
llavaneres informarev i s t a  d ’ i n fo r ma ció l o c a l  d e Sa nt  A nd r eu d e L lava n er e s

 oc t ub re 20 0 4 nº 3

Inauguració de Can Caralt
Llavaneres compta amb un nou equipa-
ment al servei dels seus ciutadans que va 
obrir les seves portes a mitjan setembre

Projecte de Can Rivière
La darrera adquisició urbanística de 
l’Ajuntament de Llavaneres servirà per  
construir-hi pisos de protecció oficial
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La rellevància de Can Rivière
La tercera edició de LLAVANERES INFORMA destaca amb un 

reportatge en profunditat l’actuació que l’Ajuntament està du-
ent a terme a Can Rivière. Amb l’adquisició d’aquesta finca el 
consistori municipal pretén encetar una nova sèrie de mesures 
que tindran per objectiu pal·liar el dèficit en reserves de sòl 
públic. Aquesta mancança provoca que l’Ajuntament hagi de 
negociar contínuament amb els propietaris per tal d’equilibrar 
els interessos dels promotors privats amb els interessos públics 
municipals.

L’adquisició de Can Rivière és un exemple rellevant d’aquesta 
nova filosofia, ja que els representants municipals van negociar 
directament amb el promotor el canvi d’usos de la finca. Així, 
Can Rivière va passar de ser un sector destinat per complet 
a la construcció d’un habitatge unifamiliar, amb la consegüent 
depredació del territori de la zona, a ser dedicat a l’edificació 
d’un grup de vivendes plurifamiliars. A aquesta significativa mo-
dificació cal afegir la cessió de més de 4.500 metres quadrats 
de sòl per a usos municipals, així com la conservació d’una 
masia històrica catalogada que cal restaurar.

D’altra banda, el constructor haurà de finançar els accessos 
a l’institut de Can Caralt, així com el camí de Can Tamis i una 
part proporcional de l’arranjament de la riera. La reforma de la 
masia també anirà a càrrec del constructor. En conjunt, totes 
aquestes actuacions suposarien una inversió de més d’un milió 
i mig d’euros que s’estalviarà l’Ajuntament.

L’ambiciós projecte de Can Rivière permetrà assolir un dels 
objectius que més preocupa el consistori municipal: ampliar 
l’oferta d’habitatge plurifamiliar per tal de reduir el preu d’ad-
quisició i donar d’aquesta manera més opcions de compra als 
ciutadans i ciutadanes de Llavaneres. L’actual manca d’oferta 
ha generat un preu absolutament desorbitat de l’habitatge, 
comparat fins i tot amb el d’altres municipis dels voltants. 
La poca oferta d’habitatge protegit públic ha sigut una de les 
assignatures pendents de l’Ajuntament que, amb aquest tipus 
d’actuacions, espera superar.

Pel que fa als nous espais obtinguts gràcies a la cessió, 
hauran d’aconseguir assolir un doble objectiu: d’una banda, 
obtenir els espais públics neces-
saris per tal que la qualitat de 
vida dels ciutadans i ciutadanes 
de Llavaneres millori substanci-
alment, i per un altre disposar 
dels equipaments adients per 
dinamitzar la vida associativa 
i social del municipi.

L’equilibri entre la gestió 
del territori i la satisfacció 
dels ciutadans i ciutada-
nes és un dels principals 
objectius a assolir pel 
govern municipal. 

Què li sembla l’adquisició de la 
finca i la masia de Can Rivière per 
part de l’Ajuntament?

María José Hernández
34 anys. Empresària. Carrer Fornaca.

“Si són edificis que estan en desús, ho 
trobo bé, i més si és per convertir-los en 
equipaments públics. S’haurien de fomentar 
els aspectes culturals i socials”.

Pilar de Losada
35 anys. Mestressa de casa. Pge. Marina.

“Em sembla molt bé. Millorarà la convi-
vència i la vida social del poble. Espero que 
esdevingui un punt de trobada important 
per a Llavaneres, ja que li feia falta”.

María José Fajardo
40 anys. Mestressa de casa. Can Sans. 

“Com a edifici cultural ja hi ha Ca l’Alfaro. 
Trobo que seria més necessari crear un 
centre juvenil perquè els joves s’hi puguin 
reunir. Aquí no hi ha res per l’estil”.

Abel Martín García
49 anys. Jardiner. Carrer Sant Joan.

“Si és públic, serà un bé per al poble, 
sempre que hi hagi diners per comprar-lo. 
Hi ha d’altres prioritats, però no es pot fer 
tot a la vegada”.

Emilio Parma
52 anys. Arquitecte. Carrer de Munt. 

“Beneficiarà la societat i l’educació. Crec 
que s’està fent una bona política urbanística 
amb la biblioteca i altres adquisicions. Estic 
segur que tots hi sortirem guanyant”.

Inés Barrionuevo
28 anys. Dependenta. Av. Pau Casals.

“No hi estic gens d’acord. Crec que 
l’Ajuntament hauria de fer més pisos de 
protecció oficial de lloguer i compra per als 
joves abans que aquestes inversions”.

Albert Casado
13 anys. Estudiant. Av. Can Sans.

“M’agradaria que fessin un poliesportiu nou 
abans que comprar aquest tipus d’edificis. Es-
taria bé un centre d’aquests per als que som 
joves i volem practicar algun esport”.
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Can Caralt obre les portes
Llavaneres compta des de mitjan 

setembre amb un nou equipament per 
als seus ciutadans. El Museu Arxiu de 
Can Caralt, que també acull l’Escola 
Municipal de Música, va ser inaugurat 
l’11 de setembre al matí per l’alcalde, 
Víctor Ros, davant la presència d’unes 
dues-centes persones. En l’acte també 
hi van participar la regidora de Cultura de 
l’Ajuntament, Pilar Arnau, i el director del 
Museu Arxiu, Ferran Manau. La visita de 
les autoritats i el públic a les instal·lacions 
es va cloure amb l’audició de sardanes 
als jardins de l’edifici.

En el mateix escenari, a la tarda, Manau 
va pronunciar una conferència sota el títol 
De Guerau Pere a Graupera, evolució d’un 
cognom, on va explicar la formació dels 
cognoms i, especialment, el de Graupera, 
originari de Llavaneres. Un centenar de 
persones, entre elles diverses famílies 
Graupera, van assistir a l’acte.

L’endemà es va celebrar la jornada de 
portes obertes, que va donar l’oportunitat 
de visitar per primera vegada l’exposició 
“La vila de Sant Andreu de Llavaneres”. La 
mostra destaca les característiques de la 

població com ara la cultura, l’art, l’economia 
o l’urbanisme. També es va projectar un 
audiovisual amb imatges recopilades de 
la vila des de principis del segle XX. 

Prèviament a la inaguració de l’equipa-
ment, el dia 10 de setembre, una seixan-
tena de mestres del CEIP Sant Andreu 
i Serenavall, i de l’IES Llavaneres van 

tenir l’oportunitat de ser els primers de 
visitar el nou equipament de Can Caralt 
acompanyats per la titular d’Educació, 
Susanna Clerici.

En paraules de Lluís Albertí, arxiver 
municipal, “el canvi ha sigut per millor. 
Ara tenim més espai i comoditat, tot i que 
caldrà millorar els accessos”.

S’impulsa un nou projecte de promoció turística

Sant Andreu de Llavaneres vol tenir 
una presència important dins el sector 
del turisme, i és per això que ha liderat 
un projecte de promoció turística en col-
laboració amb Sant Vicenç de Montalt i 
Caldes d’Estrac.

La proposta, que ha  impulsat l’Ajunta-
ment de Llavaneres, consisteix a donar a 
conèixer l’oferta turística de les tres viles 
a nivell nacional i internacional. També 
preveu el seu bon posicionament dins el 
sector del turisme esportiu, amb activitats 
com el golf, l’hípica o els esports aquà-
tics que posaria a l’abast dels visitants 
el Port Balís.

Els tres ajuntaments implicats establi-
rien una xarxa de cooperació conjunta, 
formada pels responsables turístics de 
cada administració local i representants 
de les empreses relacionades amb el 
sector. 

El projecte vol incidir en la complemen-
tarietat de les tres poblacions, incorporant 
els aspectes més atraients de cadascuna, 
com per exemple els balnearis de Caldes 

d’Estrac o les rutes des de Sant Vicenç de 
Montalt. Segons la cap d’Àrea de Serveis 
Personals, Sílvia Tosca, “esperem assolir 
un nínxol de mercat per afavorir el sor-

Els responsables de turisme de les tres poblacions en una de les reunions.

Can Caralt va ser 

inagurat el dia 11 de 

setembre
Av. Verge de Montserrat, 13

08392 Sant Andreu de Llavaneres

Tel. 93 795 20 10

Fax 93 792 71 73

finquesvives@hotmail.com

giment d’empreses relacionades amb el 
sector que puguin crear llocs de treball”. 
Amb aquesta estratègia s’espera augmen-
tar la notorietat turística de la zona.

73 alumnes al 
crèdit de vela

Un total de 73 alumnes de l’IES Lla-
vaneres van gaudir durant el curs passat 
d’un crèdit d’introducció a la vela. Distribuïts 
en dos grups, els joves van poder iniciar-se 
en les tècniques de navegació durant tot un 
trimestre. Van rebre 12 lliçons de dues hores 
de durada cada dimecres a les instal·lacions 
de l’escola de vela del Port Balís.

“Cal destacar que l’activitat ha estat 
molt ben acceptada pels alumnes, els pa-
res n’estan molt contents i, des del punt de 
vista del professor responsable, ha estat 
un èxit en tots els aspectes”, valora la 
tècnica en educació Quima Bosch. 

Els objectius del crèdit de vela concorden 
amb alguns dels que s’inclouen dins el cur-
rículum d’educació física per al primer cicle 
d’ESO. Entre altres aspectes, els alumnes 
es familiaritzen amb el medi marí, aprenen 
a utilitzar la terminologia pròpia de la vela i 
esbrinen com aparellar i desaparellar l’em-
barcació. L’assoliment de responsabilitats i 
el treballar en grup són alguns dels valors 
que es poden practicar.

L’èxit del crèdit de vela va quedar palès 
amb la decisió de l’equip docent de 2n 
d’ESO d’organitzar un crèdit de síntesi 
titulat “Veles i vents”. Com comenta Bosch, 
“l’esforç ha valgut la pena i els resultats 
del crèdit han sigut molt bons”.

Una setantena de joves van 

participar en el crèdit de vela.

El desplaçament fins a les instal-
lacions del Port Balís es va fer sempre 
a peu des de l’Institut, i la tornada en 
transport públic. D’aquesta manera es 
va intentar fomentar l’excursionisme 
entre els joves.
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notícies
Salut per a joves

A partir d’un estudi sobre les conduc-
tes de risc i els hàbits tòxics realitzat 
per l’Equip d’Atenció Primària del CAP 
de Sant Andreu de Llavaneres entre els 
alumnes de l’IES, la Regidoria de Serveis 
Socials i Sanitat del municipi ha decidit 
portar a terme un programa de salut amb 
la finalitat de conscienciar i donar eines 
als adolescents en temes relacionats amb 
la salut i la qualitat de vida. 

La iniciativa es planteja com a objectius 
fer partícips els pares dels possibles riscos 
amb què es poden trobar els seus fills i 
oferir informació als adolescents sobre 
temes de salut. Al final s’avaluaran els 
resultats de l’experiència. 

El programa parteix de la base que la 
formació ha de tenir un abordatge integral 
per part de la família. “D’aquesta manera 
s’intenta treballar amb tot el nucli familiar 
de forma conjunta”, ha precisat la regi-
dora de Sanitat, Susana Clerici. Aquesta 
filosofia es traduirà en l’acompanyament 
de cada acció feta a l’IES amb una altra 
que es durà a terme amb la família dels 
adolescents. 

Els quatre nivells d’ESO treballaran 
un aspecte diferent de comportaments 
de risc relacionats amb la salut. Així, els 
alumnes de primer participaran en uns 
tallers de prevenció contra el tabaquisme, 
on aprendran els efectes perjudicials del 

tabac així com la composició del cigarret. 
Els de segon curs, per la seva banda, 
rebran informació sobre els trastorns de 
l’alimentació. Una xerrada sobre l’anorèxia 
i la bulímia o una conferència sobre les 
tribus urbanes seran dues de les activitats 
previstes.

Pel que fa al segon cicle, a tercer tre-
ballaran diversos aspectes relacionats 
amb la sexualitat, com ara la sida. Els 
alumnes de quart centraran el seu progra-
ma en la sensibilització i prevenció de les 
drogodependències. El taller alternatiu a 

l’alcohol i una conferència sobre l’ús i 
l’abús de les drogues són les activitats 
més destacades. 

Totes les activitats seran avaluades 
tenint en compte la incidència que el 
programa tindrà en els joves i les seves 
famílies. Està previst que el programa de 
salut per a joves comenci al setembre 
amb una petita introducció per nivells per 
a tots els pares i les mares. A l’octubre 
es facilitarà a les famílies una còpia de 
l’estudi realitzat pel CAP. El programa 
finalitzarà al maig.

L’Escola de Música
L’Escola Municipal de Música de Llavaneres està d’enhora-

bona, i és que, després de molts anys aspirant-hi, per fi ha sigut 
homologada. D’aquesta manera ha aconseguit el reconeixement 
oficial de la Generalitat. “Des de l’Escola fem una valoració molt 
positiva d’aquesta fita. Estem molt contents perquè tot ha anat 
molt ràpid i s’ha treballat amb eficàcia”, ha comentat el director 
de l’Escola, Gorka Bartolomé.

El procés per aconseguir l’homologació ha durat mesos. 
Primer de tot l’Escola, juntament amb l’Ajuntament i les cor-
responents regidories, van iniciar els tràmits amb l’enviament 
dels dossiers amb la documentació necessària al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat. Després d’això, l’Escola va 
rebre dues inspeccions, la primera per verificar les condicions 
arquitectòniques i estructurals de l’edifici, i la segona per com-
provar la qualitat del personal docent i del material educatiu.

L’homologació permetrà a l’Escola Municipal de Música  for-
mar part de la Xarxa d’Escoles de Música de Catalunya, i rebre 
informació de tots els cursos i concerts que s’organitzen a les 
diferents escoles i conservatoris del país. També comportarà 
l’accés a possibles subvencions per a la realització de diverses 
activitats i intercanvis, i, amb el temps, la possibilitat d’accedir 
a una subvenció del 33% del pressupost de l’Escola.

El programa de salut per a joves permetrà treballar diversos aspectes de la salut.

Activitats extraescolars 
2004/2005

Com en cada inici de curs, als alumnes de Llavaneres se’ls pre-
senten diverses opcions per omplir el seu horari extraescolar. 

Des de la Regidoria de Cultura s’ofereix la possibilitat de 
participar en l’Escola de Pintura per desenvolupar les aptituds 
artístiques i plàstiques. El curs de dibuix introdueix els joves 
creadors en aquesta tècnica, mentre que el d’aquarel·la permet 
conèixer millor el món de la pintura a l’aigua. Els cursos, impartits 
per Carmen de la Rosa, van dirigits a infants de sis a dotze anys, 
amb horari de dilluns a dijous de les 16.30 a les 19.00 h.

L’Escola Municipal de Música també obre les seves portes en 
horari extraescolar. Els alumnes de l’Escola tenen una àmplia 
gamma de cursos al seu abast que van des de la iniciació al 
llenguatge musical fins a les pràctiques de conjunt instrumental. 
També és possible aprendre a tocar un instrument, com ara el 
piano, el violí, la viola o la flauta travessera. El nivell dels cursos 
va des de l’inicial fins a quart.

Les activitats esportives també juguen un paper important 
dins les activitats extraescolars de Llavaneres. Tant la Regidoria 
d’Esports com el Pavelló Esportiu posen a l’abast dels més joves 
la possibilitat de practicar el seu esport preferit, aquest últim a 
través de l’Escola de Futbol i el Club de Bàsquet Llavaneres.

Brot de rinitis a Blaumar
Onze veïns de la urbanització Blaumar 

van ser afectats per un brot de rinitis al-
lèrgica a mitjan agost. Els malalts, tots 
del mateix bloc d’apartaments, van ser 
atesos al CAP amb símptomes lleus.

El Departament de Salut de la Gene-
ralitat va dur a terme les corresponents 
enquestes epidemiològiques per saber 
quines activitats van fer els afectats el 
dia que es va produir el brot i quins 
llocs havien freqüentat, amb l’objectiu 
d’esbrinar-ne l’origen. Segons el mateix 

Departament, tot apunta que la causa 
podria estar relacionada amb la piscina 
comunitària de la qual gaudien els veïns 
del bloc afectat.

Tècnics de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) van analitzar l’aigua i la 
sorra de la platja de Sant Andreu de 
Llavaneres, però no hi van detectar “cap 
incidència” que pogués explicar l’origen 
del brot, tal com va informar el Departa-
ment de Medi Ambient. Els afectats van 
evolucionar favorablement.

Quatre nous plans d’ocupació
El Departament de Treball i Indústria 

de la Generalitat ha atorgat mitjançant 
el Servei d’Ocupació de Catalunya una 
subvenció a l’Ajuntament de Llavaneres 
per tal de poder tirar endavant quatre 
plans d’ocupació. Aquests programes 
van destinats a la contractació de treba-
lladors desocupats per a la realització 
d’obres d’interès general i social.

Tres dels quatre plans d’ocupació se-
ran destinats a cobrir places de peons 
per a la brigada municipal. Aquests par-

ticiparan en el manteniment de la zona 
marítima i els seus accessos. El pla està 
destinat a homes majors de 45 anys o 
joves menors de 25 que faci més de sis 
mesos que són a l’atur.

L’altre pla d’ocupació proveirà l’Ajun-
tament d’una auxiliar administrativa. 
Aquesta anirà adreçada a dones d’entre 
30 i 50 anys allunyades del món laboral 
o amb problemes d’inserció.

El valor total de la subvenció per als 
quatre plans és de 26.362,74 euros.

Estudi sobre el 
teixit empresarial

Està previst que a finals de setem-
bre comenci a fer-se un estudi sobre 
la consolidació i dinamització del 
teixit empresarial de Sant Andreu de 
Llavaneres. Aquest serà possible gràcies 
a la subvenció que el Consell Comarcal 
del Maresme ha concedit a l’Ajuntament 
a través dels Pactes Territorials.

El cost de l’estudi és de 6.000 euros, 
dels quals la subvenció en cobrirà la mei-
tat, i l’Ajuntament l’altra meitat.

Els objectius que es marcarà l’estudi 
seran la consolidació i dinamització del 
teixit empresarial, l’establiment d’una 
relació periòdica amb les empreses 
del municipi per detectar necessitats i 
elaborar un pla d’acció conjunt. També 
es preveuen com a punts a assolir el 
suport als emprenedors, la tramitació de 
subvencions, la creació d’una base de 
dades actualitzada a partir de l’IAE o la 
facilitació d’informació sobre els serveis 
que ofereix el departament de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament.

S’espera que l’estudi es conclogui a 
finals de desembre d’aquest any.
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Can Rivière per 
als llavanerencs

L’Ajuntament ha signat un acord amb els propietaris de 

Can Rivière perquè gran part del terreny passi a ser de la 

vila. Amb l’acord, la masia, de més de 1.000m2, es conver-

tirà en municipal, hi haurà una gran zona verda, de més 

de 4.000m2, es construiran pisos de protecció oficial i es 

milloraran els accessos a l’IES.

L’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres ha arribat a un acord amb 
l’empresa promotora Niesma per la cessió 
de gran part dels terrenys de Can Rivière. 
La zona, que està delimitada pel Camí de 
Can Tamís, l’avinguda Catalunya o carre-
tera de Sant Vicenç de Montalt i la Riera, 
té una extensió de més de 5.000 metres 
quadrats. Abans del principi d’acord, que 
es va aprovar el 28 de setembre en sessió 
plenària, l’Ajuntament només disposava 
d’aproximadament 935 metres quadrats 
públics, distribuïts en dues parcel·les. En 
un d’aquests dos espais es troba el Ca-

sal d’Avis de Llavaneres que continuarà 
al mateix indret. El president del centre, 
Antoni Borràs, ha mostrat la seva satisfac-
ció per aquest fet, “l’Ajuntament ha estat 
molt encertat en escoltar els avis”.

Amb la signatura d’aquest conveni, 
l’edificació de l’àmbit s’ha modificat, i ha 
deixat de ser unifamiliar (cases) per con-
vertir-se en plurifamiliar (pisos). D’aquesta 
forma es preserva molta més zona verda 
i es guanyen 12 pisos de protecció ofici-
al, els quals, amb l’edificació anterior, no 
s’haguessin pogut aconseguir i que es 
destinaran a cobrir les necessitats dels 

joves llavanerencs.
En aquest punt, el projecte obligarà els 

promotors a construir edificis de planta, 
més dues alçades i golfes. D’aquesta 
forma, les construccions s’integraran al 
paisatge aprofitant el desnivell existent, 
reduint l’impacte visual al màxim i evitant 
malmetre les actuals condicions ambien-
tals i de lluminositat.

La masia 
L’edifici de la masia de Can Rivière, edi-
fici catalogat per la Generalitat, passa a 
mans de l’Ajuntament amb la negociació. 

«La masia de 
Can Rivière 
serà un futur 
equipament 
municipal»

Arrenjament de la 

Riera

Arrajament de la Carretera de Sant Vicenç

Accés per vianants fins al nou IES

Cessió Zona Verda 4.485 m2

Can Rivière. Masia Rehabilitada 1.066 m2

Arranjament de la Riera

Cessió i arranjament del carrer Can Tamis
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Les males herbes s´han apoderat de l’exterior de la Masia de Can Rivière.

Una part del terreny amb la masia de fons.

El mas disposa de planta baixa més dos 
pisos amb una superfície total de 1.066 
metres quadrats. Amb tot aquest espai, 
l’equip de govern està estudiant diverses 
propostes, entre les quals destaquen un 
alberg d’entitats, una ludoteca o un punt 
de trobada per als joves del municipi.

El teixit associatiu de Llavaneres és molt 
ric pel que fa a nivell i a quantitat, ja que 
està format per més de cinquanta enti-
tats de tots els àmbits: la cultura, l’esport, 
l’educació i la joventut, entre altres. Des 
de la regidoria de Serveis Personals s’ha 
copsat, a través d’enquestes i reunions, 
la manca d’espai que tenen aquestes 
entitats per desenvolupar les seves acti-
vitats i trobades. Per aquest motiu pren 
força la possibilitat que la masia de Can 
Rivière es converteixi en el futur hotel o 
seu d’entitats del municipi.

L’actual masia de Can Rivière està for-
mada per dues edificacions que alberguen 
una gran quantitat de sales polivalents 
destinades a cobrir les necessitats que 
la població té en aquests moments. En 
les sales polivalents es podrien efectuar 
tot tipus de tallers, activitats, conferènci-
es  i  assajos teatrals, entre d’altres. La 
concentració de les entitats en un mateix 
indret potenciaria la relació entre elles i 
la seva riquesa.

La zona verda i l’habitatge social 
Un altre dels aspectes positius que com-
portarà la realització d’aquest projecte és 
la zona verda que s’aconseguirà per al 
municipi. Actualment, tot l’espai del vol-
tant de Can Rivière està tancat ja que és 
propietat privada i amb l’acord passarà a 
ser del gaudi del tots els llavanerencs. Els 
espais d’oci i lleure que es troben a l’aire 
lliure i l’enjardinament de la zona estan 
per definir però en tot cas es preservarà 

aquest espai verd amb tots els arbres i 
espècies actuals. D’altra banda, està pre-
vist arranjar el terreny, ara ple de pinassa i 
males herbes. Aquestes tasques, així com 
la remodelació de la masia, van a càrrec 
de l’empresa constructora, i suposaran un 
cost zero per al municipi.    

Entre els futurs treballs previstos, la 
promotora construirà uns edificis formats 
per planta baixa, dues plantes i golfes. 
Un dels aspectes pels quals vetllarà es-
trictament l’equip de govern és perquè es 

respecti aquesta alçada acordada amb 
els promotors. 

Amb la construcció d’uns pisos de 
protecció oficial, l’equip de govern pretén 
complir un dels punts del seu programa 
electoral i solucionar una de les mancan-
ces que presenta actualment el municipi:  
augmentar l’oferta d’habitatge per als joves 
llavanerecs que en aquest moments no 
poden, en la majoria dels casos, comprar-
se un pis per a quedar-se a viure a la seva 
vila natal. 

A més de la cessió del terreny, 
el promotor invertirà 1.442.429 
euros en la millora de la masia i 
els accessos.

Llavaneres ha arribat a un acord amb 
els actuals propietaris dels terrenys 
de Can Rivière...

Sí, l’acord representa aconseguir 
per al municipi una masia per a equi-
paments i una zona verda en una de 
les zones més importants del municipi, 
com és al costat del nucli urbà. La vila 
necessita espais de convivència entre 
els ciutadans i no podem permetre que 
la iniciativa privada acabi ocupant el poc 
terreny verge que queda al municipi.

Vostès, en un principi, van plantejar 
que la masia fos la seu del casal 
d’avis, per què han canviat la seva 
proposta? 

Vam pensar que la masia, un cop 
reformada, amb els més de tres mil 
metres quadrats d’equipament que 
compta, podria ser un bon lloc on la 
gent gran del nostre poble pogués 
desenvolupar la seva activitat social. 
Després de presentar el projecte al 
president del Casal d’Avis, el senyor 
Antoni Borràs, ens va informar que la 
majoria dels membres del casal volien 
quedar-se a la seva ubicació actual. I en 
aquest sentit, respectem la decisió de la 
gent gran i el casal mantindrà la seva seu 
al mateix lloc que ha estat fins ara. De 
totes maneres, també estem estudiant 
quines son les millores què podem fer 
per satisfer les necessitats dels nostres 
avis i àvies.

Quin serà, per tant, l’ús que definiti-
vament es donarà a la masia de Can 
Rivière?

Des d’Urbanisme el que fem és acon-
seguir els espais necessaris per dotar 
d’equipaments el municipi. La definció 
d’ús d’aquests espais correspon a les 
regidories relacionades amb els serveis 
a la persona. Tot i així, en les reunions del 
govern n’hem parlat, i tots entenem que ha 
de ser un espai de trobada que doni sortida 
a l’activitat de les entitats del poble.

Quan es portarà a terme la remodelació 
dels nous espais públics?

Estem a l’inici del procediment urbanístic, 
que és molt lent. Personalment em confor-
maria si les obres poguessin començar 
abans del proper estiu.

Quins seran els beneficiaris dels habitat-
ges de protecció oficial que es faran?

ANTONI JIMÉNEZ I 

GÓMEZ, TINENT D’ALCALDE 

I REGIDOR D’URBANISME I 

OBRES PÚBLIQUES.

Antoni Jiménez i Gómez.

Els accessos
La vorera de l’avinguda Catalunya o carre-
tera de Sant Vicenç de Montalt està actual-
ment en molt mal estat i en alguns trams, 
fins i tot, és inexistent. Aquesta vorera és 
una de les màximes preocupacions que 
ha tingut el consistori ja que actualment 
dóna accés a l’Escola de Música i al Mu-
seu Arxiu Municipal, que es van inaugurar 
recentment i en el futur serà la principal 
arribada a l’institut d’estudis secundaris 
del municipi. 
    Amb la signatura del conveni s’han 
aconseguit la cessió i la urbanització 

Sens dubte, un dels principals 
objectius polítics és facilitar l’accés 
a l’habitatge als nostres residents. 
Facilitar l’oferta d’habitatge protegit 
és una de les principals fórmules per 
aconseguir el nostre objectiu. Esperem 
que aquesta sigui la primera d’un seguit 
de promocions que han de complir el 
nostre objectiu.

Com definiries el projecte en la seva 
totalitat?

Necessari. El municipi no pot perdre 
oportunitats d’obtenir espai públic al 
centre del municipi i dotar-se dels equi-
paments necessaris per desenvolupar 
la vida social que el municipi demana. 
Si no aprofitem aquestes oportunitats, 
hipotecarem el futur del municipi i mai 
no podrem dotar-lo dels espais neces-
saris per millorar la qualitat dels nostres 
residents.

d’aquesta via per part dels promotors, 
la principal per arribar als equipaments 
mencionats. Aquests nous serveis tam-
bé necessitaran indispensablement uns 
carrers per on puguin circular sense pro-
blemes els autobusos. En aquest sentit, 
els vehicles, així com els turismes parti-
culars, podran accedir a l’IES baixant per 
la Riera i girant pel Camí de Can Tamís, 
que passarà de ser un pas de sorra a un 
vial de connexió. Aquest carrer estarà 
connectat, en forma de U, amb el Camí 
de Can Caralt. La llera est de la Riera 
també està previst que s’arregli durant el 

procés d’adequació d’aquesta “pastilla” 
de terreny.

Amb l’acord al qual ha arribat l’Ajuntament 
de Llavaneres, després de varis mesos de 
negociacions amb l’empresa promotora Ni-
esma, representa un guany considerable 
per al municipi. L’empresa constructora, a 
canvi de poder aconseguir un benefici amb 
la venda d’un nombre estipulat de pisos per 
la llei i per l’acord arribat amb el consistori, 
cedeix la masia de Can Riviere i una gran 
zona verda al municipi que serà un nou 
espai de reunió i trobada per a la vida social 
de tots els llavanerecs.
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Opinió Què en pensa?

Susana Clerici
Regidora de Sanitat 

Des de les regidories de Benestar Social i Educació, 
ens proposem dur a terme una política de sensibilització 
i prevenció donat que l’experiència i l’estudi de la proble-
màtica que es segueix a les regidories ens demostra que 
si es sensibilitza l’usuari potencial es pot evitar haver de 
resoldre el problema quan aquest es massa imminent i 
moltes vegades difícil de solucionar.

En aquestes àrees es proposa treballar en una franja 
d’edat més petita que les que es treballava fins ara.

Des de la Regidoria de Benestar Social i ensenyament  
s´està  treballant en l´ elaboració d´unes xerrades adreça-
des als pares que tenen nens de 0 a 3 anys . En aquestes 
xerrades treballen els professionals de l´Escola Bressol 
municipal, professionals de la Diputació de Barcelona i 
professionals de l´ABS del municipi. Aquestes xerrades 
estan previstes per el mes d´abril i maig de 2005. Entenem 
des d´aquestes regidories que es molt important treballar 
amb aquesta franja d´edat , per arribar als pares des de 
que els nens són molt petits i crear l´habit de diàleg i par-
ticipació de les famílies.

El creixement de la població, on s’ha passat a 8.707 
habitants a 1 de gener de 2004, ens fa replantejar que 
els ajuts són més any rera any, que les necessitats són 
diferents i es treballa per atendre més col·lectius i més 
problemàtiques.

Els programes de salut per joves, el programa de me-
sures alternatives en benefici de la comunitat, els tallers 
per a mares i pares, els serveis d’intèrprets, els tallers de 
la memòria per la gent gran, el protocol d´emergències 
socials i d’altres són indicadors de que es treballa molt 
pel poble i per atendre el màxim d’usuaris.

En tots aquests projectes hi col·laboren diverses entitats 
i organismes públics. Aquests projectes comunitaris que 
treballen la prevenció principalment necessiten de la visió i 
col·laboració de diversos professionals de diferents àmbits , 
precisament per treballar d´una manera més interdisciplinar 
i que pugui tractar les diferents temàtiques que s´aborden 
des de diverses perspectives i àmbits de treball.

Tenint en compte que els drets de la dona són drets 
humans i la igualtat entre els sexes és sens dubte un dels 
principis de la democràcia moderna, es pretén seguir en 
la línia de la igualtat d’oportunitats, recollit en el Tractat 
de la Unió Europea. En aquest sentit es treballarà per a 
sensibilitzar a tots dels drets de la dona amb l’objectiu 
d’eliminar les desigualtats entre homes i dones i promoure 
la seva igualtat.

L’exclusió social dels discapacitats és un tema preocu-
pant i en aquest sentit es treballa en mesures per afavorir 
l’integració social de les persones amb discapacitats ja 
siguin físics o mentals.

Per aconseguir els objectius fixats per aquestes regido-
ries, estem treballant transversalment, esperant així una 
millora en l’atenció al usuari que reverteixi en la millora de 
les condicions de vida de tots els vilatans i la integració 
social de tots els col·lectius en risc d’exclusió.

Partit Popular

del Museu Arxiu Municipal

Partit Socialista de Catalunya

Des de l’any passat hem estat treballant per po-
der gaudir d’un espai adient on instal·lar, mostrar 
i gaudir d’un espai de cultura a la nostra població. 

Finalment, el passat 11 de setembre es va inaugurar la nova seu 
del Museu i Arxiu Municipal de Sant Andreu de Llavaneres.

L’opció, en el seu moment, de votar a favor de la compra de 
Can Caralt per part del PSC ens permet ara poder disposar d’uns 
espais adients per al desenvolupament de la cultura a la nostra 
població. Recordem que no només s’ubiquen en aquest edifici 
el Museu i l’Arxiu sinó també l’escola de música municipal.

Des del PSC volem encoratjar tothom a dinamitzar aquests 
nous espais, tot recordant la importància de l’educació i la cultura 
en el desenvolupament de la societat i el paper fonamental que 
els museus acompleixen en aquesta tasca.

Enhorabona a tots els que han fet possible aquesta inaugu-
ració i ànims per continuar avivant aquests nous espais de què 
podem gaudir tots els llavanerencs. 

PSC

Gent de Llavaneres

S’obre un nou horitzó dins la cultura municipal 
amb la nova ubicació del Museu Arxiu i l’Escola 
de Música, i Gent de Llavaneres n’ha estat un dels 

principals protagonistes per tal que fos així. Es tractava de donar 
utilitat i reformar la finca de Can Caralt, però també d’agrupar 
el gruix del teixit cultural en un únic espai: museu, arxiu, sala 
d’exposicions, pinacoteca, i escola de música. 

És per això que GLL, avui des de l’oposició, se sent orgullós 
que hagi pogut veure la llum una idea pensada, projectada i 
pactada amb les entitats afectades, quan en la passada legis-
latura coordinava l’Àrea de Cultura. 

Perquè com passarà amb les escoles i la biblioteca que re-
centment s’inauguraran, no us deixeu enganyar, perquè amb 
nosaltres ja hi era.

El Museu Arxiu Municipal té per al conjunt de la 
població de Sant Andreu de Llaveneres una gran 
importància. La seva situació estratègica permet 

que tots els llavanerencs puguin gaudir d’unes instal·lacions 
adients. 

El Museu Arxiu, amb la seva pinacoteca, és patrimoni de 
tots i orgull per a tots.

Gràcies a totes les persones i entitats que l’han fet possible. 
Ara el que és important és que aquest patrimoni segueixi viu 
i creixent.

Grup Convergència i Unió

Des del grup municipal de CiU volem felicitar el 
Museu Arxiu Municipal per la magnífica tasca 

que està desenvolupant en el nostre poble, que es veu ara 
recompensada amb el trasllat de la seva seu a Can Caralt i 
amb la modernització dels seus equipaments. Aquest trasllat 
és la culminació del projecte endegat per l’equip de govern de 
CiU i GLL que volia acabar amb la precària situació en què es 
trobava l’arxiu històric de la nostra població. La inauguració 
del passat 11 de setembre posa de manifest un cop més la 
feina feta en l’anterior legislatura. Moltes felicitats, doncs, als 
membres del Museu Arxiu Municipal i al poble de Sant Andreu 
de Llavaneres.
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Llavaneres bus Cursos
agenda

Telèfons d’interès
Ajuntament de Sant Andreu de 

Llavaneres 
Informació: plaça de la Vila, s/n
08392 Sant Andreu de Llavaneres
Tel. 93 702 36 00 • Horari: 9 a 14 h

Jutjat de Pau    
Plaça de la Vila, s/n
08392 Sant Andreu de Llavaneres 
Tel. 93 702 36 12 
Horari: Dimarts i dijous de 9 a 14 h

Farmàcia A. Guinart de Araztegui
Carrer de Sant Pere, 14
Tel. 93 795 28 47

Farmàcia Arnau Solà 
Closens, 4
Tel. 93 792 61 99

Centre d’ensenyament CEIP Sant Andreu   
C/ Contrabandistes, s/n
Director: Jaume Bosch
Tel. 93 792 69 95

Centre d’ensenyament CEIP Serena Vall  
C/ Jaume Butrau, 4
Directora: Rosa Mas
Tel. 93 792 81 86

Centre d’ensenyament secundari 
(IES)   Passatge de les Alzines, 1
Director: Lluís Mora • Tel. 93 792 69 94

Escola Bressol Municipal “Minerva”  
Can Amat, 51
Director/a: Olga Rovira i Ariza/David 
Castillo
Tel. 93 792 65 61

Biblioteca de Sant Andreu de 
Llavaneres   
Passeig de les Monges, 44
08392 Sant Andreu de Llavaneres
Tel. 93 792 68 72
Horari: dilluns a divendres de 15.30 a 
20.30 h i dissabtes de 10 a 13.30 h

Àrea de Serveis Personals   
Edifici de Ca l’Alfaro
Tel. 93 702 36 47
Horari: de dimecres a divendres de 18 
a 20 h i dissabtes de 11 a 13 h

Serveis públics

Farmàcies

Escoles públiques

Biblioteques

Acció Juvenil

Octubre Novembre
Curs 2004/2005. 
Edifici Ca l’Alfaro. Dimarts als matins, preguntar 

per Joana Franco. Inscripccions per als cursos 
Flors de Bach, Teatre i Pintura. 
ORGANITZA: REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS.

Curs 2004/2005
Escola de Música, Can Caralt. Inscripcions per 

a l’Escola de Música curs 2004/2005. 
ORGANITZA: ESCOLA DE MÚSICA, AMB LA COL·LABORACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. 

Curs 2004/2005. 
Natació extraescolar.

Centre Natació Mataró. Dll. i dx. o dm. i dj. de 
16.30 a 18.45 h. 140 places. 
ORGANITZA: REGIDORIA D’EDUCACIÓ. TEL. DE CONTACTE I INSCRIP-
CIONS: 93 702 36 44.

Curs 2004/2005. 
Activitats extraescolars.

CEIP Sant Andreu de Llavaneres. Tots els dies 
de 16.30 a 18.00 h.
ORGANITZA: L’AMPA GESTIONAT PER L’EMPRESA MÓN MÀGIC. TEL. 
DE CONTACTE I INFORMACIÓ: AMPA: 93 792 69 95, MÓN MÀGIC: 
93 756 00 54 / 629 65 79 26. 

Curs 2004/2005. 
Activitats extrescolars.

CEIP Serena Vall. Per a nens i nenes de P3 a 6è.
ORGANITZA: EMPRESA COLORS  (ANGLÈS, TEATRE, INFORMÀTICA…) I 
CLUB ESPORTIU SERENA MAR (HANDBOL, FUTBOL SALA, VOLEIBOL…). 
TEL. DE CONTACTE I INFORMACIÓ: EMPRESA COLORS: 93 792 81 
86 (DE 9 A 9.30 H), CLUB ESPORTIU SERENA MAR: 93 792 81 
86 (TXEMA MARTÍN).

Curs 2004/2005. 
Taller d’Art

Av. Pau Casals 29, 2n-4a. Taller d’Art per a 
totes les edats. 
ORGANITZA: TANGRAM. TEL. INFORMACIÓ: 687 076 373. 
tangram@calull.com/ www.calull.com.

Curs 2004/2005. 
Taller per a professionals

Av. Pau Casals 29, 2n-4a. Un dissabte al 
mes de 10.00 a 14.00 h. Taller per a professionals (art, 
educació, anàlisi…). 
ORGANITZA: TANGRAM. TEL. INFORMACIÓ: 687 076 373. 
tangram@calull.com/ www.calull.com.

Curs 2004/2005. 
Casa d’Andalusia i Extremadura. Dx. de 17.30 

a 19.30 h (classes per a nens), dj. de 20.30 a 
22.30 h. (classes per a adults). Cursos de sevillanes, 
jota i balls de saló. 
ORGANITZA: CASA D’ANDALUSIA I EXTREMADURA. 

Curs 2004/2005. 
Curset de golf al club de golf de Llavaneres.

Nois i noies de sis a setze anys.
Inscripcions: Regidoria d’Esports. A Ca l’Alfaro. 
ORGANITZA: CLUB DE GOLF DE LLAVANERES. 

Dilluns
Audició

Can Caralt. 19.15 h. Audició d’alumnes de l’escola 
de Música de Sant Andreu de Llavaneres. 
ORGANITZA: ESCOLA DE MÚSICA AMB LA COL·LABORACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE LLAVANERES.

Dijous
Excursió

Sortida Zona del Mercat a les 09.00 h. Excursió a la 
Garrotxa.
ORGANITZA: PATRONAT LOCAL DE LA VELLESA AMB LA COL·LABORACIÓ 
DE L’AJUNTAMENT DE LLAVANERES I LA CAIXA LAIETANA. TEL. DE 
CONTACTE: PATRONAT DE LA VELLESA 93 702 36 19.

Dijous
Presentació

Centre Iris, c/ St. Joan 1r-1a. A les 20.00 h. 
Presentació de la teoria i pràctica de Río Abierto. Tel. 
informació: 93 795 21 07 / 655 556 984.

Dimecres
Colònies de Halloween. 

ORGANITZA: AMPA CEIP SANT ANDREU I MÓN 
MÀGIC SERVEIS EDUCATIUS. TEL. CONTACTE: 93 756 00 54 I 
629 65 79 26.

Dissabte
Hora del conte

Biblioteca Sant Andreu de Llavaneres a les 12.00 
h. Contes amb la rondallaire l’Estrella dels Contes.
ORGANITZA: BIBLIOTECA SANT ANDREU DE LLAVANERES, COL·LABORA: 
REGIDORIA DE CULTURA I FESTES.

Diumenge
Espectacle infantil

Sala Polivalent del Casal a les 18.00 h. Espectacle 
infantil El petit extraterrestre, per la companyia Dreams 
Teatre. Organitza: La Xarxa d’Espectacles.

Dimarts
Xerrada

Centre Iris, c/ St. Joan 1r-1a. A les 20.00 h. Xer-
rada gratuïta a adolescents i joves sobre Interpretació dels 
somnis. Tel. informació: 93 795 21 07 / 655 556 984.

Dilluns
Classes col·lectives

Can Caralt. Tota la setmana. Setmana de classes 
col·lectives a l’Escola de Música. 
ORGANITZA: ESCOLA DE MÚSICA AMB LA COL·LABORACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE LLAVANERES. 

 Del 26 al 30
Festa Major 

Festa Major de Sant Andreu de Llavaneres.
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES.

Dissabte
Torneig tennis taula

Torneig de tennis taula obert a tothom. 
ORGANITZA: AMPA CEIP SANT ANDREU I MÓN MÀGIC SERVEIS. 
TEL. CONTACTE: 93 756 00 54 I 629 65 79 26.

Dissabte
Escacs

Escacs multipartit amb Dani Bot. 
ORGANITZA: AMPA CEIP SANT ANDREU I MÓN MÀGIC SERVEIS. 
TEL. CONTACTE: 93 756 00 54 I 629 65 79 26.

Diumenge
Inauguració exposició

Edifici de Can Caralt a les 12 hores.
Inauguració de l’exposició dedicada al cardenal Vives 
i Tutó.
ORGANITZA: REGIDORIA DE CULTURA I FESTES. HORARI EXPOSICIÓ: 
DEL 28 DE NOVEMBRE AL 12 DE DESEMBRE. DE DL. A DV. DE 10.00 
A 13.00 H I DE 16.00 A 19.00 H. DS. I DIUM. D’11.00 A 14.00 H.

Dimarts
Audició

Can Caralt. Audició d’alumnes de l’Escola de 
Música de Sant Andreu de Llavaneres amb motiu de la 
Festa Major.
ORGANITZA: ESCOLA DE MÚSICA AMB LA COL·LABORACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE LLAVANERES.
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Per incloure publicitat, posar-se en contacte amb 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres o al 

tel. 93 702 36 00
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veïns
llavaneresi n fo r m a

Amb la seva tasca, els Germans Franciscans de la Creu 
Blanca ajuden un gran nombre de disminuïts psíquics a 
gaudir d’una millor qualitat de vida. La seva residència, 
Can Farnés, és un edifici històric per al poble.

Molt sovint, tot passejant pel carrer de Munt, caminem pel 
davant d’una casa que fa cantonada amb la riera de la Vall i que 
moltes vegades passa desapercebuda. Es tracta de Can Farnés. 
Estem acostumats a la seva presència i no ens adonem de la 
seva bellesa exterior ni del que amaga al seu interior.

Can Farnés és una casa modernista obra de l’arquitecte 
Ramon M. Riudor. L’edifici actual és fruit de la reforma de tres 
cases anteriors que es van construir entre 1909 i 1911. El seu 
propietari era el doctor en medicina i cirurgia Joan Farnés Far-
nés, que hi va establir la seva casa d’estiueig.

Actualment hi estan instal·lats els Germans Franciscans 
de la Creu Blanca. Aquesta congregació va ser fundada el 
1975 a Tànger (Marroc) pel germà Isidoro Lezcano, que la 
va concebre per ser dedicada al servei de les persones més 
necessitades: deficients físics i psíquics, alcohòlics, gent gran, 
malalts mentals, etc.

L’any 1979 es van establir a Mataró el primer grup dels ger-
mans i es va obrir la llar familiar Sant Emili. Ja el 1991, es van 
traslladar a la nostra població i es van instal·lar a Can Farnés, 
on van crear la llar familiar Sant Francesc d’Assís. Aquí disposen 
d’unes modernes instal·lacions, grans espais d’esbarjo i serveis 
de fisioteràpia, psicologia i atenció mèdica continuada.

Actualment resideixen a la llar vint-i-sis nois interns i quatre 
en règim diürn, la majoria d’ells disminuïts físics i psíquics 
profunds. Les seves edats van des dels trenta-tres fins als 
seixanta-set anys. La llar està regentada per tres germans i 
diversos monitors contractats, que compten amb l’ajuda d’una 
trentena de voluntaris per desenvolupar la seva tasca.

història local

Els comerciants i petits empresaris estan emparats per 
la Unió de Botiguers i Serveis de Llavaneres que presideix 
des de fa quatre anys Joan Giralt. Aquest pretén amb il-
lusió i energia “que el comerç arribi a ser competitiu”.

Un centenar de petits comerços i empreses familiars 
es beneficien del treball de Giralt i la seva junta, que l’any 
vinent clourà el cicle de cinc anys que es va proposar 
per rellançar el sector a Llavaneres. “Seria interessant 
que la Unió trobés un relleu en la seva junta”, assegura 
Giralt. Durant aquest període, l’associació ha intentat 
millorar els serveis que ofereixen els seus membres en 
qualitat, especialització i professionalització. Segons el 
president, aquesta és la clau per mantenir més viu que 
mai el comerç del poble.

Davant la competència que suposen les grans super-
fícies comercials que durant els últims anys s’han anat 
establint per la comarca, Giralt proposa “donar un pas en-
davant i donar una imatge corporativa conjunta”. Aquesta 
estratègia consistiria a crear un eix comercial a partir dels 
carrers de Munt i el de la Verge de Montserrat, veritables 
punts neuràlgics de l’activitat comercial de Llavaneres. 
L’aposta de la Unió s’hauria de complementar amb la 
inversió en serveis, com ara aparcaments a prop del 
centre per facilitar als clients les seves compres.

Giralt crida a la participació dels comerciants, quan 
afirma que “l’apatia dóna ales a les grans superfícies”. De 
la implicació de tots els comerciants i empresaris depèn 
la concreció del pla de dinamització del comerç, que la 
Unió i l’Ajuntament van establir amb la Generalitat.

Els Germans 
Franciscans de la 
Creu Blanca

En Joan Giralt és el president de la Unió de Botiguers 
i Serveis de Llavaneres des de fa quatre anys. Amb 
la seva tasca, aquesta associació intenta que el cor 
comercial del poble bategui amb força.

Fent bategar 
l’economia
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