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carta de 
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Decisions responsables i meditades

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

 Una inesperada cinquena onada de la 
pandèmia ens ha fet estar a punt d’haver 
d’anul·lar, per segon any consecutiu, la 
nostra festa major d’estiu. La situació 
sanitària s’ha complicat d’una manera 
que ningú preveia i les administracions 
hi hem hagut de fer front.

Com a consistori, la nostra prioritat 
ha estat treballar per assegurar una 
festa major segura i intentar no sus-
pendre La Minerva, com l’any passat. 
Trobar l’equilibri entre les restriccions 
necessàries i l’aposta per donar aire a la 
nostra gent i no tornar a perjudicar de 
nou el món cultural, tan castigat per la 
covid-19. Decisions responsables, preses 
després d’analitzar a fons la situació i 
de treballar per garantir els protocols 
de seguretat.

El programa d’activitats de l’estiu inclou 
altres propostes, com ara els concerts 
de Can Caralt els divendres d’agost. 
Confiem poder-les mantenir, sempre 
atents a les novetats que es produeixin en 
relació a la propagació de la pandèmia. 
Ens adaptarem a la situació i us anirem 
explicant totes les novetats a través del 

web municipal i de les xarxes socials de 
l’Ajuntament. 

A més del calendari festiu, aquest mes 
de juliol ha estat notícia que les obres 
del pavelló municipal enfilen la recta 
final. Us podem avançar que l’equipa-
ment s’inaugurarà el 4 de setembre, si 
la situació sanitària ho permet. Serà un 
acte a porta tancada, amb invitació i 
control d’accés, justament com a me-
sura de seguretat. Però ben segur que, 
més endavant, tothom tindrà ocasió de 
visitar el nou recinte esportiu, pioner a 
Catalunya en molts aspectes, sobretot 
perquè és sostenible energèticament. 
Dies enrere, la nova secretària general 
de l’Esport de la Generalitat va poder 
comprovar en primera persona que és 
un equipament innovador i referent. 
Obrir-lo al públic i oferir-lo als nostres 
esportistes serà una gran satisfacció per 
a tot el consistori després d’anys i anys 
de feina i entrebancs.

La planificació del nou sistema de re-
collida d’escombraries està sent un altre 
dels cavalls de batalla en aquest equador 
del mandat. Apostem per deixar enrere 

les bateries de contenidors -les soterrades 
estan obsoletes i velles- i passar a la reco-
llida porta a porta dels residus. Cada dia, 
una fracció, a la porta de casa, a excepció 
del vidre. L’estadística demostra que, un 
cop superada l’adaptació inicial, aquest 
sistema permet millorar notablement la 
qualitat del reciclatge de residus i reduir 
els impropis. En aquests moments estem 
reciclant el 60% de la brossa que produïm 
però volem anar més enllà.

Cuidar el nostre planeta és justament el 
que ens reclamen els nostres infants, fills 
i nets. Va quedar demostrat en la cloenda 
del curs 2020-2021 del Consell d’Infants 
de Llavaneres. El lema del curs ha estat, 
novament, l’ecologia i la sostenibilitat, i 
com a treball final, els alumnes ens han 
fet arribar tot un seguit de missatges de 
conscienciació social i col·lectiva. Ho te-
nen claríssim: «El planeta pot viure sense 
nosaltres, però nosaltres no podem viure 
sense ell» Són el futur i es mereixen que 
lluitem per ells.
 

Nani Mora
Alcalde

Visita de la 
secretària general 
de l’Esport, Anna 
Caula
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El nou pavelló, amb grades 
telescòpiques i sostenible, 
s’estrenarà al setembre

 La previsió és enllestir aquesta primera 
fase durant l’estiu i poder estrenar el 
pavelló al mes de setembre: quedarà 
pendent la segona part de l’obra. Durant 
el mes de juliol, la Regidoria d’Esports va 
convidar les entitats esportives a fer-hi 
visita d’obres.

Una de les curiositats és que el nou 
Pavelló d’Esports de Llavaneres tindrà 
grades telescòpiques manuals i grades 
portàtils. Les telescòpiques tindran una 
capacitat per a 184 espectadors i les 
portàtils abatibles podran encabir 96 
persones. Són vuit estructures amb dotze 
seients cadascun; estaran guardats en 
un magatzem i s’utilitzaran quan sigui 
necessari donar cabuda a més públic.

D’altra banda, el condicionament de 
l’exterior del pavelló està inclòs en la 
segona fase del pavelló, que s’ha previst 
dins del Pla d’inversions 2021-2023. 
Aquesta segona fase també ha d’incloure 
la construcció dels vestidors i del gimnàs. 
Aquests serveis estaran situats a la planta 
subterrània del pavelló, que ara ja s’ha 
construït. La previsió és que les obres 
s’acabin durant el 2023. La segona fase 
del pavelló tindrà un cost aproximat de 
3.043.500 euros.

Un instal·lació capdavantera
L’edifici del pavelló poliesportiu està 

situat a la zona d’equipament esportius 
de Llavaneres, en la qual l’any 2008 ja 
s’hi va construir el camp de futbol mu-
nicipal. El nou pavelló té una superfície 
construïda de 1.724 m2, amb una sala 
esportiva de 45x32 m, una coberta a dues 
aigües i una alçada lliure interior de 8,50 
m i una alçada màxima de 14,50 m. Les 

Les obres de la primera fase del 
nou Pavelló d’Esports de Llava-
neres enfilen ja la recta final

dimensions de la pista són superiors a 
les establertes per l’estàndard de PAV-3 
definit pel Consell Català de l’Esport. Es 
preveu la possible divisió en tres pistes 
transversals. Aquest edifici conté també 
uns espais per a l’allotjament de grades 
mòbils i espais destinats a magatzems i 
serveis de pista.

El disseny i l’execució de les obres del 
pavelló s’ha fet sota els criteris de consum 
d’energia gairebé nul i una bona part del 
tancament, tant interior com exterior, s’ha 
realitzat amb fusta, atès que es tracta d’un 
material de molt baixa petjada ecològica 
en el conjunt del seu cicle.

L’obra ara acabada correspon a la 

primera fase de les actuacions previstes 
i queda pendent la construcció futura, 
a la planta inferior del nou edifici, dels 
vestidors i de les sales d’activitats dirigi-
des, i al costat de l’edificació, d’un volum 
annex destinat al vestíbul pel públic, un 
bar i espais per a les entitats esportives.

Visita d’Anna Caula
El passat 16 de juliol, la secretària ge-

neral de l’Esport de la Generalitat, Anna 
Caula, va visitar les obres del nou pavelló. 
El consistori va aprofitar l’avinentesa per 
demanar més recursos al Govern per 
finalitzar les obres, de les quals encara 
hi ha pendent la segona fase.
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Llavaneres invertirà 5,5 
milions d’euros fins al 2023

 El govern municipal té a punt un pla d’inversions per al bienni 2021-2022 dotat amb 5,5 milions d’euros. La 
majoria dels fons provenen de recursos propis -romanent de tresoreria- i de crèdits, i el consistori també compta 
amb aportacions de la Generalitat de Catalunya, a través del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), i de la Diputació 
de Barcelona. En aquests moments, el consistori té un endeutament del 16%, que permet finançar algunes de les 
inversions a través d’un crèdit bancari. Hi ha tres tipus d’inversions, en funció de la durada de l’actuació:

Actuació: Millora del clavegueram 
del grup Betlem

Import: 327 mil euros

Actuació: 2a Fase del pavelló 
municipal

Import: 3.043.500 euros

Actuació: Marquesina per al 
camp de futbol

Import: 180 mil euros

Actuació: Renovació dels 
comptadors d’aigua

Import: 200 mil euros

Actuació: Obertura de tres nous 
espais d’esbarjo per a gossos

Import: 36 mil euros

Actuació: Cobertura de la pista 
esportiva del parc de Sant Pere

Import: 314 mil euros

Actuació: Renovació de voreres 
de l’Ametllareda. 1a fase

Import:  279 mil euros 

Actuació: Pavimentació del carrer 
de can Pi

Import: 40 mil euros

Actuació: Construcció d’un 
centre ocupacional per a persones 
amb discapacitat intel·lectual

Import: 730 mil euros*

*Cal afegir-hi una aportació de 
126 mil euros de la Generalitat de 
Catalunya.

Actuació: Bar del camp de futbol

Import: 160 mil euros 

Actuació: Instal·lació de punts de 
recàrrega de vehicles elèctrics

Import: 76 mil euros

Actuació: Renovació de vials i 
voreres de Llavaneres

Import: 213 mil euros

BLOC
1

2021

BLOC
3

2021
2023

BLOC
2

2021
2022

Altres 
inversions
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Llavaneres amplia la xarxa 
wifi municipal

El Casal de Joves 
torna a l’activitat

El Casal de Gent 
Gran, obert de 
nou

L’oficina de 
turisme, oberta al 
juliol i l’agost

 La Regidoria de Noves Tecnologies està 
ampliant la xarxa municipal de connexió 
a internet, Wifi_Llavaneres. Fins ara, 
funcionava als equipaments municipals 
(Ajuntament, Ca l’Alfaro, Escola Municipal 
de Música, Casal Jove i els dos equipa-
ments esportius). Amb aquesta nova fase 
també podreu connectar-vos a la xarxa 
a l’Espai Labandària (que actualment 
dona seu a algunes entitats de la vila), 
a la piscina municipal i a l’Oficina de 
Turisme ubicada al barri de Sant Pere-El 
Balís, reoberta aquest estiu. Per tirar 
endavant aquest projecte, la Regidoria 
de Noves Tecnologies compta amb el 
suport dels serveis tècnics municipals.
La darrera ampliació de la xarxa es va fer 
al mes de novembre de 2020. Aleshores 
es van instal·lar antenes amb connexió 
wifi al pavelló i al camp de futbol i es 
van adequar les antenes de la resta 
d’edificis municipals.

Com us hi podreu connectar?
En aquest perímetre de cobertura, els 

usuaris hauran de connectar-se a la xarxa 
que porta el nom de WIFI_Llavaneres. 
Immediatament després d’acceptar 
les condicions de navegació, els inter-
nautes podran accedir a un servei de 
Wi-Fi gratuït.

 El Casal Jove ha estat un dels serveis 
més afectats per la pandèmia: l’equipa-
ment va tancar al març del 2020 i, fins al 
moment, no s’havien donat les circum-
stàncies epidemiològiques per permetre’n 
la reactivació. L’evolució de la pandèmia, 
però, va facilitar la decisió i, des de l’1 de 
juliol, el Casal torna a estar obert, tal com 
va explicar la regidora Nadine van Loock.

De la gestió de l’equipament, se 
n’encarrega una empresa externa que 
va contractar l’Ajuntament per cobrir els 
mesos d’estiu. Recordem que el casal 
està ubicat al parc de Can Rivière i que 
s’adreça a joves de 12 a 25 anys. A més 
de l’ús de les instal·lacions, els usuaris 
podran gaudir de diferents activitats, 
com ara tallers, durant tot l’estiu. L’horari 
d’obertura és de dimarts a dissabte de 
16 a 20 hores.

 La gent gran de Llavaneres ja pot 
retrobar-se de nou al casal, tot complint 
les mesures de seguretat. L’equipament 
ha estat tancat des del març de 2020 
a causa de la pandèmia. El Casal de la 
Gent Gran de Llavaneres està situat a 
l’avinguda de la Mare de Déu de Mont-
serrat, 35. L’horari d’estiu és de dilluns a 
divendres, de 9 a 13 i de 16 a 19 hores, i 
dissabtes i diumenges, de 16 a 19 hores.

 Situada al passeig de la Riera, l’oficina 
ofereix informació especialitzada i de 
qualitat a les persones que visitin el mu-
nicipi aquest estiu. Llavaneres reforça la 
seva condició de municipi turístic i podrà 
oferir un millor servei als visitants que 
s’allotgen, per exemple, en el més d’un 
centenar d’habitatges destinats a l’ús 
turístic registrats. L’equipament té com 
a objectiu promocionar turísticament la 
vila i fomentar el coneixement dels seus 
recursos naturals, patrimonials i establi-
ments d’interès. L’horari és de dimecres a 
diumenge (inclosos festius), de 10 a 14 h.

L’Oficina de Turisme atén i ofereix ma-
terial en català, castellà, anglès i francès. 
A més recull estadístiques d’usuaris per tal 
d’avaluar el propi funcionament i establir 
millores futures.

actualitat municipal 

Nou projecte

 La Regidoria està treballant en un nou projecte que també resoldrà una necessitat 
tecnològica de primer ordre: es tracta de la instal·lació de punts de recàrrega de vehi-
cles elèctrics, que té un pressupost de 76 mil euros i que el consistori ha inclòs en el pla 
d’inversió del bienni 2021-2023.
Es tracta d’un projecte transversal que compta amb el suport de les regidories de No-
ves Tecnologies, Mobilitat, Medi Ambient i dels serveis tècnics municipals.
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Llavaneres i Sant Vicenç renoven l’acord de 
col.laboració en matèria de zones blaves

Llavaneres aprova 
definitivament la nova 
ordenança de 
circulació

 Els alcaldes de Sant Andreu de Llavaneres, Nani Mora, i de 
Sant Vicenç de Montalt, Víctor Llasera, han renovat l’acord 
de col·laboració per a l’ús gratuït compartit de places d’apar-
cament de les zones blaves d’ambdós municipis. La durada 
del nou conveni és de quatre anys.

Els veïns de Llavaneres que disposin del distintiu de resident 
en vigor podran aparcar de manera gratuïta i sense limitació 
horària al carrer de la Pau, a l’avinguda de Montaltnou i al 
carrer de la Pica d’Estats de Sant Vicenç de Montalt.

Els dos alcaldes han volgut destacar “la importància de la 
bona entesa i col·laboració entre municipis veïns de cara a 
millorar els serveis que s’ofereixen a la ciutadania”. També 
s’han felicitat perquè “aquest acord beneficia els veïns de les 
dues poblacions, ja que els facilita la mobilitat en zones de les 
dues poblacions que visiten amb molta assiduïtat”.

Amb la renovació de l’acord, els veïns de Llavaneres que 
disposin del distintiu de resident autoritzat vigent, podran 
continuar aparcant els seus vehicles de forma gratuïta i 
il·limitada a:

• Carrer Pica d’Estats: àrea qualificada com a zona blava, 
ubicada a tocar del complex comercial i esportiu.

• Carrer de la Pau: àrea sense asfaltar reservada exclusi-
vament per a residents, ubicada a tocar del passeig marítim.

• Avinguda Montaltnou: aparcament de la zona esportiva.
En el cas dels veïns de Sant Vicenç que disposin de distintiu 

vigent del seu municipi, també podran continuar aparcant 
gratuïtament i sense restricció horària als següents llocs de 

 L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres té en vigor 
la nova ordenança de circulació. Entre altres aspectes, 
aquesta normativa regula l’ús dels patinets elèctrics, que 
formen part dels anomenats Vehicles de Mobilitat Perso-
nal (VMP). La seva presència a la via pública ha crescut 
de manera exponencial durant els darrers mesos i amb 
la nova ordenança es vol deixar clar què està permès i 
què no com a conductors d’un patinet elèctric. Un dels 
aspectes més destacats és que l’edat mínima permesa 
per circular amb un vehicle de mobilitat personal i cicles 
de més de dues rodes són els 15 anys.

Per explicar la nova normativa viària als joves, que són 
els principals usuaris dels patinets elèctrics, la Regidoria 
d’Educació i la Policia Local van programar un cicle de 
xerrades a l’Institut Llavaneres. Les xerrades van anar 
a càrrec dels agents de la Policia.

A més de la definició detallada de tots els aspectes 
relacionats amb el trànsit de vehcicles, el nou text 
normatiu inclou un quadre d’infraccions i sancions 
de circulació. En el tauler d’anuncis podeu consultar 
l’ordenança.

Llavaneres:
• Aparcament de la zona de mar: àrea sense asfaltar, ubi-

cada a tocar de l’estació de Renfe.
• Aparcament de la zona de mar: àrea qualificada com a 

zona blava, ubicada a tocar de l’estació de Renfe.
• Aparcament de sorra ubicat davant del CAP Sant Andreu 

de Llavaneres.
Aquestes àrees d’aparcament estan ubicades en llocs estra-

tègics de les dues poblacions i faciliten l’accés a serveis bàsics 
per a la ciutadania com els consultoris mèdics, els equipaments 
esportius, la platja o l’estació de Rodalies.



8

Àlbum de 
fotos

Intens cap de setmana de Festa 
Major de La Minerva 2021

 Hem fet test d’antígens, hem reduït aforaments i horaris per protocol covid.

 I diumenge, espectacle itine-
rant de la companyia Pep Callau 
i els Pepsicolen pels carrers del 
poble i fins a Sant Pere.

 I també missa solemne de La 
Minerva.

 Dissabte, Room Escape jove, 

concert d’homenatge a Queen, 

fira d’atraccions i d’artesania.

FOTOS
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Sant Pere 2021

 L’homenatge als pescadors va donar pas al 
Concert de Sant Pere amb Exel Grup. Gràcies als 
veïns i a la Regidoria de #Cultura per mantenir les 
nostres tradicions! #Llavaneres.

Suspensió dels focs
 La Regidoria de Cultura i Festes argumenta la decisió de sus-

pendre els focs artificials de la Festa Major de La Minerva 2021, 
arran del rebrot de la covid. Per una banda, la platja de Llavaneres 
té una extensió molt petita i un accés únic que fa inevitable la 
concentració de persones ja que els focs sempre han estat un dels 
moments de més afluència de públic. Per l’altra, la situació d’alerta 
per risc d’incendis no fa possible que els focs es puguin traslladar 
al nucli urbà, seguint el model dels multifocs de la Festa Major de 
Sant Andreu 2020, per la proximitat a zones verdes i residencials.

 I dilluns es va celebrar la cantada d’havaneres amb els Pescadors de l’Escala.

 I també diumenge, al vespre i a la 

nit, doble concert amb l’orquestra 

Maravella.

 També va 
actuar La 
Inestable.
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Gent del Barri s’acomiada 
fins a la tardor

 La tercera edició de les assemblees de Gent del Barri ha servit 
per reforçar aquest projecte de participació ciutadana i assegurar 
una quarta edició per a la propera tardor. En les assemblees del 
mes de maig hi van participar un total de 87 persones i s’hi van 
recollir centenars de preguntes, demandes i suggeriments. Un total 
de catorze hores de debat amb veïns de tots els racons del poble 
que han servit per acostar la política municipal a tots els barris.

La valoració per part de la Regidoria de Participació Ciutadana 
d’aquesta nova edició de Gent del Barri és molt positiva, i també 
ho són els comentaris recollits per part dels participants al final de 
cadascuna de les set sessions que, a causa de la pandèmia, s’han 
tornat a fer de manera telemàtica, com al novembre del 2020.

 L’Ajuntament de 
Sant Andreu de Lla-
vaneres ha aconse-
guit per segon any 
consecutiu el Segell 
Infoparticipa, que 
atorga la Universitat 
Autònoma de Bar-
celona (UAB). L’ava-
luació del 2020 ha 
tornat a atorgar el 
segell de qualitat i 
transparència infor-
mativa al web muni-
cipal ajllavaneres.cat, 
que compleix el 92% dels objectius. Al 2018, el consistori ja 
va rebre una menció amb el 87% dels compromisos exigits 
pels experts. L’any passat es va obtenir el 94% dels objectius.

El regidor de Transparència, Gerard Viladomat, va recollir 
dilluns 10 de maig el guardó, en una sessió a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) a càrrec del Consell Certificador, 
encarregat d’avaluar cada any la qualitat de la comunicació 
pública.

El regidor de Transparència agraeix la tasca del Consell 
Certificador del Mapa Infoparticipa perquè contribueix a 
reactivar i a promoure la transparència informativa dels 
organismes públics. Així mateix, manté el compromís de 
Llavaneres a favor d’una comunicació pública de qualitat, 
oberta i transparent.

Llavaneres obté el Segell 
Infoparticipa 2020

Llavaneres debat la nova 
ordenança de civisme

 L’Ajuntament de Llavaneres ha portat 
a terme una consulta pública de manera 
prèvia a l’aprovació de la nova ordenança 
de civisme i convivència ciutadana, en 
compliment de la llei de transparència. 
Mitjançant un formulari al web municipal, 
del 21 de juny al 5 de juliol, els veïns van 
poder fer arribar suggeriments i propostes 
en relació a la nova normativa. En total 
vam rebre la participació de 17 persones.

La nova ordenança té com a objectiu 
preservar l’espai públic com a lloc de convi-
vència perquè tothom pugui desenvolupar 
en llibertat les seves activitats de lliure 
circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple 
respecte a la dignitat i als drets dels altres i 
a la pluralitat d’expressions culturals, políti-
ques, lingüístiques i religioses i de manera 
de vida diverses existents a Llavaneres. Com 
destaca la regidora d’Igualtat, Nadine van 
Loock, s’ha de garantir el “dret col·lectiu a 
realitzar-nos personalment, políticament i 

socialment” i aquest fet “comporta assu-
mir també els deures de la solidaritat, el 
respecte mutu i la tolerància”.

L’ordenança estableix normes que 
afavoreixen el normal desenvolupament 
de la convivència ciutadana, el bon ús i 
gaudi dels béns d’ús públic, així com la seva 
conservació i protecció; i regula una sèrie 

de mesures per fomentar la convivència i el 
civisme a l’espai públic, identifica quins són 
els béns jurídics protegits, preveu quines 
són les normes de conducta en cada cas 
i sanciona aquelles que poden pertorbar, 
lesionar o deteriorar tant la pròpia con-
vivència ciutadana com els béns que es 
troben a l’espai públic.
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‘Can Caralt, obert per vacances’ 
torna els vespres d’agost

 Els divendres d’agost, al vespre, a Llavaneres són sinònim 
de bona música a la fresca, en un entorn incomparable. La 
Regidoria de Cultura i Festes ens presenta el cartell del festival 
‘Can Caralt, obert per vacances’ 2021, que aquest any porta 
quatre propostes musicals els dies 6, 13, 20 i 27 d’agost, 
a les 22 hores, als jardins de Can Caralt. A més, els dos 
darrers divendres, mitja hora abans, gaudirem de l’actuació 

d’alumnes de l’Escola Municipal de Música Llavaneres. Com 
cada any, el rètol del festival va a càrrec d’un artista local. 
En aquest cas, des de l’Ajuntament volem agrair i reconèixer 
la feina de la il·lustradora Mercè Armengol. 

Aquest any, a causa de la pandèmia no hi haurà servei 
de bar i caldrà reservar l’entrada prèviament. Els formularis 
de reserva s’obriran dilluns 26 de juliol.

Divendres 6 d’agost Divendres 13 d’agost Divendres 20 d’agost Divendres 27 d’agost

22 h. Agustí Burriel 22 h. Lídia Pujol 21.30 h. Clara Requejo, 
piano i veu
22 h. Ignasi Terraza trio

21.30 h. Cris Aceña i Júlia 
Sabater, piano
22 h. Les Fourchettes

Agustí Burriel és una de les veus 
més reconegudes i sol·licitades en-
tre les formacions de swing i blues 
de Catalunya. Apropiar-se del 
repertori de Frank Sinatra i defen-
sar-lo amb solvència i personalitat 
pròpia no és gens fàcil ni a l’abast 
de tothom. Conscient del repte 
que suposa, Burriel s’envolta d’un 
grup de músics de primera línia 
per crear la millor atmosfera en 
aquest particular tribut, recordant 
The Voice.

‘Farem la revolució i la tornarem a 
fer’, aquest és un concert revolu-
cionari, amb cançons reivindicati-
ves i un personatge que fa moltes 
preguntes. Aquest personatge va 
a l’escola dels Somiatruites, on 
aprèn que les seves possibilitats 
i les dels altres són infinites. Per 
això decideix ‘Fer la revolució i 
tornar-la a fer’ com una actitud de 
vida. Lídia Pujol es farà acompan-
yar a la guitarra per Pau Figueres 
en aquest concert.

Ignasi Terraza és un dels músics de 
jazz més valorats a casa nostra, i 
compta amb un ampli reconeixe-
ment internacional. El seu és un 
jazz mediterrani, extrovertit, obert, 
còmplice, que ens pot recordar el 
swing d’Oscar Peterson, la sensibi-
litat de Bill Evans i la murrieria de 
Tete Montoliu. El trio el completen 
el reconegut contrabaixista Horacio 
Fumero i el solvent bateria Esteve Pi.

A Cappella! és un espectacle on 
l’únic protagonista és la veu. Amb 
un repertori que fa homenatge 
als grups vocals femenins dels 
anys 50 i els 60, Les Fourchettes 
reivindiquen amb certa dosi d’irre-
verència el Barbershop, un gènere 
tradicionalment masculí que 
tanmateix fan seu per intepretar 
des d’estàndards de jazz a temes 
de pop rock actual.

Mor l’activista cultural i cronista de 
la vila Quim Bertran

 Llavaneres ha de dir adéu a una persona de referèn-
cia en el món cultural local. Quim Bertran marxa a 
l’edat de 89 anys però el seu llegat es mantindrà viu 
en la memòria col·lectiva. A més d’activista cultural, a 
Bertran se li ha d’agrair haver posat la llavor del que 
anys després es convertiria en l’actual Museu Arxiu 
de Llavaneres i sobretot d’haver-nos explicat amb 
imatges l’evolució de Llavaneres durant més de 
30 anys, des de la dècada dels 70 fins fa pocs 
anys. L’Ajuntament de Llavaneres vol expressar 
l’agraïment per la seva tasca cultural i cívica, 
d’un valor incalculable, i vol manifestar el 
condol a la família i els amics.

 El Museu Arxiu de Llavaneres acull, fins 
al 26 de setembre, l’exposició ‘4 artistes 
4’, una mostra col·lectiva dels artistes 
guanyadors del V Concurs de Pintura i 
Escultura del Museu Arxiu. Els artistes de 
l’exposició d’enguany són: Rosa Solano 
(1r premi); Miquel Arnau (2n premi) i 
Pere Bàguena i Mireia Oliva (3r premi).
Del 10 al 24 d’octubre, Rosa Codina 
ocuparà les parets del Museu, i del 29 
d’octubre al 21 de novembre s’hi podrà 
veure la mostra ‘25 anys de la Companyia 
Inestable de teatre’.

El Museu Arxiu de 
Llavaneres acull 
l’exposició ‘4 artistes 4’



12 salut

Cuidar la nostra salut 
mental, el primer pas

 La Regidoria de Salut Pública vol 
donar a conèixer SOM Salut Mental 
360, una plataforma digital vinculada 
a l’Orde Hospitalària de Sant Joan de 
Déu que neix amb la voluntat de ser 
un referent en matèria de salut men-
tal a escala nacional i internacional i 
que compta amb la participació de 
l’infermer llavanerenc Jordi Mitjà. La 
pandèmia ha fet aflorar molts proble-
mes psicològics i emocionals entre la 
població: és per tant un moment clau 
per aturar-se a reflexionar i aplicar 
aquests consells i coneixements al 
nostre entorn i a nosaltres mateixos. 
És per això que des del consistori ens 
sumem a la difusió d’aquest projecte 
amb l’enllaç al portal i amb l’explicació 
dels seus objectius.

L’objectiu és que aquesta platafor-
ma serveixi per dotar la ciutadania de 
serveis i recursos digitals d’acompan-

 L’Ajuntament de Llavaneres va po-
sar en marxa el mes de juny el servei 
de socorrisme al litoral de la vila. El 
servei s’ofereix a diari del 21 de juny 
al 12 de setembre i va a càrrec de 
l’empresa Proactiva.
L’horari del servei de socorrisme és 
el següent:

 Laborables: de 10.30 a 18.30 hores
 Caps de setmana i festius: de 

10 a 19.30 hores
Serveis

A més del servei de socorrisme, les 
platges de Llavaneres s’han equipat amb 
dues cabines de WC: una a la platja 
de l’estació i una per a persones amb 
mobilitat reduïda, a tocar de l’accés 
al port Balís. La neteja dels WC es fa 
diàriament des del 19 de juny -data 
en què es van instal·lar els lavabos 
portàtils- fins al 12 de setembre.

En marxa el servei 
de socorrisme a la 
platja de Llavaneres

El Centre d’Urgències d’Atenció Primària 
Maresme, en funcionament

 El nou CUAP Maresme es va posar 
en marxa el mes de maig i dona servei 
a la ciutadania del Maresme Central. 
Concretament, dona cobertura a 
Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, 
Caldes d’Estrac, Dosrius, Mataró, 
Òrrius, Premià de Dalt, Premià de 
Mar, Sant Andreu de Llavaneres, 
Sant Vicenç de Montalt, Vilassar de 
Dalt i Vilassar de Mar. L’alcalde de 
Llavaneres, Nani Mora, hi va assitir 
acompanyat d’altres autoritats de 
la comarca.

Està ubicat en un edifici annex al 
Centre d’Atenció Primària El Maresme, 
a Mataró, i s’hi accedeix per l’entrada 
que hi ha al passatge Antoni Díaz 
Conde (cantonada amb el Camí del 
Mig). Es tracta d’un espai nou, de 550 
metres quadrats, totalment remodelat, 
que compta amb 1 box de triatge, 7 
punts de consulta polivalents, 8 punts 
d’observació i un box de reanimació 
cardiopulmonar (RCP).  

Tots els dies de l’any
Dona servei les 24 hores, tots els 

dies de l’any per atendre les urgèn-

cies de baixa i mitjana complexitat 
de medicina general i pediatria. A 
més, inclou suport vital avançat, amb 
estabilització inicial fins a l’arribada 
de les unitats del SEM.  

També s’hi fa la valoració, orien-
tació i primer tractament d’urgèn-
cies de més complexitat, fins a 
la derivació d’aquests casos, així 
com procediments programats 
d’infermeria en dies festius, per 
garantir la continuïtat assistencial 
de cures i injectables. A més, el nou 
equipament compta amb recursos 

diagnòstics, com radiologia i servei 
d’analítica urgent.

El primer CUAP del Maresme
Es tracta del primer dispositiu 

d’aquestes característiques que hi ha 
a la comarca del Maresme, per donar 
resposta des de l’atenció primària a 
les demandes d’atenció urgent de la 
població, amb l’ampliació de l’horari i 
la millora de la capacitat de resolució 
d’urgències de baixa i mitjana com-
plexitat. El nou CUAP està gestionat 
per l’Institut Català de la Salut.

yament, em-
poderament, 
informació, 
sensibilització 
i promoció en 
matèria de sa-
lut mental. La 
missió de Som 
Salut Mental 360, tal com s’explica 
en el web som360.org, és “construir 
un nou ecosistema de relacions en-
tre tots els agents implicats, a partir 
d’una mirada inclusiva en 360 graus 
que integri tant els professionals dels 
àmbits de la salut i dels sectors social 
i educatiu com ciutadans, familiars, 
xarxes de suport i món associatiu. 
Un entorn que es construeix des dels 
valors de l’hospitalitat, el respecte, la 
solidaritat i el reconeixement de la 
importància de l’altre, del que sent i 
de la seva experiència”.
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 Del 19 de juny al 5 de setembre la 
piscina estarà oberta cada dia de deu 
del matí a vuit del vespre.

La temporada de bany a la piscina 
municipal de Llavaneres es va encetar 
el passat 19 de juny. Es mantindran els 
controls d’accessos i de limitació d’usuaris 
al 70% de l’aforament permès, sempre 
d’acord amb els protocols vigents en 
cada moment. De moment, no caldrà 
fer reserva prèvia. Per accedir-hi cal tenir 
una entrada o bé un abonament. Tant les 
entrades puntuals com els abonament 
es poden adquirir al mateix recinte de 
la piscina, al passeig de les Alzines, s/n. 

 La façana exterior de l’entrada del 
camp de futbol municipal de Llavaneres 
llueix des del passat mes de maig un es-
pectacular mural de 61 metres quadrats. 
Amb aquest mural, Ajuntament i Club 
Esportiu (CE) Llavaneres volem comme-
morar el centenari del club. L’autor és 
Mateo Lara, de Pintura Mural Barcelona.

Amb unes mides imponents, el mural 
vol reflectir l’esforç i la passió pel futbol, 
sempre lluint i defensant els colors de 
la samarreta del Llavaneres.

 L’Ajuntament de Llavaneres ha lliurat 
al mes de juny a dues veïnes del poble 
la medalla commemorativa que a Ca-
talunya reben les persones centenàries. 
Elles són Andrea Añoto i Carme Poch. Es 
tracta d’un homenatge que es tramita a 
través de l’Oficina de Gent Gran Activa 
de Benestar i Família de la Generali-
tat. L’alcalde, Nani Mora, les ha visitat 
acompanyat de membres del Patronat 
Local de la Vellesa. El consistori felicita 
l’Andrea i la Carme i les seves famílies.

La piscina municipal 
obre temporada de 
bany

Un mural per 
celebrar el centenari 
del CE Llavaneres

Homenatge a dues 
veïnes centenàries

El programa Forma’t 2021 
segueix el seu programa fins a 
finals d’any

Jornades d’emancipació juvenil al 
centre d’acollida

 El Forma’t 2021 es va posar en marxa 
el mes de març i s’allargarà fins al de- 
sembre. 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, els 
mesos de setembre, octubre i novembre, 
tot un seguit de tallers i cursos que es 
faran majoritàriament a través d’internet.

SETEMBRE 2021
• ‘Adapta el teu negoci al comerç electrò-
nic’ (8 h). 21, 23, 28 i 30 de setembre, de 
18.30 a 20.30 h. A càrrec d’Oriol Pastor 
de soytupacer.com.
• ‘Neuromàrqueting per a pimes. Comu-
nicar i vendre des de les emocions’ (10 h). 
28 de setembre, 5, 19 i 26 d’octubre. De 
18 a 20.30 h. A càrrec de Mero Aymà, 
assessor i coach per a famílies empresàries.
• ‘Introdueix-te al món digital i les xarxes 
socials professionalment’ (14 h). Setembre, 
dimarts i dijous, en horari de 18:00 a 20:00 
en línia. A càrrec de Fabra Formació. Curs 
per conèixer les principals xarxes socials i 
l’ús professional que en pots fer.

OCTUBRE 2021
• ‘Com fer atractiu el teu producte o 
servei’ (4 h). 18 i 21 d’octubre, de 10 
a 12 h. A càrrec d’ACO Imatge. Curs 
finançat pel Servei de Teixit Productiu de 
la Diputació de Barcelona. Cal un mínim 
de 15 inscrits.

 La Regidoria d’Ocupació, conjuntament 
amb els dinamitzadors d’emancipació 
juvenil i el Servei de Ciutadania i Immi-
gració del Consell Comarcal del Maresme, 
va organitzar, els dies 25 de març i 29 
d’abril, dues jornades sobre recursos per 
a l’emancipació juvenil al centre de joves 
que migren sols de Llavaneres. El centre 
actualment acull quinze adolescents.

L’objectiu de les sessions és que els 
tècnics municipals i comarcals informin 
els joves del centre sobre aspectes rela-
cionats amb el seu procés d’emancipació: 
procés de regularització, eines i recursos 
d’emancipació, i canals i eines per a la 
recerca de feina

• ‘Gestió fiscal de l’empresa’ (40 h). Inici 
27 d’octubre, horari lliure amb accés a 
la plataforma formativa. A càrrec de 
FEMAREC.
• ‘Tendències del mercat laboral’ (2h). 
Dimarts 19 d’octubre de 10:00 a 12:00 en 
línia. A càrrec de Sònia Carreras, tècnica 
d’Ocupació del Servei Local d’Ocupació 
de Sant Andreu de Llavaneres. Taller per 
estar al dia de les tendències del mercat 
laboral.
• Curs de gestió del magatzem: ‘Re-
orienta’t cap al sector de la logística’ 
(56h). A càrrec de SNL-Group un curs 
per conèixer els principals programes en 
gestió d’estocs i inventaris. Inici 20/10. 
Horari lliure a través de plataforma 
formativa online; durada màxima del 
curs fins el 20/12.

NOVEMBRE 2021
• ‘Deixa’t anar’ (10 h). 2, 4, 9, 16 i 23 
de novembre. De 18.30h a 20 h. A 
càrrec de Cristina Morera Safont-Tria, 
coach especialista en desenvolupament 
personal i d’equips.

Els tècnics van oferir als joves l’opor-
tunitat d’acostar-se als serveis i recursos 
que tenen al seu abast, d’una manera 
pràctica. Es tracta d’eines que els poden 
ajudar en el seu procés de transició cap 
a la vida adulta de manera autònoma.
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Un estiu com no 
esperàvem

Un govern 
paralitzat

Portal de 
transparencia

 Hi ha projectes que s’allar-
guen en el temps i sovint, 
en aquest transcurs, fan que 
et desesperis. Ara, per sort, 

estem orgullosos de poder parlar de la in-
auguració del pavelló com una fita a finals 
d’estiu. Aquest estiu del 2021, que ens 
pensàvem que seria alliberador i d’una 
normalitat precovid, ens portarà poques 
alegries. Clarament, però, una serà veure 
com per fi tindrem el pavelló acabat.

Les regidories d’Esports, Urbanisme i 
Obra pública ja estan treballant en la sego-
na fase de l’equipament. La segona fase 
ha de dotar la instal·lació dels vestidors, 
el bar, el vestíbul definitiu, un gimnàs i la 
urbanització definitiva del perímetre.

Un dels altres reptes que seguim 
tenint en aquest mandat és enllestir el 
nou contracte d’escombraries. El sistema 
de contenidors actual, obsolet, genera 
imatges desagradables per a tothom i la 
maquinària, vella, sovint empitjora el resul-
tat de la recollida. Els camions, en la nova 
contractació, també seran nous. S’està 
treballant perquè tot això sigui una realitat i 
puguem tenir un poble net amb els mitjans 
humans i materials que pertoquen.

No serà, però, un estiu fàcil. Encara que 
s’hagi pogut fer una festa major restrin-
gida, no hem assolit la normalitat plena. 
La campanya de vacunació esperem que 
acabi donant un impuls definitiu perquè 
la tardor sigui més planera. Per tot això, i 
encara que s’hagi rebut la pauta completa 
de vacunació, demanem que se seguei-
xin les mesures de prevenció bàsiques: 
ventilació, higiene de mans, mascareta i 
distància. La vacuna és un progrés però 
no ens podem refiar. També demanem la 
col·laboració per evitar incendis forestals. 
Siguem conscients de l’estat d’estrès que 
tenim als nostres boscos: no llencem 
brossa al bosc, no hi llencem burilles de 
cigarret i, per descomptat, no hi fem foc.

 Llavaneres no viu el 
seu millor moment, tenim 
l’equip de govern desorien-
tat i paralitzat. La gestió 

avui és “anar fent” sense més aspiració 
que la de seguir en el càrrec. Mostra clara 
d’això és la manca de resposta política 
per gestionar bé, els problemes que ens 
afecten a tots.

Junts insisteix en la tasca de control 
que ens correspon com a oposició. Hem 
demanat una reacció, com en la gestió de 
la taxa d’escombraries i el seu increment. 
La gestió ha estat un error i s’intenta de- 
sesperadament culpar la Diputació. Però 
la taxa la fixa i aprova l’Ajuntament; la 
Diputació és sols un gestor de cobrament. 
No es va fer bé i cal que ho reconeguin. Si 
no reconeixen l’error, es repetirà; seguiran 
castigant el ciutadà.

La recollida de brossa, la brutícia de 
carrers i àrees de contenidors, les bústies 
trencades que no es reparen són mostra 
d’aquesta incapacitat. Llavaneres està 
brut i descuidat. És una situació que d’un 
temps ençà, s’ha agreujat.

Des de Junts hem insistit sobre aquest 
problema; hem demanat reforç del servei, 
no ja a l’estiu, sinó tot l’any. Però no 
veiem resultats. En part, es deu a l’inci-
visme i no tot és culpa del govern d’ERC, 
però quan tot està brut, embrutar és fàcil. 
Embrutar sobre net costa molt més.

Un govern i un regidor que no donen 
resposta, desapareguts i que sols culpen 
l’incivisme no resoldran el problema. De 
fet, ja estan apareixent grups ciutadans 
buscant la protesta conjunta ja que la 
queixa individual s’ignora. Demanem al 
govern, que es posi a treballar. Els llavare-
nencs mereixem que allò de Compartim 
privilegi, no sigui sols una frase buida. 
Insistirem i persistirem exigint gestió.

No poden seguir ignorant la realitat, els 
ciutadans no podem seguir esperant.

 Hemos asumido siempre 
el espacio que nos ofrece 
esta publicación como una 
oportunidad para trasmitir 

un clima de concordia y equilibrio entre 
los diferentes grupos que integramos 
l’Ajuntament de Llavaneres, y nos reafir-
mamos en ello una vez más. 

Somos grupo integrante de la oposi-
ción, pero no por ello carecemos de senti-
do de pertenencia institucional y de servi-
cio público. Una de nuestras obligaciones 
radica en conocer, evaluar e interpretar 
la gestión del dinero de los ciudadanos y 
estar al dia de la evolución de la economía 
en nuestro Ayuntamiento. Paralelamente, 
el ciudadano, está en pleno derecho de 
saber qué se hace con su dinero. 

La Ley de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno regula 
y garantiza la transparencia de la actividad 
pública y el derecho de acceso de los 
ciudadanos a la información y la docu-
mentación públicas. Venimos reclamando 
en numerosas ocasiones, y lo hacemos 
desde aquí, una vez más, que se publi-
quen los datos de evolución presupuesta-
ria del 2021 en el portal de transparencia 
del Ayuntamiento así como los datos de 
contratación pública, registros de facturas, 
relación de proveedores y contratistas, la 
duración, importe, objeto y procedimiento 
de los contratos. Todo ello en formatos 
reutilizables y con interoperabilidad, para 
facilitar la búsqueda, selección y elabora-
ción de estudios. 

Asumiendo las posibles dificultades 
técnicas y disponibilidad de recursos que 
hayan podido ocasionar esta falta de 
información, reiteramos la urgente necesi-
dad de acceso a la misma. Queremos, por 
nuestro sentido de pertenencia institucio-
nal, compartir con el equipo de gobierno 
cualquier dificultad, en lo que a economía 
se refiere, que se pudiera presentar.

Esquerra Lavaneres JuntsxLlavaneres Cs Sant Andreu de llavaneres

@ercllavaneres @juntsllavaneres @cs_llavaneres

@erc_llavaneres @juntsxllavaneres

TRIBUNA



15

tribuna 
política

Governar és marcar 
prioritats

Un Pla d’Inversions 
monocromàtic

NUEVA ORDENANZA 
DE CIVISMO

 Les prioritats del grup 
municipal popular sempre 
han estat la disminució dels 
impostos, la millora de la 

neteja de la població i l’increment de la 
seguretat ciutadana.

Des del nostre grup defensarem el 
control de la pressió fiscal, en especial 
en els temps en què ens trobem; l’incre-
ment del número d’agents de la Policia 
Local, tant per incrementar la seguretat 
ciutadana com per actuar ràpidament 
en cas d’ocupació d’habitatges. 

És del tot imprescindible una im-
portant millora de la neteja, no només 
dels contenidors actuals sinó de tota la 
població. Els parcs on juguen els nostres 
infants es troben en un estat lamenta-
ble: és una llàstima. 

Tots sabem que hi ha actes de la festa 
major que es van haver de suprimir, a 
causa de la situació de la pandèmia, i 
això suposarà un estalvi. 

Des d’aquí proposem fer de la ne-
cessitat, virtud, i fer servir aquest estalvi 
per portar a terme una important acció 
de neteja a tota la població, des de les 
platges i fins al Montalt.

Ja hem dit que la seguretat és un 
tema prioritari: increment d’una vegada 
del número d’agents! 

Tot just estem a punt de poder aplicar 
els anomenats excedents de tresoreria 
i des del nostre grup defensem que cal 
invertir-los en la millora i la reparació de 
les voreres i les vies de tota la població. 
A més, apostem per incrementar la 
partida pressupostària de serveis socials 
adreçada a les famílies més necessita-
des; per dotar de més recursos els plans 
ocupacionals per fer front a la manca 
de llocs de treball; i per aconseguir 
habitatges de lloguer social. 

No és poc però sí és necessari i im-
portant.

 El passat mes de maig 
el Govern presentava, per 
sorpresa de la resta de 
grups del consistori, el seu 

Pla d’Inversions Municipal. Val a dir que 
és un pla ambiciós de 5,5 milions d’eu-
ros però que no ha tingut en compte 
aportacions de cap grup de l’oposició 
i recordem que aquesta suma el 53% 
dels vots de la població de Llavaneres.

Si ens centrem en el Pla és evident 
que, des de Movem Llavaneres, podem 
estar d’acord en la majoria de les ac-
tuacions que s’hi reflexen, no cal ser un 
visionari per veure les grans mancances 
que té a dia d’avui el nostre munici-
pi. De fet inclou certes mesures com 
pot ser la renovació de voreres i vials, 
una mesura per la qual el nostre grup 
municipal ja va acordar per al pressu-
post de 2020 una partida que no va 
ser executada mai (podeu recuperar les 
preguntes que vam fer al respecte en 
els plens de març i abril de 2021) i que 
van acabar engreixant el romanent que, 
a dia d’avui, és de més de 7 milions 
d’euros (més de la meitat del pressupost 
anual de l’ajuntament!). Podríem parlar 
també dels punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics, un altre dels reclams 
del nostre grup des de l’inici de mandat 
i que ara, amb les noves llei de canvi 
climàtic, s’ha de fer una realitat per 
la necessitat d’eliminar els vehicles de 
combustió.

Des de Movem Llavaneres sempre 
hem estat fent propostes per a millorar 
la vida de la ciutadania de Llavaneres, 
una mostra d’això són les 15 mocions 
que hem presentat al Ple de l’Ajun-
tament en el que va de mandat, les 
esmenes que hem fet als pressupostos i 
totes i cadascuna de les aportacions que 
hem fet en tots i cadascun dels plans o 
licitacions que s’han presentat.

 En estos días se está 
tramitando la aprobación 
de la nueva ordenanza 
para fomentar y garantizar 

el civismo y la convivencia ciudadana en 
Sant Andreu de Llavaneres. Era necesa-
rio actualizar algunos artículos con el fin 
de recoger la nueva realidad social.

Temas como las sanciones a las pinta-
das en el espacio público, ya existían en 
la todavía vigente ordenanza, también 
la prohibición del consumo de bebidas 
alcohólicas y consumo de drogas en 
la vía pública, los por todos conocidos 
botellones.

Se introduce la regulación del uso de 
los patinetes eléctricos aunque ya existe 
una norma supramunicipal para recoger 
las actitudes sancionables.

Todos hemos sido testigos de que 
la normativa en estos tres aspectos de 
nuestra convivencia se infringe de ma-
nera reiterada sin que parezca posible 
que se pueda mejorar.

De las infinitas pintadas que han ido 
apareciendo a lo largo de los últimos 
años, afeando el bonito aspecto de 
nuestro pueblo, no se ha borrado 
prácticamente ninguna. Los botello-
nes constantes en la Font de la Llorita, 
como no se disuelven, pues se repiten 
un fin de semana detrás del otro. Y 
con lo patinetes eléctricos, se siguen 
produciendo situaciones de riesgo para 
los viandantes e incluso para los propios 
conductores.

Entonces tan importante como la 
propia ordenanza es que desde la Junta 
de Gobierno se pongan los medios 
suficientes para que se cumpla.

Es necesario concienciar a la ciu-
dadanía de manera continuada con 
campañas de divulgación con una 
planificación anual y una dotación pre-
supuestaria suficicente.
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entrevista

Manoli Marco
VA SER cap d’Infermeria del CAP de Llavaneres

“És la meva vocació, sempre he sentit 
la necessitat d’ajudar a la gent”

Infermera des de 1977, va iniciar la seva carrera a Tarragona, posteriorment va muntar el Banc de Sang 
de Can Ruti i després de passar per Badalona-Sant Roc sent adjunta a la direcció d’infermeria durant 6 
anys, el 15 de desembre de 1998 va inaugurar el CAP de Llavaneres com adjunta a la Direcció. Manoli 
va traspassar poc després de fer-li aquesta entrevista, que publiquem com a homenatge pòstum.

 Què la va fer triar Infermeria? 
En què es diferencia de les altres 
professions?

És la meva vocació, sempre he sentit 
la necessitat d’ajudar a la gent i estar 
al seu costat, especialment en moments 
difícils. Crec que és una professió to-
talment vocacional, com d’altres però 
en aquesta sempre he pensat que el 
contacte directe amb el pacient la feia 
més humana, més especial.

 Què és més important: la vocació, 
el talent, la formació...

Tot. És la suma que ens fa millors 
professionals i sempre he apostat per 
la formació contínua com a element de 
millora en la meva professió.

 Què ha estat el més satisfactori de 
tots aquests anys dedicats a cuidar 
els altres?

El què t’aporta de creixement per-
sonal la implicació amb la gent i el 
poder ajudar.

 Una de les seves tasques ha estat 
acompanyar els malalts en la fase final 
de la vida. Ha estat el més dur això?

És molt dur posar-te en el lloc dels 
altres en aquests moments tan íntims, 
on afloren sentiments molt forts. Fer 
costat al pacient i als familiars de la 
millor manera possible ha sigut també 
un aprenentatge.

 Hi ha algú de Llavaneres que no 
conegui la Manoli Marco?

No ho sé;-)

 Com veu avui el sistema sanitari 
del país?

En aquests moments col·lapsat. No 
només per la pandèmia sinó per la manca 
d’inversió que ja portem arrossegant du-
rant anys. L’aposta per la sanitat pública 
és cabdal; per la millora no només de les 
situacions laborals dels professionals sinó 
també dels mitjans per facilitar l’atenció 
a la ciutadania el millor possible.

 La irrupció de la pandèmia va fer 
aflorar el pitjor del sistema però 
el millor dels professionals que hi 
treballen. Com ho va viure?

Malauradament no ho he pogut viure 
en primera línia ajudant i treballant com 
m’hagués agradat.

 Què li diria a un jove que vulgui 
dedicar-se al món sanitari?

Que ho faci, tot i saber que re-
quereix molts sacrificis, també 
a nivell personal. Val la pena.

 La seva altra gran passió 
ha estat la seva família...

Sí, sens dubte. He viscut 
entregada i orgullosa dels 3; 
el meu marit i els meus fills. 
Sempre han entès la dedicació 
i la implicació a la meva feina, 
em deien que quan em posava 
la bata blanca “brillava”.

La vida no ens ho ha posat 
fàcil, però sempre hem 
sapigut fer “pinya” i re-
colçar-nos els uns als altres 
quan ho hem necessitat.

 De tot el que ha après a la vida, 
amb què es queda?

Amb l’orgull i la satisfacció d’haver 
treballat del què m’agrada al meu poble, 
i haver sentit la confiança i l’escalfor de 
tot el poble, Sant Andreu de Llavaneres. 
És el poble que ens va acollir quan vam 
venir de Barcelona l’any 1990 i me’n 
sento part.

 Quin és el millor llegat que pot 
deixar una persona?

L’empremta de saber que has sigut 
en tot moment tu mateixa, i que la teva 
autenticitat i la teva essència seguirà en 
totes les persones que t’estimen.


