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Firma conveni de seguretat

L’acord signat entre Ajuntament i Generalitat permetrà a la Policia Local tenir accés
als arxius del Departament d’Interior.

Pla de residus municipals
“Llavaneres fa net!” és el nom amb que s’ha
batejat el Pla de Gestió de Residus Municipals que està en sintonia amb la nova llei.
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espai de participació

Un Nadal per a tots i totes

Av. Verge de Montserrat, 13
08392 Sant Andreu de Llavaneres
Tel. 93 795 20 10
Fax 93 792 71 73
finquesvives@hotmail.com

Què li sembla el nou Pla Integral de Residus
que l’Ajuntament ha aprovat per soterrar els
contenidors i fer recollida selectiva?

Teniu a les mans el quart número del butlletí municipal i el darrer abans d’acabar el 2004. L’Ajuntament de Llavaneres, a través
d’aquestes pàgines, vol desitjar unes bones festes i un feliç any
nou a tots els llavanerencs i llavanerenques.
Vénen dates en què tots ens retrobem amb la família i fem balanç
de l’any que ja s’escola pel forat inexorable que és el temps. Tal com
fan les famílies, l’Ajuntament mira enrere i contempla quines són
les accions que ha dut a terme durant els últims dotze mesos.
En la memòria queda ja, per exemple, l’èxit de la V Festa del
Pèsol, o l’inici del període de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que ha d’establir les línies mestres
de la política municipal en matèria urbanística dels propers anys.
Tanmateix el 2004 ha estat l’any en què hem commemorat amb
diversos actes el 150è aniversari del naixement del cardenal Josep
Vives i Tutó, sens dubte un dels llavanerencs més il·lustres.
Quan l’estiu ja trucava a la porta, la III Mostra d’Entitats va aplegar
la millor exhibició del teixit associatiu local, en una aposta de l’Ajuntament per promoure la participació ciutadana i donar a conèixer
que Llavaneres té una població activa. Els ciutadans van participar
també, en les Olimpíades Populars, una celebració que no només
pretén fomentar l’activitat esportiva sinó també la integració social.
Precisament Can Caralt, inaugurat a mitjan setembre, persegueix
aquests dos mateixos objectius a través de la cultura.
Ja en el nou curs, l’Ajuntament de Llavaneres va protagonitzar
una acció de gran rellevància que inaugura una nova línia política i
social: l’adquisició de la finca de Can Rivière. Aquest espai servirà
per construir habitatge social, una de les mancances històriques
del municipi, i per pal·liar els efectes de l’anomenada bombolla
immobiliària, alhora que es reconverteix una masia tradicional en
equipaments. Igualment, s’està treballant per aconseguir una nova
zona esportiva que ha de dotar el municipi d’unes instal·lacions
de qualitat. LLAVANERES INFORMA va tenir l’oportunitat de conversar,
entre altres, amb el president de la Unió de Botiguers i Serveis,
Joan Giralt, que confia en la força del comerç local. Aquest sector
promou activitats que serveixen per crear un singular ambient
nadalenc als carrers del poble.
Qui més qui menys farà una despesa econòmica important per
celebrar aquestes festes. Però és en aquests
moments quan hem de pensar en les persones més desafavorides. Resulta important
col·laborar amb les campanyes solidàries
que s’organitzen arreu, per petites que
siguin. Per ajudar a crear un Nadal per
a tots i totes. A Llavaneres ja hem
començat a fer-ho una mica abans,
amb la Festa de la Poma, la recaptació de la qual s’ha donat aquest
any a l’Associació de Familiars de
Malalts Mentals.
Amb aquest esperit, us desitgem unes bones festes i una bona
entrada al 2005.

staff

Araceli Muriel
33 anys. Agent immobiliària. Bda. de la Torre Gran.
“Em semblen bones mesures per combatre les pudors. Hi ha llocs on es veu la
brossa i fa mal efecte. Està bé que es faci
si millora el medi ambient”.
Omar Cuéllar
31 anys. Jardiner. Pge. Morell
“Sempre s’hauria de vetllar per adoptar
aquest tipus de mesures. Millorarà la cara
del poble i crec que tots els ciutadans en
sortirem beneficiats”.
Àlex Casas
20 anys. Estudiant. Pge. Poble Espanyol.
“No em sembla gaire bé ja que considero
que Llavaneres està prou net. Amb aquesta
inversió jo faria coses per als joves, com ara
un poliesportiu o un circuit de motos”.
Antoni Cabot
65 anys. Jubilat. L’Acatà.
“Crec que és una bona iniciativa tot i
que Llavaneres està net en comparació
amb altres pobles. Disposa d’un servei de
neteja competent”.
Pepita Alsina
56 anys. Mestressa de casa. C/ Pau Casals.
“Tot el que sigui per millorar el poble ho
trobo bé. A Llavaneres li feia falta un pla
com aquest, tot i que crec que està prou
net i que està ben cuidat”.
Alicia Oreja
39 anys. Mestressa de casa. Mas de Seixàs.
“La idea és molt bona i ja s’ha practicat
en altres pobles. Tot costa diners, però si és
per a una cosa útil, està bé. El poble està
net, menys el parc de Ca l’Alfaro”.
Elisabeth Álvarez
18 anys. Estudiant. Pg. de les Alzines.
“Crec que el poble està net en comparació
amb altres llocs com Mataró, per exemple.
Considero que no és necessari fer aquesta
inversió. Llavaneres està bé com està”.
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La primera Nit de Por esgarrifa més de 200 participants

Jornada informativa sobre la Llei de riscos laborals

Terribles zombis amb ganes de sopar, llenyataires bojos
jugant amb serres elèctriques i altres ànimes en pena van ser
la “grata” companyia amb què es van trobar els 230 assistents
en la 1ª Nit de Por que va organitzar Acció Juvenil. Aprofitant
la tirada que darrerament té entre els joves la celebració de la
nit de Halloween, els membres d’aquesta associació van idear
una terrorífica marxa nocturna per l’immillorable entorn del Molí
d’en Cabot. “Esperàvem un màxim de cent persones. Volíem
que la gent s’ho passés bé amb una activitat lúdica imaginativa”
comenta el president d’Acció Juvenil, Daniel Ferrer.
L’activitat, que valia tres euros, va començar a les 22h de la
nit del divendres 29 d’octubre, i va allargar-se fins després de
mitjanit. El punt de partida es trobava situat a la font de Llorita
i l’espectre de participants comprenia des de nens amb esperit valent fins a il·lustres veterans que es van dur més d’una
sorpresa. Com afirma Ferrer, “estem molt contents que la gent
respongués venint en família amb una mentalitat oberta”.
Per grups de sis a dotze persones, acompanyats de misteriosos guies muts, s’inicava un perillós itinerari pel molí i els seus
voltants. L’encarregat de donar la benvinguda als forasters era
un monjo que explicava una esgarrifosa història sobre l’entorn.
Sense temps per digerir aquesta primera sacsejada, de seguida
feia acte de presència una dolça nena que, en girar-se, mostrava
el seu rostre desfigurat. Però el plat fort es trobava al final del
recorregut, on un nombrós grup de zombis famolencs atacaven

sense pietat els grups d’ingenus visitants.
El passeig durava uns trenta minuts i comptava amb efectes
d’il·luminació i música. Des d’Acció Juvenil valoren molt positivament l’experiència, i ja pensen a repetir-la: “Tenim ganes de
continuar l’any que ve i millorar l’espectacle”, assegura Ferrer.
La 1ª Nit de Por va poder organitzar-se gràcies a la col·laboració
desinteressada d’una trentena de persones.

Una quinzena de persones va assistir el 9 de novembre a la
jornada informativa sobre la Llei de riscos laborals que va organitzar la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme a
la Sala de Plens de l’Ajuntament. La trobada va ser per informar
els empresaris i comerciants de la vila sobre aquesta legislació,
que intenta rebaixar el nombre d’accidents laborals.
L’empresa FORMASEC va ser l’encarregada d’exposar la
normativa de la Llei de riscos laborals, que preveu la implantació
d’un pla de prevenció a cada empresa o negoci. Aquest pla ha
d’incloure l’estructura organitzativa, la definició de funcions,
les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos
necessaris per portar a terme el pla. Tota aquesta preparació
és complexa i requereix en molts casos de la contractació de
serveis externs especialitzats.
És precisament al voltant d’aquest servei on es va concentrar
una gran part de la jornada. L’empresa especialitzada va orientar
els assistents sobre els aspectes a considerar abans de formalitzar el contracte amb el servei de prevenció aliè (SPA).
En primer lloc es va plantejar la problemàtica del contracte i
dels programes i memòria anuals. Pel que fa a la primera qüestió,
el contracte pot ser anual o de durada indeterminada. Aquest ha
d’incloure un programa anual d’activitats preventives ben definit
per l’SPA, on s’incloguin les mesures que correspon portar a
terme a l’empresa que l’ha contractat. Aquestes activitats han
de ser recollides obligatòriament en una memòria anual, segona

El CEIP Serena Vall es
traslladarà d’edifici

La Festa de la Poma recull receptes per editar l’any vinent

Una guia gastronòmica per
promocionar el sector

Assortiment d’activitats en
la nova temporada del PIJ

A causa de l’augment d’alumnes (actualment són més de quatre-cents), el CEIP Serena Vall havia de buscar un altre espai.
La nova seu, situada al Passeig de la Riera, núm. 25, millorarà
les condicions del centre per als alumnes, el personal docent i el
d’administració i serveis.
La inaguració de l’escola encara no té data fixa, encara que es
preveu que sigui a principis d’any. El canvi d’ubicació preocupa
pares i mestres perquè suposa una variació en la rutina del curs
que pot alterar el rendiment dels alumnes. Aquests necessitaran
un temps d’adaptació per fer-se seu el nou espai, conèixer on
està cada aula i ubicar-se. Segons fonts de l’escola, “els primers
dies serà difícil per a tots situar-se en els nous espais, entrades,
sortides, accessos... És per això que la comprensió i col·laboració
de les famílies és molt important”.
Durant els primers dies està previst que convisquin les activitats docents amb les de desembalatge i agençament. Un cop
inaugurada l’escola encara caldrà millorar els accessos, operació
que no es podrà tirar endavant fins que es dugui a terme el pla
urbanístic de la zona de l’Atmetllereda i de la Riera.
L’Ajuntament, per la seva banda, ja s’ha compromès a estudiar
la col·locació de semàfors a la carretera per fer més fluid i segur
el trànsit per la zona. També revisarà l’itinerari del transport escolar per adaptar-lo al nou equipament, i senyalitzarà els voltants
adequadament per reduir la velocitat dels vehicles que hi circulin.
Els pares que hagin de portar i recollir els seus fills de l’escola
tindran durant els primers dies facilitats per trobar aparcament.

Sota el nom d’“El Toc de Cuinar Poma”, la festa dedicada a
aquesta fruita va organitzar una activitat per recollir receptes.
Les diferents formes de cuinar la poma es publicaran en un fullet
per la festa del 2005. Aquesta va ser la principal novetat de la 5ª
Promoció de Productes Típics de Sant Andreu de Llavaneres que
va tenir lloc el diumenge 28 de novembre i en la que van assistir
més de 200 persones. La coneguda com a Festa de la Poma
és una celebració que vol recordar i alhora donar a conèixer la
tradicional recepta local de les pomes de relleno, així com oferir
la possibilitat de degustar la saborosa coca de Llavaneres, un
producte local amb marca de garantia pròpia.
La festa va comptar amb una exposició i degustació gastronòmica de les populars pomes farcides, elaborades per restauradors
de la vila i alguns ciutadans. Els pastissers van fer el mateix amb
la coca de Llavaneres. Cava Alsina Sardà i la Cooperativa Agrícola
Llavaneres van oferir cava per acompanyar ambdues demostracions. Les membres de l’Associació Dona per la Dona van
col·laborar activament en l’acte, amb el repartiment de productes
i la venda de tiquets així com amb el taller pràctic de pastisseria.
Tots van participar de forma desinteressada per que la recaptació de la festa es cedeix a l’Associació de Familiars de Malalts
Mentals. La Promoció de Productes Típics s’ha complementat
amb la Mostra Gastronòmica de Pomes Farcides, en la qual hi
han participat quatre restaurants: Can Jaume, Masia Graupera,
Mas Nadal i Pins Mar. Del 26 de novembre al 5 de desembre han
ofert els seus menús amb el típic plat com a estrella.

Esdevenir un punt d’atracció gastronòmica dins el Maresme.
Aquest és el principal objectiu que persegueix la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Llavaneres
amb la propera edició de 5.000 guies gastronòmiques.
Els opuscles, d’una trentena de pàgines, contindran informació
sobre els restaurants de Llavaneres, amb dades com l’adreça, el
telèfon, les formes de pagament, els dies d’obertura i el preu del
menú. Una fotografia il·lustrarà un plat típic del restaurant, i es
farà una breu explicació de l’estil culinari que caracteritza cada
establiment. A més a més, promocionaran els productes típics
i autòctons del municipi com són el pèsol garrofal i la coca de
Llavaneres, i fomentarà la cuina local i el sector de la restauració
sota l’etiqueta de “turisme gastronòmic”. Les pastisseries locals
també hi seran representades.
Està previst que les guies es distribueixin per diferents punts d’interès, com ara els restaurants participants, les oficines de turisme
de la comarca i de la Generalitat, els ajuntaments de la comarca,
el Consorci de Promoció Turística del Maresme i d’altres. També
es llançarà una campanya comunicativa que difondrà mitjançant
una nota de premsa la guia pels diferents mitjans de comunicació
comarcals, nacionals (TV3, Com Ràdio...) i estatals (TVE1, El
País...). La web municipal també es farà ressò de la campanya
amb la publicació dels principals continguts de la guia.
Amb l’edició de la guia es pretén dinamitzar el sector gastronòmic de Llavaneres per completar l’oferta de turisme amb
qualitat.

El Punt d’Informació Juvenil de Llavaneres (PIJ) enceta la seva
tercera temporada amb més energia que mai gràcies a l’èxit obtingut en les dues anteriors. Entre altres activitats, els joves de 12
a 30 anys podran gaudir enguany de xerrades sobre temes del
seu interès, debats i cinefòrums. Tanmateix, el Dia Mundial de la
Sida serà commemorat amb tot un seguit d’actes.
Les noves tendències en art ocuparan un lloc destacat en la
programació del PIJ, amb l’organització de concerts de música
actual, sessions de Dj’s i performances. El PIJ també continuarà
informant i assessorant els joves per tal de resoldre els dubtes
que puguin tenir en diversos camps, com ara el de la salut, el
professional, l’habitatge o en els viatges.
Des dels seus inicis, el PIJ de Llavaneres ha suposat un
referent per a les noves iniciatives de caire juvenil. “Un dels
objectius que s’ha plantejat en aquest sentit és el de posar a
l’abast de tots joves els recursos adients per a la realització de
nous projectes en l’àmbit cultural”, ha recordat la responsable
del PIJ Alicia de Maya. Com a resultat d’aquesta voluntat, han
ressorgit al municipi noves associacions juvenils que han ajudat
a gestionar el temps lliure dels joves amb criteri i l’assumpció
d’uns drets i normes. Aquesta educació està encaminada a
formar una ciutadania responsable i autònoma, tant en l’àmbit
moral com en l’intel·lectual.
El PIJ de Sant Andreu de Llavaneres es troba a l’edifici de
Ca l’Alfaro, a l’abast de tots els joves, cada dimecres i divendres
de 17.00 a 20.00 h.

Un grup de participants contempla una aparició sorpresa.
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Pilar Arnau amb els representants de FORMASEC durant l’acte.

qüestió que es va tractar. També es va explicar l’avaluació dels
riscos com a element fonamental per valorar la perillositat d’una
empresa. Aquesta avaluació s’ha d’efectuar mitjançant un test
inicial que té en compte diversos criteris de risc.
Per últim, s’han de tenir en compte les actuacions preventives
i les mesures d’actuació en casos d’emergència, com ara la formació del personal o la coordinació amb els serveis externs.

5

notícies

llavaneres
i n fo r m a

Èxit de públic en l’exposició d’escultura d’Àlex Pla

Quatre tallers dinamitzen El Casal de la Gent Gran

L’exposició d’escultures que l’artista barceloní Àlex Pla va
protagonitzar a Can Caralt es va saldar amb un considerable
èxit de públic. Més de 200 persones es van apropar a la sala
d’exposicions del Museu-Arxiu per admirar les vint-i-quatre peces
de què constava la mostra. “Estic molt content d’haver pogut
exposar a Llavaneres”, ha comentat l’escultor.
L’estil de Pla juga amb les textures de diversos materials, com
ara el ferro, la terracota o el paper reciclat per confegir unes obres
que tendeixen a suggerir dinamisme i moviment. Les diverses
tècniques que utilitza es reflecteixen en els múltiples temes
que dominen el seu conjunt artístic, que van des de l’abstracció
formal fins a peculiars estudis de la figura humana.
La inaguració, a la qual van assistir un centenar de persones,
va tenir lloc el 8 d’octubre a dos quarts de vuit del vespre, i va
comptar amb la presència de l’alcalde, Víctor Ros, i de la regidora de Cultura i Festes, Pilar Arnau. L’exposició va romandre
oberta fins el dia 24 del mateix mes.
Cal destacar la visita que va efectuar un grup de 20 alumnes
del CEIP Serena Vall en companyia del mateix artista. Els joves
van tenir la oportunitat de formular-li preguntes, que van anar
dirigides a esbrinar les tècniques escultòriques de Pla i les
seves fonts d’inspiració. L’experiència va resultar gratificant per
a l’artista, en poder descobrir pels joves “el desconegut món
de l’escultura dins l’art”.
Àlex Pla va néixer el 1961 i va ser autodidacte des dels

El Casal de la Gent Gran de Sant Andreu de Llavaneres
està sempre en permanent ebullició d’activitats. Bona prova
d’això són els tallers que s’hi organitzen i que permeten als
seus participants descobrir noves disciplines.
Entre l’oferta que s’hi ofereix, un dels tallers que ha tingut
més èxit ha sigut el de dibuix. Sovint hi acudeixen persones
que, per motius laborals o familiars, mai han pogut desenvolupar les seves aptituds artístiques. Des de gener del 2004, la
professora Cecília Morales s’ha encarregat de la docència d’un
grup d’avis llavanerencs “sense importar en cap cas si tenien
algun coneixement previ”.
El curs ha partit de la base del dibuix al natural, seguint temes
com els clàssics bodegons. Amb un senzill equip format per
paper, llapis i goma, els alumnes han pogut posar en pràctica
nocions com la perspectiva o les proporcions. Segons Morales,
“el principal èxit del taller ha sigut l’entusiasme que es respira
a la sala, i la satisfacció de veure que sempre estem a temps
d’aprendre i de crear a través del dibuix”.
D’altra banda, els avis més desinhibits han pogut iniciar-se
en el món màgic del teatre. El taller dedicat a la interpretació
treballava en un primer nivell amb l’expressió corporal, els sentits
i les emocions. El segon nivell, tractava la creació de personatges i es finalitzarà amb la representació d’una obra teatral el
juliol del 2005. Segons els seus responsables, el teatre té un
component terapèutic molt important.

Les escultures de Pla a la sala d’exposicions de Can Caralt.

setze anys. Va dur a terme diversos estudis sobre tècniques
i materials a la capital catalana. Aquesta no és la primera
mostra que Pla organitza a Llavaneres, ja que el 1998 va
exposar les seves obres en cartró i paper a Ca l’Alfaro. “Tenia moltes ganes de presentar una obra totalment diferent
d’aquella, i Can Caralt és una sala fantàstica que ho permet
fer”, ha comentat Pla.

S’establirà un protocol per a
situacions d’emergència

Ca l’Alfaro estrena un envelat
per a les associacions

En un curt període de temps es durà a terme la signatura oficial
del Protocol d’Emergències Socials, que es va aprovar enguany
en el Ple municipal de l’Ajuntament. L’objectiu del protocol d’emergències és establir els circuits necessaris per atendre les persones
que es troben en situació d’emergència les 24 hores del dia. Els
tres serveis que implica el document són la Policia Local, l’Àrea
Bàsica de Salut i els Serveis Socials.
La idea d’elaborar aquestes directrius va sorgir d’unes reunions
entre professionals dels diferents serveis socials de la comarca per
donar resposta, definir les actuacions i el grau d’implicació dels
mateixos en les situacions d’emergència social. També es va posar
sobre la taula el paper de la resta de serveis municipals.
Cal apuntar que cada municipi ha elaborat el seu protocol tenint
en compte uns criteris comuns i les característiques pròpies.
Està previst que el document determini les actuacions a executar segons el tipus d’emergència que calgui atendre. En aquest
sentit, es preveuen un total de sis categories: transeünts, violència
domèstica, maltractament infantil, gent gran, crisi psiquiàtrica i
pèrdua de vivenda. Els diferents serveis actuaran en funció de les
necessitats detectades a cada cas concret i segons els circuits
d’actuació establerts en aquest protocol.
Seguint aquestes premisses, el protocol permetrà atendre les
situacions d’emergència les 24 hores del dia, preveient que siguin la
Policia Local i l’ABS els dos primers serveis a actuar perquè treballen en horari d’urgències. Aquests treballaran totalment coordinats
i es mantindran informats de les actuacions dutes a terme.

El creixent nombre d’activitats organitzat per les diferents associacions i entitats de Llavaneres reclamava l’habilitació d’un nou
espai per dur-les a terme en millors condicions, tant tècniques
com d’espai. Fins ara, s’havien de buscar llocs poc adients o installacions temporals que no satisfeien ni als mateixos organitzadors
ni tampoc als assistents.
És per això que l’Ajuntament de Llavaneres, a través de la Regidoria de Cultura i Festes, ha reaccionat per solucionar aquesta
mancança amb la instal·lació d’un envelat al Parc de Ca l’Alfaro.
A partir d’ara, les entitats i associacions locals hi podran organitzar les seves activitats amb més comoditat. Els veïns i veïnes de
Llavaneres també se’n beneficiaran en tractar-se d’un espai cèntric
i de fàcil accés per a tothom.
Es preveu que al nou envelat s’hi organitzin actes tan diversos
com actuacions musicals, representacions teatrals de petit format,
activitats esportives i, fins i tot, conferències. L’espai compta amb
totes les facilitats per instalar-hi equips tècnics de so i il·luminació,
així com un petit escenari. Aquestes característiques fan de l’envelat
un gran recinte per organitzar-hi qualsevol esdeveniment, podentse convertir en un punt d’atracció cultural a la comarca.
Cal remarcar, però, que aquesta iniciativa és provisional fins que
no es construeixi un equipament polivalent definitiu, projecte que
l’Ajuntament espera tirar endavant al més aviat possible. Des de
la Regidoria de Cultura i Festes es recorda que l’envelat estarà a
disposició de tothom que el vulgui fer servir fins al mes de maig
del 2005, data en què està previst el seu desmantellament.
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Els alumnes del taller del Casal, en una foto de grup.

La memòria és un dels tresors que més cal mimar quan s’arriba
a la tercera edat, i és per això que el taller d’entrenament ha
rebut una magnífica acollida entre els avis llavanerencs. Un altre
tipus de teràpia, la de les Flors de Bach, també ha protagonitzat
un taller. Mitjançant les essències florals descobertes per aquest
doctor anglès es poden arribar a curar diverses malalties i dolències relacionades amb l’emotivitiat que expressa el cos.

L’Ajuntament vol impulsar un projecte de rutes turístiques
Seguint la línia que la Regidoria de Promoció Econòmica va
encetar amb el projecte de promoció turística en col·laboració
amb Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac, l’Ajuntament
de Llavaneres vol impulsar un nou reclam turístic mitjançant
rutes que tenen com a objectiu donar a conèixer la població i
els seus entorns.
El projecte, que pel seu cost necessita ser subvencionat, es
troba en fase de recerca de recursos. És per això que un grup
de tècnics de la Diputació de Barcelona va recórrer Llavaneres
pels camins on està previst que passin les rutes.
Les actuacions per les quals es demana la subvenció són
l’adequació i senyalització d’un carril bici des de la riera fins al
centre del poble, la restauració i ordenació del Parc de la Llorita, la millora dels accesos al Molí d’en Cabot, la senyalització
dels camins forestals, la ubicació de plafons d’interpretació del
paisatge, la instal·lació de mobiliari urbà en alguns llocs estratègics, l’ordenació dels accessos i les cruïlles del recorregut, i
l’edició d’un tríptic per a la difusió de les rutes.
La ruta que van seguir els tècnics de l’ens provincial va ser
molt semblant a la que es proposa en el projecte. Aquesta
aprofita la dualitat mar-muntanya que des de sempre ha caracteritzat Llavaneres i n’explota tota la riquesa paisatgística.
Concretament, la ruta es divideix en dues: la que va del mar
al nucli urbà i la que parteix del nucli urbà i arriba a la muntanya. La primera comença a l’estació de la Renfe i passa pel
carrer de Can Sans, la capella de Sant Pere i diverses cases
d’estiueig. L’itinerari també s’atura en el monument al Cardenal

Els tècnics de la Diputació durant la visita de valoració.

Vives i Tutó i a Can Caralt fins a arribar a Ca l’Alfaro, l’església
parroquial i l’Ajuntament.
L’altra ruta, que va del nucli urbà a la muntanya, parteix de
la font de Llorita i va a parar al molí d’en Cabot. Una altra opció
és la que parteix del mateix lloc per finalitzar als Rocs de Sant
Magí, situats al turó d’Oriola (404 metres d’alçada). També es vol
promocionar la ruta que passa per l’església antiga (actual església del cementiri), l’ermita de Sant Sebastià i l’ermita de Llorita.
Existeixen diverses opcions per tornar des d’aquests punts.
5
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Llavaneres
vol fer net!

’increment continu d’habitants de Sant Andreu de
Llavaneres, l’entrada en
vigor d’una nova Llei de
residus (Llei 15/2003) i el
no assoliment dels nivells
de valorització fixats pel Programa de
Gestió Municipal de Catalunya (PROGREMIC) han motivat el disseny d’un nou pla
per gestionar els residus del municipi. El
resultat és el Pla de Gestió de Residus
Municipals 2004/2007. Un pla que, a través de sis punts fonamentals, es proposa
millorar la qualitat de vida del municipi,
així com difondre i avançar políticament
cap a la cultura de la reducció de residus.
Tot això, emmarcat sota els criteris exigits
per la legislació actual.

mèria orgànica i de rebuig no representarà cap novetat per a alguns sectors del
municipi, com Rocaferrera, Sant Pere, Can
Sans i el Centre ja que participen d’aquest
sistema des del febrer del 2003. Però sí
que ho serà per a alguns carrers del centre
i per a urbanitzacions com l’Ametllereda.
A més, s’intensificarà la periodicitat de
recollida tant de matèria orgànica com
de rebuig –residus que no poden reciclarse ni reutilitzar-se– (d’un a dos cops per
setmana). Aquest sistema s’implantarà de
manera que impliqui el mínim de canvis
possibles per als ciutadans que l’experimentin per primera vegada.
D’altra banda, el Pla també preveu
abandonar el porta a porta en algunes
zones on no ha funcionat. Aquest és, per
exemple, el cas de Sant Pere, on s’establirà el sistema alternatiu: els contenidors
soterrats.
El porta a porta ofereix diversos avantatges, com l’efectivitat de selecció dels
residus, perquè es fa en l’origen, i la comoditat de no haver de traslladar-los fins
a un contenidor. Però es fa evident que si
bé per alguns aquest sistema suposa un
ventall de facilitats per a uns, per a altres
pot representar un esforç si es tenen en
compte les particularitats dels hàbits de
cada ciutadà. És per això que allà on no
sigui possible implantar el porta a porta,
s’aplicarà el sistema de contenidors soterrats. Així, es preveu instal·lar 44 àrees
d’aquest tipus de recipients, formades cadascuna per cinc contenidors, un per cada
fracció residual: rebuig, matèria orgànica,
vidre, paper-cartró i envasos. Malgrat que
aquests nous contenidors es desplegaran
gradualment, l’objectiu final és substituir
la totalitat dels contenidors actuals per
aquestes àrees soterrades que maximitzaran la recollida selectiva i evitaran el
col·lapse dels carrers del municipi. A més,
aquest sistema permetrà que l’usuari deixi
d’estar subjecte a un horari en el moment
d’abocar els residus i reforçarà el porta a
porta, especialment allà on hi hagi més
concentració d’habitatges.

Recollida selectiva de residus
Un dels primers canvis que preveu el
Pla és la implantació d’un sistema mixt
de recollida selectiva dels residus: es
combinarà el sistema porta a porta amb
el desplegament de diverses àrees de
contenidors soterrats. Juli Mauri, tècnic
de Medi Ambient, justifica aquesta iniciativa. “Pretenem ajustar-nos al màxim a
les necessitats del municipi”.
El servei de recollida porta a porta de

Residus comercials
Una segona aportació important del
nou Pla fa al·lusió als residus comercials
que, en base a la nova Llei 15/2003, cal
separar dels residus municipals o domèstics en la seva recollida. S’establirà així un
sistema porta a porta, és a dir, de totes
les fraccions possibles en funció del tipus
d’activitat que l’establiment dugui a terme.
Per exemple, una papereria prescindiria
de la fracció de matèria orgànica, mentre

Per: Selene Maria Sans · Fotos: Ajuntament de Llavaneres

Sota el lema Llavaneres fa net!
l’Ajuntament posarà en marxa el
Pla de Gestió de Residus Municipals, un nou pla que optimitzarà la
recollida i el tractament dels residus
per reduir l’impacte mediambiental.
Un dels punts fonamentals serà
que els contenidors de Llavaneres
seran soterrats.

L
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Es combinaran els sistemes porta a porta i els contenidors soterrats, que es distribuiran estratègicament arreu del municipi, per adequar-se al màxim les necessitats dels ciutadans.

Comparativa de taxes al Maresme-2004
Municipi
Vilassar de Mar
Mataró
Sant Vicenç de Montalt
Alella
Argentona
Sant Andreu de Llavaneres*

Taxa mínima
Taxa màxima
Taxa única per habitatge
98,86
73,62
110,00
280,00
66,79
129,82
122,28
130,53
37,32
622,05

*A Llavaneres, el valor mínim correspon al 42% dels contribuents i el valor màxim al 0,12%

que un restaurant en faria un ús majoritari.
Aquesta separació de residus en circuits
diferenciats de recollida permetrà tenir
carrers, contenidors i àrees d’aportació
més netes.
D’altra banda, s’intensificarà el servei
de recollida de mobles i trastos vells.
S’oferirà un dia setmanal de recollida de
residus a domicili, previa trucada, i un de
recollida dels abocaments incontrolats. A
més, s’oferiran serveis extraordinaris puntuals, si la ciutadania ho requereix telefònicament. A més, aquesta funció passarà a
9

Caldrà
diferenciar els
residus
domèstics dels
comercials en la
seva recollida

llavaneres
i n fo r m a
correctament una de les fraccions que
més problemes causa a aquestes poblacions.
En definitiva, el Pla vol potenciar la selecció dels residus, un procés fonamental
per reduir l’impacte ambiental, millorar la
qualitat de vida i l’economia del municipi.
“Una selecció ben feta aconsegueix no
convertir en residus coses que no ho són”
ja que “un residu és un recurs mal utilitzat”,
afirma Juli Mauri, tècnic de Medi Ambient.
I és que l’any 2003 Llavaneres va recollir
de forma selectiva només el 20% del total
dels residus generats, mentre el Programa de Gestió Municipal de Catalunya
(Progremic) n’exigia el 36%. Aquestes
dades evidencien que Llavaneres està
lluny de complir amb la normativa vigent
de recollida selectiva i que, per tant, urgia
l’elaboració d’un nou pla que millorés la
gestió dels residus municipals. De cara al
2006 el municipi hauria d’assolir el 48%
de recollida selectiva dels seus residus,
cosa que significa multiplicar gairebé per
quatre els valors actuals en dos anys.
S’espera així que el nou Pla de Gestió
permeti arribar a les fites establertes o,
si més no, apropar-s’hi el màxim possible
i superar les actuals.
Els tipus de residus es distingiran amb diferents colors.

dependre d’una empresa concessionària
externa, i així s’alliberarà la Brigada Municipal d’aquesta tasca. D’aquesta manera
es guanyarà eficàcia i agilitat en el servei i
s’oferirà més comoditat als ciutadans, que
no hauran de traslladar els voluminosos
fins als contenidors.
Residu verd
Una altra novetat que introdueix el pla
és la recollida de residu verd que es farà
també a domicili. Hi haurà un dia a la
setmana en el qual, amb previ avís, es
recolliran les branques, restes de poda,
gespa i tota aquella brossa que es genera pel manteniment i cura dels jardins
particulars.
Altres projectes
A part dels punts presentats per intensificar la recollida selectiva dels residus,
el nou Pla preveu altres projectes interessants. Un d’aquests és traslladar l’actual
deixalleria de Llavaneres al futur polígon
industrial per tal de facilitar l’accés als
usuaris. També, això inclou l’ampliació
de la deixalleria.
L’Ajuntament vol posar en marxa una
deixalleria mòbil, mancomunada amb
els municipis de Sant Vicenç de Montalt
i Caldes d’Estrac. Consistiria en un vehicle

Una imatge de com quedaran els contenidors soterrats.

gran on els ciutadans podrien deixar-hi
diversos residus especials: oli de cuina,
ordinadors, electrodomèstics petits,
pneumàtics, cables elèctrics, pintures,
etc. S’instal·laria en un lloc diferent cada
dia durant unes hores determinades.
D’aquesta manera la deixalleria cobriria
un total de cinc zones diferents de les tres
poblacions associades. Aquesta seria una
mesura apropiada sobretot si, finalment,
l’actual deixalleria no canvia d’ubicació.
Però perquè aquest projecte tiri endavant
cal que la Generalitat concedeixi la subvenció que l’Ajuntament va demanar el
mes de juliol.
El consistori vol construir també un
centre logístic per a la Brigada Municipal
i un centre de tractament de residus ve-

getals compartit entre diferents municipis
que, com Llavaneres, generen una gran
quantitat de residus vegetals a causa del
predomini de boscos i jardins. Aquest
tipus de residus representa un dels
problemes més greus del municipi, tant
per les quantitats generades com per la
irregularitat de la seva recollida i gestió.
S’estima que cada ciutadà de Llavaneres
genera més de 100 quilograms de poda
anuals de mitjana, la majoria resultat
d’activitats econòmiques de jardineria,
agricultura o arboricultura. Si la proposta
s’arriba a materialitzar el centre s’ubicarà
a Sant Vicenç de Montalt i es compartiria també amb Caldes d’Estrac i Arenys
de Munt. Amb la realització d’aquesta
iniciativa s’aconseguiria, doncs, tractar

La deixalleria mòbil és un
projecte comú amb Caldes d’Estrac
i Sant Vicenç de Montalt
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Noves clàusules sota concurs
Els canvis introduïts per aquest nou
Pla de Residus suposaran el compliment
de noves clàusules per part de l’empresa
que dugui a terme la recollida i transport
dels residus, contractada per l’Ajuntament.
Per això, es publicarà el concurs a través
del qual es decidirà quina empresa s’adequa millor a les exigències del nou Pla.
A part de recollir les innovacions fins ara
mencionades, el contracte exigirà altres
clàusules a complir com la neteja viària,
el control rigorós del servei i el finançament parcial del pla de comunicació que
l’Ajuntament dissenyarà per sensibilitzar
els ciutadans. El resultat del concurs es
comunicarà aproximadament a finals del
mes de gener.
L’instrument clau: la comunicació
El Pla de Gestió de Residus Municipals
no té sentit si no va acompanyat d’un pla
de comunicació a tots els nivells: ciutadania, comerç, altres agents econòmics,
personal intern del consistori i premsa.
Accions fonamentals com informar,
sensibilitzar i educar es duran a terme
a través de diverses activitats i campanyes contínues específiques i generals.
Juli Mauri afirma, en aquest sentit, que
“s’ha de comunicar sempre perquè sinó

s’oblida”. La comunicació ha de ser una
eina fonamental i complementària del Pla
de Gestió si es vol assolir els objectius
proposats.
Cal la col·laboració de la totalitat de
la població per tal que, a curt termini, el
municipi redueixi la generació de residus i
aconsegueixi els nivells proposats pel Progremic i s’adeqüi a la legislació general. I
també perquè s’avanci cap al desenvolu-

pament sostenible del territori.
Tot això és el que l’Ajuntament pretén
assolir a través del nou Pla de Gestió de
Residus Municipals 2004-2007, amb el
qual Llaveneres es proposa contribuir a
la reducció de l’impacte ambiental per
avançar cap a un món capaç de satisfer
les necessitats actuals sense comprometre els recursos i les possibilitats de les
generacions futures.

La comunicació és una eina
fonamental per a la millora de la
gestió dels residus
Recollida selectiva global
Llavaneres

Progremic

2003

20%

36%

2006

-

48%
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Opinió

Què en p ensa?
de l’oferta d’habitatge social

La signatura d’un conveni millorarà la seguretat local

Partit Popular
Toni Majó
Regidor d’Esports

La seguretat ciutadana a Llavaneres donarà un salt qualitatiu
gràcies al conveni que van signar el dia 18 de novembre a la Sala
de Plens de l’Ajuntament l’alcalde, Víctor Ros, i el Director General de Seguretat Ciutadana de la Generalitat, Jordi Samsó. El
punt principal de l’acord permet a la Policia Local de Llavaneres
tenir accés al Sistema d’Informació Policial (SIP), on s’hi troben
fitxers policials del Departament d’Interior amb importants dades sobre persones, vehicles i objectes. Per la seva banda, el
servei local també podrà abocar dades en el SIP i col·laborar
d’aquesta manera amb altres cossos de seguretat.
Tanmateix, aquest servei de la Generalitat facilita informació a nivell estatal i, en un futur, a dades d’àmbit europeu. “La
informació és poder per ser més eficients i més eficaços” va
comentar Ros, qui també va dir que aquesta nova eina servirà
per garantir “la tranquil·litat dels ciutadans”.
D’altra banda, Samsó va assegurar que “garantir la seguretat
permet ser lliures” i que el conveni signat amb la Policia Local
de Llavaneres els hi suposarà tenir “la major capacitat operativa”. “Els ciutadans estaran més ben servits”, va concloure el
director general.
Pel que fa a la seva aplicació, quatre dels cinc ordinadors dels
que disposa el cos estaran conectats al SIP. El cos local pretén
posar-se al dia incorporant les noves tecnologies.
La Generalitat ha estat signant més acords en matèria de
seguretat com el signat per Ros amb d’altres poblacions de la

Samsó i Ros durant la signatura del conveni a la Sala de Plens.

zona com ara Sant Vicenç de Montalt. Precisament amb aquesta
població i Caldes d’Estrac, la Policia Local de Llavaneres manté
un acord de col·laboració en diversos àmbits, que inclou les
patrulles conjuntes i d’altres actuacions.
En aquest sentit, l’alcalde va valorar aquesta relació entre
serveis com a “molt positiva”, i la va definir com a una “suma
d’esforços” per assegurar la seguretat dels ciutadans.

Consells bàsics de seguretat
per aquestes festes

Finalitzen les obres de
millora al carrer Ginesteres

La Policia Local de Llavaneres desitja que tots els ciutadans
passin unes bones festes i que tinguin un any nou. És per això
que juntament amb els cossos de Sant Vicenç de Montalt i Caldes
d’Estrac, i els Mossos d’Esquadra, han confeccionat una llista amb
consells bàsics de seguretat per no tenir cap problema durant
aquestes dates tan assenyalades.
Pel que fa a les compres, es recomana portar els diners en un
lloc segur, preferiblement una butxaca interior en contacte amb el
cos. També és indicat portar els diners justos i no comprar bitllets
de sorteigs o rifes si no se’n té la seguretat que són legals.
En aquestes circumstàncies pot resultar molt útil utilitzar una
tarja de crèdit. Però per fer-ne un bon ús cal tenir-les sembre ben
localitzades, així com limitar l’import de la disposició diària. No és
aconsellable anotar el número secret en agendes ni guardar-lo
en cap altre lloc de fàcil accés.
Si s’opta per treure diners dels caixers automàtics, és convenient fer-ho en aquells que estiguin ben il·luminats i situats
a l’interior de recintes tancats. Mai està de més tancar la porta
amb els baldons i anar acompanyat.
Aquesta és també una època en la que sovintejen els robatoris en domicilis particulars. Cal procurar no deixar objectes de
valor ni gaires diners en efectiu a casa. Tampoc és convenient
difondre que es marxa durant les vacances ni obrir a persones
desconegudes. Un consell molt pràctic és comprovar que totes
les portes del pàrquing o de l’escala queden ben tancades. Si es
detecta a alguna persona sospitosa, cal trucar a la policia.

Després d’una setmana i mitja, les obres
de millora al carrer Ginesteres es van donar
per acabades el 12 de
setembre.
Les actuacions que
s’hi van dur a terme van
iniciar-se amb l’arrencada del pi situat al final del
carrer. Les seves arrels Una imatge del carrer Ginesteres un
havien avançat sota cop finalitzades les actuacions.
el paviment fins arribar a provocar uns molestos altibaixos que
impedien la correcta circulació dels vehicles. “El carrer era una
montanya russa, els cotxes tocaven amb els baixos i no podia
passar ni el camió de les escombraries”, recorda el regidor d’urbanisme Hugo Roldán.
També es va fer el fressat dels dos extrems del carrer i es va
netejar i escombrar la calçada per col·locar-hi una capa adherent
amb líquid asfàltic. Per últim, es va realitzar el subministrament,
l’estesa i compactat del paviment definitiu.
Amb aquesta actuació es millora substancialment la circulació
pel carrer Ginesteres. L’Ajuntament preveu continuar amb aquest
tipus d’obres per incrementar la qualitat del paviment dels carrers.
Com comenta Roldán, “actuarem allà on sigui necessari, de fet,
ja tenim un llistat de carrers que necessiten una millora”.
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Per al Partit Popular, en coherència amb el seu
programa electoral, l’habitatge social i protegit és
fonamental i és un compromís prioritari que, amb
tota seguretat, des del Govern municipal es portarà a terme al
més aviat possible. Estem plenament convençuts que aquesta
és una d’aquelles qüestions en la qual totes les forces polítiques hem de coincidir. Per als nostres joves és una necessitat
i nosaltres tenim l’obligació i la convicció que l’habitatge social
no quedi només en paraules i es converteixi en una realitat al
més aviat possible. I ho serà.
En el curs d’aquesta legislatura, a diferència de la passada
de govern CiU-Gent de Llavaneres, en què no es va construir
ni un sol habitatge social, el nostre propòsit és que es construeixin aproximadament una cinquantena d’habitatges als quals
puguin optar els ciutadans de Llavaneres que compleixin els
requisits que en el seu moment intentarem consensuar amb la
resta de forces polítiques.

Les regidories d’Esports i Urbanisme de l’Ajuntament
estem treballant conjuntament per a la creació d’una
nova zona esportiva que ha de dotar la vila d’uns espais
de qualitat per a la pràctica de l’esport. Les instal·lacions
actuals –especialment el camp de futbol i el poliesportiu
municipal– han quedat petites i ja són insuficients per a
partits federats en determinades categories. L’agrupament
i millora d’aquests espais ens permetrà donar més comoditats als ciutadans per fer esport i dinamitzar-ne la pràctica,
especialment entre els joves. Alhora podrem jugar més
partits federats a casa i acollir més sovint jugadors foranis
i, com a amfitrions de les trobades, promocionarem la vila
a través de l’esport.
El nou poliesportiu municipal és un tema molt parlat i
debatut els darrers anys però del qual, fins ara, només hi
havia fum.
Des del Govern municipal anem pas a pas.
Hem estudiat diferents possibilitats d’ubicació i, després
d’un any de negociacions, ja tenim un principi d’acord amb
els propietaris d’uns terrenys, situats a la zona dels Ametllers. Igualment, els nostres serveis tècnics ja s’han posat
a treballar en el disseny d’un primer esbós de com podria
distribuir-se l’espai per acollir les instal·lacions esportives.
Tot plegat, tenint en compte quines són les necessitats
reals de les entitats de Sant Andreu de Llavaneres respecte al tema.
Creiem que els Ametllers, situada davant la urbanització
L’Ametllereda, a tocar de la Riera, és un lloc idoni per ser un
punt estratègic entre els dos nuclis urbans de Sant Andreu
de Llavaneres, entre el barri de Sant Pere i el centre històric.
En aquest punt podem disposar de més de 32.000 m2 per
a la construcció d’unes instal·lacions que dotin el municipi
d’un nou camp de futbol, piscina coberta i un poliesportiu
amb 3 pistes. Amb aquestes instal·lacions es vol cobrir les
necessitats que té la vila respecte a l’exercici de determinats
esports com el futbol, la natació, el bàsquet..., tots aquells
que es fan des d’escoles, entitats o associacions sense
afany de lucre. No hi ha cap pretensió de competir amb
les empreses privades que es dediquen a l’ensenyament
d’altres esports, sinó només de complementar l’oferta a
través de modalitats que ja es practiquen habitualment en
espais de titularitat pública. La intenció és aglutinar tots
els interessos dels llavanerencs i llavanerenques, d’entitats públiques i privades, d’empreses i associacions amb
i sense afany de lucre. Tots estan convidats a participar en
el disseny del projecte i ho poden fer a través de l’entitat,
club o associació de la qual formen part fent arribar a
l’Ajuntament la seva opinió sobre el que pensen que s’hi
hauria d’incloure per poder portar a terme cada activitat
en les millors condicions possibles.
Des de l’Ajuntament estem fent mans i mànigues perquè
aquesta vegada la creació de la nova zona esportiva no
quedi només en fum i es converteixi en una realitat que
respongui a totes les necessitats.

Partit Socialista de Catalunya

Per al PSC de Llavaneres un dels reptes de
govern, plantejat com a prioritari en la campanya
electoral, és la necessitat de promocionar l’accés
a l’habitatge per a una part de la nostra població amb pocs
recursos i amb dificultats per accedir-hi. És per a nosaltres una
prioritat política. Estem convençuts que dins aquesta legislatura serem capaços d’abordar el problema i enfrontar-nos-hi
emprenent noves iniciatives d’habitatge social, amb solucions
variades i innovadores. Estem en un bon moment per portar a
terme aquestes iniciatives, gràcies a les gestions del regidor
d’Urbanisme i les col·laboracions necessàries d’altres administracions, i aconseguir habitatges de preu taxat i de lloguer. Amb
la certesa que no acabaran només en paraules i declaracions
de bones intencions com en l’anterior Govern municipal de CiU
i Gent de Llavaneres. Des del PSC de Llavaneres assumim el
repte amb il·lusió i responsabilitat de govern.

PSC

Gent de Llavaneres

Més habitatge, però protegit. L’habitatge a
Llavaneres és inaccessible tant per al llavanerenc
de renda mitjana com per a les parelles joves, fet
que reclama la promoció d’habitatge protegit. Actualment hi ha
prou sòl municipal per tal d’utilitzar-lo per construir habitatge
protegit, i en un futur n’hi haurà més quan es deixin d’utilitzar
el vell IES i la vella zona esportiva. Gent de Llavaneres vetllarà
per tal que aquests terrenys s’utilitzin per fer-hi únicament habitatge protegit. Necessitem una aposta decidida en favor de
l’habitatge assequible, i no pas nyaps com la recent aprovació
per a la construcció de 86 pisos a la finca de Can Rivière, que,
estètica a banda, només aportarà a la població 12 pisos de
preu assequible, únicament els que marca la llei. La gestió del
govern PP-PSC ha estat un fracàs en política d’urbanisme i
habitatge.
Nota de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha demanat
l’opinió a tots els grups municipals, però a data de tancament
d’aquesta edició no s’ha rebut l’article de CiU.
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agenda

serveis
Llavaneres bus

Telèfons d’interès
Serveis públics

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

Desembre
1

Dimecres. Classe col·lectiva
Escola Música Can Caralt. Classe col·lectiva de piano.
Organitza: Escola de Música amb la col·laboració de la
Regidoria de Cultura i Festes.

5

Diumenge. Marxa popular
Sortida 08.00-08.30h Marxa popular.

12

Diumenge. Celebració
Esglèsia parroquial. Celebració de l’Eucaristia en motiu
de la festa de la Mare de Déu de l’Esperança.

12

Diumenge. Celebració
Envelat de Ca l’Alfaro. Celebració de la festa de la Mare
de Déu de l’Esperança, amb refrigeri per a tothom.
Organitza: Casa de Andalucía y Extremadura amb la
col·laboració de la Regidoria de Cultura i Festes.

17

Divendres. Audició
Escola Música Can Caralt. Audició d’adults.
Organitza: Escola de Música amb la col·laboració de la
Regidoria de Cultura i Festes.

19

Diumenge. Concert de Nadal
Escola Música Can Caralt. Concert de Nadal.
Organitza: Escola de Música amb la col·laboració de la
Regidoria de Cultura i Festes.

23

Dijous. Casal de Nadal
CEIP Sant Andreu. De 9 a 13 i de 15 a 18h. Casal de
Nadal per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Fins el 5 de
gener.
Organitza: AMPA CEIP Sant Andreu (937 92 69 95),
gestiona: Empresa Món Màgic: 937 56 00 54-629 65
79 26

Farmàcies

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

llavaneres
i n fo r m a

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

Gener

Escoles públiques

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

1

Dissabte. Casal de Nadal
CEIP Sant Andreu. De 9 a 13 i de 15 a 18h. Casal de
Nadal per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Fins el 5 de
gener.
Organitza: AMPA CEIP Sant Andreu (937 92 69 95),
gestiona: Empresa Món Màgic: 937 56 00 54 - 629 65
79 26

2

Diumenge. Arribada dels patges reials
Parc de Ca l’Alfaro. 18h. Arribada dels patges reials per
recollir les cartes dels nens i nenes de Llavaneres.
Organitza: Comissió cavalcada de reis amb la collaboració de la Regidoria de Cultura i Festes.

5

Dimecres. Arribada dels Reis
18-18.30h. Arribada dels Reis Mags a Llavaneres.
Organitza: Regidoria de Cultura i Festes.

5

Dimecres. Cavalcada de Reis
Carrers de Llavaneres. 19h. Cavalcada pels carres amb
les carrosses dels Reis Melcior, Gaspar i Baltasar. Rebuda al balcó de l’Ajuntament.
Organitza: Comissió Cavalcada de Reis amb la collaboració de la Regidoria de Cultura i Festes.

5

Dimecres. Sorteig de Nadal
Carrer de Munt. 17,30h. Sorteig de vals de compra,
repartiment de fanalets i xocolata amb xurros.
Organitza: Unió de Botiguers i Serveis amb la collaboració de la Regidoria de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme.

10

Dilluns. Inici classes
Escola de Música. Inici classes de l’Escola de Música.
Organitza: Escola de Música amb la col·laboració de la
Regidoria de Cultura i Festes.

25

Dimarts. Audició
Escola de Música. Audició d’alumnes.
Organitza: Escola de Música amb la col·laboració de la
Regidoria de Cultura i Festes.

Biblioteques

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

Punt d’Informació Juvenil (PIJ)

Àrea de Serveis Personals
Edifici de Ca l’Alfaro
Tel. 93 702 36 44
Horari: Dimecres i divendres de 17 a
20 h
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27

Dilluns. Mobil Park
Pavelló esportiu municipal. De 10.30 a 14 i de 16.30
a 20h. Mobil Park amb videojocs, futbolins, ludoteca
infantil, scalextric i atraccions.
Organitza: Regidoria d’Esports i Joventut.

Per incloure publicitat, poseu-vos en
contacte amb l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres o al
Telèfon: 93 702 36 00
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història local
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Per: Lluís Albertí
Fotos: Arxiu Municipal

Els voluntaris
de la il·lusió
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Més de vint-i-cinc persones treballen durant tot l’any
per fer realitat la celebració que més impaciència genera entre els infants: la Cavalcada dels Reis Mags.
La il·lusió que genera la seva feina és impagable.
Durant els últims dies de novembre el local que la Comissió de la Cavalcada de Reis té a l’Acatà bull d’activitat.
Tot són corredisses amunt i avall per enllestir els últims
detalls de les carrosses. Han sigut mesos de feina, hores
i hores de reunions i mil i un maldecaps que finalment
reben la seva compensació en els rostres d’il·lusió que
mostren els més menuts el vespre del dia cinc de gener,
un moment màgic que amaga persones anònimes.
M. Àngels Sala és l’encarregada de coordinar tota la
feina que comporta l’organització de la Cavalcada, una
tasca que fa “perquè arriba un moment que et pots permetre el luxe de fer un servei per al poble”. La coordinadora
es confessa una enamorada de la visita dels tres Reis
Mags, dels quals guarda un bon record d’infantesa. “Ha
sigut una tradició familiar molt arrelada i quan et fas gran
vols que continuï”, comenta.
La Comissió de la Cavalcada també organitza la popular entrega de cartes als patges reials, una activitat de
la qual se senten especialment orgullosos per “l’ambient
de mercat àrab” que s’hi respira.
Com a novetat, enguany hi haurà una carrossa de més
i dues de renovades del tot. Per contra, no se celebrarà
l’habitual sopar procavalcada. Aquesta trobada servia per
recaptar fons per a la Comissió. “Volem donar les gràcies
a totes les persones i els establiments que han col·laborat
amb nosaltres durant tots aquests anys”, apunta Sala.
Els participants en la Cavalcada, una vuitantena segons
la Comissió, arribaran a repartir una tona de caramels, tot
un reclam per als llaminers abans d’anar a dormir.

L’any commemoratiu del 150è aniversari del naixement
del cardenal Vives i Tutó arriba a la seva fi. Enrere queden dotze mesos d’actes relacionats que n’han recordat
la figura, tal com fa des de 1950 un monument.
El cardenal Vives i Tutó és sens dubte una de les personalitats
més importants que Llavaneres ha donat al món. La seva tasca
al Vaticà li va proporcionar una gran fama al costat del papa
Pius X, i és per això que el seu poble natal el recorda amb un
monument a la seva figura.
L’any 1926 una comissió de veïns, presidida pel rector mossèn
Antoni Font, va iniciar els tràmits per aixecar el memorial. El
projecte es va encarregar al conegut arquitecte Josep M. Pericas
i un any més tard se’n va col·locar la primera peça. Aquesta
primera fase de construcció, que va romandre aturada a causa
de la Guerra Civil, va generar les parets laterals, les baranes i
un gran pilar que hauria de ser coronat amb l’estàtua.
Un cop conclòs el conflicte bèl·lic, el 1948 la Comissió Cardenal Vives es va proposar recaptar fons per la continuació de
les obres del monument, tal com l’havia concebut Pericas. La
realització de l’escultura va ser confiada a l’artista Josep M.
Camps i Arnau. D’altra banda, i amb molts entrebancs, es van
iniciar les obres que comprenien la construcció d’un pont sobre
la riera i la urbanització de tota la zona.
Finalment la inaguració va tenir lloc el diumenge 10 de setembre de 1950 amb el monument inacabat. Destacades autoritats
com el procurador general dels caputxins, el bisbe de Barcelona
i el governador civil Eduardo Baeza hi van fer acte de presència,
així com l’alcalde Joaquim Vives i Prat, que va pronunciar unes
paraules en l’acte d’inauguració. La celebració es va completar
amb una exposició de pintures de diversos artistes titulada “El
paisatge de Llavaneres”, localitzada a l’edifici del Sindicat de
Pagesos. També es va organitzar un concurs de sardanes al
camp de futbol i un concert de l’Orfeó Seràfic Marià.
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