alcalde i 3 regidors de govern. 
Un tema de sou, d’activitats privades i 
un altre per contractació d’empreses de 
regidors o de familiars de regidors de 
govern. Al juliol, Antifrau va demanar 
informació per a la investigació. L’1 de 
setembre, Antifrau els demanava de nou 
els documents i el 28 de setembre encara 
no s’havia enviat tot. Per què?

I si en un tema greu, que els afecta di-
rectament no responen, què podem espe-
rar en la gestió que afecta a tot el poble? 
Així, no és estrany que 658 veïns hagin 
presentat un escrit reclamant al govern que 
reaccioni davant la situació de deixadesa i 
brutícia i que treballin pel poble. 

Des de Junts, seguirem fent oposició 
constructiva i crítica, donant suport a 
propostes justes sense importar d’on 
vinguin. Nosaltres no mentim. Al ple de 
setembre JUNTS i ERC van acordar una 
moció i finalment, ERC la va votar en 
contra només per poder dir: “JUNTS s’han 
quedat sols”. Era una moció contra les 
tarifes abusives de les elèctriques i a ERC li 
va semblar “demagògic”. Així, podeu es-
perar que al novembre arribi a casa vostra 
de nou el càrrec de la taxa d’escombraries 
incrementada, això sí, pujarà tant que la 
podreu pagar a terminis durant 4 anys. 
Són d’esquerra i pensen en la gent... Des 
de Junts persistirem: tenim clar que la po-
lítica ha de buscar el benefici del ciutadà i 
no el del govern.

 Hemos estrenado nueva 
ordenanza de civismo y 
convivencia ciudadana y 
nadie duda de la necesidad 

de establecer normas y ordenanzas y que 
éstas se hagan cumplir. 
Hay otras ordenanzas, de rango supe-
rior que emanan tanto de la Generalitat 
como del Estado y que debemos cumplir. 
Nos gusten o no. 
Los ciudadanos debemos cumplirlas y 
los cargos públicos debemos transmitir 
con nuestro ejemplo la mayor actitud de 
cumplimiento y respeto. 
Unas leyes nos gustarán más que otras. 
Otras nos disgustarán, pero debemos 
cumplirlas. No está en nuestra elección 
su cumplimiento y cualquier actitud con-
traria es, de forma lógica, sancionada. 
Desde la esfera pública se debe siempre 
transmitir el respeto a toda ley, norma 
u ordenanza. No se puede, bajo ningún 
pretexto, fomentar la desobediencia a 
determinadas leyes y exigir respeto a las 
propias. No hay razón alguna que per-
mita que unos cumplan con la legalidad 
vigente y otros no, de forma discrecional. 
Solo bajo el paraguas de las leyes hay 
paz social, progreso y bienestar colectivo. 
Por tanto, es la clase política la más lla-
mada a respetar, cumplir y hacer cumplir 
las leyes. 
La colocación de banderas en Ayunta-
mientos y Diputaciones, tal y como dice 
la ley, debe ser por orden de importancia, 
es por ello que la bandera que primero 
se coloca es la nacional, porque su rango 
de importancia es superior a todas, 
seguida de la bandera autonómica, local 
y la europea. 
La bandera nacional continua ausente en 
nuestro Ayuntamiento, contrariamente a 
lo que dice la ley.

Esquerra Lavaneres JuntsxLlavaneres Cs Sant Andreu de llavaneres

@ercllavaneres @juntsllavaneres @cs_llavaneres

@erc_llavaneres @juntsxllavaneres
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Més serveis i menys 
impostos

Una majoria 
absoluta efímera

La importancia de los 
presupuestos

 Som al darrer trimes-
tre de l’any, que en el 
municipi se’n podria dir 
el trimestre econòmic. El 

govern d’ERC té majoria absoluta i 
podria aprovar en solidari els impostos 
i el pressupost que vulguin però seria 
políticament incorrecte. Per tenir el 
nostre suport, posarem unes condici-
ons i si no les obtenim, no hi votarem 
a favor.

El govern presumeix d’un excedent 
de tresoreria important, que ha de 
ser invertit en el poble. Ens oposem 
a qualsevol increment d’impostos, en 
especial de l’IBI. Proposem que les 
inversions a realitzar, especialment 
de reparacions i millores dels nostres 
carrers, figurin en el pressupost amb 
noms i cognoms, no només amb una 
quantitat genèrica de diners.

Proposem que hi hagi una dotació 
genèrica per a imprevistos. La segu-
retat és absolutament imprescindible, 
per això demanem un increment del 
personal de la Policia i dels mitjans de 
què disposen. És important una millo-
ra de les ajudes a les famílies que més 
ho necessiten, per això cal ampliar el 
suport als serveis socials.

També apostem per mantenir i 
incrementar el suport als emprene-
dors, que són la base i el futur de 
la nostra economia. A més, és del 
tot necessari, un canvi radical en la 
política de neteja. L’estat dels conteni-
dors és deplorable; estan molt bruts. 
Això s’ha d’acabar. Hem de tenir un 
poble net i digne: ho necessitem i ens 
ho mereixem. És per això que tenim 
aquests excedents de tresoreria; els 
diners han d’estar als carrers, per 
contribuir a millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans, i no en el banc.

 Un gran poder compor-
ta una gran responsabilitat 
(els seguidors de Marvel ho 
saben bé). Quan tenim al 

davant una majoria absoluta se sol cau-
re en la creença que tot allò que fem 
està ben fet però la realitat és una altra 
molt diferent. El fet de gaudir d’aquest 
privilegi no fa altra cosa que afegir un 
plus a la responsabilitat de qui gover-
na i, per descomptat, no tot s’hi val. 
Òbviament tens tot el poder per tirar 
endavant aquells projectes que inicial-
ment volies desenvolupar i que, a priori, 
havies promès en campanya electoral. 
Ara bé, no pots menystenir les necessi-
tats i les exigències que la ciutadania va 
reclamant durant els 4 anys de mandat 
que tens pel davant. Tampoc pots igno-
rar les peticions de l’oposició, doncs les 
majories absolutes són efímeres.

I d’exigències volem parlar. A ningú 
li passa per alt la ineficiència de l’actual 
sistema de recollida d’escombraries. Les 
imatges diàries de les zones de conteni-
dors son desoladores. I si és ben cert que 
l’incivisme d’algunes persones agreuja la 
situació, no ens podem escudar en això i 
és obligació del Govern de posar-hi remei. 
Tampoc ha de servir d’excusa el fet de que 
ja s’ha posat en marxa la nova licitació (o 
el projecte de la mateixa) del nou servei 
de recollida d’escombraries. Aquest és 
un procés molt llarg que pot durar més 
d’un any i la ciutadania no té la necessitat 
d’aguantar aquest despropòsit tant de 
temps.

Des de Movem Llavaneres sempre 
hem sigut molt participatius en aquest 
tema, aportant noves idees per a millorar 
el servei. Per desgràcia, el Govern s’ha 
emmurallat i no accepta certes propostes 
ni crítiques constructives. Una pena. Però 
com dèiem abans: les majories absolutes 
són efímeres.

 Llavaneres debe dar ser-
vicio a 11.000 habitantes. 
El presupuesto para 2022 
es de 15.500.000,00€. El 

actual gobierno de ERC dispone de ma-
yoría absoluta, por lo que la capacidad 
de negociación de la oposición es limi-
tada. El PSC de Llavaneres ha centrado 
su negociación en varios puntos.

Incremento de un 20% de la nómina 
de los trabajadores municipales de lim-
pieza viaria. Este colectivo de trabajado-
res lleva mucho años con unos salarios 
inferiores a la media de la comarca. 
Esta subida debe ser absorbida por el 
presupuesto y no dejar una parte a la 
voluntad licitadora de los contratistas.

Por otra parte, nos parece impres-
cindible la firma de un convenio de 
colaboración entre el ayuntamiento y 
la entidad feminista de nuestro mu-
nicipio SI DONA para colaborar en la 
implementación del plan de igualdad 
municipal. HAY MUCHO POR HACER.

Un plan de acción que determine las 
calles cuyas aceras deben ser reparadas. 
Es decir, queremos concreción: VIA 
PÚBLICA, ACTUACIÓN A REALIZAR Y 
FECHA. Este asunto es muy serio, no 
podemos tener vecinos que debido a 
esta situación, se caigan y terminen con 
lesiones. Muchos pensamos que hay ca-
lles que están en un estado lamentable 
desde hace ya demasiados años.

Y por último, ampliación de la pista 
de SKATE. El skate ya es un deporte 
olímpico, es uno de los deportes no 
mayoritarios que practican nuestros 
jóvenes. Municipios como Sant Vicenç 
de Montalt o Cabrils disponen de pistas 
con los tamaños adecuados. ¿Por qué 
Llavaneres no la tiene? Queremos que 
nuestros jóvenes skaters participen en 
el diseño de esta pista. NO TODO ES 
FÚTBOL Y BÁSQUET

MovemLlavaneres

@llavaneresmovem

@MovemLlavaneres

belen.escola

@PLlavaneres



entrevista

Dimas Graupera i José García de la Llave 
Caporal en cap i subcap de la Policia Local de Llavaneres

“Convertir-nos en una policia de referència, que ajuda, 
que controla, que s’anticipa a les necessitats”

Dimas Graupera va néixer el desembre de 1972 i és graduat en Dret. Forma part de la Policia Local de 
Llavaneres des de l’1 de juny de 1995, d’on és caporal des de l’any 2006. José García de la Llave té 53 
anys. De la Llave treballa al cos de seguretat local des del juny de 1999; prèviament havia estat agent a 
la Policia Local de Mataró. Com Graupera, és caporal des de fa quinze anys.

 Porteu més de 20 anys a la Policia 
Local de Llavaneres. Quin balanç en 
feu? Com ha estat l’evolució?

[Dimas] Jo fa 26 anys que treballo a la 
Policia local i en Josep 24; aquí hem crescut 
personalment i professionalment. El nostre 
primer cap va ser en Luis Nevado, que tenia 
un estil policial propi de l’època. Amb el 
temps i amb la incorporació d’en Lluís Silva 
el cos va anar canviar. En Silva va aportar 
molts coneixements i vam convertir-nos 
en una policia moderna. A Llavaneres, va 
incorporar nous sistemes de treball que 
ell havia impulsat a Mataró, com ara la 
policia de proximitat. I justament aquesta 
línia és la que vertebra ara aquest nou 
projecte policial.

 Quins són els vostres objectius prin-
cipals al capdavant del cos policial?

Convertir-nos en una policia de refe-
rència, acceptada pels nostres ciutadans, 
que ajuda, que controla, que s’anticipa 
a les necessitats, que té actuacions rà-
pides d’acció i reacció davant de serveis 
d’urgència i que mira el futur planificant 
millores a conductes d’incivisme, hàbits 
i costums per una millor convivència. A 
llarg termini farem un treball molt intens 
de pedagogia a les escoles: cal impulsar 
el respecte, el civisme i el compliment de 
les normes.

 Aposteu per la policia de proximitat? 
Què implica aquest model?

És un model que va crear, dissenyar i 
desenvolupar per a la Policia Local l’Inspec-
tor Lluís Silva. Nosaltres vam aprendre que 
era una eina perfecta per a Llavaneres; el 
nostre objectiu en aquest projecte policial 

és establir un contacte permanent proper 
i directe i que existeixi una estreta relació i 
col·laboració amb els veïns, amb l’objectiu 
de crear un clima favorable de prevenció 
i resolució de conflictes.
 

 S’han incorporat nous agents i l’any 
que ve es continuarà ampliant la plan-
tilla. Com se’n beneficiarà el municipi?

La recent incorporació de tres nous agents 
a la Policia Local significa una millora en 
l’àmbit dels recursos humans disponibles. 
Amb aquestes incorporacions, la gent del 
poble ha de percebre més presència policial 
i més eficàcia amb els resultats obtinguts 
per part dels dispositius policials planificats. 
L’alcalde va anunciar el seu compromís per 
incorporar a la plantilla quatre agents més, 
i una promoció interna de dos caporals 
durant primer semestre de l’any 2022. En 
aquest moment serà quan l’organització 
prendrà una estructura organitzativa més 

Garcia. L’inspector ha estat amb nosaltres 
22 anys i la Roser, 34. Ambdues persones 
deixen una empremta molt important. 
Hem cobert aquestes vacants amb una 
promoció interna i amb la incorporació 
dels nous agents, ara restarà desenvolupar 
el pla per al 2022 per reforçar la plantilla.

 Quins són els reptes en matèria de 
seguretat a Llavaneres de cara al 2022?

Els reptes policials sempre són molt 
ambiciosos; es tracta de prevenir i atendre 
qualsevol situació que pugui alterar la con-
vivència ciutadana. Ara estem preparant 
la propera Junta Local de Seguretat Local, 
on presentarem les estadístiques dels fets 
delictius de l’any 2021. Aquest ha estat 
un any difícil i atípic, els fets delictius van 
caure a nivells insòlits amb motiu de la 
covid-19 però ara estan remuntant.

Treballarem per controlar tots els fets 
delictius amb dispositius de seguretat activa, 
presència policial i un treball intens des de 
l’estructura de comandament.

adequada al creixement 
actual de Llavaneres.

 Com es gestiona la 
qüestió de les baixes 
per jubilacions i altres 
motius? Són difícils de 
cobrir?

Hem tingut re-
centment la 
jubilació de 
l’Inspector 
Lluís Sil-
va i de 
la Roser 

La col·laboració amb el 
cos de Mossos és molt 
bona, s’han impulsat eines 
de comunicació més efec-
tives i s’han recuperat les 
patrulles mixtes amb la 

Policia Local de Sant 
Vicenç.


