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Torna la Festa Major de Sant Andreu, 
que omplirà Llavaneres d’activitat durant tot el 
mes de novembre: música, teatre, gastronomia, 

gegants... No s’hi val a quedar-se a casa. 
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La revista municipal d’aquest mes obre portada amb la Festa Major de Sant 
Andreu i amb la 9a Promoció de productes típics, actes que els propers dies 
ompliran d’animació la nostra població i que confiem que siguin del vostre 
gust. Com cada any, la tardor serà un moment excel·lent  per retrobar-nos 
amb familiars i amics a les places i carrers del poble, ja sigui per tastar els 
productes que fan tan desitjable la nostra gastronomia –la coca, les pomes 
farcides i també els bolets - com per assistir als actes més tradicionals de 
la celebració en honor del nostre patró. I, és clar, no ens podem oblidar de 
felicitar els Andreus i les Andrees.

D’altra banda, em satisfà anunciar que el govern municipal és a punt de des-
encallar la futura construcció dels habitatges de protecció oficial del carrer 
de Sant Antoni. Aquests pisos es van sortejar al març malgrat les serioses 
dificultats que hi havia per tirar-los endavant. Urbanísticament, el projec-
te no estava aprovat, ja que la Generalitat havia denegat la modificació de 
planejament urbanístic necessari. Ara s’ha renegociat el conveni gràcies a 
la bona tasca de la regidora d’Urbanisme, Sandra Carreras, i dels promotors 
urbanístics. Tots plegats podem respirar tranquils. No cal dir que aquest 
tipus d’actuacions no contribueixen a millorar la confiança de la població en 
la classe política. Cal eradicar-les de soca-rel.

També cal posar damunt la taula l’actual situació de les finances munici-
pals. L’Ajuntament de Llavaneres arrossega un dèficit de més d’un milió 
d’euros i és un compromís i un deure de tots nosaltres, com a govern i com 
a consistori, evitar que aquest dèficit vagi a més sense incrementar la pres-
sió fiscal.

Malgrat tot, com ja vaig anunciar en el ple municipal, convido tots els re-
gidors, tant del govern com de l’oposició, a recuperar la bona praxi política 
per redreçar la salut econòmica del municipi i totes aquelles qüestions mal 
resoltes. És cosa de tots aconseguir-ho.

Bernat Graupera i Fàbregas
Alcalde
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Celebrem Sant Andreu amb els deures fets
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L’equip de govern, en la reunió amb els veïns que van resultar adjudicataris dels pisos del 
carrer de Sant Antoni.
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Llavaneres es prepara per viure la festa del 
seu patró, Sant Andreu. Amb el mes de no-
vembre, arriben un munt de propostes per 
sortir al carrer. Tot és a punt per tornar a 
gaudir dels actes més tradicionals: la mú-
sica, el teatre, les exposicions, els gegants, 
el correfoc, la poma del relleno i altres pro-
ductes típics, les propostes per a la mai-
nada i els joves, les activitats esportives, la 
desfilada de moda i la felicitació als nostres 
Andreus i Andrees. Aquest 2007 podrem 
gaudir de la festa major del 23 de novembre 
al 2 de desembre durant dos caps de setma-
na, que seran ben intensos. 

El regidor de Cultura i Festes, Josep Mo-
lins, destaca la participació de les entitats 
en aquesta festa major d’hivern, com ara 
el teatre a càrrec de la companyia Inestable 
d’El Casal de Llavaneres, que s’afegeix a la 
programació de Sant Andreu, o la desfila-
da de moda que organitza La Dona per la 
Dona i que cada any aplega unes 700 per-
sones. Entre les propostes musicals, des-
taca l’actuació de la Salseta del Poble Sec i, 
pel que fa a esports, les dues principals ac-
tivitats seran: la marxa popular, per a totes 
les edats, que munta la secció esportiva d’El 

Casal, i la trobada de skaters al poliesportiu 
de Sant Pere.

El plat fort, la gastronomia

La Promoció de Productes Típics, un dels 
plats forts de la Festa Major de Sant An-
dreu, arriba aquest any a la novena edició. 
Es tracta d’un aparador per promocionar 
la coca de Llavaneres, les pomes farcides i 
també els bolets, sobretot els rossinyols. De 
fet, entre les novetats d’aquest 2007 hi ha 
la celebració d’Alimentabo. Fira de Tardor 
i Bolet, que es farà el 10 de novembre. Del 
dia 10 fins el 25 tindrem l’ocasió de tastar 
tots aquests productes en els restaurants 
participants en la Mostra Gastronòmica de 
Promoció de Productes Típics. 

El moment de més activitat al carrer, pel que 
fa a les propostes de la Regidoria de Promo-
ció Econòmica, Comerç i Turisme, serà el 
cap de setmana anterior a Sant Andreu, el 
24 i 25 de novembre, a la plaça de la Vila, on 
trobarem les parades de venda i exposició 
de productes típics. Dos dies intensos per 
tastar els productes gastronòmics més ca-
racterístics de Llavaneres. 

De festa per Sant Andreu
festes  

Des de les propostes gastronòmiques fins a la felicitació dels Andreus 
i les Andrees, el mes de novembre arriba carregat d’activitats

llavaneresinforma

La Nit 
Jove més 
participativa
Sant Andreu tampoc 
no deixa de banda 
els més joves. De fet, 
aquest 2007 es viurà 
una Nit Jove feta a 
mida del seu públic. 
Les Regidories de 
Joventut i Participació 
Ciutadana van obrir 
a l’octubre un procés 
de participació per 
recollir les 
opinions dels joves 
abans de triar els 
grups de música que 
hi actuaran el pròxim 
30 de novembre. La 
campanya porta per 
nom un suggerent: 
“T’hi atreveixes?”

Diverses imatges de la Festa Major de 
l’any passat.
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El govern municipal anuncia un pla d’estalvi per 
pal·liar el dèficit econòmic de l’Ajuntament

hisenda

Es reforçarà la recerca i demanda de subvencions supramunicipals

llavaneresinforma

El govern municipal (CiU, ERC i Gent 
de Llavaneres) va votar en contra de 
l’aprovació dels comptes municipals de 
l’exercici del 2006 en el ple del passat 
mes de setembre. El regidor d’Hisenda 
i primer tinent d’alcalde, Josep Moli-
na, va afirmar que l’Ajuntament arros-
sega des de l’any 2006 un dèficit d’1,8 
milions d’euros, xifra que es doblarà, 
segons les previsions, amb el tanca-
ment de l’any 2007. Molina va dir 
que “la despesa dels últims anys ha 
estat desmesurada i que les previsions 
d’ingressos per taxes de construcció 
no s’estan complint”. “El gran proble-
ma es deu a la gran despesa, uns 14 
milions d’euros, que l’anterior govern 
va assolir sense preveure els ingressos 
reals, que eren d’11 milions d’euros”, 
conclou el titular d’Hisenda.

SOS Llavaneres es va afegir al vot en 
contra. Per la seva banda, els grups de 
l’oposició, PP i PSC, van defensar la ges-
tió duta a terme durant el mandat ante-
rior, quan ambdues forces eren al govern. 
L’alcalde, Bernat Graupera, va anunciar 
la creació d’una comissió especial per 
posar a debat l’estat financer i econòmic 
de l’Ajuntament. Recordem que l’equip 
de govern té encarregada una auditoria 
per analitzar els comptes del 2006.

Pla d’estalvi

Davant la situació actual, el regidor 
d’Hisenda, Josep Molina, assegura 
que ara toca “estrènyer-se al màxim el 
cinturó”. L’Ajuntament activarà un pla 
d’estalvi que tindrà dos objectius prio-
ritaris: elaborar un pressupost molt ri-
gorós per a l’any 2008 i retallar la des-
pesa corrent. El govern vol evitar haver 
de fer un pla de viabilitat econòmica, 
cosa que obligaria a retallar les inver-
sions municipals dels propers anys.

Degut a la falta de liquiditat, el go-
vern municipal s’enfronta a proble-
mes com ara la manca de pressupost 
per tirar endavant l’habitatge de pro-
tecció oficial. El regidor d’Hisenda 
explica que els diners que s’hi ha-
vien de dedicar –fruit de la venda de 

parcel·les d’aprofitament mig que 
obté l’Ajuntament amb les noves pro-
mocions– es van adreçar a cobrir des-
pesa corrent.

No deixar perdre cap subvenció

Entre les actuals mesures per pal·liar 
el dèficit existent, l’Ajuntament s’ha 
pogut beneficiar de l’entrada de capital 
provinent de subvencions supramu-
nicipals. És precisament aquest actiu, 
el que el govern vol esprémer tant 
com pugui. Des del mes d’octubre, 
amb l’objectiu de no deixar perdre 
cap ajut exterior, un treballador de 
l’Ajuntament es dedica a cercar convo-
catòries d’ajuts. De moment, ja s’han 
presentat les sol·licituds al programa 
de Xarxa Barcelona Municipis de Qua-
litat (XBMQ) de la Diputació.

Un moment del ple municipal de l’Ajuntament de Llavaneres.

Llavaneres, Sant Vicenç i Cal-
des han decidit potenciar la 
creació de nous serveis man-
comunats. La decisió neix de la 
convicció que els ajuntaments 
petits necessiten agrupar-se 
per millorar l’atenció al ciu-
tadà. La filosofia de la marca 
turística de Les 3 viles s’estén, 

doncs, a la gestió municipal. El repte és sumar recursos 
per tal de promoure nous serveis comuns i abaratir-ne els 
costos. En aquest sentit, l’acord servirà per negociar amb 
les empreses adjudicatàries de serveis municipals -com ara 
la de recollida d’escombraries o la de neteja dels equipa-
ments municipals-, una millora en el preu i en la qualitat. 
Els tres alcaldes, Miquel Àngel Martínez, de Sant Vicenç, 
Joaquim Arnó, de Caldes, i Bernat Graupera, de Llavaneres, 
ja han fixat les línies de treball que se seguiran en aquesta 
nova etapa. Medi Ambient, Turisme, Promoció Econòmica, 

Educació, Cultura i Seguretat Ciutadana seran alguns dels 
àmbits prioritaris. 

De fet, ja han començat les reunions sectorials. És el cas de 
l’àrea de Promoció Econòmica. Les tres viles estan prepa-
rant un cicle amb xerrades i tallers adreçats als empresaris 
locals i als nous emprenedors. En la mateixa línia, hi ha en 
marxa reunions entre els caps de les tres policies locals de 
Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes. L’objectiu és elaborar un 
conveni de coordinació i col·laboració entre els respectius 
cossos de seguretat. També han començat els contactes en-
tre els regidors de Joventut.

Els tres ajuntaments ja han col·laborat en iniciatives ante-
riors, com la posada en marxa de la deixalleria mancomuna-
da, que es preveu que entri en funcionament el proper any 
2008; el projecte turístic de Les 3 viles o, més recentment, el 
compromís arrencat a la Generalitat per tirar endavant un 
nou institut per a Sant Vicenç i Caldes que facilitarà la des-
congestió de l’IES Llavaneres.

La filosofia de “Les 3 viles” s’estén a la gestió municipal
ajuntament



El nou govern promet desencallar la construcció dels 
pisos protegits del carrer de Sant Antoni
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El govern municipal (CiU, ERC i 
Gent de Llavaneres) s’ha marcat com 
a prioritat resoldre la problemàtica 
que, en aquests moments, manté en 
suspens la construcció dels 25 pisos 
de protecció oficial al carrer de Sant 
Antoni, sortejats el 25 de març. El no-
vembre de 2006, la Direcció General 
d’Urbanisme de la Generalitat de Ca-
talunya no va aprovar la modificació de 
les normes urbanístiques que hi havia 
plantejades en l’anterior mandat, per 
tirar endavant l’operació, i va reiterar 
la negativa el 24 de maig de 2007. 

L’Ajuntament va reunir els adjudicata-
ris l’11 d’octubre per explicar-los la di-
fícil situació, ja que en aquesta data els 
habitatges no es podien construir. El 
nou govern negocia un altre conveni 
per desencallar la promoció de pisos. 
El fet que la finca del carrer de Sant 
Antoni passi a ser municipal i s’hi pu-
guin fer els habitatges, depèn de dues 
altres promocions urbanístiques, l’una 
a Can Sanç i l’altra a l’antiga fàbrica 
Mora, fet que dificulta l’operació.

El govern llavanerenc va explicar als 
adjudicataris aquestes dades i la resta 
de detalls d’aquest complex procés ur-
banístic i els va lliurar un dossier amb 

tota la documentació oficial que certifi-
ca la negativa actual de la Generalitat.

Per tal de resoldre la situació, el go-
vern de la vila es va comprometre a 
“començar de zero”, amb la redacció 
d’un nou conveni urbanístic, adaptat a 
les indicacions de la Generalitat de Ca-

talunya, per aconseguir que es puguin 
fer tots els pisos previstos. L’equip de 
govern va assenyalar que el problema 
s’agreuja perquè la partida pressupos-
tària, reservada específicament a la 
construcció d’aquests pisos, va des-
tinar-se a cobrir despesa corrent de 
l’Ajuntament. 

La Generalitat no aprova el canvi de planejament urbanístic que cal fer-hi

urbanisme
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L’alcalde i els regidors, en la visita d’obres.

El nou camp de futbol de gespa s’estrenarà aviat
Les obres de construcció del nou camp 
de futbol de gespa artificial i dels ves-
tidors a la zona del complex esportiu 
municipal s’enllestiran en uns mesos. 
L’alcalde, Bernat Graupera, la regidora 
d’Urbanisme, Sandra Carreras, i el se-
gon tinent d’alcalde, Nani Mora, van 
fer-hi una visita d’obres a principis 
d’octubre, acompanyats per l’arquitecte 
municipal i pels responsables de 
l’empresa adjudicatària. La gespa arti-
ficial ha estat seleccionada amb el vis-
tiplau de la junta del Club de Futbol 
Llavaneres. Un cop s’acabin les obres 
del camp, caldrà continuar treballant 
intensament per construir la resta del 
complex, que tindrà piscina, gimnàs, 
pistes de paddle i, entre d’altres nove-
tats, un frontó municipal.

esports

Els adjudicataris dels pisos protegits, en la reunió de l’11 d’octubre, a la sala de plens.



L’Ajuntament de Llavaneres està cons-
truint una nova rotonda a la carretera N-
II, a tocar de Mataró. El projecte facilitarà 
l’entrada directa a la zona industrial, de 
nova creació, i un accés alternatiu al mu-
nicipi, el qual descongestionarà la circula-
ció del centre urbà. La previsió és que les 
obres s’enllesteixin a finals d’any. 

Aquesta actuació, que està finançada per 
l’Ajuntament de Llavaneres, va començar 
a la primavera amb l’habilitació de la part 
superior de la rotonda, i ara s’estan fent la 
part que afecta la carretera i els enllaços 
amb el vial del futur polígon. El projecte es 
va adjudicar a l’empresa Stachys SA, i té un 
cost de 844.270,92 euros. L’Ajuntament 
de Llavaneres compta amb una subvenció 
de 150.000 euros del Pla Únic d’Obres i 
Serveis (PUOSC) de la Generalitat.

La construcció de la nova rotonda forma 
part del projecte de desenvolupament de 

la nova zona industrial, que estarà ubica-
da per sota de l’autopista C-32. El nou polí-
gon és d’iniciativa privada i serà el primer 
i l’únic de Llavaneres. Paral·lelament, hi 
ha una segona actuació en marxa: Es trac-
ta de l’obra d’urbanització del camí del Pla 
de la Torreta, que serà la via d’accés al po-
lígon i que conduirà fins a l’avinguda de 
Sant Andreu, la principal porta d’entrada 
al nucli urbà de Llavaneres. Part de la des-
pesa d’urbanització de l’últim tram del 
camí haurà d’anar a càrrec dels propieta-
ris de la zona dels Ametllers sud.

Les obres d’urbanització del vial, que tam-
bé es van adjudicar a Stachys SA, ja estan 
pràcticament enllestides. El pressupost 
de l’actuació és de 683.822,71 euros i, en 
aquest cas, l’Ajuntament de Llavaneres 
compta amb un ajut de 100.000 euros, 
inclòs en el programa Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat (XBMQ) de la Di-
putació de Barcelona. 

Cal dir que els promotors del polígon in-
dustrial participen, amb una aportació de 
344.804,84 euros, en els dos projectes de 
millora de la vialitat: construcció de la ro-
tonda i urbanització del primer tram del 
camí del Pla de la Torreta.

La posada en marxa de l’obra d’aquesta 
rotonda ha obligat el consistori llavane-
renc a donar una alternativa de trànsit als 
veïns de la comunitat de la Marinada i als 
del passeig marítim, tots ells afectats per 
l’actuació. 

Llavaneres guanyarà una nova entrada 
al poble des de l’N-II

urbanisme
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El carrer de Sant Pere canviarà ben aviat 
de fesomia. La Regidoria d’Urbanisme i 
Obres Públiques té a punt un projecte per 
eixamplar i pavimentar les voreres. Les 
actuals són estretes i generen problemes 
d’accessibilitat, sobretot a les persones 
amb mobilitat reduïda o que circulen amb 
cotxets de nadons. La regidora Sandra Ca-
rreras explica que les voreres tindran 1,70 
metres d’amplada. Per fer-ho possible, 

l’aparcament quedarà reduït a una de les 
dues bandes del carrer. Tanmateix, es ga-
rantirà la càrrega i descàrrega als comer-
ciants i s’hi reservarà un espai per a la pa-
rada de l’autobús. Amb aquesta actuació, 
l’Ajuntament posa fil a l’agulla a un projec-
te global de millora de l’accessibilitat dels 
carrers de tot el municipi. El pas següent 
serà redactar un pla que fixi les accions a 
seguir. 

S’està construint una rotonda, davant de la Marinada, que donarà 
accés al polígon industrial i al centre urbà

llavaneresinforma

Voreres més amples al carrer de Sant Pere

L’Ajuntament 
analitza la realitat 
juvenil de 
Llavaneres

La Regidoria de Joventut 
està fent una anàlisi de 
la realitat juvenil de la 
població. Aquesta 
diagnosi formarà part del 
Pla Local de Joventut de 
Llavaneres, l’elaboració 
del qual s’ha reactivat 
amb el suport del Consell 
Comarcal del Maresme i 
de la Secretaria de la 
Joventut de la 
Generalitat. L’horitzó 
del Pla és el quatrienni 
2008-2011 i afectarà els 
nois i noies de 13 a 30 
anys. Per conèixer les 
opinions dels joves, 
respecte quines són 
les seves necessitats i 
principals 
preocupacions i què 
troben a faltar a 
Llavaneres, la Regidoria 
de Joventut està fent 
un seguit de consultes. 
D’una banda, s’està 
adreçant als estudiants 
de l’IES Llavaneres: es 
visitaran totes les aules 
per establir contacte amb 
aquests joves. Per arribar 
als majors de 18 anys, el 
consistori s’hi adreçarà 
per escrit i convocarà un 
grup de joves per esbri-
nar les seves inquietuds.

Millor cobertura 
local del sistema 
d’emergències i 
seguretat 

El Departament 
d’Interior de la Gene-
ralitat està ampliant la 
cobertura d’un sistema 
integrat d’emergències i 
seguretat, la xarxa 
RESCAT (Radiocomuni-
cacions d’Emergències i 
Seguretat de Catalunya). 
Llavaneres es beneficiarà 
d’aquesta ampliació de 
servei amb la instal·lació 
de l’equipament de 
la xarxa RESCAT, que 
anirà a càrrec del govern 
català. 

La rotonda s’està construint davant del conjunt 
residencial de la Marinada.
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Les entitats hi tenen molt a dir
participació ciutadana

Representants de 23 entitats de Llavaneres van escoltar, el 
passat 24 de setembre, les propostes del govern municipal 
per reactivar la interrelació entre el consistori i el teixit as-
sociatiu, en el marc d’una trobada convocada per la Regido-
ria de Participació Ciutadana, que va tenir com a objectiu 
explicar quins són els serveis que ofereix la nova àrea i tam-
bé quins reptes té per endavant el govern actual. 

El regidor de Participació Ciutadana, Nani Mora, agraeix 
l’assistència a la trobada i confia que, de manera gradual, 
es pugui anar instaurant aquesta nova manera de fer, més 
oberta, en què les entitats tinguin més veu i vot. A l’acte, 
celebrat a la sala de plens, també hi van assistir l’alcalde, 
Bernat Graupera, i d’altres regidors. Des del govern, es va 
aprofitar per donar les gràcies a les entitats per la feina que, 
de manera altruista, fan durant tot l’any, i pel que aquesta 
tasca, com a motor de l’activitat local, representa per al po-
ble.

Entre les primeres accions per a les quals s’ha començat 
a obrir la participació, hi ha la difusió d’enquestes per de-
manar opinions i suggeriments de diferents matèries. Tant 
per internet, a través del nou web municipal www.santan-
dreudellavaneres.cat, com en format paper, periòdicament 
s’aniran plantejant diferents qüestions a la població. 

La següent trobada amb les associacions es farà durant 

el mes de novembre per començar a dissenyar la mostra 
d’entitats de la propera primavera. En aquests moments, a 
la vila, hi ha 34 entitats inscrites en el registre municipal.

El nou web municipal www.santandreudellavaneres.cat, en 
marxa des de l’1 d’octubre, incorpora gairebé noranta tràmits 
per facilitar les gestions que els ciutadans necessiten fer a diari 
amb l’administració local. Els tràmits estan dividits en catego-
ries (vegeu la fitxa), per facilitar-ne la cerca. S’hi ofereix tota la 
informació necessària, les dades de contacte, els formularis a 
omplir i la normativa relacionada, per facilitar a qualsevol veí 
la tramitació de documentació i permisos, o la inscripció en 
activitats municipals, entre d’altres possibilitats.
 
Aquesta és una de les apostes del nou portal informatiu, 
però n’hi ha força més. Cal destacar també la incorporació 
d’enquestes i de formularis, que ja estan en ple funcionament, 

per recollir les opinions i els suggeriments dels veïns. Així ma-
teix, adreçat principalment a les entitats, ja s’ha activat el nou 
servei per a afegir activitats a l’agenda mensual que es publica 
en aquesta revista.

Coincidint amb l’estrena del nou web, la Regidoria de Partici-
pació Ciutadana ha editat un díptic on s’informa del progra-
ma Fes x@rxa, un servei gratuït d’accés a internet en marxa 
a la Biblioteca i al PIJ de Ca l’Alfaro, així com del nou correu 
electrònic per a tothom amb el nom de Llavaneres, que es pot 
aconseguir a través del portal lamalla.net. En trobareu tota la 
informació en el web municipal, www.santandreudellavane-
res.cat. 

El nou web municipal fa més fàcils els tràmits amb l’Ajuntament
comunicació

La Regidoria de Participació Ciutadana es presenta davant una vintena d’entitats i les 
convida a implicar-se en la gestió municipal

El regidor de Participació i l’alcalde, en la reunió amb les entitats.

La persona / Padró d’habitants, família, 
tramitació del DNI, educació viària, ser-
vei psicològic, informació juvenil, serveis 
socials, ajuts escolars per a llibres i men-
jador...

La casa / Llicències d’obres, servei 
d’aigua...

L’oci, la cultura i l’esport / Sortides al tea-

tre, trobada de puntaires, mostra literària, 
casal d’estiu, activitats esportives...

Les entitats / Assessorament, subven-
cions, registre d’entitats, prevenció de de-
lictes...

El negoci i la feina / Autoempresa, borsa 
de treball, residus comercials, llicències 
per a activitats, participació en fires...

El transport / Estacionament, multes, 
transport escolar, abonaments del bus...

El municipi / Via pública, atestats, denún-
cies, utilització d’espais públics i munici-
pals, urbanisme...

Els animals / Cens de gats i gossos, ti-
nença d’animals...Le

s 
ca

te
go

ri
es

Per contactar-hi
Regidoria de Participació Ciutadana
Telèfon 937 023 644 E-mail: participacio@llavaneres.es
*El telèfon publicat a la pàg. 11 de la darrera revista era incorrecte. Disculpeu les molèsties
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Les Regidories de Governació i Via Pú-
blica i de Mobilitat i Transport tenen 
a punt una iniciativa per potenciar un 
carrer de Munt amb prioritat per als 
vianants. Segons les previsions, a partir 
de mitjans de novembre s’instal·larà 
una pilona a l’entrada del carrer. 
Aquesta mesura ajudarà a regular el 
trànsit de vehicles i a permetre que els 
vianants hi puguin passejar i, alhora, 
fer les seves compres tranquil·lament, 
en un entorn més còmode i segur. “Es 
tracta de pacificar el trànsit”, comenta 
el regidor de Governació, Juan Manuel 
García. La instal·lació de la pilona 
anirà a càrrec de l’empresa Fercas i el 
cost és de prop de 10.000 euros. En-
tre altres característiques, i per evitar 
accidents, la pilona disposarà de leds 
(llums centellejants) i es reforçarà 
amb dos semàfors, un a cada costat de 
carrer.

De totes maneres, es garanteixen tant 
l’accés dels veïns com la càrrega i la 
descàrrega comercials. Per facilitar 
aquesta darrera activitat es preveu obrir 
el carrer de dilluns a divendres, de 7 

a 11 del matí. Els dissabtes l’obertura 
al trànsit serà de 7 a 10 del matí. En 
tot cas, aquests horaris s’han d’acabar 
d’ajustar. Els residents i usuaris de 
pàrquings en aquest carrer tindran un 
comandament a distància per manipu-
lar la pilona i accedir-hi. 

El regidor de Mobilitat i Transport, 
Joan Rubal, destaca que l’objectiu és 
convertir aquesta zona en un espai 

segur per al vianant. “Aquest és un 
primer pas en ferm per guanyar espai 
per a la mobilitat a peu”, afegeix. Per 
fer-ho possible, caldrà combatre la in-
disciplina i les infraccions en matèria 
viària i reforçar les mesures de control 
per evitar l’accés indiscriminat, sobre-
tot de motocicletes. A canvi, aquests 
vehicles disposaran de noves places 
d’aparcament en les immediacions del 
carrer.

Es reforçarà la prioritat dels vianants 
via pública

S’instal·larà una pilona d’accés a l’inici del carrer de Munt per regular l’entrada del trànsit de vehicles, 
però s’hi garantiran l’accés dels veïns i la càrrega i descàrrega comercials

El carrer de Munt serà de prioritat per als vianants.

No deixis que el teu gos embruti

Per fomentar la tinença responsable de 
gossos, la Regidoria de Sanitat s’ha pro-
posat de fer pedagogia. Així doncs, ha 
editat uns adhesius, que podem trobar 
als contenidors de rebuig i a les pape-
reres específiques per a aquest ús, i uns 
fulletons informatius en què es demana 
als propietaris que recullin de la via pú-
blica els excrements dels seus animals. 
En aquest material informatiu, es recor-
da que no retirar les deposicions dels 
gossos pot suposar una multa d’entre 
90 i 180 euros, i s’assenyala que els ex-
crements s’han de dipositar als conteni-
dors de rebuig, però mai a les papereres. 
L’objectiu és aconseguir una via pública 
neta. Per potenciar aquesta campanya, 
s’enviarà una carta als propietaris dels 
animals domèstics censats i als veteri-

naris i a les perruqueries canines de la 
població, en la qual se’ls demanarà la 
col·laboració. A l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC), a més, es disposa de 
bosses i de pinces per a la retirada dels 
excrements.

En el ple municipal del mes de setembre 
passat es va aprovar el cobrament d’una 
taxa per la tinença d’animals domèstics. 
El regidor de Sanitat, Nani Mora, assen-
yala que “l’ànim no és recaptar diners, 
sinó conscienciar els propietaris que 
tenir un animal suposa un cost social”. 
Amb el cobrament d’aquesta taxa, entre 
d’altres accions, es millorarà la neteja 
viària, s’ampliarà l’abast de les campa-
nyes d’identificació dels animals i es 
costejarà la campanya pedagògica.

sanitat

La Regidoria de Sanitat ha posat en marxa una campanya de conscienciació per reduir els excrements 
de gos de la via pública

Adhesiu editat per reforçar la campanya.



La força del color i l’originalitat de la textura, 
rugosa com les roques de la Mediterrània, són 
dos dels trets més sorprenents de la pintura de 
l’italià establert a Llavaneres Mario Ghislandi. 
La seva obra s’ha pogut veure durant tot el mes 
d’octubre al Museu-Arxiu. En la presentació 
de l’exposició, el director del centre, Lluís Al-
bertí, va explicar que un dels objectius del cicle 
d’exposicions és fer conèixer l’obra d’artistes 
vinculats a Llavaneres.
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cultura

El regidor de Cultura amb Mario Ghislandi.

El Correllengua 2007, que té com a repte la 
defensa de l’ús del català, ha tingut força res-
sò a Llavaneres. La novetat d’aquesta edició 
ha estat l’estrena de la secció local de la CAL 
(Coordinadora d’Associacions per la Llen-
gua), que es va encarregar de l’organització 
dels actes, entre els quals hi va haver la xe-
rrada a càrrec de Patrícia Garbancho a la 
Biblioteca Municipal, divendres 5 d’octubre. 
Garbancho és periodista i escriptora, autora 
del llibre El preu de ser catalans. En la seva in-
tervenció, aquesta catalana d’origen argentí 
va insistir en el camí que encara cal recórrer 
perquè Catalunya sigui reconeguda com 
a nació i no com un satèl·lit subordinat a 
Madrid. La ponència va donar pas a un inte-
ressant debat entre el públic assistent. Quan 
va acabar l’acte, l’Intercanviador va oferir un 
piscolabis a base de receptes típiques argen-
tines. 

L’endemà al vespre prop d’una quarantena 
de persones va participar en els actes centrals 
del Correllengua a El Casal de Llavaneres. 
Van començar amb l’arribada de la flama de 
mans del president d’El Casal, Andreu Díaz, 
i amb la lectura del manifest a càrrec de Tona 
Devesa. Tot seguit es va servir un sopar po-
pular, que va comptar amb la col·laboració 
de La Dona per la Dona. La nit va continuar 
amb l’actuació de l’humorista Ramon. 

El moment més emotiu es va viure el dia 7 a 
Can Caralt, en el recital d’homenatge al poeta 
Josep Palau i Fabra, que tot i la seva avança-
da edat hi va ser present. La veu de Xavier 
Ubach va fer un repàs dels versos de Palau 
i Fabra, a qui després de tota una vida s’ha 
reconegut la seva gran aportació a la poesia 
catalana. La sensibilitat d’Ubach va formar 
un duet perfecte amb el virtuosisme de la 
pianista Magda Parera.

Llavaneres es mobilitza pel català
El municipi dóna suport al Correllengua 2007 amb tot un cap de setmana 
d’activitats

La pintura de Ghislandi, al Museu-Arxiu

La xerrada de Patrícia Garban-
cho, amb Joan Calsapeu, de la 
CAL, l’arribada de la flama i el 
recital poètic.

Donar 
exemple a favor 
de l’estalvi 
energètic 
L’alcalde de 
Llavaneres, Bernat 
Graupera, s’ha adreçat 
per escrit al personal 
de l’Ajuntament, dels 
centres d’ensenyament i 
dels organismes 
autònoms per demanar 
que es doni exemple a 
favor de l’estalvi 
energètic. Es tracta 
d’aplicar criteris de 
sostenibilitat 
i protecció del medi 
ambient des de 
l’administració 
local, de manera que 
s’aconsegueixi 
estalviar el màxim 
d’aigua, electricitat i 
gas, així com d’altres 
consums, com ara de 
telèfon. 

Un servei per 
assessorar les 
entitats
L’Ajuntament de 
Llavaneres ha posat 
en marxa el Servei 
d’Assessorament a les 
Entitats per informar, 
orientar i donar suport 
als ciutadans i a les 
entitats, amb l’objectiu 
de dinamitzar el teixit 
associatiu. Per a més 
informació, us podeu 
adreçar a la Regidoria 
de Participació 
Ciutadana, al telèfon 
93 702 36 44, o bé a 
l’adreça electrònica  
participacio@llava-
neres.es. A la pàgina 
web municipal  www.
santandreudellavane-
res.cat, dins l’apartat de 
tràmits, trobareu tota la 
informació per dema-
nar aquesta sol·licitud 
d’assessorament.
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La contaminació ambiental és cosa de tots 

Llavaneres va afegir-se a la celebració de la Setma-
na de la Mobilitat Sostenible i Segura amb actes al 
carrer i una campanya informativa. L’objectiu era 
fomentar l’ús del transport públic i d’altres mitjans 
de transport sostenibles, com la bicicleta o caminar, 
per prendre consciència que “la contaminació am-
biental és cosa de tots”, tal com va destacar el re-
gidor de Medi Ambient, Mobilitat i Transport, Joan 
Rubal. Per fer arribar aquests valors a la ciutadania, 
l’Ajuntament va organitzar diversos actes lúdics els 
dies 29 i 30 de setembre. Hi va haver propostes 
adreçades als més menuts, tallers de manualitats 
i circuits en bicicletes de fusta, i als adults, l’ús de 
bicicletes elèctriques i una exposició amb plafons al 
carrer. Les activitats es van fer al passeig de la Mare 
de Déu de Montserrat i al poliesportiu de Sant Pere. 
A més, durant tota la setmana es va portar a terme 
la campanya informativa Jo, Transport Públic, que 
assignava als usuaris del transport públic quatre 
valors positius: ambientalistes, idealistes, segurs i 
estalviadors.

mobilitat

Llavaneres se suma a la Setmana de la Mobilitat Sostenible per fomentar l’ús de transports 
alternatius

Imatges de les activitats de celebració de la Setmana de la Mobilitat.

esports

L’homenatge a Xavi Roca marca 
l’inici de la temporada de bàsquet 
a Llavaneres
El Club Bàsquet Llavaneres va cele-
brar l’inici de la temporada el 30 de se-
tembre amb la presentació dels nous 
equips d’enguany. En l’acte, que es va 
fer al pavelló municipal, va destacar 
l’homenatge a Xavier Roca, Kenny, 
que deixa la pràctica del bàsquet com 
a jugador. Més de 200 jugadors i juga-
dores, des de l’escola de bàsquet fins 

als equips sèniors, defensaran aquesta 
temporada 2007-2008 la samarreta 
del CB Llavaneres. Per començar el 
curs, el Club i la Regidoria d’Esports 
van organitzar una sortida a les semi-
finals de la Lliga Catalana de Bàsquet, 
que es van disputar a l’Olímpic de Ba-
dalona. Des de Llavaneres van sortir 
tres autocars amb 150 persones.

El Club Ciclista de 
Llavaneres també 
fa muntanya
Uns 200 ciclistes es van reunir el pas-
sat diumenge 30 de setembre als jardins 
de Ca l’Alfaro. Era el punt d’arribada de 
la cursa de muntanya que organitzava 
el Club Ciclista Llavaneres. Després de 
l’esforç de la competició amb BTT, els 
participants van gaudir d’un esmorzar 
popular i es va fer el repartiment de pre-
mis, amb l’assistència d’autoritats locals.
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La Regidoria de Medi Ambient és una àrea 
de treball transversal, ja que està en contac-
te amb els diferents departaments munici-
pals amb l’objectiu d’aplicar criteris soste-
nibles a l’actuació global de l’Ajuntament.

Una de les principals àrees de treball de la 
Regidoria té a veure amb la gestió dels re-
sidus. Es fa la supervisió de la recollida i 
el tractament de residus municipals i  es 
porten a terme campanyes de sensibilitza-
ció a favor de les 3R: Reducció, Reutilització 
i Reciclatge. D’altra banda, la Regidoria de 
Medi Ambient es fa càrrec del seguiment i 
de la millora de les tasques de neteja viària, 
gestiona les zones verdes municipals i fa 
una important feina de divulgació per do-
nar a conèixer els valors naturals del mu-
nicipi.

Entre altres objectius, la Regidoria de Medi 
Ambient treballa per dotar la vila d’una 
instal·lació de recepció i emmagatzematge 
selectius de residus municipals que ofe-
reixi més serveis, per posar en marxa una 
deixalleria mòbil, per augmentar el percen-

tatge de recollida selectiva de brossa i per 
solucionar els problemes puntuals de des-
bordament als contenidors. En l’àmbit de 
la gestió dels espais verds municipals, des 
de fa temps, es treballa per reduir l’aigua 
de reg necessària per mantenir-los, alhora 
que es busca implantar un sistema de ges-
tió ambiental al servei de la jardineria mu-
nicipal.

serveis municipals

L’àrea verda
El principal repte de la Regidoria de Medi Ambient és aplicar 
criteris de sostenibilitat a la gestió municipal

Fent poble

Aquestes ratlles són per retre 
un petit però sincer homenat-
ge a quatre llavanerenques que 
han tornat a demostrar que 
estimen el seu poble. Parlo de 
l’Anna Mora, de l’Anna Pera, 
de la Lluïsa Garcia i de l’Imma 
Julià. Han fet una molt bona 
feina amb el seu esforç en el 
seguiment de la posta d’ous 
d’una de les tortugues de Ca 
l’Alfaro. Llavaneres es cons-
trueix amb aquests petits de-
talls que ens fan més proper 
el dia a dia dels nostres carrers 
i places. La posta, de vuit ous, 
va ser el juliol, però no va tenir 
èxit. Les condicions de tempe-
ratura d’aquest estiu no n’han 
fet possible el desenvolupa-
ment, fet gens estrany donat el 
caràcter tropical de l’espècie de 
tortuga en qüestió. Ara caldrà 
que no s’abandonin més exem-
plars d’aquest animal i que es 
mantingui en condicions el 
petit estany de Ca l’Alfaro. Fe-
licitats doncs, al grup, que amb 

el seu exemple ha fet poble. 
(Trobareu més informació al 
web de l’Ajuntament -notícies  
30/7/2007).

Miquel Molinas
 
Parlem de comunicació

En primer lloc,  m’agradaria fe-
licitar  a les persones responsa-
bles de la creació de la nova pà-
gina web municipal. Realment, 
era necessari un canvi o, direc-
tament, una revolució. I així 
ha estat. Altra vegada felicitats. 
No obstant això, m’agradaria 
que aquestes línies servissin 
per aclarir una qüestió molt 
senzilla. Segons es pot llegir al 
número de setembre de Llava-
neres Informa, un dels eixos del 
govern actual és la comunica-
ció i els seus mitjans. Ara bé, 
Llavaneres no disposa d’una 
ràdio municipal a través de la 
qual les persones puguin in-
formar-se diàriament i veure 
ateses, també, les seves neces-
sitats d’entreteniment. Comen-

tari a banda mereix la recepció 
de la televisió local, nul·la com-
pletament al barri de Can Sans, 
entre d’altres llocs.

Raimon Sastre

Bus gratuït

L’altre dia, en el ple municipal, 
el Regidor de Mobilitat, Joan 
Rubal, va presentar un projecte 
referent a la gratuïtat del servei 
municipal d’autobusos per a la 
gent gran i per a les persones 
amb discapacitats del poble. 
La moció va ser aprovada per 
assentiment de tots els regi-
dors, la qual cosa els honora 
pel seu comportament huma-
nitari. Ara espero que això es 
faci realitat el més aviat  possi-
ble. (Podria ser una bona sor-
presa per la data de Sant An-
dreu). Aquestes petites gestes 
engrandeixen els governants. 
En nom de la gent gran, GRÀ-
CIES a tots. 

Manolo Ortiz de Lazkano

participació ciutadana

llavaneresinforma

El regidor i el tècnic de Medi Ambient, a Ca l’Alfaro.

La fitxa
Adreça: 
Ajuntament
Plaça de la Vila, 1

Horari: 
Matins, 
de dilluns a divendres, 
de 9.00 a 14.00 h

Telèfon: 
937 023 625

Correu electrònic: 
medi.ambient@
llavaneres.es

Tècnic de l’àrea: 
Hèctor Andino

Regidor de Medi 
Ambient: 
Joan Rubal 

Escriu-nos a:
premsa.sall@
llavaneres.es

Aquestes són les cartes 
que han arribat aquest 
mes a la nostra adreça 
electrònica.

Les cartes no poden 
superar les  10 ratlles 
(format DIN-A4) i han 
d’anar signades 
(nom, cognom i DNI). 

Gràcies per la vostra 
col·laboració.

A peu de 
carrer
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Els polítics 
no poden 
jugar amb 
les 
il.lusions 
de les noies 
i els nois 

El que ens mou a Gent de Llavaneres a presen-
tar-nos a les eleccions està molt lluny del com-
pliment de cap quota de partit, o de la lluita per 
una majoria política a cap Consell o a cap Di-
putació o de la promoció personal. El que ens 
mou a participar de la política són els projectes 
i la preocupació per aconseguir un model de 
poble just per a tots.

Ara fa vuit anys, amb el nostre equip al govern 
municipal, Llavaneres va aconseguir, entre 
d’altres projectes, la biblioteca, l’escola bressol 
municipal, el condicionament de Can Caralt 
com a casa de cultura i el punt d’informació 
juvenil. També ens vam sentir protagonistes 
importants del fet que Llavaneres pogués tenir 
el seu Bus municipal. 

Aleshores el responsable de mobilitat era Dio-
ni Jiménez, regidor per Gent de Llavaneres.

Aquest setembre, el ple ha aprovat la gratuïtat 
de l’autobús municipal per als majors de 65 
anys i per a les persones discapacitades. Ara, 
també com fa vuit anys, el responsable de mo-
bilitat i transport públic és regidor de Gent de 
Llavaneres, Joan Rubal.

Cal destacar que tots i cadascun dels projectes 
esmentats, entre ells el del “Bus gratuït per a la 
gent gran”, eren en el nostre programa electo-
ral. Passades les eleccions, és l’hora de complir 
els compromisos. Estem molt satisfets, altra 
vegada, d’haver ajudat a millorar el poble. Fets 
com aquest són els que donen sentit a la nostra 
candidatura. Continuem treballant per a portar 
a terme el nostre programa i per fer de Llavane-
res un poble per a tots.

www.gentdellavaneres.cat

Realment  hem trobat el poble ben embolicat i amb 
molta tasca per fer. Podríem posar-ne mil exemples, 
però el que cal és treballar molt i anar per feina.

Entre tots els grups del Consistori hem d’intentar 
aixecar les finances municipals, perquè tenim un 
dèficit d’1,8 milions d’euros. Això vol dir que gas-
tem més del que realment recaptem. I el problema 
s’agreuja perquè gran part dels ingressos depenen 
de les taxes derivades d’urbanisme. Aquesta és 
una supeditació que hem d’intentar evitar ja que 
és un camí sense sortida: com tots sabem, algun 
dia s’acabarà el creixement urbanístic. Per això, 
parlem d’un problema estructural de l’Ajuntament, 
una qüestió de “poble”, i convidem tots els grups 
municipals a treballar per eixugar aquest dèficit 
creixent. L’auditoria econòmica ens podrà aclarir 
realment on som.Un tema important a resoldre és 
la construcció dels pisos de protecció oficial del car-
rer de Sant Antoni. El 25 de març de 2007 es va 
realitzar un sorteig i es van adjudicar 25 habitatges 
per a joves en aquest carrer. La sorpresa va ser que, 

a data de 24 de maig de 2007, la Direcció General 
d’Urbanisme, i per segona vegada, va informar de 
manera DESFAVORABLE sobre la modificació de 
les normes subsidiàries que permetien la construc-
ció d’aquests immobles. I el 21 de juny de 2007, 
la Comissió Territorial d’Urbanisme va acordar no 
aprovar aquesta modificació.

De forma totalment temerària i amb clar propòsit 
electoralista, a dos mesos de les eleccions munici-
pals, l’anterior govern (PP-PSC) va organitzar un 
sorteig d’habitatges sense tenir la certesa que es 
poguessin construir. No es pot jugar d’aquesta ma-
nera amb les il·lusions de les persones.

Ara comencem de zero; el nou govern ha de fer un 
nou conveni urbanístic amb els promotors amb la 
finalitat d’aconseguir 25 pisos al carrer de Sant An-
toni, mentre espera tenir  la fortuna  que el projecte 
sigui aprovat per la Generalitat de Catalunya. 

Moltes gràcies a tots i a totes.

Les persones que formem part del projec-
te d’Esquerra a Llavaneres tenim en l’àrea 
d’habitatge una de les nostres principals rei-
vindicacions municipals. En l’anterior mandat, 
vam presentar un plec de mesures per afavorir 
la creació d’habitatge protegit, tant de compra 
com de lloguer, per a joves, gent necessitada o 
amb discapacitat i  gent gran; mesures aques-
tes que van constituir l’eix central del PLA 
D’HABITATGE aprovat l’any 2006. 

Malauradament, un cop arribats al govern mu-
nicipal, ens hem trobat amb problemes impor-
tants per iniciar l’execució d’obra dels pisos 
d’oferta pública de venta (OPV) programats al 
carrer de Sant Antoni. Tot i que l’anterior equip 
de govern havia sortejat els habitatges progra-
mats per a aquest carrer, el conveni amb els 
promotors per fer possible els pisos no compta-
va amb el vistiplau de la Comissió d’Urbanisme 

de la Generalitat. Això obligava l’actual govern, 
promotors i Comissió d’Urbanisme, a buscar 
una nova solució per tal d’evitar que un bon 
grapat de famílies perdessin el pis que havien 
aconseguit mitjançant el sorteig públic. 

Davant d’aquesta situació, Esquerra ha actuat 
de forma responsable amb l’acció de govern i 
coherentment amb el seu ideari, tot contribuint 
amb totes les parts implicades a aconseguir 
un nou conveni urbanístic més favorable que 
l’anterior. L’acord actual satisfà les demandes 
d’institucions, de promotors i, sobretot, de les 
persones que podien haver resultat afectades 
per aquest greu error de planificació de l’antic 
govern del PP i del PSC. 

Malgrat tot, 
l’habitatge 
públic serà 
realitat

Ara sí, bus 
gratuït per 
a la gent 
gran
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Ens agradaria informar-vos de tres fets: El primer és que 
SOS LLAVANERES ha presentat una quarta denúncia 
a la Fiscalia Anticorrupció del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, denúncia que correspon al conveni 
de col·laboració urbanística signat entre TOPOPAPEL 
SA i l’antic ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
(PP+PSC), per l’adquisició de la llar d’infants SANT NI-
COLAU. SOS LLAVANERES ha sol·licitat a la Fiscalia 
que investigui aquest conveni perquè no n’entenem els 
punts següents:

Per què es va fer una valoració dels terrenys municipals 
permutats amb un valor de repercussió d’aplicació molt 
inferior al d’altres finques? Per què NO es va encarregar la 
valoració de l’immoble a una societat de taxació externa, no-
menada de comú acord i homologada per l’administració? 
Per què el cost d’aquest conveni, per al poble, és de quasi 
3.800.000 euros? Què hagués costat una llar d’infants 
nova?

El contingut íntegre de la denúncia presentada, el troba-
reu a www.sosllavaneres.com.

En segon lloc volem clarificar la posició de SOS LLAVA-
NERES en l’últim ple, respecte de la votació sobre el fet 
que la regidora d’Urbanisme treballi a dedicació com-
pleta. Després de conèixer les intencions de l’equip de 
govern i l’argumentació d’aquesta proposta, s’hi va votar 
a favor per considerar que és necessari estudiar a fons  la 
situació urbanística municipal. Com ja sabeu, canviar el 
POUM va ser el primer punt de la nostra campanya elec-
toral i creiem que s’hi ha de treballar molt.

El tercer fet de què us volem informar és  que SOS LLA-
VANERES ja disposa de despatx a l’ajuntament  per 
atendre-us i rebre els vostres suggeriments. Podeu con-
tactar amb nosaltres a través del telèfon 667182583, o per 
e-mail a l’adreça següent:  sos.llavaneres@llavaneres.es. 
Us atendrem personalment.

El programa electoral de l’actual equip de govern
( CiU – ERC - GLL), ha passat a segon pla i s’ha donat 
prioritat a assetjar i a intentar destruir la gestió del 
govern anterior. D’aquesta manera  tracten de justifi-
car la mancança d’actuacions, necessàries, en aquests 
100 dies. Això sí, han començat per fer el que havien 
dit que mai farien i que anteriorment criticaven. Ens 
referim, evidentment entre d’altres, a dedicacions 
exclusives, sous excessius, falta de transparència, cà-
rrecs de confiança, etc.

Un exemple clar és que, al ple del mes de setem-
bre passat, es va dir que el dèficit municipal era de 
1.800.000€ aproximadament. ÉS CERT. El que no es 
va dir és que aquest dèficit prové en la mateixa quan-
tia de la gestió del govern de CiU - Gent de Llavane-
res, del qual era regidor d’hisenda l’actual alcalde. No 
deixa de ser descarat que s’acusi la nostra gestió com 
la causant d’aquest dèficit.

La gran diferència és que el 2003 NO teníem capacitat 

per demanar crèdits i, per tant, per poder reconduir la 
situació, mentre que el 2007, l’actual equip de govern 
SÍ que té les eines necessàries (gràcies a la bona ges-
tió del govern anterior) per poder-lo eixugar - si en sa-
ben o ho volen-, i al mateix temps fer inversions amb 
crèdits a llarg termini, que ara SÍ es poden obtenir.

Respecte a l’anunciada auditoria econòmica -de la 
qual el nostre grup municipal es va assabentar a tra-
vés de la premsa, per cert-, cal comentar que hi es-
tem totalment d’acord. Al mateix temps, seria una 
mostra molt clarificadora que l’auditoria es fes des 
de l’exercici de 1999 fins ara. D’aquesta manera, el 
poble tindria coneixement de l’honestedat dels dife-
rents equips de govern que ha tingut  Sant Andreu 
de Llavaneres.

Com sempre, el grup municipal del Partit Popular 
segueix treballant per al nostre poble i estem a dis-
posició de tots els ciutadans per a qualsevol consulta, 
suggeriment o petició que ens vulguin fer arribar.

Treballar 
avui mirant 
cap 
endavant: 
aquest és el 
futur

Recolzar-se en el passat és no tenir futur i 
desaprofitar el present. “Treballar avui per 
millorar el demà”,  aquesta hauria de ser la 
màxima que dominés el pensament pràctic 
de tots els grups polítics del Consistori, tant 
al Govern com a l’oposició.

“Quan hi éreu vosaltres”, “el que vau fer”, 
“vosaltres no vau fer”, “pitjor encara el que 
vau fer vosaltres”… Sembla, moltes vegades, 
que estiguem al túnel del temps de la polí-
tica. No fa falta retraure res, el poble és savi 
i té memòria… de tot. Ens ho recorda cada 
quatre anys.

No ens estranyi, doncs, que els joves es des-
preocupin de la política; el passat no va amb 
ells, res no van tenir res a veure amb “aque-

lles resquícies”. Per a ells les solucions es 
troben en el que succeirà demà, no en el que 
va passar ahir.

Des del PSC de Llavaneres, apostem per fer 
una política de propostes i de màxim con-
sens, que ens permeti un nivell d’acords 
bàsics per a tots nosaltres, o sigui, per a tot 
el poble. Malgrat que pugui semblar “políti-
cament incorrecte”, apostem decididament 
per la política al servei de les persones i no 
al servei dels partits. De paraula, potser esti-
guem tots d’acord, però els fets ens recorden 
moltes vegades d’on venim i a on anem.

Volem anar cap endavant, algú ve amb nos-
altres?

100 dies de 
govern: què 
s’ha fet?

Seguim 
treballant
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agenda

Diumenge 4 
La Boletada
Pati d’El Casal de Llavaneres / 8.00 h
Anirem a buscar bolets pels boscos de Llavaneres i, al migdia, farem una 
arrossada al pati d’El Casal.

Organitza: Secció Esportiva d’El Casal de Llavaneres

Dijous 8 
Conferència: “Menjar bé quan ets gran”
Cicle de conferències de promoció de la Salut adreçades a 
la gent gran
Casal de la Gent Gran / 18.00 h
Organitza: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres. Entitats participants: Col·legi Oficial 
de Farmacèutics de Barcelona i Coordinadora d’Usuaris de la 
Sanitat (CUS).

Dissabte 10 
Travessa Viladrau-Llavaneres
El Casal de Llavaneres / 4.00 h
Preu: 30 euros (17 euros BTT)
Clàssica travessa a peu i amb BTT pels parcs naturals del 
Montseny i del Montnegre-Corredor.
El preu inclou autocar, avituallament, dinar, cotxe escombra, obsequi i pisco-
labis final.

Organitza: Secció Esportiva d’El Casal de Llavaneres, amb la 
col·laboració de la Regidoria d’Esports

L’hora del conte
“La pallassa Priska”, amb el grup Dinsdungat Animació
Sala infantil de la Biblioteca 
Municipal / 12.00 h
Organitza: Biblioteca Municipal i Regidoria de Cultura

Dimecres 14 
Conferència: “Medicaments, ús i abús”
Cicle de conferències de promoció de la Salut adreçades a 
la gent gran
Casal de la Gent Gran / 18.00 h
Organitza: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres. Entitats participants: Col·legi Oficial 
de Farmacèutics de Barcelona i Coordinadora d’Usuaris de la 
Sanitat (CUS).

Dilluns 19 
Exposició de dibuixos, contes i narracions
Sota el lema “Un món sense violència”
Jornades per a la no-violència
CEIP Sant Andreu i CEIP Serena Vall / 9.00 h
Els treballs són dels alumnes de 4t de primària de les dues escoles de Llavane-
res. El dia 25 de novembre es lliuraran els premis als tres millors treballs de 
cada escola.

Organitza: Regidoria de Benestar Social, amb el suport de la 
Regidoria d’Educació. Hi col·labora la Diputació de Barcelona.

Inauguració de les Jornades per a la no-violència
Sala de plens de l’Ajuntament/ 18:30 h
Hi haurà lectures de contes a favor d’un món sense violència.

Organitza: Regidoria de Benestar Social de Llavaneres 

Dimarts 20
Cine-fòrum
Jornades per a la no-violència
Casal de la Gent Gran / 17.00 h
Hi col·labora la Diputació de Barcelona
Activitat coordinada per Espais per a la Igualtat.

Organitza: Regidoria de Benestar Social, amb el suport de la 
Regidoria d’Educació. Hi col·labora la Diputació de Barcelona.

Dimecres 21 
Conferència: “A la Sanitat amb cap”
Cicle de conferències de promoció de la Salut adreçades a 
la gent gran
Casal de la Gent Gran / 18.00 h
Organitza: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres. Entitats participants: Col·legi Oficial 
de Farmacèutics de Barcelona i Coordinadora  d’Usuaris de la 
Sanitat (CUS).

Divendres 23 
Conferència, lectura de manifest i encesa d’espelmes. 
Jornades per a la no-violència
Sala de plens de l’Ajuntament / 18.30 h
La xerrada porta per títol: “Amor? Una conferència sobre la violència de gène-
re”, i és a càrrec de FEM. Hi haurà lectura del manifest contra la violència de 
gènere i encesa d’espelmes en record de les víctimes.

Organitza: Regidoria de Benestar Social, amb el suport de la 
Regidoria d’Educació. Hi  col·labora la Diputació de Barcelona

Sortida al teatre: “Stalin”
Lloc de sortida: Pg. de Jaume Brutau (davant del CAP) / 19.30 h
Preu: Entrada i bus: 30 €
Direcció de Josep Maria Flotats. Compra d’entrades: Fins el 9 de novembre de 
2007, a l’edifici de Ca l’Alfaro. L’obra comença a les 21.00 hores

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes

Dissabte 24 
L’hora del conte
“Benvinguts al país dels somnis”, 
amb la Companyia Clawn de Clown
Sala infantil de la Biblioteca Municipal / 12.00 h
Organitza: Biblioteca Municipal i Regidoria de Cultura

Cine-fòrum  ‘An inconvenient truth’  (Al Gore, EUA, 2006)
Sala d’actes de la Biblioteca Municipal / 18.00 h
Dedicada a temes de Medi Ambient i creixement sostenible. VOS en anglès. 
Tots els públics. 

Aportació voluntària (amb la recaptació es compraran llibres sobre el 
tema per a la Biblioteca de Llavaneres)
Organitza: l’Intercanviador de Llavaneres, amb la col·laboració 
de la Regidoria de Cultura

novembre 2007 



Ajuntament
Centraleta.................................................937 023 600
Oficina d’Atenció al Ciutadà ...................937 023 603
Servei d’Aigües.........................................937 023 610
Recaptació.................................................937 952 717

Ca l’Alfaro
Centraleta.................................................937 023 644
Cultura i Festes / Esports / Joventut / Educació / Servei psicològic 
i logopèdic / Promoció Econòmica, Comerç i Turisme / Benestar 
Social / Sanitat / Participació Ciutadana

Equipaments
Biblioteca.................................................937 926 872 
Museu-Arxiu de Llavaneres ...................937 929 282 
Escola de Música.....................................937 929 280 
Deixalleria................................................937 928 474 
Casal de la Gent Gran..............................937 927 120
El Casal de Llavaneres......937 928 810 / 937 926 911

Emergències
Policia Local.....................937 926 969 / 607 922 222
Bombers de Mataró.................................937 961 080
Llum. Avaries ...........................................900 770 077
Gas Natural. Avaries...............................900 750 750

Centres d’educació
Escola bressol municipal Minerva.........937 926 561
Escola bressol mpal. Sant Nicolau.........937 930 212
CEIP Sant Andreu....................................937 926 995
CEIP Serena Vall......................................937 928 186
CEIP Labandària.......................................937 929 310
IES Sant Andreu de Llavaneres.............937 926 994

Salut
CAP.............................................................937 928 707
Sanitat Respon..........................................902 111 444
Creu Roja...................................................704 100 318
Ambulàncies Creu Roja.........................................061

Farmàcies
Farmàcia Burniol (l’Ametllareda)..........937 929 688
Farmàcia Arnau Solà (centre urbà).......937 926 199
Farmàcia Guinart (Can Sanç).................937 952 847

Taxis
Bertran......................................................610 706 706
M. Àngel Cano.........................................609 679 953
Miquel Ferrer...........................................670 408 444

telèfons d’interès
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Dilluns 26 
Taller de prevenció de la violència de gènere
Sota el lema “Ni princeses encantades ni prínceps blaus”
Jornades per a la no-violència
CEIP Sant Andreu i CEIP Serena Vall / 9.00 h
Fins el dia 29. Per a nens i nenes de 4t de primària de les dues escoles de 
Llavaneres. L’activitat, la porta a terme l’entitat Espais per a la Igualtat.

Organitza: Regidoria de Benestar Social, amb el suport de la 
Regidoria d’Educació. Hi  col·labora la Diputació de Barcelona

Dimarts 27 
Conferència: “Menjar bé per viure millor”
Cicle de conferències de promoció de la Salut adreçades a 
la gent gran
Casal de la Gent Gran/ 18.00 h
Organitza: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sant An-
dreu de Llavaneres 

Audició de música
A càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal
Auditori de l’Escola Municipal de Música
Can Caralt / 19.15 h
Audició oberta a tothom en la qual els alumnes realitzen 
petites intervencions, interpretant les peces en què treballen 
actualment.
Organitza: Escola Municipal de Música de Llavaneres

I A MÉS…
*Gastronomia

Alimentabo. Fira de Tardor i Bolet / Dia 10 

9a Mostra gastronòmica de Productes Típics / Del 10 al 25 

9a Promoció de Productes Típics / Dies 24 i 25 

*Festa major

Festa Major de Sant Andreu 2007
Del 23 de novembre al 2 de desembre
*Tota la informació: 
vegeu programa de la Festa Major

Exposició

Llavaneres als anys 50. Fotografies de Rafael Calopa
Museu-Arxiu de Llavaneres Can Caralt 
Inauguració 31 d’octubre / 19.30 h 
Fins el 25 de novembre

Trobareu tota la informació actualitzada de 
l’agenda d’activitats de Llavaneres a  

www.santandreudellavaneres.cat. 
El web municipal ofereix la possibilitat d’afegir-hi 

els vostres actes per fer-ne difusió.




