info

1

Revista municipal

Obrim les inscripcions
del cicle de formació
Forma’t 2021

Llavaneres
impulsa el projecte
‘Orienta’t’

Núm. 65

Abril ‘21

La vila reivindica
un any més el Pèsol
garrofal

llavaneres aprova
per unanimitat el
pla d’igualtat

2

sumari

sumari

Actualitat municipal

Fotografies: Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres

Llavaneres aprova per unanimitat el Pla d’Igualtat

04

Benestar Social convoca un paquet d’ajudes urgents

05

Obrim les inscripcions del cicle de formació Forma’t 2021
Llavaneres contracta dos conserges a
través de Plans d’Ocupació 2021

06
07

Coordinació: Regidoria de
Comunicació
Edició, Disseny i impressió:
Capgròs Comunicació S.L.
Dipòsit legal: B-43250/2007

Àlbum de fotos
La vila reivindica un any més el Pèsol garrofal

Edita: Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres

08

AjLlavaneres

Educació
Llavaneres impulsa el projecte ‘Orienta’t’

09

Els ‘consellers’ del Consell d’Infants hi diuen la seva

10

@AjLlavaneres
@AjLlavaneres

Cultura
Sant Jordi

12

Breus

13

Tribuna política
Opinió dels grups muncipals

AjLlavaneres
AjLlavaneres

14

L’entrevista
Mercè Armengol, il·lustradora

16
Fes-nos arribar la teva opinió
a través de les xarxes, amb
l’etiqueta #Llavaneres

Trobareu la versió digital de la revista a ajllavaneres.cat/revista
Ja reps el butlletí digital? Demana-ho a ajllavaneres/butlleti

carta de l’alcalde

3

carta de
l’alcalde

Bones vibracions
Hem estrenat la primavera i les sensacions van millorant, tot i que la pandèmia
continua molt activa. A nivell municipal,
s’obre una etapa molt engrescadora
perquè en aquests moments estem
tramitant un pla d’inversions molt i molt
important per a Llavaneres per al bienni
2021-2022. Aquest pla estarà dotat amb
2,7 milions d’euros, dels quals 2,2 milions
provenen de recursos propis -romanent
de tresoreria- i 500 mil euros són d’una
aportació de la Diputació de Barcelona.
Les necessitats, ho sabem, són moltes i
la nostra feina, a més d’aconseguir aquests
diners, és donar prioritat a aquestes reclamacions. Us avancem quines són les
inversions escollides. En primer lloc, pel
que fa a dotació econòmica amb 731 mil
euros, impulsarem la construcció d’un
centre ocupacional per a persones amb
discapacitat intel·lectual, que comptarà
amb una aportació de 126 mil euros de la
Generalitat de Catalunya. També apostem
per desencallar un pla d’asfaltatge de voreres i vials, amb epicentre a l’Ametllareda
(580 mil). Cobrirem la pista esportiva del

parc de Sant Pere (450 mil); invertirem
per fer possible la coberta i el bar del
camp de futbol (365 mil); i renovarem
els comptadors d’aigua (200 mil). Molt
destacada també és la inversió per a la
millora del clavegueram del grup Betlem
(300 mil). Finalment, hi ha altres partides
per a la instal·lació de punts de recàrrega
de vehicles elèctrics, per a l’obertura de
tres nous espais d’esbarjo per a gossos i
per a la pavimentació del camí de can Pi.
Una altra de les prioritats del govern
municipal és garantir la convivència
ciutadana. És per això que des de l’àrea
de Mobilitat i en complicitat amb la
Policia Local estem elaborant una nova
ordenança de circulació que inclourà una
regulació dels nous mitjans de transport,
els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP):
patinets elèctrics i altres. Us avanço que
serà restrictiva i que obligarà els conductors a uns mínims, amb l’objectiu de
vetllar per la seguretat de les persones.
La normativa corregirà l’anterior, que té
uns quinze anys d’antiguitat, i l’adaptarà
a la nova realitat.

A més, per contribuir a fomentar
l’ocupació, des del consistori un any
més impulsarem els plans locals d’ocupació, dotats amb 140.000 euros de
recursos propis. Entre d’altres, repetirem
l’experiència de la brigada jove, que té
un doble repte: afavorir l’ocupació i
reforçar els serveis municipals que més
ho necessiten.
Deixem enrere la celebració d’un Sant
Jordi i d’una Festa del Pèsol que, donada
la situació epidemiològica actual, no
hem pogut gaudir com ens agradaria.
Confiem, però, que amb l’avenç de la
campanya de vacunació ens anem acostant cada cop més a aquesta anhelada
normalitat. Mentrestant i un cop més,
tot el nostre reconeixement i suport al
personal sanitari i a totes les persones
i col·lectius que més estan patint els
efectes de la pandèmia.
Estem al vostre costat.

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

Nani Mora
Alcalde
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Llavaneres aprova per unanimitat
el Pla d’Igualtat
La Regidoria d’Igualtat impulsa
la posada en vigor del primer
pla d’igualtat intern de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres
El ple de l’Ajuntament va aprovar per
unanimitat, en la sessió del 30 de març,
el Pla d’Igualtat de dones i homes de
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
2021-2024. L’objectiu de la corporació
és promoure la igualtat d’oportunitats
entre el personal municipal i contribuir
a la sensibilització i a la transformació
socials. És una proposta de la regidora
d’Igualtat, Nadine van Loock, que s’ha
redactat en col·laboració amb la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials
del Maresme (FAGEM). Un cop entri
en vigor, aquest pla i els documents
que l’integren (diagnosi per àmbits, pla
d’acció i reglament de funcionament
intern de la comissió d’Igualtat) formaran
part de l’Acord de matèries comunes
de condicions de treball del personal al
servei de l’Ajuntament. el document és a
exposició pública al web de l’Ajuntament
(ajllavaneres.cat).
En la seva intervenció, la regidora Van

Loock, va assegurar que “per avançar cap
a una societat igualitària que deixi enrere
el model patriarcal androcèntric i sexista
en què encara vivim, cal fer esforços no
només promovent la igualtat de cara a
la ciutadania sinó també a nivell intern,
donant exemple en la pròpia organització
municipal”.
Per aquest motiu, la Regidoria d’Igualtat
impulsa la posada en vigor del primer pla
d’igualtat intern de l’Ajuntament de Sant

Ajuntament i Institut
commemoren el Dia de la
Dona
La Regidoria d’Igualtat va commemorar el Dia de la
Dona amb els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Llavaneres. Va ser un acte senzill de lectura del manifest del
8M en el qual, per evitar contagis, es van habilitar dos
escenaris diferents per evitar que els grups es barregessin.
A les dotze del migdia i a dos quarts d’una, a la
plaça de la Vila i al parc de Ca l’Alfaro, els alumnes
de 4t d’ESO de l’Institut van llegir, per grups d’aula, el
manifest del 8 de març, en commemoració del Dia de
la Dona. També es van recitar poemes reivindicatius.

Andreu de Llavaneres, que desenvolupa la
legislació vigent i recull l’avaluació d’una
diagnosi institucional sobre la situació en
relació a la igualtat de gènere del consistori.
van Loock va reconèixer que és una fita
important perquè encara queda molta
feina a fer: en mesures de conciliació, en
integració de l’enfocament de gènere en
el model de gestió de les persones, en
la vigilància de la salut i en formació del
personal, entre d’altres.

benestar social
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Benestar Social convoca un
paquet d’ajudes urgents
La Regidoria de Benestar Social
posa a l’abast dels veïns de Llavaneres una convocatòria d’ajuts
econòmics per ajudar les famílies
més vulnerables. Els ajuts inclouen
prestacions econòmiques i materials.
N’hi ha per a molts conceptes, des
d’ajuts per a alimentació i necessitats
bàsiques de subsistència, higiene
i/o vestit; ajuts de lloguer puntuals;
de suport escolar; per garantir els
subministraments bàsics (aigua,
gas i electricitat); per al condicionament bàsic de l’habitatge; per
a la compra de medicaments i/o
altres prescripcions mèdiques; per
a tractaments terapèutics; o per a
l’atenció de situacions d’urgents,
entre d’altres.
Podrà ser beneficiari dels ajuts,
qualsevol persona i/o família empadronada a Llavaneres, amb una
antiguitat mínima de sis mesos, i que

ara amb menors a càrrec, situació
d’atur o de subsidi o de subsidi
esgotat, absència d’ingressos, esgotament dels estalvis, receptor de
la renda garantida de ciutadania o
d’altres similars.

es trobi en una situació de dificultat
socioeconòmica. No es tindrà en
compte aquesta antiguitat en cas
que hi hagi risc social acreditat.
Els ajuts s’adrecen a persones
que es troben en les situacions de
vulnerabilitat o exclusió social, com

Tornen les assemblees de
Gent del Barri
Aquesta primavera posem en
marxa la tercera edició del projecte
de participació ciutadana ‘Gent del
Barri’, que es va estrenar al novembre
del 2019 amb l’objectiu d’estrènyer
el contacte amb la gent del poble
i de connectar amb els problemes,
les dificultats i les oportunitats amb
què es troben en el seu dia a dia.
Les primeres assemblees es van fer
presencials, en diferents equipaments
i espais de cada barri. A causa de
la pandèmia, les trobades es van
recuperar amb format virtual al mes
de novembre passat.
Al 2021, la Regidoria de Participació Ciutadana reprèn el projecte
de Gent del Barri amb la previsió
de mantenir el format telemàtic i
proposa una cita doble: al mes de
maig i al mes de novembre. Preneu
nota de les assemblees del vostre
barri del mes de maig -detallades
en el quadre adjunt-. Les reunions
es faran a les 19 hores mitjançant
la plataforma Zoom. A primers de

Ajuts psicològics
A més, des de la Regidoria d’Educació s’impulsa una convocatòria
per ajudar les famílies amb infants
i/o adolescents que requereixen
assessorament psicològic. Podeu
consultar-ne les bases al web de
l’Ajuntament. En aquest cas, el
procediment de demanda es realitza
a través de les comissions socials
dels centres escolars de Llavaneres.
Per a més informació,
contacteu amb
educacio@ajllavaneres.cat
ssocials@ajllavaneres.cat

Calendari de les assemblees
Dimecres 12 de maig
Sant Pere-El Balís
Jordi Roldós
Dijous 13 de maig
Can Sans
Teresa Vidal
Dilluns 17 de maig
Bell-Aire i l’Ametllareda
Gemma Martín

La Regidoria reprèn el
projecte amb la previsió
de mantenir el format
telemàtic

maig, al web municipal trobareu
un formulari per fer-nos arribar les
vostres preguntes per als regidors de
barri. A més, podeu seguir el procés
participatiu a la plataforma Decidim
Llavaneres. Tota la informació del
procés participatiu la trobareu al
web ajllavaneres.cat/barris21.

Dimecres 19 de maig
Montalt, Catà i Grup Betlem
Maria José Cano
Dijous 20 de maig
Centre
Nadine van Loock
Dijous 27 de maig
Canafort-El Puntó
Gerard Viladomat
Divendres 28 de maig
Avall, Matas i Can Amat
Xavier Noms
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Obrim les inscripcions del cicle de
formació Forma’t 2021
Els ajuntaments Sant Andreu de Llavaneres de Llavaneres i de Sant Vicenç de
Montalt tenen a punt una nova edició
del cicle de formació Forma’t. Seguint
l’aposta de l’any passat, a causa de la
pandèmia, la majoria de propostes de
formació es faran en línia. De nou, els
dos consistoris uneixen esforços per presentar una oferta formativa destinada a
emprenedors, comerciants, empresaris,
joves i persones en recerca de feina o
afectades per un ERTO. Un ampli ventall
de cursos i tallers per ajudar tots aquests
col·lectius a millorar la seva formació i
també per fer costat al teixit empresarial
que ara més que mai s’ha de reforçar
per sortir de la crisi. Són prop d’una
quarantena de propostes, la majoria
gratuïtes, i les inscripcions ja estan obertes. Al web municipal podeu sol·licitar
plaça per a les activitats programades
des de Llavaneres.
Els ajuntaments de Llavaneres i Sant
Vicenç impulsen una nova edició del
Forma’t, una proposta de formació ja consolidada a les 3 Viles, i que s’obre també
als residents a Caldes d’Estrac. Aquesta
nova edició del cicle de formació inclou
sessions dedicades a l’emprenedoria, el
comerç, la recerca de feina i els joves.
El Forma’t 2021 es va posar en marxa
aquest mes de març i s’allargarà fins al
desembre. Aquesta serà la novena edició

d’un cicle que vol fomentar la formació i
l’ocupació i que en els darrers cursos ha
estat un èxit. A Llavaneres s’ofereixen una
vintena de tallers i cursos que es faran

majoritàriament a través d’internet. Les
inscripcions estan obertes cal emplenar
un formulari que trobareu al web de
l’Ajuntament (ajllavaneres.cat).

Les activitats s’han programat en cinc blocs atenent el
perfil del participant a qui s’adreça l’oferta lectiva:

• Per a dones de més de 45 anys
• Per a comerciants, empresaris i
emprenedors
• Per a emprenedors i treballadors
afectats per un ERTO

• Formacions professionalitzadores
i de millora de l’ocupabilitat per a
persones en recerca i/o millora de
feina i persones afectades per un
ERTO
• Tallers d’eines de recerca de feina
per a joves de 16 a 29 anys

Les propostes estan organitzades per les regidories de Promoció
Econòmica dels dos municipis i per la Regidoria d’Ocupació de
l’Ajuntament de Llavaneres.

Llavaneres se suma de nou a la
jornada ‘Let’s Clean Up Europe!’
La jornada es farà diumenge 9 de maig al matí
Després de la pausa de l’any passat,
a causa de la pandèmia, Llavaneres es
compromet de nou amb aquesta jornada
europea. L’activitat es portarà a terme
diumenge 9 de maig al matí. Des del
consistori us convidem a sumar-vos al
Let’s clean up Europe 2021: obertes al
web les inscripcions. L’acció es farà per
grups i s’assignaran les zones de recollida
de residus. A més d’organitzar la jornada
del dia 9, l’Ajuntament de Llavaneres fa
costat a les accions complementàries que
portarà a terme l’alumnat de l’Institut
Llavaneres i també el CN El Balís, que
organitzarà l’acció dissabte 8 de maig.
Sant Andreu de Llavaneres torna a

implicar-se en la iniciativa ‘Let’s
Clean Up Europe!’, una gran
campanya a nivell europeu
que consisteix en la realització
d’accions de neteja en espais
naturals ubicats o propers
als nuclis urbans. Aquesta
jornada té com a objectiu fomentar el respecte a l’entorn i el civisme i
s’emmarca dins de la Setmana Europea
per a la Prevenció de Residus. Es tracta
d’una activitat oberta a tots els públics
ideal per aquells que vulguin realitzar
activitats familiars. Concretament, Sant
Andreu de Llavaneres celebrarà una
jornada de neteja de diferents zones

verdes del poble.
La participació del municipi en aquesta iniciativa
europea ha estat impulsada des de les Regidories de
Medi Ambient i Participació
Ciutadana, amb la col·laboració de l’ADF Serralada
de Montalt. L’organització
vetllarà pel compliment de les mesures
de seguretat per evitar contagis de covid-19 i cedirà material de treball a tots
els voluntaris.
El formulari d’inscripcions ja és obert,
i permet apuntar-se a la jornada de
manera individual o en grups.

promoció econòmica
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Llavaneres contracta
dos conserges a través de
Plans d’Ocupació 2021
L’Ajuntament de Llavaneres ha
dut a terme la contractació, a través de Plans Locals d’Ocupació de
dos conserges, que es finançaran
a través del Pla de Reactivació de
l’Ocupació que impulsa la Diputació de Barcelona per fer costat a la
població en un context de greu crisi
econòmica a causa de la pandèmia
de la covid-19.
L’activitat econòmica s’ha vist greument afectada com a conseqüència
de la pandèmia. En aquest sentit, el
mercat de treball ha estat un dels
principals afectats: s’ha incrementat
de forma substancial el nombre de
persones aturades.

A Llavaneres, la taxa d’atur és
d’un 11,75% , amb una variació
interanual del 34,73% respecte de fa
un any. El nombre total de persones
aturades al municipi actualment és
de 547 (dades actualitzades a finals
de gener de 2021. Font: Hermes-Diputació de Barcelona)
Davant d’aquesta situació, la
Diputació de Barcelona va aprovar
a finals d’any el Pla de Reactivació
de l’Ocupació amb la finalitat de
donar suport a la reactivació econòmica i la dinamització del mercat
laboral a través del finançament
als ajuntaments dels Plans Locals
d’Ocupació.

Noves banderoles per
personalitzar el comerç local

La Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i
Consum ha fet instal·lar banderoles
comercials al carrer de Munt. Se
n’han col·locat les primeres 31 unitats i s’ha obert un segon període
de sol·licituds. Els negocis que hi
estiguin interessats poden emplenar
un formulari que trobaran al web
de l’Ajuntament (ajllavaneres.cat).
Per formalitzar la petició, cal tenir

autorització dels propietaris dels
locals.
Les primeres banderoles s’han
instal·lat al mes de febrer. A més
del logo oficial del comerç de Llavaneres, a la lona hi destaca el nom
de l’establiment.
La Regidoria fa una crida entre els
negocis i comerços locals que també
vulguin personalitzar la seva façana
perquè sol·licitin una banderola.

La botiga virtual de
les 3 Viles manté les
inscripcions obertes

Els ajuntaments de Sant Andreu de Llavaneres,
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac, amb el
suport de la Diputació de Barcelona, han impulsat
la posada en marxa d’una plataforma de compra
per internet amb lliurament a domicili a les 3
Viles. És una oportunitat per adaptar les vendes
en línia i s’afegeix a les mesures per fer front als
efectes de la covid-19 en les empreses locals.
La plataforma de compra per internet i lliurament
a domicili de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt
i Caldes d’Estrac, comprales3viles.cat, està del
tot operativa i els comerços i serveis que encara
no s’hagin donat d’alta ho poden fer de manera
gratuïta.
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Àlbum de
fotos
Llavaneres reivindica un any
més el pèsol garrofal
Llavaneres va celebrar la 21a Festa del Pèsol, el cap de setmana del 17 i 18 d’abril, amb una proposta adaptada a l’actual
situació epidemiològica. Un dels moments més especials va
ser el lliurament del pèsol d’or a Can Farnés (foto dreta), pel
seu compromís amb la venda del pèsol garrofal de Llavaneres
des de fa dècades. El guardó el va recollir Joan Farnés de mans
de l’alcalde, Nani Mora, i de la regidora Teresa Vidal. A més,
es va celebrar una nova edició del concurs Llavamasterxef i
es va poder visitar la fira-mercat al parc del Primer d’Octubre
i degustar el millor pèsol en tres establiments de la vila, Vil·la
Minerva, Ca l’Arnau i Pins Mar. L’Ajuntament de Llavaneres vol
agrair l’esforç i la dedicació dels nostres pagesos, comerciants
i restauradors, que contribueixen dia a dia a fer del Pèsol de
Llavaneres un producte reconegut internacionalment.

educació

Llavaneres impulsa el projecte ‘Orienta’t’
El projecte està liderat per la Regidoria d’Educació i compta amb el suport de les
àrees de Joventut, Ocupació, Benestar Social i Comunicació, i de l’Institut Llavaneres
L’Ajuntament i l’Institut Llavaneres
han posat en marxa aquest curs 20212022 un projecte per ajudar les famílies
d’alumnes de 3r i 4t d’ESO en l’orientació
acadèmica de l’etapa postobligatòria.
L’Orienta’t s’ha estrenat durant el mes
d’abril, amb xerrades telemàtiques, i té
un doble objectiu: aportar informació
tant per si es vol continuar estudiant com
si s’opta per accedir al món laboral. Per
desenvolupar aquest treball, la Regidoria
d’Educació està desenvolupant un catàleg
informatiu i un espai web. El projecte
Orienta’t vol que joves i famílies tinguin
més recursos en relació a les oportunitats
educatives i l’accés al món laboral.
El projecte està liderat per la Regidoria
d’Educació i compta amb el suport de àrees
de Joventut, Ocupació, Benestar Social
i Comunicació, i de l’Institut Llavaneres,
a través del coordinador de l’ESO i de
l’orientadora.

El principal repte és facilitar continguts,
de manera senzilla i directa; i per fer-ho
s’apostarà pel desenvolupament d’un
portal al web municipal i d’una imatge
gràfica específica. A més, ja s’han estrenat
diferents accions adreçades a alumnes i
també a pares de 3r i 4t d’ESO. És el cas de
les dues xerrades que s’han ofert durant el
mes d’abril, dedicades a aprofundir en els
itineraris formatius, així com d’una sessió
per orientar els alumnes sobre l’elecció
d’assignatures optatives de 4t ESO i a
1r de Batxillerat, que l’Institut ha ofert
també durant l’abril. Abans d’acabar el
curs, al mes de juny, es programarà una
tercera sessió telemàtica.
La campanya es complementarà amb
el suport emocional en els processos
de canvi que ofereix el servei psicològic
municipal i amb les sessions d’orientació
individualitzada que s’ofereixen des de
l’Institut Llavaneres i des de l’Ajuntament.

Preinscripció per a nous
alumnes a l’Escola Municipal
L’Escola Municipal de Música afronta el nou curs escolar 20212022. Un curs que ha de recuperar progressivament la normalitat
acadèmica. Del 19 al 31 de maig, s’obrirà la petició de plaça per
als nous alumnes, que podran confirmar-la del 15 al 22 de juny
amb la matriculació. No hi haurà jornada de portes obertes però
es pot sol·licitar una presentació telemàtica trucant al telèfon 93
792 92 80 de dilluns a dijous de 16 a 20 h o a través del correu
electrònic escolamusica@ajllavaneres.cat. L’Escola Municipal
ofereix programes de formació per a totes les edats i nivells, així
com un ampli ventall d’ensenyaments instrumentals.

Acabant l’ESO: i ara què?
Quan acabeu l’ESO, tant si heu
obtingut el títol de graduat en
Educació Secundària com si no,
serà el moment de decidir si voleu
continuar estudiant o si opteu per
començar a treballar.
• Si voleu estudiar, podeu triar
fer batxillerat o bé cursar algun
cicle formatiu. Una altra opció és
un curs o taller de formació ocupacional, una sortida per tastar una
professió que us pugui interessar.
• Si voleu treballar, el primer pas
és explorar les vostres habilitats i
interessos, i a partir d’aquí descobrir els recursos de cerca de feina.
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Preinscripció per
al curs 2021-2022 a
les escoles bressol
municipals

La presentació de sol·licituds
de preinscripció a les escoles
bressol municipals de Llavaneres
es farà telemàticament entre
el 10 i el 21 de maig.
El procés d’admissió, preinscripció i matrícula als centres
públics es realitzarà seguint
les instruccions publicades
en el Decret 11/2021, de 16
de febrer, de la programació
de l’oferta educativa i del
procediment d’admissió en els
centres del Servei d’Educació
de Catalunya.
El procés de preinscripció a
les llars d’infants Minerva i Sant
Nicolau per al curs 2021-2022
serà per tramitació electrònica
i caldrà fer arribar emplenats
uns formularis pendents de
publicació al web de l’Ajuntament.
Un cop enviat el formulari, cal imprimir i signar el
document de preinscripció i,
acompanyat de la documentació requerida, lliurar-lo per
mitjans telemàtics a través
d’un correu electrònic a les

llars d’infants públiques (llardinfantspublicaminerva@gmail.
com i llardinfantspublicasantnicolau@gmail.com).
El termini per fer la sol·licitud
de preinscripció electrònica
finalitza a les 23.59 h de l’últim
dia del termini.
L’oferta de places a les escoles bressol municipals es farà
pública als taulers d’anuncis
de les llars d’infants municipals i a la pàgina web de
l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres; tindrà caràcter
provisional i estarà sotmesa a
possibles modificacions posteriors, que es faran públiques
pels mateixos mitjans. La relació
definitiva d’alumnat admès es
farà d’acord amb l’oferta final.
Per ser admesos en una escola bressol o una llar d’infants
pública, l’infant ha de tenir,
com a mínim, 16 setmanes a
l’inici del curs 2021-2022. Si
el centre té vacants al llarg del
curs pot admetre nens a partir
del moment que compleixin
16 setmanes.

Calendari
Publicació de l’oferta: del 5 al 7 de maig de 2021
Presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2021
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació
provisional: 1 de juny de 2021
Termini per presentar reclamacions: del 2 al 8 de juny de
2021
Sorteig del número de desempat: del 9 a l’11 de juny de
2021
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si escau, de la la llista d’espera:
15 de juny de 2021
Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2021

Els ‘consellers’ del
Consell d’Infants hi
diuen la seva
La Regidoria d’Educació va posar en marxa, el passat
mes de novembre, el Consell d’Infants del curs 2020-2021
del qual en formen part 24 estudiants, concretament dotze
alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles Jaume Llull
i Serena Vall. El Consell d’Infants 2020-2021 continua posant l’accent en el medi ambient i la sostenibilitat.
Alguns dels nous consellers expliquen què significa per a
ells ser representants del Consell d’Infants i què esperen
aconseguir formant-ne part.

Soc un alumna de 5è de
primària de l´escola Jaume Llull.
Ser del Consell d´Infants és
molt important per a mi perquè
jo sempre cada any intento tenir
algun càrrec, com delegada...i
com ara a 5è tenim moltes
coses doncs a mi m´ha tocat ser
al consell d´Infants, just el que
m´agrada. He tingut molta sort i
a sobre serà per tot el curs.
Martina P.

M’agrada ser conseller
perquè puc expressar opinions
i necessitats de tots els nens de
l’escola i així ajudo a millorar el
poble.
Roger Vilarrasa Portell

El fet de ser consellera sento
que és una gran responsabilitat i
m’agrada molt ser-ho.
Júlia Nogueras Fabré

Per mi és important estar en
el Consell d’Infants perquè sempre he volgut ajudar. Crec que
ho podré fer bé perquè hauré
de ser coordinadora i pensar en
què es pot millorar. També soc
amable, simpàtica i sé entendre
els altres.
A la reunió estarà el senyor
alcalde, la regidora d’educació i
companys d’aquesta escola i de
l’escola Serena Vall.
Ho haurem de fer molt bé i
apuntar molt per explicar als
companys de la classe què han
dit a la reunió.
Rita Verdaguer

educació

Per a mi és important estar
en el Consell d’Infants perquè
puc representar els meus companys i donar la nostra opinió
per millorar el poble.
Jan Martin López
Per mi ser del Consell d’Infants és un honor perquè puc
ajudar a nens i a nenes de la
meva classe a millorar moltes
coses.
També faig llaços amb altres
nens d’altres escoles i fem moltes activitats junts, com un equip
i m’agrada molt perquè veiem a
l’alcalde.
Per últim, la cosa que més
m’agrada és que aprenc coses
que abans no sabia. El que
em fa més feliç és complir les
propostes d’altres nens i nenes
tot i que siguin molt difícils i
impossibles jo faré el màxim per
aconseguir-les.
Carlos Martin

Estimada regidora.
T’escric aquesta carta per explicar-te què representa per a mi
haver estat escollit per representar al meu grup de l’escola.
És una gran responsabilitat per
a mi ser un dels representants
de la meva escola. Crec que podré donar idees al poble sobre
les necessitats que tenim els
nens i nenes de la meva edad.
Em comprometo a assistir
sempre que pugui i fer-ho el
millor possible.
Hugo Casares Delgado

Bon dia regidora d’Educació!
Escric aquesta carta per
expressar la il·lusió que em fa
representar als companys i companyes de la meva classe.
He sortit escollit i és una gran
responsabilitat representar les
idees de tots els nens i nenes de
la meva aula, tot i que és molt
difícil posar-nos tots d’acord, em
comprometo a fer-ho el millor
possible.
Fins aviat.
Imran Zbakh Chentouf

Vull ser conseller per representar a la meva classe i també
a la meva escola, i així traslladar
al Consell d’Infants les idees
dels meus companys de sisè
i amics del col·legi, per poder
millorar l’escola i el poble.
Daniel Pertusa

A mi m’agradaria estar al
Consell d’Infants perquè vull
ajudar a posar coses noves a
l’escola. Vull ajudar posant i
treient coses a l’escola.
A la reunió estarem més nens
i nenes de les altres escoles,
l’alcalde de Sant Andreu de Llavaneres i la regidora d’Educació.
Parlarem de coses de l’escola i
explicarem què ens agrada i què
no. Jo soc una bona consellera
perquè m’agrada ajudar, sé
escoltar, soc tranquil·la i amable.
Clàudia Roselló
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Per a mi, ser representant del
Consell d’Infants significa poder
ajudar a fer millores al poble i a
les escoles.
Júlia Pérez Castellà

Per a mi estar al Consell
d’Infants és molt interessant,
pots donar aportacions i opinar
de tot.
Marta Cano Oller

Ser representant en el Consell
d’Infants em sembla una gran
experiència. He pogut escoltar
noves propostes i millores. Estic
molt il·lusionada de poder-hi
participar.
Míriam Cerván Campo

A mi m’agrada ser consellera
d’infants, perquè puc proposar el que diguin els meus
companys de classe com per
exemple que arreglin coses del
carrer o de l’escola i intentar-ho
fer possible.
Clàudia Font

Per a mi ser consellera és
molt important ja que el poble
està en les nostres mans.
Judit Pérez Àlvarez

Em sento orgullós i feliç al ser
conseller. Sento que les coses
aniran bé i tindrem noves experiències amb altres nens.
Sento Jamaa Miyagawa
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Sant Jordi torna al carrer!
Llavaneres va viure una diada de Sant
Jordi ben especial. Tot el dia, els vilatans
van comprar roses i llibres a les paradetes
dels establiments comercials i de les entitats
locals. A més, la Regidoria de Cultura i
la Biblioteca van oferir un taller de punts
de llibre i una sessió de l’hora del conte
telemàtica. Alguns veïns van guarnir els
balcons amb motiu de la diada.

Mostra literària
Al web municipal ajllavaneres.cat/santjordi21, es poden consultar els guardonats
de la Mostra Literària de Llavaneres 2021.
A causa de la covid, aquest any tampoc
no hi ha hagut acte de lliurament de
guardons. La Mostra Literària de Llavaneres 2021 ha rebut 104 originals inèdits
escrits en català.

El Museu celebra el Dia dels Museus
El Museu de Llavaneres recupera la
celebració del Dia Internacional dels
Museus. L’acte tindrà lloc dissabte 15
de maig, a les 18.30 hores, i comptarà
amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música i de l’Institut Llavaneres.
Com a mesura de protecció a causa
de la pandèmia, es farà a l’exterior de
Can Caralt; i en cas de pluja s’haurà de
suspendre. Amb acompanyament de
música en directe, els assistents podran
conèixer les darreres adquisicions de la
pinacoteca municipal.

Properes exposicions
Fins al 16 de maig, la sala d’exposicions de Can Caralt acull l’obra
de l’artista mataroní Joaquim Bartra,
desaparegut al gener d’aquest 2021.
Es tracta de l’exposició ‘Sàtira gràfica’,
que presenta una selecció de dibuixos representatius de Bartra. L’artista,
advocat de professió, destaca pel seu
recull d’escenes vives que descriuen la
complexa, contradictòria i grotesca natura del comportament social de l’ésser
humà. Els dibuixos de Bartra donaran

pas, del 21 al 30 de maig, a les obres
dels alumnes de Visual i Plàstica de 4t
d’ESO de l’Institut Llavaneres. Tot seguit
i fins a les vacances del mes d’agost,
el Museu encara té una proposta més:
es tracta d’una exposició organitzada
per la Fundació Bassat i que donarà
a conèixer l’obra pictòrica de l’artista
Ameal. Es podrà visitar del 4 de juny
al 31 de juliol. L’horari del Museu és
de dimecres a divendres de 17 a 20 h;
dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; i
diumenges i festius d’11 a 14 h.

Breus

Mor el pare dominic Fra
Ramon Figueras
El pare dominic Fra Ramon Figueras
Bonamusa va morir el 4 de març en
una clínica d’Asunción, al Paraguai,
on estava ingressat des de feia onze
dies a causa de la covid-19. L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
lamenta aquesta terrible pèrdua i vol
mostrar públicament l’agraïment i
el reconeixement a la figura de Fra
Ramon Figueras, que durant 23 anys
va treballar incansablement per fer
més digna la vida de les classes més
oprimides de l’Amèrica Llatina.
Nascut a Llavaneres el 23 de maig
de 1957 i batejat quinze dies després a l’església parroquial de Sant
Andreu, Ramon Figueras va sentir
des de ben jove la vocació per la
vida religiosa. El 20 de desembre
de 1975 va prendre els hàbits a
València i l’any 1983 va ser nomenat sacerdot a Barcelona. Figueras
estava llicenciat en Teologia i també
en Flosofia i Ciències de l’Educació,
i des de feia anys era professor a la
facultat de Ciències i Teologia de

la Universitat Catòlica d’Asunción.
Ramon Figueras era molt més que
un religiós intel·lectual: la seva vida
era fer el bé i ajudar les persones
que més ho necessitaven. Mogut
per aquesta necessitat vital, l’any
1992 va marxar a l’Argentina, però
el seu destí seria un altre. El primer
viatge a Paraguai va arribar el 23
de febrer de 1998, amb 40 anys. A
partir d’aleshores, només va tornar
a Catalunya de visita.

Nou espai web públic
de recepció de queixes
ciutadanes
L’àrea de Transparència va posar
en marxa el 12 d’abril, un nou espai
web de recepció de queixes, suggeriments i comentaris adreçat als
veïns de Llavaneres, que es podrà
consutar de manera pública.
El nou sistema de formulari de
contacte amb l’Ajuntament suposa dos canvis destacats. En primer
lloc, s’aposta per unificar els dos
formularis que han estat actius
els darrers anys: ‘Contacta amb
l’Ajuntament’ i ‘Incidències a la
via pública’. El segon repte és que
a partir d’ara i en compliment de
la llei de Transparència puguem
disposar d’un espai web públic on
es puguin consultar les preguntes i
també les respostes que els ciutadans
reben per part de la corporació.
Això garantirà que el veí pugui
fer seguiment de la seva consulta,
sempre de manera anonimitzada, i
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Estrenem caseta de
fusta al parc Sunsi
Móra
L’Ajuntament de Llavaneres continua
fent les millores previstes al nou parc
Sunsi Móra, tal com es va anunciar en el
moment d’obrir-lo al públic. Al desembre es van instal·lar nous jocs infantils,
pensats per als més petits; i aquests dies,
els infants ja poden estrenar la nova
caseta de fusta.
Al parc s’hi pot accedir a través de les
dues portes ubicades al carrer de Salvador
Espriu i l’horari de les instal·lacions és
de dilluns a diumenge de 10 a 21 hores.
Es demana respecte per les normes d’ús
del parc i pel descans dels veïns, i també
que es doni compliment a les mesures
sanitàries: distància i ús de mascareta
en majors de 6 anys.

Reobrim l’espai
d’esbarjo per a
gossos
La Regidoria de Sanitat ha reobert
la zona d’esbarjo per a gossos ubicada
a l’Ametllareda, que a l’octubre es va
haver de tancar en compliment d’una
sentència judicial.
Els serveis tècnics municipals han hagut
de redactar un projecte d’instal·lació de
l’espai abans de poder tornar a obrir-lo.
El recinte obre de les set del matí a les
deu de la nit.

Torna ‘L’Estiu, a
Llavaneres’!

reforçarà la transparència del tracte
amb el ciutadà. S’hi accedirà a partir
d’aquest enllaç, a partir de dilluns
12, a les 9 del matí.
De moment, aquest canvi no
afecta el formulari de recepció de
consultes ciutadanes que el consistori
té actiu a través de l’aplicació mòbil
LlavaneresAmbTu, i que us podeu
descarregar tant per a Android com
per a IOS.

Torna el Casal d’Estiu de Llavaneres
amb totes les mesures de seguretat per
evitar contagis de covid-19. Les inscripcions estaran actives del 24 de maig a
l’11 de juny, de manera telemàtica, a
través del web ajllavaneres.cat/casal21.
El casal s’adreça a infants de 3 a 12
anys (P3 a 6è de primària) i comptarà
amb diverses activitats de lleure, jocs,
esports i tallers, dinamitzades per l’empresa Quiràlia. Es farà del 28 de juny
al 30 de juliol i del 30 d’agost al 10 de
setembre de 2021. Les activitats tindran
lloc a l’Escola Jaume Llull durant el mes
de juliol i a l’Espai Labandària durant el
mes de setembre. Per informar-ne les
famílies, el 20 de maig, a les 19 hores,
s’oferirà una reunió virtual. Podreu trobar tota la informació al web municipal
ajllavaneres.cat/casal21.
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Fem Igualtat, fem
pedagogia

Predicar o practicar
l’ètica en la política

Normalidad

La societat i el món avancen i cal que la institució
que regeix part de la vida
dels vilatans no se’n quedi
al marge. Per això estem contents que el
ple de març aprovés el Pla d’Igualtat de
l’Ajuntament.
Alguns us podeu preguntar com és que
en primer lloc s’ha aprovat el pla intern i
no pas un acord més ampli que impliqui
la totalitat de la ciutadania. D’una banda
perquè estem convençuts que cal que
l’Ajuntament prediqui amb l’exemple i
que sigui un pilar d’aquest futur igualitari
que volem construir entre tots. El primer
pas cal doncs que sigui des de dins abans
d’exigir res a fora. D’altra banda, no ens
n’amaguem, perquè és quelcom a què la
llei ens obliga. No dur-lo a terme seria una
irresponsabilitat cívica i política perquè els
ens supramunicipals tindran la potestat de
no concedir recursos tècnics i, fins i tot,
algunes línies de subvenció als ajuntament
que no el tinguin vigent.
La Regidoria d’Igualtat ha aconseguit
el consens dels grups municipals i això
sempre és un plus d’energia que estem
segurs que servirà perquè qualsevol
membre de la corporació defensi i vetlli
per al compliment del Pla. De més a més,
que també serveixi per produir l’energia i
la sinergia necessària per bastir i tramitar
el Pla d’Igualtat de la ciutadania i que
puguem fer de Llavaneres una vila més
lila, més lliure, més viva. Una vila del futur
que avanci i que deixi enrere una societat
heteropatriarcal, sense bretxes salarials ni
sostres de vidre. Integradora i conscient
que la meritocràcia no és un valor que et
dona ni el sexe ni la procedència.
Per tot això, celebrem els èxits de la
regidoria i ens emplacem a seguir remant
amb tothom qui vulgui ser part d’aquest
vaixell que és el futur del nostres infants.
El seu futur serà igualitari o no serà.

Actualment no s’entén
la política sense l’ètica i la
transparència. L’honestedat,
el respecte per les normes
i per allò públic és clau. Els diners públics
són de tothom i cal treballar en totes
aquelles mesures que permetin controlar-ho.
Quan es pren possessió del càrrec cal
presentar una declaració de bens i interessos per veure si durant un mandat els
ingressos o el patrimoni d’un polític han
augmentat i de quina manera. A més a
més, es registra l’activitat professional
per evitar incompatibilitats, ja siguin en
contractacions a familiars dels polítics com
en duplicar feines a l’administració.
A Llavaneres s’han trencat les normes, no
es practica una política neta. Per això, vam
demanar al govern el control de la dedicació dels regidors i l’actualització de les declaracions de bens i interessos. No només
no s’ha pogut controlar la dedicació sinó
que s’ha alterat la manera de cobrar les
assignacions dels regidors a govern per
poder cobrar quantitats importants com a
dietes i no com a sou.
Ètica significa no aprofitar la posició per
afavorir familiars en contractar serveis
com a regidor; i respectar el compromís
de dedicar el temps que has promès al
càrrec i pel qual t’has posat un sou; i també que no pots convertir el sou en dietes
per evitar pagar la seguretat social.
Així, ètica vol dir no enganyar ni abusar
del diner públic. Ens preguntem què
significa l’ètica per a l’equip d’ERC. Per
a Junts descobrir aquestes irregularitats
ha sigut decebedor i som contundents
denunciant-ho. Fa un any es va aprovar
el codi ètic i de bon govern on es parla
d’integritat i exemplaritat. Un document
d’aquesta importància no pot ser paper
mullat. Cal que ho tornin a llegir i deixar
de predicar per començar a practicar.

Ya falta menos.
Recuperaremos la normalidad. Una normalidad que en
numerosas ocasiones oigo
decir que será diferente, que habrá “una
nueva normalidad”. Nuestra lectura es en
positivo.
La nueva normalidad nos mostrará cómo
lo que antes era ordinario, será ahora
extraordinario, lo que antes era normal,
ahora será excepcional.
Abrazar a un amigo, visitar a nuestra
madre, ver nuestras caras descubiertas,
compartir un vino en el bar, será extraordinario, y le daremos un valor superior al
de antes. Los que desgraciadamente se
fueron para siempre, ya no están a tiempo, nosotros sí.
Aquella calle por la que nunca habíamos
paseado, aquel bar al que nunca habíamos ido, aquella tienda que no conocíamos, disfrutemos de todos los rincones de
nuestro maravilloso pueblo. Los amigos
que hemos confirmado y a los que hemos
desconocido.
Nuestro pueblo también va a recuperar
la normalidad, seamos capaces también,
en política, de hacerla excepcional. En
nuestra mano está, como Regidores,
centrar nuestra labor en la recuperación
de los valores de nuestro pueblo, antes
de necesidad ordinaria y ahora extraordinaria. El civismo, la limpieza, la seguridad,
la recuperación económica y comercial, y
la convivencia ciudadana, serán más que
nunca objetivo primordial.
Necesitamos todos un esfuerzo más,
mantengamos las precauciones, tenemos
cada vez más cerca el final a esta pesadilla. Respetemos las normas, las restricciones, solamente así alcanzaremos la
extraordinaria normalidad.
Ciudadanos de Llavaneras, conseguiremos
llegar, y no olvidéis que cuando llegue la
normalidad, lo hará para quedarse.

Esquerra Lavaneres

JuntsxLlavaneres

Cs Sant Andreu de llavaneres

@ercllavaneres

@juntsllavaneres

@cs_llavaneres

@erc_llavaneres

@juntsxllavaneres

15

tribuna
política

Accions a dur a terme
pel grup Popular

Més Participació, més
transparència

Verano y bolsas de
basura

El grup municipal del
Partit Popular de Sant
Andreu de Llavaneres
centra la seva actuació
principalment en tres grans branques
d’acció: més neteja a la nostra població,
més seguretat ciutadana i reducció dels
impostos.
Paral·lelament i com és lògic, el que
pretenem és la millora de la qualitat de
vida de tots nosaltres.
Sense perdre de vista els tres punts anteriors, els nostres esforços van adreçats
a:

Ja ha passat més d’un
any des de que es va
declarar la crisi sanitària
provocada per la Covid.
Més d’un any ple de neguits: ERTES,
malalties, familiars que ens han deixat i
una llista inacabable de desgràcies. Però
també ha provocat que les persones,
d’una forma o d’una altra, estiguin més
al dia de l’acció política.
Com ja sabeu, de les desgràcies n’hem
d’aprendre sempre alguna lliçó i aquesta no serà l’excepció. L’Ajuntament ha
de ser present sempre, en els moments
bons i en els moments dolents. És per
això que el nostre grup municipal, Movem Llavaneres, ha presentat una moció
al plenari de març demanant precisament això, més participació ciutadana,
més transparència.
La nostra institució municipal disposa
d’un seguit de Consells i Comissions ja
creades amb l’objectiu principal d’obrir,
d’una manera bidireccional, el flux d’informació i demandes del nostre poble.
Si se’n fa un bon ús, esdevenen unes
eines molt útils tant per a la ciutadania,
que pot fer arribar d’una manera més
efectiva les seves necessitats, com per al
propi Govern, que pot encaminar i redirigir les seves accions polítiques a cobrir
les necessitats reals del municipi. Però
alguns d’aquests Consells o Comissions
estan desactivats, per això demanem a
l’Ajuntament que els reactivi i que, si es
fa necessari, se’n creïn de nous.
La població de Llavaneres és gent
compromesa i participativa, sempre ho
han demostrat tirant endavant un munt
d’entitats i associacions que han farcit la
nostra vila d’activitat i actes que ens han
fet gaudir a totes i tots de molt bones
estones. Creiem que és necessari escoltar-la i empoderar-la. La veu del poble
ha de ser la veu de l’Ajuntament.

El pasado 31 de diciembre de 2019 venció
la contrata de recogida de
basuras y limpieza de la vía
pública, por tanto llevamos 16 meses
con la contrata pendiente de una nueva
licitación.
Nuestro municipio, hace ya varios años
que tiene problemas para absorber la
cantidad de residuos que se genera.
Es por esta razón que muchos vecinos
de Llavaneres se quejan, sobre todo en
verano, cuando nuestra población se incrementa por la llegada de familias que
tienen segunda residencia. Es en verano
cuando nuestro municipio debería tener
mejor aspecto ya que el turismo sigue
siendo una fuente importante de ingresos para nuestro tejido empresarial. El
verano pasado pudimos ver las zonas
de contenedores a rebosar un día detrás
de otro. Ahora afrontamos un nuevo
verano en la misma situación.
Que esta contrata vencía el 31 de
diciembre de 2019 lo sabemos todos
desde hace ya más de 10 años. El
actual gobierno ya estaba gobernando nuestro municipio en el mandato
pasado. Por esto se deberían haber
empezado los estudios para la nueva
licitación por entonces. A preguntas de
esta Regidora en el pleno de marzo, el
Regidor del ramo afirmó que en este
momento nos encontramos en la fase
de estudios previos a la convocatoria de
la nueva licitación. Todavía no se sabe
cuándo tendremos nueva contrata. Este
asunto es de una prioridad para la vida
y la economía de Llavaneres. En nuestra
opinión se ha actuado muy tarde y por
ello volveremos a pasar otro verano en
el que las bolsas de basura serán de
nuevo las protagonistas en lugar de
que Llavaneres ofrezca a ciudadanos y
visitantes la limpieza que merecemos.

- La creació d’un parc d’habitatges
socials en règim de lloguer per aquelles
famílies o persones que ho necessitin en
moments determinats.
-Reparació de les voreres i vials urbans
que ho precisin de tota la població, des
de la platja fins al Montalt.
-Fer costat a l’equip de govern en la
finalització de les obres del pavelló poliesportiu. Creiem que és imprescindible
per a tots els llavanerencs.
-Impulsar l’actual govern municipal a
realitzar una acció de suport als nostres
empresaris i comerciants, que estan
patint les conseqüències econòmiques
de la pandèmia que estem vivint.
-Millora i reparació de la xarxa de clavegueram.
En definitiva, treballarem per impulsar
totes les actuacions que puguin millorar
la situació dels nostres veïns i donar
suport a totes les accions que el govern
porti a terme i que tinguin com a
objectiu aquesta finalitat, que no és un
altre que la millora de la nostra qualitat
de vida.
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merCè armengol
Il.lustradora

Treballava al camp de l’Odontologia fins que deixa de banda l’activitat professional per dedicarse de ple a la ”carrera de ser mare”. El 2002 s’inicia en la tècnica de l’oli i des de llavors, no
ha deixat de pintar. Ara treballa en el projecte ‘Missé’, que es dirigeix al públic infantil fent
incidència en els valors i trenca la barrera del paper per convertir la protagonista en una nina.
De la Biologia a la il·lustració de
contes infantils, un canvi molt gran?
Sí, un canvi molt gran, interessant i mai
programat: el destí.
Com va descobrir aquesta vocació?
La maternitat n’és la culpable. En ser
mare, vaig capgirar l’ordre de les meves
prioritats aparcant la meva professió per
dedicar-me a la família, “a la carrera de
ser mare”. Dibuixar i pintar van esdevenir
la vàlvula per desconnectar a estones dels
nens, tot i que són ells els que han estat
sempre la meva font d’inspiració.
Va pensar mai que s’hi dedicaria professionalment a la il·lustració?
No. La pròpia vida i les circumstàncies
viscudes són les que m’han conduit pel
camí de dedicar-m’hi.
Com recorda la seva primera novel·la,
‘Natasha, història d’una adopció’?
Una història il·lustrada plena de vivències
carregades d’amor, il·lusió, alegria, felicitat,
goig, excitació, intriga... d’emocions infinites. Què va representar per a la família
explicar al món aquella vivència? Donar a
conèixer la meravellosa experiència de viure
una adopció: no és la carn i la sang sinó
el cor i l’amor els que ens fan pares i fills.
L’única diferència que hi ha entre un
fill biològic i un fill adoptat, és l’embaràs
i el part, que no són millors ni pitjors,
únicament són diferents.
Ara ens presenta la Missé per recuperar la nena petita que portem
dins... Inconscientment potser sí.
Quan vaig començar a pensar
en un nou projecte, volia un únic
protagonista i tot i que els meus
fills han estat sempre la meva principal font d’inspiració i fins ara els
protagonistes dels meus contes, van en

pack de quatre i no els podia separar. Així
doncs havia de buscar un nou origen
d’inspiració i com que sempre m’inspiro
en fets reals se’m va ocórrer que podia ser
jo mateixa de petita: Missé, que és com
a casa m’han dit tota la vida (sobrenom
de Maria Mercè).
Un conte que treballa l’educació en
valors; en aquest camp la maternitat
deu haver estat un gran aprenentatge...
Correcte! Ningú no neix ensenyat.
“Educar és tot allò que fem quan no
estem educant”, és a dir, els nens aprenen molt més del que veuen que fem
que del que els diem que han de fer.
El pensament dels nens és molt lògic i
conseqüent i ells pensen el mateix del
nostre. Només pel fet de conviure amb
nosaltres, veuen la nostra relació amb
altres persones, veuen com afrontem
els problemes, com argumentem i com
actuem de forma responsable. Ells van
assimilant el nostre sentit de la responsabilitat i els nostres valors. Una cosa

molt important, de forma voluntària
i involuntària, és que prediquem amb
l’exemple.
Quin és el seu proper projecte? Ja té
alguna idea voltant pel cap?
Afermar i fer créixer el projecte Missé.
Missé no és només un llibre. Missé neix
del dibuix i poc després, al seu voltant
sorgeix una història plena de valors. A
mesura que l’anava creant vaig sentir
la necessitat de traslladar la tendresa
de la història de la Missé més enllà de
les paraules i dels dibuixos, i convertir-la
en una nina suau i amorosa que tots
poguéssim abraçar.
Ben aviat podrem abraçar-la així com
també a la seva inseparable conilleta
Dory. A ambdues podrem vestir-les amb
diferent robeta i guardar-les, posar-les a
dormir o endur-nos-les de viatge en la
seva maleta.
Quins són els seus referents literaris?
En qui s’inspira o s’ha inspirat? N’hi
ha varis, però, J. L. Witterick, escriptora
canadenca, em va captivar amb la seva
primera novel·la “El secret de la mare”. És
una emotiva història de coratge i altruisme,
narrada en primera persona des de quatre
punts de vista diferents. De costum, escric
sempre en primera persona i narrativament,
llegir aquest novel·la, m’inspira sempre
abans de començar a escriure.
I per Sant Jordi, quina ha
estat la seva tria aquest
any?
“Science and Cooking,
Physics Meets Food, From Homemade to Haute Cuisine”,
l’obra basada en el popular
curs de Harvard, explora la
base científica de per què
funcionen les receptes.

