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La Festa Major
d’Hivern omple
els carrers

La Festa Major de Sant
Andreu va ser, una
vegada més, tot un èxit.
Els actes van fer sortir
al carrer a molts vilatans
que no s’ho van voler
perdre.

Accés a l’IES Llavaneres

Rotonda de la Torreta

L’ajuntament ha construït una vorera a
l’Institut perquè l’accés al recinte es faci
en condicions més favorables i segures.

La Riera tindrà menys trànsit i es convertirà
en una via més urbana amb la construcció
prevista de la rotonda de la Torreta.
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llavaneres
i n fo r m a
espai de participació

editorial
Ja ha marxat una nova edició
de la Festa Major de Sant Andreu
que ha generat una altra vegada
una gran acollida per part del públic. Activitats com la Promoció de
Productes Típics, el Ball de Festa
Major, la Felicitació als Andreus i
Andrees llavanerencs i llavanerenques i moltes altres han originat una
destacable participació per part de
vilatans i vilatanes i de veïns de la
comarca. Malgrat el fred d’algunes
jornades, molts hem sortit al carrer per trobar-nos i gaudir plegats. La festa major de Sant Andreu es fa gràcies a un treball
conjunt amb les entitats i associacions del municipi que s’involucren per convertir-la en un mirall de la seva activitat habitual.
A totes elles agraeixo la seva col·laboració durant el 2005 i les
animo a continuar actives perquè entre tots fem créixer mica
en mica el dinamisme social, cultura i esportiu de Llavaneres.
És una tasca que accentuem durant els dies de festa major,
tant a l’estiu com a l’hivern, però que hem d’anar fent també
durant tot l’any perquè totes les persones que viuen a la vila
puguin relacionar-se i gaudir del seu temps de lleure en els
espais i equipaments públics i privats situats en el municipi,
així com també passejant entre els carrers més comercials de
Llavaneres. Precisament aquests dies us convidem a visitar el
comerç de la vila i trobar en els seus establiments els regals
per als vostres i els detalls per a guarnir les vostres llars de
Nadal i Cap d’Any. També a gaudir de la visita del patge reial
i a compartir la il·lusió dels més petits durant la cavalcada de
Reis del 5 de gener.
Estem en les jornades més comercials de l’any, quan comprem els regals per als nostres, quan pensem ja en els llargs
àpats que s’acosten i que ens faran retrobar amb els dies més
familiars, amb el pessebre, els arbres engalanats pels llums de
colors... és l’alegria i alhora la nostàlgia de la festa de Nadal, la
que ens recorda els que ja no hi són, les idees de salut, amor,
pau, prosperitat ... conceptes que ara convertim en desitjos per
nosaltres, pel nostre entorn, però també per al món sencer.
Com Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres i en nom de tota
la Corporació Municipal, us envio des d’aquestes línies el millor
per a vosaltres i els vostres i us desitjo
BONES FESTES DE NADAL i FELIÇ 2006
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Alícia Garrido
19 anys. Estudiant. C/ Closes
“És una molt bona iniciativa i esperançadora. Els joves necessitem aquest tipus
d’accions polítiques perquè els preus dels
pisos són en molts llocs prohibitius”.
Marlen Bustamante
39 anys. Aturada. Av. Catalunya
“Em sembla bé. Per la gent que no troba
habitatge és una mesura molt important.
Quan tens una edat necessites marxar i
cal que tinguis algunes facilitats”.
Joaquim Caimel
80 anys. Jubilat. C/ Verge de Montserrat
“Estaria bé que s’apliqués el més aviat
possible i s’acceleressin els tràmits. Hi ha
molta gent sense recursos que no es pot
esperar a que baixin els preus”.
Janina Merino
31 anys. Caixer. Travessia Sant Pere
“Em sembla molt bé que s’hagi aprovat
aquesta mesura. Malgrat tot, m’agradaria
que m’informessin més de com ha anat. És
important perquè comprar pis és difícil”.
Gastón Lacas
35 anys. Antiquari. Passeig Marítim
“Els joves són sobretot els que ho necessiten per tal d’independitzar-se. També
la gent gran necessita un ajut. El lloguer o
la compra barata sempre és positiu”.
Susanna Bravo
30 anys. Servei domèstic. C/ de Munt
“Com a mínim ens dónen facilitats
perquè poguem accedir als habitatges.
Esperem que la mesura ajudi a aquells
que ho necessiten de veritat”.
Xavier Rojo
37 anys. funcionari. Plaça de la vila

L’Alcalde, Víctor Ros i Casas

staff

En el darrer ple municipal es va aprovar la
construcció d’habitatges protegits. Què li
sembla? Què en pensa al respecte?

DE

LLAVANERES

“Tot i que no m’afecta personalment,
penso que és una mesura positiva però cal
vigilar-ho. Cal que es miri bé els ingressos
de l’interessat i de la família”.
Direcció d’art: Ferran Pous
Fotografia: J. Bertran, T.Rodon i Aj. Llavaneres.
Correcció: Xavier Rodríguez
Imprimeix: IMGESA Dipòsit legal: B-20.792-2004
Imprès en paper ecològic TFC

llavaneres informa 3

Noticíes
serveis personals
Text: Vern Bueno / Fotografia: Aj. de Llavaneres

Gent gran i activa
Llavaneres disposa d’una àmplia i variada
agenda d’activitats perquè la gent gran del municipi es mantingui activa i pugui augmentar la
seva autoestima. El passat mes d’octubre s’hi
va afegir el taller de contes, que s’ha convertit
en tot un èxit de participació.
El Casal d’Avis i la sala polivalent de Ca l’Alfaro s’omple cada
setmana de gent dinàmica, amb ganes de seguir aprenent i
passar-ho bé. Són la gent gran de Llavaneres, que participen
activament en la sèrie de propostes i activitats que ofereix
l’Ajuntament. Aquest any ja se celebra la tercera temporada
del taller de Flors de Bach, de l’aula de teatre per a la gent gran
i del taller de dibuix. Els avis i àvies del municipi també poden
gaudir de taller de piscina i de les classes de tai-txi.
La regidora d’Ensenyament, Benestar Social, Solidaritat,
Cooperació i Sanitat, Susana Clerici, va explicar que “s’ha
d’aconseguir que la gent gran del poble es mantingui activa,
dinàmica i participativa, amb la ment ocupada en diverses coses”. Gràcies a aquestes activitats, els participants dels tallers
milloren la seva qualitat de vida i augmenten els seus nivells
d’autoestima i autoconfiança. Una de les activitats més antigues, el Taller de la memòria, és el que més demanda segueix
generant. També té molt èxit la tertúlia literària, els participants
de la qual trien els autors que volen llegir, tots ells de literatura

catalana, i després posen les seves impressions a debat. A
la primera sessió hi va assistir l’escriptora Maria Mercè Roca.
Fruit d’aquestes experiències literàries, es va crear el passat
mes d’octubre el taller de contes. L’objectiu del taller, que se
celebra en sessions d’una hora i mitja a la setmana, és aprendre a construir contes a partir de vivències reals dels alumnes
mateix. Segons Joana Franco, organitzadora del taller, “hi ha
contes per dormir i contes per despertar. Els contes del taller
són per obrir els ulls, no per tancar-los”.
D’altra banda, el passat 23 de juliol els alumnes de l’Aula
de Teatre per a la gent gran van estrenar a l’envelat instal·lat
a Ca l’Alfaro l’obra Historias absurdas, una sèrie d’esquetxos
de dramaturgs com Jordi Galceran i Sergi Belbel, dirigida per
Raquel Maresma. Per al proper mes de gener preparen una
nova obra, en aquest cas una sèrie d’improvisacions sobre la
visita de diferents personatges a la consulta d’un psicòleg.
Coincidint amb el dia de la Vellesa, el passat 29 de setembre,
el Patronat de la Vellesa de Llavaneres va organitzar la seva
excursió anual per a la gent gran del municipi, que en aquesta
ocasió es van veure acompanyats per Susana Clerici. De bon
matí van sortir del poble en direcció a la vila de Palamós, on
van visitar el Museu de la Pesca, únic al Mediterrani en la seva
especialitat, que mostra la diversitat del patrimoni marítim i
pesquer de la Costa Brava. Els excursionistes van dinar a Sant
Pere Pescador, i van celebrar un ball i un sorteig abans de tornar
a la tarda a Llavaneres.

“El teatre és un
mètode terapèutic”
Entrevista a la professora de teatre
Raquel Maresma.
-Quin és l’argument d’ Historias absurdas, l’obra que heu presentat?
Historias absurdas és un espectacle
que treballa la creació d’un personatge.
La història gira entorn un psicolèg que
viu situacions absurdes. Al llarg de l’obra,
diverses persones visiten el psicòleg per
tal de trobar solucions al problema.
-Aquesta és una de les moltes obres
que prepareu?
Durant l’any preparem al taller noves
històries i espectacles. El proper 29 de
gener es presentarà 18 hores, que donarà
el tret d’inici a l’any.
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-Quin és l’objectiu d’aquest taller?
La intenció és treballar la creació d’un
personatge. Aquest és el tercer any i cada
vegada ha crescut més. Fem tasques de
treball corporal i intentem que es desinhibeixin amb elements imaginaris. El
principal objectiu és que es distreguin i
aprenguin un art.

El taller de teatre acosta a molta gent.

-Quin és la seva valoració?
És molt agradable treballar amb ells per
què són desinhibits: en general la gent
gran no té tantes barreres ni vergonyes.
De fet, el teatre és en certa manera un
mètode terapèutic.

llavaneres
i n fo r m a
Joventut

El Govern Municipal prepara el
Pla Jove Local 2006-2007
La intenció de l’Ajuntament és conèixer les
necessitats del jovent del municipi per poder
planificar una sèrie de mesures que incideixin
en les diverses problemàtiques que sorgeixen en
el trànsit de la infantesa a l’edat adulta.
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres està treballant
per preparar el Pla Jove Local 2006-2007, un pla que s’espera
que entri en vigor a principis de l’any que ve i que ha de servir
per donar resposta a les necessitats del jovent del municipi.
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és que l’equip de govern pugui conèixer amb profunditat les preocupacions i les
necessitats d’aquest sector de la població de Llavaneres per
tal de poder-hi donar solució i establir unes prioritats d’actuació.
Can Riviere es convertirà en un espai pels joves.
Amb aquest pla, es vol garantir que els llavanerencs puguin
portar a terme el trànsit d’infant a adolescent i de jove a adult
sense problemes. Segons el segon tinent d’alcalde de Joventut
joventut es tracta de manera transversal, ja que són múltiples
i Esports, Antoni Majó, l’objectiu és “fer un estudi a fons que
els aspectes que afecten directament aquesta franja de la poassenyali les necessitats reals i concretes de la població juvenil
blació: l’accés al treball, l’ensenyament, els pisos de protecció
del municipi”, per tal de poder resoldre-les.
oficial.
L’antecedent d’aquesta iniciativa és el Pla local de joventut que
Es preveuen dues línies d’actuació: la primera, ja molt definida,
l’Ajuntament va presentar a principis d’aquest
és l’agençament de la masia de Can Riviere
any a la Secretaria General de Joventut de
Està previst que el Pla com a futura destinació del Casal de Joves
la Generalitat de Catalunya, un pla que va
del municipi, un recinte on treballaran tots els
estigui
a
punt
a
princinéixer per aconseguir una sèrie d’ajudes que
tècnics municipals de Joventut i que a més
pis de l’any que ve
ofereix la Secretaria, però que va mostrar la
acollirà un punt d’informació jove. Antoni Majó
importància d’establir una bona planificació
va assegurar que “s’està treballant amb la
per als joves del municipi. La joventut és un
regidoria d’Urbanisme” per a l’agençament
procés que s’estén des del moment que
del recinte i també “estem configurant com
es comença a deixar de dependre de pares, familiars i tutors
es durà a terme la gestió del nou casal”. En segon lloc, el pla
fins al punt que es duu una vida completament emancipada i
preveu una sèrie de projectes dedicats al jovent (tallers, xerraindependent; un temps on poden sorgir problemàtiques en les
des sobre salut, i altres pendents de definir) que s’hauran de
quals l’Ajuntament es veu obligada a incidir.
desenvolupar al llarg de 2006 i 2007, fins que la legislatura del
Tot i que la Secretaria General de Joventut marca que els
govern municipal arribi a la seva fi.
plans de joventut municipals han de dedicar-se a persones
En l’elaboració del Pla estan intervenint, a més de l’Ajuntaentre 16 i 35 anys, el govern municipal de Llavaneres creu que
ment de Llavaneres, els ciutadans que formen el teixit associatiu
es pot començar a treballar des dels 12 anys, moment en què
de joventut del municipi, el Consell Comarcal, la Diputació de
es comença l’ESO, quan comencen a aparèixer les primeres
Barcelona i la Generalitat de Catalunya. En el cas que sigui neinquietuds. El Pla Local de Joventut 2006-2007 haurà d’orientar
cessari, el consistori municipal preveu la possibilitat de comptar
unes polítiques a partir del coneixement de la realitat juvenil,
amb l’assessoria d’experts en temàtiques determinades. També
de manera rigorosa, útil i eficaç. Per aconseguir-ho, a més de
està previst establir contactes amb l’IES Llavaneres, per tal de
la regidoria de Joventut i Esports, s’han implicat en el procés
conèixer de primera mà quines són les necessitats dels seus
diversos departaments de l’Ajuntament, com els d’Urbanisme,
alumnes. Amb aquest mateix objectiu, un tècnic del Consell
Educació, Benestar Social, Cultura o Promoció Econòmica. La
Comarcal mantindrà reunions amb diferents representats dels

“”
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Noticíes
serveis personals
Cultura

La Biblioteca de Sant Andreu de
Llavaneres, un espai per a la cultura
La Biblioteca Municipal
organitza sessions de
cine-fòrum, tertúlies literàries
sobre els grans autors del
segle X X, i visites escolars per
als alumnes de primària.
La biblioteca de Sant Andreu de
Llavaneres ha gaudit aquests dos últims mesos d’una interessant agenda
d’activitats culturals, amb la literatura i
el cinema com a pols d’atracció. Dins
del marc de l’Any del Llibre i la Lectura
2005, es van celebrar entre el 13 de
setembre i el 18 octubre un total de sis
conferències sobre literatura del segle
XX, que van comptar amb la participació
de reconeguts especialistes en la matèria. Els autors que han protagonitzat
aquestes xerrades han estat noms
clàssics de la literatura del segle passat:
Marcel Proust, James Joyce, Thomas
Mann, Virginia Woolf, Jorge Luis Borges i
Mercè Rodoreda. Cada conferenciant va
tractar una obra en concret, generalment

La biblioteca ofereix activitats com
xerrades o sessions de cinefòrum.

la més coneguda o representativa de
l’autor. La resposta positiva dels vilatans
a aquestes sessions ha empès als organitzadors a repetir l’experiència amb
tota seguretat l’any que ve.
El dia 12 de novembre van començar
a l’edifici de la biblioteca les sessions de
cinefòrum, organitzades per l’Intercanviador de Llavaneres. La idea és exposar
una pel·lícula cada mes que mostri un

Política

tema de contingut social, amb una petita
xerrada prèvia amb alguna persona del
país en qüestió que conegui o hagi viscut
el tema que tracta el film.
La Biblioteca també va programar,
entre el 6 d’octubre i l’11 de novembre,
una sèrie de visites escolars, que s’han
fet amb els alumnes de les dues escoles
de primària del municipi, el CEIP Serenavall i el CEIP Sant Andreu.

Política

L’alcalde assumeix nous
càrrecs supramunicipals

L’Ajuntament dóna a
conèixer l’Estatut

L’alcalde de Llavaneres, Víctor Ros, va assumir el passat
mes d’octubre dos nous càrrecs en entitats supramunicipals.
El primer és la vicepresidència de la Federació de Municipis de
Catalunya, una associació que acull els municipis que voluntàriament decideixen formar-ne part amb la finalitat de defensar i
promocionar l’autonomia local. L’entitat està presidida actualment
per l’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos. El segon nou càrrec
que ocupa Víctor Ros és la vicepresidència del Comitè Executiu
del Pla Estratègic del Maresme, creat el passat 14 de novembre
a Mataró amb la voluntat de desenvolupar un pla estratègic per
a la comarca fins a l’any 2015. L’objectiu d’aquesta actuació és
involucrar tots els agents polítics, econòmics i socials. Per altra
banda, s’ha incorporat un nou regidor per CiU, Josep Molina
Marchan, en substitució de Jaume Tresserres.

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres porta a terme
una sèrie d’accions per donar a conèixer entre els vilatans i
vilatanes el projecte d’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat el passat 30 de setembre pel Parlament català. La iniciativa
és fruit d’una moció conjunta de suport a l’Estatut presentada
pels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), Convergència i Unió (CiU) i Gent de Llavaneres (GLL), i
aprovada el passat 10 d’octubre amb el consens dels grups que
formen el Ple de l’Ajuntament. La moció té com a objectius, des
de l’àmbit local, donar suport a l’Estatut, divulgar-lo i donar-lo a
conèixer entre la ciutadania i convidar les entitats del municipi a
mostrar-hi el seu suport. Aquests objectius es concretaran amb
la tramesa de l’Estatut als centres educatius i a diverses entitats
de Llavaneres i l’organització de xerrades informatives
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Participació Ciutadana

La participació
ciutadana, objectiu
de l’Ajuntament

Festes

La Nit de Por es consolida
en la seva segona edició

L’ Ajuntament ha impulsat mesures per promoure
la participació ciutadana. Entre elles, la creació
d’un cens d’ entitats i la implicació de la
ciutadania en el futur Pla de Cultura.
L’ Ajuntament de Llavaneres ha impulsat un seguit de mesures per tal de promoure la participació ciutadana a tots nivells
i intentar així, que els habitants s’ impliquin en aquells processos que els afecten de forma directa.Amb aquesta intenció el
consistori ha iniciat un procés per reconèixer les entitats i les
associacions legalment constituïdes.
El Ple ordinari del 10 d’ octubre va aprovar un reglament
per al registre municipal d’associacions i entitats ciutadanes
(RMAEC). Aquest registre permetrà a l’ Ajuntament conèixer
en tot moment les dades més importants de la societat civil
de la vila, conèixer el nombre d’entitats existents al municipi,
els seus objectius, la seva representativitat, el grau d’interès o
d’utilitat ciutadana. Les entitats que poden inscriure’s són totes
aquelles que, sens afany de lucre i legalment constituïdes, tinguin
per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos
generals i socials dels ciutadans/nes. La inscripció es farà en la
Oficina d’ atenció al ciutadà, (OAC) al Ajuntament, plaça de la
Vila num. 1. Per altra banda, un cop recollides les associacions
en el cens, l’ Ajuntament editarà una guia d’ entitats amb una
anàlisi detallada de cadascuna d’ elles.
Actualment el Consistori disposa de la diagnosi de la situació cultural de la vila efectuada pel CERC (Centre d’ Estudis
Culturals de la Diputació de Barcelona) sobre la possibilitat de
definir un Pla de Cultura que es durà a terme entre l’Ajuntament
i les entitats del poble. Aquesta diagnosi parla de potenciar
noves vies de comunicació entre les entitats de la vila. També
diu de quina manera s’haurien de normalitzar les subvencions
atorgades a les entitats. “ Hauríem de transmetre que aquesta
relació jurídica es també un pacte, un compromís d’ambdues
parts, encara que sovint s’ ha percebut com un dret inherent i
inqüestionable de les entitats: aquestes tenen dret a rebre subvencions i l’Ajuntament a donar-les. La subvenció per tant, ha de
servir per crear un acord o conveni i implantar noves maneres
de relació amb les entitats, que millorin el rigor en la relació”.
ha dit la Cap de l’ àrea de Serveis Personals de l’ Ajuntament
de Llavaneres, Sílvia Tosca. En aquest sentit, aquest any s’ha
canviat el protocol de sol·licitud de subvencions de forma que
ara es disposa de manera clara de quins són els objectius reals
de les entitats i també, seguint el resultat de la diagnosi s’està
intentant promoure un seguit de tallers per a entitats per tal de
donar-los eines per a la seva gestió.

La Castanyada va fer gaudir a molts vilatans.

La nit del 29 d’octubre va ser una cita ineludible per als amants
del terror. Se celebrava la segona edició de la Nit de Por, un
esdeveniment organitzat per Acció Juvenil que l’any passat va
gaudir de molt d’èxit en la seva estrena. Unes 260 persones,
dividides en grups d’una dotzena de membres, van participar en
el recorregut de prop d’un quilòmetre al bosc del Molí de Can
Cabot. Acompanyats per un guia i amb la sola llum d’un fanal i
alguna llanterna per obrir-se pas entre la foscor, els caminants
es van trobar amb escenes d’allò més terrorífiques i truculentes.
D’altra banda, el dia de la castanyada, el 31 d’octubre, es va
celebrar un sopar terrorífic, organitzat per Ràdio Llavaneres
i Acció Juvenil. El grup de teatre barceloní Hecatombe es va
encarregar d’aterroritzar als 50 assistents al sopar.
Promoció Econòmica

L’Ajuntament treballa en la
formació dels comerciants
La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
ha organitzat diversos cursos de formació per als comerciants
durant els mesos de desembre i gener. Aquests cursos s’han
realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona i conjuntament amb els municipis veïns de Caldes d’Estrac i Sant Vicenç
de Montalt i són fruit d’unes converses que van tenir lloc per
potenciar i fomentar els atractius conjunts dels tres municipis,
en especial en els àmbits econòmics, comercials, esportius,
gastronòmics, culturals i d’oci. La Regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Llavaneres, Pilar
Arnau i Herrero, va explicar: “Hem volgut dotar els comerciants
dels tres municipis de diferents eines per millorar la gestió dels
seus negocis”. Els seminaris que s’ofereixen duren dues hores
cadascun, són totalment gratuïts i es divideixen en dos àmbits:
gestió comercial i associacionisme.
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L’Ajuntament i la Fundació RACC
signen un conveni de col·laboració
Gràcies a aquest acord,
l’Ajuntament estableix una
relació estreta amb una
entitat de prestigi, que
s’encarregarà de fer un pla de
mobilitat per al municipi.
L’alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Víctor Ros, i el secretari executiu
de la Fundació RACC, Alfons Perona,
van signar un conveni el passat 11 de novembre amb l’objectiu d’establir un marc
de col·laboració entre les dues entitats
per a l’anàlisi i la valoració de la ciutat en
matèria de mobilitat. L’acord neix de la
voluntat de l’Ajuntament de Llavaneres
d’introduir les millores necessàries en
matèria de mobilitat al municipi, per tal
de garantir la seguretat vial i incrementar
la qualitat de vida dels seus ciutadans.
La Fundació RACC és una entitat que
té com a objectiu difondre un tipus de
cultura de la mobilitat que assumeixi les
limitacions de l’estructura urbana i el seu
impacte en el medi ambient. A més, la

L’alcalde, Víctor Ros, i el secretari executiu de la Fundació signen el conveni.

fundació és la interlocutora habitual del
col·lectiu de conductors i transmissor de
les seves demandes davant les diferents
administracions públiques, amb la qual
cosa coneix de primera mà les necessitats dels d’aquest col·lectiu.
La iniciativa ha permès que la Fundació desenvolupi un pla de mobilitat
per al municipi, el qual tindrà en compte
les accions a portar a terme per a la

millora de la mobilitat de l’usuari dins
de Sant Andreu de Llavaneres. Un cop
finalitzat, el document s’integrarà en el
futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El marc de col·laboració
establert s’adequarà a les necessitats
que vagin sorgint en el si del municipi. El
document preveu que la Fundació RACC
imparteixi en un futur diversos cursos de
conducció a la Policia Local.

30 nous habitatges de protecció social
que s’ubicaran al carrer de Sant Antoni.
Per últim, resta per aprovar el projecte
de construcció de 70 habitatges més
repartits entre el sector dels Ametllers
i la zona esportiva, una promoció que
serà possible després de la modificació
d’aquests dos sectors urbans portats a
terme per l’equip de govern municipal
el passat 10 d’octubre. Aquesta modificació és va portar a terme gràcies a
les diferents mesures que l’Equip de
govern de l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres ha posat en marxa per
obtenir sòls per a la construcció d’habitatges protegits.
L’objectiu de l’Ajuntament és donar
sortides als joves, a la gent gran, a les

famílies monoparentals i a d’altres collectius de recursos limitats que tenen
problemes per accedir a un habitatge a
causa dels elevats preus, i que fins ara
han estat molt desassistits al municipi. La
promoció d’habitatge protegit es planteja
com una opció per a l’accés a l’habitatge
dels veïns i veïnes de Sant Andreu de
Llavaneres que disposen de menys recursos. Cal recordar que la construcció
d’aquesta tipologia d’habitatges és un
dels compromisos adquirits per l’actual
govern municipal, tal com es va presentar en la campanya electoral. Està
previst que les bases per participar en el
concurs per prendre possessió d’alguns
d’alguns d’aquests habitatges es publiqui
a principis de l’any que ve.

Urbanisme

Promoció de pisos
de protecció oficial
El Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
està preparant diverses promocions de
pisos de protecció oficial, amb vista a
pal·liar una mancança que ve de llarg
al municipi i que fa ja molts anys que
s’hauria d’haver tractat. La primera de
les mesures, que ja està aprovada, és la
construcció de diversos pisos a la zona
de Can Riviere, que també serà la seu
del futur casal de joves del poble.
En el passat Ple de l’Ajuntament celebrat l’1 de desembre, es va procedir
a l’aprovació inicial d’una promoció de
llavaneres informa 8
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S’inicien les obres dels jardins de
Can Matas, al cor del municipi

Els jardins de Can Matas estaran en
obres fins al mes d’abril.

Ja queda poc perquè els veïns
de Llavaneres puguin gaudir
dels jardins de Can Matas,
que s’han de convertir en un
important eix de dinamització
de la vila.
A principis del mes de novembre es
va donar el tret de sortida a les obres
dels jardins de Can Matas. Els primers

passos que s’han dut a terme han estat
l’aixecament de l’antiga pista poliesportiva que ocupa la zona i la retirada del
vell mobiliari urbà, amb vista a poder
remoure les terres per instal·lar-hi les
canonades i la futura vegetació. Està
previst que les obres finalitzin entre els
mesos de març i abril. L’actuació, que
va a càrrec de l’empresa ACYCSA, té
com a objectiu reafirmar una zona d’alt

valor estètic i potenciar-ne la centralitat,
ja que es troba al cor de la població, just
davant de la Biblioteca Municipal.
Entre els elements de què constarà
l’espai, destaquen el llac, que separarà
i protegirà l’entrada a la planta baixa
de la biblioteca i la resta del parc, i una
escultura, formada per un seguit de volums cilíndrics de granit, que s’ubicarà
a la zona d’accés a la biblioteca. L’espai
central s’habilitarà com a zona per a activitats diverses, mentre que a la part més
allunyada de la biblioteca s’instal·laran
jocs per als més petits. Els espais que limiten amb les edificacions es convertiran
en zones enjardinades que s’ocuparan
amb espècies autòctones pròpies del
paisatge mediterrani.
El futur parc serà un dels principals
eixos de dinamització del municipi, tant
per la seva privilegiada ubicació com pel
seu disseny, que convertirà els jardis en
una zona oberta i diversificada per al
passeig i el lleure. Els llavanerencs podran disposar aixi d’una zona on gaudir
de la tranquil·litat i la natura en familia.

Urbanisme

El POUM, proper
als ciutadans
Apropar el contingut de l’Avanç del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) als ciutadans per escoltar-ne
directament les opinions i suggeriments
i resoldre’n els dubtes; aquesta ha estat
la iniciativa, pionera a tota la comarca,
de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, que s’està saldant amb
un gran èxit de participació. El projecte
ha consistit a fer itinerant la mostra
“Llavaneres qualitat de vida” i oferir, en
paral·lel i en el mateix espai, xerrades
informatives sobre el POUM, que han
anat a càrrec de polítics i tècnics muni-

cipals. El principal protagonista, però, ha
estat el públic assistent, que han donat
sentit a aquesta iniciativa amb la seva
participació en el torn de preguntes i suggeriments. Així ha explicat la iniciativa
el regidor d’Urbanisme, Antoni Jiménez:
“En un principi es va obrir l’exposició a la
Sala de Plens de l’Ajuntament durant dos
mesos. Ara hem volgut acostar-la més
als ciutadans a través d’imatges i una
petita xerrada en la qual expliquem la
proposta que l’equip redactor del projecte ha presentat a l’Ajuntament”. Gràcies
a això, els ciutadans i ciutadanes han
pogut “fer les aportacions que han cregut oportunes i que s’estudiaran a l’hora
de redactar el document que portarem
finalment al Ple municipal”.

Els vilatans han conegut el projecte.
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S’inicien les obres de soterrament
dels contenidors del municipi
Llavaneres serà el primer municipi de tota la
comarca del Maresme a tenir tots els contenidors soterrats, una mesura que servirà per
netejar l’espai urbà i per què la via pública del
poble guanyi en estètica i higiene.
El passat 22 de novembre van començar a Sant Andreu de
Llavaneres les obres de soterrament de tots els contenidors
de la població, una experiència pionera a tota la comarca del
Maresme. En total, es crearan 44 àrees o illes de contenidors,
cadascuna de les quals disposarà de cinc contenidors soterrats de gran capacitat (3.000 litres). A cada illa hi haurà, com
a mínim, cinc contenidors: de matèria orgànica, de rebuig,
d’envasos de plàstic, de vidre (amb un d’accessori per a piles)
Vista de les obres de soterrament dels contenidors.
i de paper cartró, amb la qual cosa la capacitat total serà de
15.000 litres. En zones amb més densitat de població, s’optarà
per ubicar dues unitats d’alguna de les diferents tipologies de
me en diferents zones del municipi (aquelles on hi ha comunitats
contenidor. Cadascun dels contenidors tindrà la seva bústia
amb menys de deu habitatges). Els seus habitants podran, en
d’acer inoxidable corresponent.
cas de necessitat, llançar les deixalles sense haver d’esperar
L’alcalde de Llavaneres i regidor de Medi Ambient, Víctor
el camió de recollida que passa al vespre.
Ros, ha explicat que els principals avantatges dels contenidors
Està previst que el sistema de contenidors soterrats comenci
soterrats són que “guanyen en volum, funcionalitat, accessibilitat,
a funcionar a mitjans del proper any. Les tasques de soterrament
estètica i higiene, a més d’ajudar a minimitzar
en el nucli urbà presenten força dificultats. El
“Es preveu que els
les pudors que causen molèsties als carrers
subsòl del municipi és ple de canonades d’aii places”. A més, el sistema permetrà treure
gua, gas i electricitat, algunes d’elles bastant
contenidors estiguin
de l’espai urbà elements que fan nosa, eivelles i sense catalogar. Víctor Ros ha desoterrats a mitjans
xamplar els espais per als vianants. “Allà on
clarat que “les obres es faran paulatinament,
abans vèiem una muntanya de bosses de
per evitar al màxim possibles molèsties als
del 2006”
brossa sobre un contenidor mig obert, ara hi
ciutadans de Llavaneres”. Quan entrin en ple
haurà tan sols una bústia”, ha dit l’alcalde. A
funcionament aquest sistema, els contenidors
més, els nous contenidors complementaran
de tota la vida desapareixeran per sempre
la recollida porta a porta de matèria orgànica que es porta a terdels carrers de Sant Andreu de Llavaneres.

“”

Medi Ambient

Llavaneres és sotmesa a una
completa auditoria ambiental
El passat mes de setembre l’empresa Minuartia va lliurar a
l’Ajuntament l’auditoria ambiental que ha portat a terme durant
aquest any a Llavaneres. El document serà presentat en el Ple
de l’Ajuntament per ser votat aquest desembre o el proper mes
de gener. L’auditoria destaca força punts positius del municipi,
com el magnífic sistema natural que la rodeja, les zones de
llavaneres informa 10

muntanya de molta qualitat, o trams de la riera que encara
es conserven en molt bon estat. Per contra, apareixen com a
punts negatius la gestió dels residus i de l’aigua, aspectes que
l’Ajuntament ja tenia detectats i que posarà fil a l’agulla per
solucionar-los (el pla de residus és un bon exemple en aquest
sentit). Cal destacar que l’equip consultor que ha treballat en
la realització d’aquesta auditoria també ha estat present en la
confecció dels aspectes ambientals del POUM, amb la qual
cosa els problemes mediambientals detectats es tindran en
compte en el redactat final del pla urbanístic.

llavaneres
i n fo r m a
Urbanisme

Les obres de Pau Casals i el Camí de
la Torreta començaran al gener
L’Ajuntament farà dues actuacions a l’avinguda
Pau Casals i al Camí de la Torreta amb l’objectiu
d’introduir millores urbanístiques, optimitzar la
mobilitat i descongestionar la Riera, que s’ha de
convertir en un eix cívic.
L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha estat treballant per portar a terme dues actuacions urbanístiques que es
preveu que comencin el proper mes de gener i que, un cop
finalitzades, significaran una important millora per a la mobilitat
i del municipi i per a l’oci dels seus habitants. Es tracta, per
una banda, de de les obres que es practicaran a l’avinguda
Pau Casals, l’estat de la qual requereix d’una reforma urgent
i profunda. Per l’altre costat, trobem el Camí de la Torreta, en
La nova rotonda permetrà descongestionar el trànsit.
el seu encreuament amb la carretera N-II, on es construirà
una rotonda. Una operació clau a l’hora d’aconseguir un dels
projectes més importants que té en ment el Govern municipal:
aquest mes de desembre, per tal de poder iniciar-se, tal com
descongestionar la Riera de trànsit per poder reformar aquesta
està previst, el mes de gener de 2006.
via i dedicar-la així a nous usos cívics.
La voluntat que té l’Ajuntament de convertir la Riera en una
A principis del proper any s’iniciaran les obres de reurbanitzavia urbana és on radica el motiu de les obres del camí de la
ció de l’avinguda Pau Casals. L’actuació principal serà la consTorreta. Segons marca el projecte desenvolupat pel Departament
trucció dels elements urbans que necessita
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Llavaneres,
aquesta via i que actualment li manquen. En
“L’avinguda Pau Casals es construirà una rotonda en la connexió enaquest sentit, s’ampliaran les actuals voreres
tre el camí i la carretera N-II. A aquesta obra
serà
sotmesa
a
una
i es construiran passos elevats, amb la qual
s’afegirà una nova rotonda al llarg del trajecte
reforma urbanística ”
cosa s’aconseguirà que els vianants puguin
del Camí de la Torreta, al seu pas pel municipi
travessar el carrer sense haver de baixar a la
de Sant Vicenç de Montalt (una construcció
calçada. A més a més, s’aprofitarà les obres
que anirà a càrrec de l’Ajuntament d’aquesta
per soterrar la xarxa elèctrica i de telefonia,
població). Les obres de la rotonda de la N-II,
així com els contenidors (una operació, aquesta última, que
que tindrà un diàmetre de 50 metres, s’adjudicaran en el Ple
també s’està portant a terme a la resta del municipi). També
de l’Ajuntament del mes de desembre i s’espera que s’iniciïn a
cal esmentar que es canviarà la vegetació actual, poc idònia,
finals de gener o a principis de febrer de 2006, juntament amb
per una altra més adequada a aquest espai urbà. Per últim,
l’actuació a l’avinguda Pau Casals
es procedirà a fer una reordenació del trànsit de la via, amb
L’objectiu d’aquesta iniciativa és connectar directament el
la voluntat de millorar la mobilitat que presenta actualment. La
vial de la Torreta amb al nucli urbà, és a dir, convertir aquest
calçada dels vehicles se situarà a una amplada de 5,50 metres
vial en un dels punts bàsics de connexió entre el centre
i les zones d’estacionament de vehicles es pavimentaran amb
de Llavaneres i els seus barris marítims. Així, es pretén
llambordes, mentre que les voreres de l’avinguda es repavimendescongestionar la Riera de bona part dels vehicles que hi
taran mitjançant peces de colors de formigó prefabricat.
circulen cada dia. L’objectiu és que la Riera en un futur deixi
El plec de clàusules administratives i la convocatòria per a
de ser una carretera (aquest és l’ús que té actualment) per
l’adjudicació del contracte d’aquest conjunt d’obres de l’avinconvertir-se en una via urbana que haurà de jugar un paper
guda Pau Casals va ser aprovat en el mateix Ple, el passat
important al municipi: serà un eix cívic que connectarà mar
mes de novembre. Amb un preu de licitació d’1.009.061,870,
i muntanya, amb zones enjardinades ideals per al passeig
l’Ajuntament té previst que les obres siguin adjudicades durant
a peu i en bicicleta.

“”
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La Festa de Sant Andreu
homenatge als productes típics

1

Com cada any, la Festa Major d’Hivern de Sant Andreu de Llavaneres va
ser un èxit de participació i organització. Els llavanarencs i llavanerenques
van decidir sortir al carrer i disfrutar de les nombroses activitats que hi havia
programades. “La Festa Major de Sant Andreu és una bona oportunitat per
divertir-se i, un any més, la gent ha sortit al carrer per disfrutar de valent”, ha
dit la primera tinent d’alcalde, Pilar Arnau. La mostra gastronòmica, amb la
poma i la coca de Llavaneres, va ser altra vegada la principal atracció d’un
programa pensat tan per petits com per grans. La felicitació als Andreus i les
Andrees va cloure cinc dies d’intensa festa pensant ja en l’any vinent.
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2

1 La poma va ser
una de les principals
protagonistes de la
Festa de Sant Andreu.
Els llavanerencs van
gaudir el passat 27
de novembre de les
nombroses varietats
de cuina d’aquest fruit.
A la imatge, grup de
cuineres a la plaça
de la vila servint les
diferents receptes.
2

3
4

La vila es va omplir
de foc i llum en el
primer acte de la festa
de Sant Andreu. El
Correfoc va aplegar a
nombrosos joves, i no
tan joves, amb ganes
de saltar i escapar-se
de les guspires. A la
imatge, grup de diablesses pels carrers
de la vila.
3
Els Banyuts Infantils de Llavaneres van
perseguir a tothom.
4 La Nit Jove va
atraure a molts
llavanerencs a l’envelat de Ca l’Alfaro que
van disfrutar de valent
durant tota la nit. La
jornada va comptar
amb els concerts de
Pere Espinosa i el
grup A Presión. Els
monòlegs de David
Bote i les mescles
del dj Straw&Berry
van tancar la vetllada.
A la imatge, grup A
Presión.

5
6

5 El pavelló municipal va ser escenari d’un torneig de
bàsquet en el que hi
van participar els nois
i les noies del premini
del Club Bàsquet
Llavaneres. A la
imatge, un instant d’un
dels partits.
6 Un altre dels actes
esportius va ser el
torneig de futbol. A la
imatge, un dels nens
que van prendre part
en el torneig.

llavaneres informa 13

rep ortatge
7

7 El Torneig de
Futbol va comptar
amb la presència d’un
nombrós públic que va
animar els jugadors al
llarg de tots els partits.
A la imatge, els dos
capitans aixequen la
copa que van guanyar.

8

8 La Cercavila de
gegants és un dels
actes més esperats
de la Festa de Sant
Andreu. Les figures
van sortir d’el Casal
de Llavaneres i van
arribar fins la plaça
de la vila. Pel camí,
van saludar a tots els
vilatans. A la imatge, un moment de la
cercavila.
9 L’envelat de Ca
l’Alfaro va ser escenari
del Ball amb l’Orquestra La Privada. A la
imatge, un grup de parelles disfrutant de la
música de l’orquestra.

8
9

10

La Marxa popular
va transcórrer pels
principals carrers de la
vila. La sortida va ser
al pati d’El Casal: a les
8 del matí va tocar el
torn dels marxaires i
a les 9 dels corredors.
L’acte, celebrat el passat 27 de novembre, va
acostar a nombrosos
corredors que van
decidir desafiar el fred
i el seu esforç físic.
A la imatge, instants
després de la sortida
de la Marxa.

11

La setena edició
de la Promoció de Productes Típics va estar
protagonitazada, un
any més, per les pomes farcides i la coca
de Llavaneres. També
es va homenatjar a les
pastisseries de la vila.
A la imatge, grups de
nens i nenes intentant
agafar una poma amb
la boca.
llavaneres informa 14
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11 El ball amb l’Orquestra La Privada
va amenitzar la nit
del dissabte 26 de
novembre. L’acte va
tenir lloc a l’envelat de
Ca l’alfaro. A la imatge,
membres de l’orquestra en ple concert.

11
12
13

12 El dia de Sant
Andreu, el 30 de
novembre, va tenir
lloc l’ofici solemne en
honor a Sant Andreu.
L’Ofici va comptar
com sempre amb la
presència de nombrosos llavanerencs
i llavanerenques
i va estar presidit
per l’arquebisbe de
Barcelona, Monsenyor Lluís Martínez
Sistachs. La coral Sant
Andreu va aprofitar
per interpretar la
missa Hoc est corpus
meum, de Perosi. A la
imatge, vista aèria de
l’Església parroquial
durant l’ofici.

13 L’envelat de Ca
l’Alfaro va ser escenari
de l’acte de felicitació
dels Andreus i les Andrees. A més, es van
lliurar obsequis i es va
realitzar un piscolabis.
A la imatge, la primera
tinent d’alcalde felicitant un de les Andrees,
en presència també de
l’alcalde de la vila.

14
15

14

Just abans de finalitzar la festa de Sant
Andreu i començar a
pensar en l’any vinent,
una actuació pels més
menuts va amentizar la
tarda a Ca l’Alfaro. A la
imatge, un instant de
l’actuació.

15 A la imatge, la xocolatada popular amb
presència de petits i
grans en un acte que
va acomiadar la festa
major d’hivern.
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El passeig Joaquim
Matas torna ser de doble
sentit de circulació

Can Matas ha tornat a la circulació normal.

Via pública

Felip Garcia, nou
inpector dels Mossos
d’Esquadra de Mataró

Felip Garcia va ser presentat el passat 24 de novembre.

El carrer del Doctor, el passeig de les Alzines,
el Rieral d’en Dorda i el carrer Closens també
han sofert canvis de circulació per tal de millorar la mobilitat del nucli urbà de Llavaneres.

L’alcalde de Sant Andreu de Llavaneres va
donar la benvinguda oficial al nou inspector
en cap dels Mossos de Mataró i va destacar el
treball conjunt amb la Policia Local.

Des del passat 14 de novembre, el passeig Joaquim Matas
torna a ser de doble sentit de circulació, tal com havia estat
fins fa quatre anys. Les places d’aparcament que hi havia en
aquest carrer desapareixen (ja que el carril fins ara destinat a
estacionament ha passat a ser transitable) i es traspassen al
passeig de les Alzines, on s’ha creat un pàrquing a nivell de
carrer amb 27 noves places. La parada de motos i la zona de
càrrega i descàrrega que hi havia al passeig Joaquim Matas
s’ha traslladat a la plaça dels Gegants, mentre que les dues
places d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
que estaven ubicades en aquesta via ara s’han desplaçat al
tram inicial del carrer del Castell. A causa de totes aquestes
operacions, el primer tram del passeig de les Alzines (des de
l’antic Institut fins al pg. Joaquim Matas) també s’ha convertit
en via de doble sentit, amb vista a facilitar l’entrada i la sortida
del nou pàrquing des de Joaquim Matas.
Un altre dels canvis en la xarxa viària del municipi s’ha produït a la travessera d’en Dorda, que des del 14 de novembre
també té doble sentit de circulació. Aquesta decisió s’ha pres
amb l’objectiu de garantir que els veïns que pugen pel passeig
Joaquim Matas puguin accedir sense problemes als carrers
Església i Església Antiga. També ha canviat el sentit de la circulació al carrer del Doctor i al carrer Closens; en aquest últim
s’han creat cinc noves places d’estacionament.

L’alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Víctor Ros, va donar
la benvinguda oficial a l’inspector, Felip Garcia, el nou cap de
l’Àrea Bàsica Policial (ABP) dels Mossos d’Esquadra a la vila.
La presentació es va portar a terme el passat dijous 24 de novembre a l’Ajuntament. L’alcalde va mostrar la seva satisfacció
per les excel·lents relacions entre els Mossos d’Esquadra i la
Policia Local, els dos cossos policials presents a la població. A
més, va aprofitar per destacar els serveis conjunts i els protocols
signats amb la Direcció General de Seguretat Ciutadana que,
segons va comentar, “són una eina que ha permès millorar molt
el servei policial”. Per la seva banda, l’inspector, Felip Garcia, va
destacar a l’alcalde el bon tracte personal i professional entre
els inspectors de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra i que
els seus objectius passen per “acostar el policia al ciutadà, respondre a les seves sol·licituds amb eficàcia, celeritat i eficiència”.
Garcia va fer una menció especial a la importància, com a valor
afegit, que aporta la col·laboració ciutadana en el treball policial.
Segons va explicar, “les denúncies i informacions ciutadanes
són una eina bàsica per a l’eficàcia policial”.
Garcia, va entrar al cos dels Mossos l’any 1991 i ha passat per
Barcelona, Berga, Girona i Lleida. A la capital del Maresme va
ser tercer en la línia de comandament amb l’intendent Joaquim
Balenguer, segon amb l’intendent Toni Flores i, des del mes
d’octubre, inspector en cap de l’ABP de Mataró.
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L’accés a l’IES Llavaneres, més
segur amb una nova vorera
L’accessibilitat a l’IES Llavaneres serà molt més
segura i còmoda per als seus usuaris gràcies
a la construcció d’una vorera a la carretera de
Mata. L’actuació implica el tall del carril de
sortida d’aquest vial durant mes i mig.
La carretera de Mata (avinguda Catalunya) ha quedat reduïda
a tan sols un sentit de la circulació, amb motiu de les obres
d’agençament de l’entrada a l’IES Llavaneres. L’objectiu de l’actuació és crear una vorera en el tram de la carretera comprès
entre el Passeig Verge de Montserrat i l’entrada de la finca de
Can Caralt, tram on es troba l’accés a l’Institut. La construcció
d’aquesta vorera permetrà que, un cop finalitzada l’obra, els
alumnes i professors puguin accedir al seu lloc d’estudi i de
treball de manera ordenada i en condicions molt més favorables i segures. El regidor d’Urbanisme i Obres Públiques de
El nou accés a l’IES millorarà les condicions de seguretat.
l’Ajuntament de Llavaneres, Antoni Jiménez, ha assegurat que
amb les obres de la nova vorera “s’aconseguirà que l’accés a
l’IES es faci d’una manera segura i ordenada per part de tots el
nicipi. Aquesta mesura obliga els conductors que viatgen des
estudiants del centre, cosa que actualment no succeeix ja que a
de Sant Andreu de Llavaneres fins a Sant Vicenç de Montalt a
la carretera no reuneix les condicions necessàries”. L’actuació
través d’aquesta carretera a escollir vies alternatives. El regidor
es pot portar a terme gràcies a una operació urbanística sense
Antoni Jiménez va explicar en què consistirien les restriccions:
la qual l’obra hauria estat impossible. La promotora urbanística
“Els dos carrils de la carretera, aproximadament durant un mes
que és propietària de dues finques que donen a aquest tram de
i mig, es veuran reduïts a un, el qual serà només d’entrada”;
la carretera de Mata ha decidit concentrar
per tant, s’ha establert un itinerari alternal’edificabilitat a l’interior de la finca i així ha
tiu per a la sortida del poble. “Per anar en
A causa de les obres,
pogut cedir part de la vorera a l’Ajuntament
direcció a Sant Vicenç de Montalt, es podrà
s’han habilitat dues vies fer pel camí de la masia, una alternativa que
de Llavaneres. En la mateixa operació, el
consistori ha pogut fer-se amb els terrenys i
alternatives per accedir a també estarà indicada tant a la sortida de
l’edifici de la masia de Can Riviere, que s’ha
l’autopista com a la carretera de Mataró”,
Sant Vicenç de Montalt: ha assegurat Antoni Jiménez. Una altra
de convertir en un futur molt pròxim en un
parc i en el casal de joves del municipi.
el Camí de la Masia i el possibilitat és agafar el Camí de la Llarga,
L’execució de l’obra, que es preveu que
que és de sorra però que s’ha arreglat per
Camí de la Llarga
estigui acabada a finals d’any, ha sofert alfacilitar el trànsit de vehicles abans que
guns retards a causa de diferents problemes
comencessin les obres de la vorera a la
imprevistos. Entre aquests, especialment cal
carretera de Mata.
destacar les intenses pluges que han caigut a finals d’aquesta
Des de l’Ajuntament s’espera que les molèsties que es putardor sobre el municipi, que han impedit en diverses ocasions
guin ocasionar als conductors a causa d’aquestes restriccions
l’inici de les obres amb total normalitat. A més, problemes tècnics
temporals en la mobilitat del municipi siguin el més lleus i durin
de serveis generals com clavegueram, xarxa elèctrica i d’aigua,
el mínim possible, i per això es destinaran tots els esforços nehan impedit en diverses ocacions l’inici de les obres.
cessaris perquè les obres es portin a terme amb tota celeritat.
L’actuació prevista requereix disposar d’un dels dos carrils
En qualsevol cas, es tracta d’una obra necessària per pal·liar
de la carretera de Mata. Per aquest motiu, la via ha quedat
el problema actual d’accessibilitat que pateixen els estudiants
restringida a un sol sentit de la circulació, el d’entrada al mui professors de secundària del municipi.

“”
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Noticíes
policia local
Seguretat

Recomanacions per
passar unes festes
nadalenques segures

La Policia Local recomana mesures de seguretat.

Els Mossos i la Policia Local proposen una
sèrie de mesures de precaució a l’hora de
comprar o marxar de vacances per poder
passar unes festes tranquil·les i segures.
S’acosta el Nadal, una època en què cal incrementar la
precaució per evitar disgustos. Tan sols cal seguir les senzilles recomanacions dels cossos de seguretat desplegats a
Llavaneres, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.
Cal anar amb compte amb els diners quan es compra als
mercats i als llocs públics; dur-los en un lloc segur (preferiblement
en una butxaca interior o en una bossa de mà ben agafada) i
no fer-ne exhibició innecessària. També és important anar amb
cura amb les compres que es facin amb targeta de crèdit (no
perdre-la de vista quan s’usa com a forma de pagament). És
important no apuntar el número secret en agendes o llibretes
susceptibles de perdre’s ni guardar-lo juntament amb les llibretes
d’estalvi i les targetes per evitar problemes en cas de robatori.
Els caixers s’han d’usar si estan ben il·luminats i a l’interior de
recintes tancats, fer-ho acompanyats i deixar-ho estar si es nota
la presència d’alguna persona amb actitud sospitosa.
Si es marxa uns dies de vacances, és important tenir en
compte una sèrie de mesures per tal de garantir que el domicili
sigui més segur mentre s’és fora. Cal procurar que els accessos a
casa reuneixin les mínimes condicions de seguretat, no difondre
que es marxa de vacances i no deixar a casa gaires objectes de
valor ni diners en efectiu; també es pot demanar a algun amic o
familiar que reculli periòdicament el correu i entri habitualment
al domicili perquè faci la sensació de seguir habitat.
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Seguretat

Llavaneres presenta un
alt índex de seguretat
El municipi de Llavaneres presenta un índex de seguretat molt
elevat. Així ho demostren les xifres dels mesos de juliol i agost
recollides pels Mossos d’Esquadra i la Policia Local. Al mes de
juliol es van registrar un total de 42 il·lícits penals (25 delictes
i 17 faltes), per 41 al mes d’agost (27 delictes i 14 faltes). La
majoria d’il·lícits detectats van ser en contra del patrimoni. El
juliol es van resoldre un total d’onze delictes (44%) i tres faltes
(17,65%) i a l’agost sis delictes (22%) i cinc faltes (35,71%).
Durant aquests dos mesos, un període de temps que es va
saldar amb 9 detencions, també es van registrar 4 delictes de
violència domèstica (tots resolts).
D’aquestes xifres es desprèn que Llavaneres és un municipi
molt segur, amb una mitjana de delictes molt inferior a la registrada a Catalunya i a Espanya; poc més de 4,2 delictes i faltes
per cada mil habitants, respecte als prop de 100 delictes (sense
comptar les faltes) per cada mil habitants que es registren tant
a Catalunya com a Espanya. Aquesta tònica s’ha mantingut
durant els mesos de setembre i octubre, tot i que encara no es
disposa de dades oficials, així que es tracta d’una bona notícia
per als ciutadans de Llavaneres, ja que la seguretat ciutadana,
un dels pilars per mantenir una bona qualitat de vida, sembla
totalment garantida al municipi.
Seguretat

S’informa sobre les normes
de tinença de gossos
La policia local va portar a terme entre els dies 28 de setembre i 12 d’octubre una campanya per detectar infraccions en la
normativa de tinença de gossos. La campanya, la voluntat de
la qual era més informativa que no sancionadora, va tenir com
a objectiu donar a conèixer entre els ciutadans els continguts
de l’ordenança municipal que regula la tinença de gossos, no
suficientment coneguda i respectada entre la població, i impulsar-ne així el compliment.
En total, la campanya ha comportat l’aixecament de vuit
actes a propietaris de gossos de Llavaneres, sis de les quals
tan sols tenien un caràcter merament informatiu (en la majoria
de casos van ser imposades perquè l’amo no havia recollit
les deposicions de la seva mascota). A més, es va produir un
avís, en aquest cas a l’amo d’un gos que, al contrari del que
indica la normativa, no portava morrió pel carrer, i es va imposar una acta sancionadora al propietari d’un gos que durant el
dia campava per la via pública del poble sense tutela de cap
persona, un fet que pot resultar perillós per a la resta de vilatans
i vilatanes. Per últim, cal esmentar que la campanya també va
servir per detectar i eradicar els diferents punts del municipi on
els propietaris portaven habitualment els seus gossos a fer les
seves deposicions.

llavaneres
i n fo r m a
Circulació

Seguretat

Seguretat

Millores en el
servei d’autobusos

Compra de material
d’emergència

La Policia Local en
formació contínua

El servei d’autobusos urbans de Sant
Andreu de Llavaneres ha estat objecte
d’alguns canvis. Com a conseqüència de
la reunió que va mantenir l’Ajuntament
amb els presidents de les comunitats de
Turó Blau i Sots del Figuerol (el passat 1
de setembre), que consideraven que les
seves respectives zones estaven desateses pel servei de bus del municipi,
s’ha actuat en dos fronts. En primer lloc,
s’ha creat una nova parada de bus al
carrer Sant Pere, per apropar el servei
a aquestes dues urbanitzacions. A més,
s’han ampliat els horaris de la línia que
recorre els diferents barris del municipi.
Abans, el bus llançadora que comunica
l’estació de Renfe amb el centre ampliava el recorregut dues hores al matí i dues
hores a la tarda per la resta de barris
de Llavaneres. Ara ho farà durant tres
hores al matí i tres a la tarda (el cap de
setmana mantindrà l’horari antic).

La Policia Local de Llavaneres ha
adquirit material divers procedent de
la Creu Roja. Es tracta d’una sèrie
d’aparells que el cos de seguretat pot
fer servir en cas d’accident o que pot
servir de gran ajuda si, per casualitat,
hi ha un metge a la zona d’incidència.
Entre el material comprat, destaquen
dues farmacioles amb un equipament
molt complet (cèdules d’immobilització,
mantes tèrmiques, etc.) i dos equips especials per obrir vehicles, necessaris per
accedir a l’interior dels cotxes sense
haver de trencar el vidre. També cal esmentar l’adquisició de senyalització per a
controls de carretera d’última generació,
de gran visibilitat diürna i nocturna, telescòpica i basculant perquè no es tombi
amb ratxes fortes de vent. A més, en un
futur pròxim la Policia Local i Creu Roja
signaran un conveni que propiciarà que
portin a terme cursos conjunts.

Els agents de la Policia Local de
Llavaneres segueixen treballant per
mantenir una formació contínua que els
permeti exercir la seva feina en plenes
condicions i garantir així la seguretat
més completa als habitants del municipi. El passat estiu, els membres del cos
policial van rebre classes especials de
formació per saber com actuar davant
situacions de risc; des del mes de setembre, un dels agents està estudiant el
primer dels tres mòduls d’educació viària que s’ofereixen a l’Escola de Policia
de Catalunya de Mollet del Vallès (a la
plantilla ja hi ha un policia amb dos dels
tres mòduls superats); dos agents estan
realitzant un curs per aprofundir en l’ús
del software de base de dades Acces
i dos agents més han portat a terme,
durant tot el mes d’octubre, un ampli
curs sobre les últimes modificacions que
ha patit el Codi Penal.

Posa fil a l’agulla
Webs
Tríptics
Logotips
Publicitat
Revistes

Demana informació: Tel. 93 790 45 46
Serveis integrals en
comunicació, imatge
i publicitat

C/ Sant Benet, 16-18 • Mataró • Tel. 93 790 45 46 • www.capgrosserveis.com
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Espai web
www.llavaneres.es
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El Futbol a Sant Andreu de Llavaneres
A començaments del 2006 celebrarem els 50 anys de la federació del Club Esportiu Llavaneres. És per això que aquests dies, i fins al 15 de gener, es pot visitar
a la sala d’exposicions del Museu Arxiu a can Caralt una exposició de fotografies
on podrem veure les diverses etapes del futbol a la nostra població des dels anys
20 fins a l’actualitat.

Entre els molts serveis que es
poden trobar al web de Sant Andreu
de Llavaneres, hi ha els anuncis de
les aprovacions sobre els projectes
d’obra i urbanisme. Amb un quants
clics és possible i ben senzill accedir
al document que es publica als diaris
i botlletíns oficials on hi ha dades com
les accions previstes i el pressupost.
Des de la construcció de la rotonda a
la Nacional II, la Urbanització del Camí
del Pla de la Torreta, o l’avinguda Pau
Casals, el portal és una bona eina per
estar informats dels projectes que el
consistori ha previst fer a la vila.

Convocatòries

El web permet també tenir constància
de les convocatòries d’oferta pública que
obre l’Ajuntament. Així, s’hi especifica
quina plaça es requereix, els terminis
per presentar-se i els requisits bàsics
que es necessiten.

Els inicis (1924-1939)
L’origen del futbol a Llavaneres cal situar-lo cap als anys vint. Un grup, format
per veïns del poble i estiuejants, tots ells entusiastes d’aquest nou esport varen
organitzar els primers partits. Es jugava aleshores en un camp a tocar de la riera,
propietat de can Caralt, on actualment hi ha el CEIP Serenavall. Cap al 1921 aquest
grup d’aficionats va iniciar les gestions per tal de constituir un club de futbol i que
van culminar l’any 1924 amb la constitució de la societat Football Club Llavaneras.
El 17 d’agost de 1924 es va inaugurar el camp que ara coneixem per can Mir, en
uns terrenys cedits pel Sr. Arcadi Balaguer, baró d’Ovílvar. L’equip del Llavaneres
i el de Caldetes es van disputar un trofeu patrocinat per l’Ajuntament. El resultat
va ser favorable al Llavaneres per dos gols a un. A començaments dels anys 30 el
camp de futbol es va situar en uns terrenys de l’hort de can Matas, on actualment
hi ha les cases de Lurdes. Era un camp petit que no feia les mides reglamentàries
i per això només hi podien jugar 9 jugadors per equip. Cap al 1934 el camp es va
traslladar a can Rosal. Durant la guerra civil es va incautar la casa del baró d’Ovílvar
i el club de futbol s’hi va instal·lar.
Els anys del Frente de Juventudes (1939-1955)
Un cop acabada la guerra el futbol es va organitzar, com a la majoria de poblacions,
al voltant del Frente de Juventudes. Es continuava jugant al camp de can Rosal i va
ser a la Festa Major de la Minerva de 1942 quan es va inaugurar el camp actual.
Als primers anys el camp no disposava de vestidors i els jugadors es canviaven
a casa d’en Joan Mora (can Felis) i a la casa d’en Josep Bosch, on també es guardava el material. Tots dos havien fet d’entrenadors en aquella època. També s’havia
utilitzat alguna vegada la Sala Matas i el local social del Frente de Juventudes al
damunt del cafè. Cada temporada s’organitzava una lliga amb els altres equips
del Frente de Juventudes de la comarca com el Montgat, Alella, Tordera, Sant Pol,
Argentona, Sant Vicenç, etc. Els equips que guanyaven la fase comarcal passaven
a disputar el Campionat Provincial. A l’any 1950 l’equip del Frente de Juventudes
Llavaneras va guanyar el Campionat Provincial.

Avanç POUM

L’usuari pot accedir a l’Avanç del
pla d’ordenació urbanística municipal
(POUM) i llegir l’informe ambiental i de
cartografia, a més d’observar els plànols
del projecte de planejament.
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Lleonart, Albuicet, Aliberas, Mario, Dorca, Radó, Robert i Gil.Torras, Isidre, Mora,
Perarnau, Matias i Torrents. Any 1968 (aprox.)
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Opinió

del conveni de turisme?
Partit Popular
Víctor Ros
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

El 2006, l’any del gran repte
ambiental per a Llavaneres.
Benvolguts,
Acabem un any que haurà estat molt productiu pel què
fa al medi ambient, encara que no en veiem els resultats de
forma immediata. Jo diria que hem embastat un programa
ambiciós i plenament encaminat cap a un futur més sostenible, buscant una millor qualitat de vida i sense defugir
la responsablitat compartida que tenim vers la comarca, el
país i el món.
Amb l’esperit d’aplicar el lema “pensar globalment, actuar
localment”, estem treballant per a dur a terme una gestió
correcta de tots els processos relacionats amb el medi, tant
els que tenen una implicació estrictament local, com els que
tenen una repercussió més global. Heus aquí, doncs, algunes
de les línies que aviat donaran resultats: en matèria de soroll,
a hores d’ ara ja s’haurà aprovat el mapa de capacitat acústica
del municipi, que s’ha elaborat al llarg d’aquest any. Això ens
permetrà regular tots els aspectes lligats a la contaminació
acústica, tal com estipula la legislació vigent.
Pel què fa a la gestió dels residus, a principis d’any es posaran en marxa tots els serveis previstos en el nou contracte
de recollida de residus i neteja viària: recollida selectiva de la
matèria orgànica, recollida de mobles i trastos vells, recollida
de restes vegetals, recollida comercial, entre d’altres.
Vull remarcar que durant uns mesos, estarem realitzant
obres arreu del municipi per soterrar els contenidors que
canviaran radicalment el paisatge urbà, Aquestes són infrastructures necessàries per a tothom, que s’ubicaran en
els indrets més apropiats; tant per l’accessibilitat, com per
a la recollida. També, aquest 2006 veurem néixer la nova
deixalleria, més gran i més equipada i, sobretot, molt més
accessible. L’esperit és de compartir-la amb els municipis
veïns de Sant Vicenç de Montalt i de Caldes d’Estrac.
Quan escric aquestes línies per a dirigir-me a tots vosaltres, dono per fet que ben aviat s’aprovarà en ple municipal
l’auditoria ambiental municipal. Aquest treball, ens situa en
el camí de la sostenibilitat i ens obre un horitzó de desenvolupament molt més respectuós amb el nostre territori.
Caldrà però, la col·laboració de la ciutadania per a seguir
treballant en el compliment de l’Agenda 21 Local i en el Pla
d’Acció Local i el Pla de Seguiment.
Finalment, vull fer-vos saber que és la vostra sensibilitat
ambiental, el què ens fa avançar vers un escenari de sostenibilitat. És per això, que us demano la vostra col·laboració
per a treballar colze a colze per Sant Andreu de Llavaneres,
per la millora del nostre entorn i qualitat de vida.

El Grup Municipal Popular, a través de l’Alcalde Víctor Ros,
vol sempre i amb tot el que han sigut convenis i acords sumar
sinèrgies per aconseguir els millors èxits per a la població de
Llavaneres que hi ha participat, i d’una manera destacada.
La signatura del conveni sobre turisme en aquest cas es va portar a terme
precisament a la nostra vila. També cal recordar un tema tant important,
com és el tema de sanitat. L’actual CAP anava instal·lat a Mataró i gràcies
a les bones gestions de l’Alcalde es va poder portar a terme a Llavaneres
i en el bell mig del poble, unint la vila amb Sant Vicenç de Montalt i Caldes
d’Estrac. El PP sempre ha posat i posarà els interessos dels llavanerencs
per damunt de qualsevol interès partidista i precisament per això el nostre
grup felicita a la regidora de promoció Econòmica Pilar Arnau pel seu treball.
I al mateix temps sempre hem sigut, som i serem partidaris -aquesta és la
nostra forma d’actuar- que el govern municipal té l’obligació de crear el marc
adient per al desenvolupament de polítiques actives..
Partit Socialista de Catalunya
Coneixedors de les possibilitats del nostre municipi i dels
municipis veïns, es van iniciar les converses per treballar
conjuntament en un dels aspectes potencials de desenvolupament, el turisme. És evident que contem amb potencials
importants amb els nostres restaurants, equipaments esportius, museus,
paisatge i costes però calia impulsar de manera coherent la nostra “marca”.
Les bones perspectives de treball conjunt amb els municipis veïns de Sant
Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac va fer possible obrir el diàleg a la cooperació a fi de construir una visió estratègica de cap a on volem anar, tenint
en conte a tots els agents implicats. Els objectius immediats són la diagnosi
que ha de permetre consensuar les directrius generals per redactar un pla
que ens asseguri la participació de tots els actors implicats i la generació
de riquesa per a les nostres poblacions.
La voluntat és aconseguir un desenvolupament de les potencialitats
turístiques sense perdre de vista la qualitat dels nostres municipis i fer que
no quedi com una política sectorial.
Gent de Llavaneres
Gent de Llavaneres sempre ha considerat oportuna la
col·laboració del nostre poble amb Sant Vicenç de Montalt
i Caldes d’Estrac. De fet, a mitjans de l’any 2004 ja vam
presentar una moció per tal de compartir el servei de radio
municipal, i el govern va rebutjar el projecte. Avui la nostra radio és una caricatura del que era en l’anterior legislatura, i tot, per la intenció del govern
de limitar la pluralitat d’opinions i fer callar les crítiques a la seva gestió. En
aquest sentit, trobem positiu unir les polítiques en matèria de turisme de les
tres viles, però abans de compartir la política turística amb els pobles del
nostre entorn, el govern ha d’obrir un debat intern amb l’oposició.
Grup Convergència i Unió
Durant el període de govern de CIU es va crear, per
primera vegada al nostre poble, la Regidoria de Promoció
Econòmica que va impulsar i crear totes les politiques de
promoció econòmica del municipi que actualment tenen continuïtat, es va
crear la primera festa del pèsol amb un gran èxit de participació, les primeres
jornades de productes típics de Llavaneres per promocionar la gastronomia
del poble, es van editar llibres i publicitat sobre Llavaneres, sobre la gastronomia, les seves costums i tradicions populars, es va estar present, per
primera vegada, a les Fires de Turisme de Barcelona i de Madrid i es van
aconseguir subvencions per promocionar el municipi tant de la Generalitat
de Catalunya, la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal.
La nova Regidoria de Promoció Econòmica va aconseguir implantar-se
dins de l’estructura del Govern amb unes funcions determinades respecte
el turisme i la promoció de Llavaneres per afavorir el comerç i la restauració
del municipi.
Sembla que aquesta feina exitosa del govern del CIU-GLL ha tingut resó
i ha fet rectificar el pensament de l’actual alcalde senyor Ros que va manifestar anys enrere que Llavaneres no tenia que fer politiques de promoció
ni de turisme.
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Serveis
Telèfons d’interès
Serveis
públics

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

Farmàcies

Farmàcia A. Guinart de Araztegui • Carrer de Sant Pere, 14 • Tel.
93 795 28 47
Farmàcia Arnau Solà • Clòsens, 4 • Tel. 93 792 61 99

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: Eduard Castro • 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

Biblioteques

Biblioteca de Sant Andreu de Llavaneres C/ Clòsens, 65 • 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

Agenda
DESEMBRE
Exposició
Exposició de fotografies “El futbol
a Sant Andreu de Llavaneres”.
Fins el 15 de gener a la Sala
d’exposicions del Museu Arxiu.
De dilluns a divendres de 17 a 20
h. Dissabtes d’11 a 14 h i de 17
a 20 h. Diumenges i festius d’11
a 14 h. Organitza: Museu Arxiu
de Sant Andreu de Llavaneres.
Tel.: 93 792 29 82

assistir a “Matiners”. Sortida des
del Passeig Jaume Brutau. Entrades a l’Àrea de Serveis Personals de Ca l’Alfaro fins el 10
de gener. Organitza: Regidoria
de Cultura. Tel.: 93 702 36 44.

2
7 divendres
27 divendres
Concert
A les 19:15 h, concert d’alumnes
a l’Escola de Música de Can Caralt. Organitza: Escola Municipal
de Música. Tel.: 602 082 449.

27 dimarts
Esports
Mòbilparc del 27 de desembre
al 5 de gener del 2006 al Pavelló poliesportiu. Del 27 al 30
de desembre, de 10:30 a 14 h
del matí i de 16:30 a 20 h de
la tarda. El 31 de desembre,
de 10:30 a 14 h i del 2 al 4 de
gener de 10:30 a 14 h del matí
i de 16:30 a 20 h de la tarda.
El 5 de gener de 10:30 a 14 h
del matí. Organitza: Regidoria
d’Esports. Tel.: 93 702 36 44.

GENER

27 divendres
Inauguració exposició
Exposició “En Patufet: cent
anys” a la Sala d’Exposicions
de Can Caralt, a la carretera de
Sant Vicenç, número 14. Fins
el 16 de febrer. Organitza: Museu Arxiu de Sant Andreu de
Llavaneres. Col·labora: Institució de les Lletres Catalanes i el
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

FEBRER
27 dilluns

1 diumenge
Arribada dels Patges
A les 18 h, arribada dels Patges Reials a la Plaça de la Vila.
Organitza: Comissió Cavalcada
de Reis. Col·labora: Regidoria
de Cultura.

5 dijous
Arribada dels Reis
A les 19 h, arribada de Ses Majestat d’Orient. Cavalcada per diversos carrers de Llavaneres i final
a la Plaça de la Vila. Organitza:
Comissió Cavalcada de Reis. Collabora: Regidoria de Cultura.

20 divendres
Teatre
A les 20 h, sortida al teatre per
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Audició musical
Audició d’alumnes a l’Escola de
Música de Can Caralt. Organitza: Escola Municipal de Música.
Tel.: 625 082 449.

TALLERS
Taller d’art
Dissabtes de 10 a 12 h, a Tangram, c/ Pau Casals, nº29, 2-4.
Organitza: Tangram. Tel.: 678
076 373
Curs de dibuix i aquarel·la
De Dilluns a dijous, de 16:30 a
19h, a l’Escola de dibuix i pintura
a l’Av, Catalunya, n138, baix 2a.
Destinat a nois i noies de 6 a 12
any. Inscripcions a l’escola de
dibuix i pintura, 50  mensuals.
Organitza: Regidoria de Cultura.
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Tel.: 678 076 373 (Carmen de la
Rosa) o bé 93 792 76 41.
Classes de sevillanes, rumbes, flamenc, clàssic espanyol i pasdoble
Classes per a infants i adults
(dimecres classes per nens de
18 a 19 h o de 19:30 a 20:30 h).
Organitza: Casa de Andalucía
i Extremadura de Sant Andreu
de Llavaneres. Col·labora: Regidoria de Cultura. Tel.: 93 792
75 91 (Cristina) o bé 93 792 75
04 (Manolo).
Natació extraescolar
Matrícula oberta pel curs 20052006 al Centre de Natació Mataró.
Organitza: Regidoria d’Educació
amb el suport de la Diputació de
Barcelona. Tel.: 93 702 36 44.

Tallers i Cursos per gent
gran
Taller de la Memòria. Nivell I
A càrrec de Joana Franco. Tots
els dilluns de 9.30 a 11 h
Flors de Bach
A càrrec de Margarita Mora.
Tots els dimecres de 16 a
17.30 h
Taller de la Memòria. Nivell II
A càrrec de Joana Franco. Tots
els dijous de 9.30 a 11 h
Tertúlia Literària
A càrrec de Joana Franco.
Dimarts de 15 a 16.30 h
Taller de contes
A càrrec de Joana Franco. Tots
els dijous de 15.30 a 17 h
Teatre
A càrrec de Raquel Maresme.
Tots els dijous de 11.15 a
12.45 h
Dibuix
A càrrec de Cecília Morales.
Tots els divendres de 09.30
a 11.30 h
Tai-Xi

A càrrec de Merche Rams.
Dimarts i dijous de 10.30 a
11.30 h
Preu: 7  dues sessions
Informació i inscripcions:
Servei d’Atenció a la gent gran.
Regidoria de Serveis Socials.
Àrea de Serveis Personals.
Dimarts de 9 a 13 h. Joana
Franco. Totes les sessions
són gratuïtes excepte tai-Xi
i natació. Durada: d’octubre
a juliol.

Piscina
Dimecres 9.30 a 11h. Preu: 11
/mes. Lloc dels cursos: Centre
Natació Mataró. Inscripcions :
Casal d’Avis. Paqui González.
Tel. 937927120

Activitats a la bibloteca municipal
La biblioteca de Sant Andreu de
Llavaneres tancarà l’any 2005
amb un munt d’activitats celebrades, tan pels petits com pels
grans. el passat 12 de novembre van començar les sessions
de cine-fòrum, que tindran lloc
una vegada al mes, i que està
organitzada per l’Intercanviador
de Llavaneres. La biblioteca, a
més, també ha rebut una sèrie
de visites escolarsdels alumnes

de les escoles de primària de
la vila, els CEIP Serenavall i el
CEIP Sant Andreu.

GENER
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Pel·lícula Luna de Avellaneda,
en el marc del Cine Fòrum de
l’Intercanviador. Col·labora:
Regidoria de Cultura.

llavaneres informa 23

Contraportada
Veïns
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Text i fotografia: Toni Rodon

“Des de Llavaneres es poden salvar vides
de molts nens i nenes del Tibet”
La solidaritat ve marcada per una premissa
clara: petites accions semblen poc importants
però ajuden el més necessitat. La presidenta de
la delegació de Granollers i Baix Maresme,
Lídia Montsant, ho té clar: l’altruïsme no té
límit i cal fer el màxim pels més pobres.

-Rokpa celebra el seu vint-i-cinquè aniversari amb una
exposició. Què podem trobar en aquesta mostra?
L’exposició ensenya les condicions de vida dures del Tibet
a través de l’orfenat de Sershul. Allà l’associació hi acull uns
cinquanta nens i nenes orfes d’entre vuit i catorze anys que
no tenen res per viure. Per això, el contingut de l’exposició és
una “mirada”. La mirada dels més petits que van ser recollits
malvivint al carrer, demanant menjar i comptant els dies entre
la marginació. És un orfenat que dóna educació als nens, a
través de la cultura tibetana, perquè quan siguin grans tinguin
més oportunitats socials i vitals. A l’exposició podem veure
fotografies de frustració i penúria, però també d’esperances
i de vitalitat.
-Uns valors i creences que han impregnat l’entitat des
dels seus inicis?
Així és. Avui encara recollim fons per seguir acollint nens i
nenes. De fet, qui vulgui pot col·laborar amb Rokpa de forma
directa o comprant fotografies. És una manera de fer petites
aportacions per una causa justa. Des de fa vint-i-cinc anys, els
diners van destinats a menjar, infraestructures o a l’educació.
Hi ha tants projectes per tirar endavant que qualsevol esforç,
per petit que sigui, és molt important. Rokpa fa 15 anys que
és al Tibet i té engegats més de 130 projectes necessaris. Cal
recordar que les situacions del Tibet són molt dures i incomprensibles. Només a tall d’exemple, hi ha un metge per cada 16.000
habitants i, sovint, els tibetans han de caminar grans distàncies
per arribar a un consultori mèdic. L’aigua potable només arriba
al 37% de la població i la taxa de mortalitat és altíssima. Recordo les experiències que expliquen la gent que hi ha anat.
Comenten que la majoria de nens i nenes van perdre els seus
pares de forma brutal i impròpia sota el nostre punt de vista.
A més, ho van fer quan eren molt petits. Quan els metges els
ofereixen només la seva companyia, la vida dels petits canvia
radicalment. De fet, des de Llavaneres tenim la sensació que
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Lídia Montsant treballa per millorar les condicions del Tibet.

fem poc, quan realment el que estem fent és molt.
-En aquest sentit, com valores la cultura solidària de
Llavaneres per tirar endavant projectes de tanta envergadura?
Estic molt contenta de com s’ha portat i de com es porta la
gent de Llavaneres. La seva gent és solidària, altruista i col·labora
contínuament amb tots els projectes que iniciem. Sense l’ajuda
d’un poble i de la seva empenta no seria possible organitzar
la solidaritat. Per això, només tinc paraules d’agraïment per a
tothom. Rokpa és un grup humà molt important i amb ganes
de fer coses.
-Com contribueix Rokpa en el futur dels nens?
Rokpa és conscient que el Tibet és un país d’una gran riquesa cultural però amb molta pobresa. Amb la nostra ajuda una
generació sencera s’han convertit en metges, professors, etc.
El nostre objectiu és oferir oportunitats als més petits.
- De cara al futur, quins són els objectius a assolir per
què millorin les condicions de vida al Tibet?
Els objectius esperem que siguin els mateixos o, almenys que
s’hagin reduït; mai que hagin augmentat, perquè voldrà dir que
hauran empitjorat les coses. La intenció és aconseguir que aquell
nen que es mor de gana, pugui menjar; que aquella nena que
contrau una malaltia, es pugui curar. Des de Llavaneres podem
fer que molts ulls brillin d’alegria. De fet, el nostre projecte ideal
seria que Rokpa no existís perquè voldria dir que no hi ha més
injustícies a afrontar. Malgrat tot, sabem que això és una utopia,
però cal que treballem per acostar-nos-hi. Treballarem sempre
per un món millor: des de Llavaneres fins al Tíbet.

