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carta de 
l’alcalde

Al costat de qui més ho necessita

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

 A primers de març, la invasió russa a Ucraïna ens va posar en 
alerta. Des de Llavaneres, ens vam mobilitzar de seguida. Primer, 
per denunciar la invasió armada. Tot seguit, per recollir material per 
als desplaçats a la frontera amb Polònia. I finalment per acollir a la 
nostra vila els desplaçats que fugien de la guerra. 

 Com a alcalde i en nom de tota la corporació vull fer arribar el 
nostre més sincer agraïment a totes les persones que s’han bolcat 
en ajudar el poble ucraïnès, sobretot als voluntaris que han dedicat 
hores i hores a recollir i endreçar el material solidari que arribava a 
l’Espai Labandària. I també, per suposat, a les empreses, les entitats 
i els comerços. Han estat moltes les mostres de suport i d’ajuda 
rebudes. A tots vosaltres, moltes gràcies! 

 A Llavaneres continuem treballant per donar resposta a recla-
macions, en alguns casos històriques, dels nostres veïns. És el cas del 
barri de l’Ametllareda. Per fi podem anunciar que tot és a punt per 
posar en marxa un pla de reforma integral dels carrers del barri. Tot 
just, el ple del mes d’abril acaba de donar llum verda a l’avantprojecte. 
Es tracta d’un pla que aposta per millorar la qualitat de l’urbanisme 
i també per donar prioritat als vianants. I no és només una reforma 
estètica, que cal, i molt, sinó una reforma que donarà solució a la 
recollida de pluvials i a la xarxa de clavegueram. El cost previst de 
l’actuació s’acosta als dos milions d’euros, una xifra que supera de 
llarg la previsió inicial: més inversió per assegurar-nos resultats òptims. 

 Un altre projecte que em plau compartir-vos com a alcalde és 
l’acord per ampliar el CAP de Llavaneres. Un projecte que es tirarà 
endavant amb inversió municipal i amb el suport dels fons europeus 
Next Generation. El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de març 
la cessió d’una part del pati de l’Espai Labandària a la Generalitat 
per poder-ho fer possible. És molt important que l’Equip d’Atenció 
Primària de Llavaneres, que dona servei a les 3 Viles, disposi d’un 
espai amb garanties per atendre tota la població. Treballem plegats 
per una sanitat pública i de qualitat. 

 Vull també compartir amb vosaltres dues felicitacions. La pri-
mera, per a totes les persones, empreses, entitats i comerços que 
han treballat per ajudar-nos a difondre, un any més, el nostre Pèsol 
Garrofal. La segona, per als autors, grans i petits, que han estat 
premiats en la Mostra Literària de Llavaneres. Pagesia, gastronomia 
i cultura. Tres mots que posen de relleu qui som i com volem ser. 
Són, sou, el nostre patrimoni més preuat.

Cuideu-vos molt!

Nani Mora i Buch
Alcalde de Llavaneres
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 Els ajuntaments de Sant Andreu 
de Llavaneres i de Sant Vicenç de 
Montalt tenen en marxa la desena 
edició del cicle de formació Forma’t, 
que compta amb el suport del con-
sistori de Caldes d’Estrac. Aquest 
any apostem per una modalitat 
mixta de formació: continuen ha-
vent propostes telemàtiques però 
reprenem el format presencial per 
a aquells cursos més vivencials 
o amb una necessitat de suport 
dels formadors. De nou, les 3 Viles 
uneixen esforços per presentar 
una oferta formativa destinada a 
emprenedors, comerciants, empresa-
ris, joves i persones en recerca de 
feina o en actiu. 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 

El cicle Forma’t compleix deu anys

mai s’ha de reforçar per sortir de la 
crisi. Són més de trenta propostes, 
la majoria gratuïtes, i les inscripcions 
ja estan obertes. De moment, us 
presentem les activitats dels mesos 
de maig, juny i juliol.

Aquesta nova edició del cicle de 
formació inclou sessions pensades 
per a tots els col·lectius.

El Forma’t 2022 es va posar en 
marxa el mes de març i s’allargarà 
fins al desembre. Aquesta serà la 
desena edició d’un cicle que vol 

Les activitats s’han 
programat en sis blocs 
temàtics

 Competències digitals
 Xarxes socials 
 Eines per a la recerca de feina, 

l’emprenedoria i la selecció de 
personal

 Orientació i creixement personal
 Idiomes
 Formació professionalitzadora  

fomentar la formació i l’ocupació i 
que en les darreres edicions ha estat 
un èxit. A Llavaneres s’ofereixen 
una vintena de tallers i cursos que 
es faran en format virtual o pre-
sencial segons les característiques 
de cada formació. Les inscripcions 
estan obertes.

Propostes formatives del 1r semestre a Llavaneres

MAIG 2021 JUNY 2021 JULIOL 2021

 ‘Curs de monitoratge 
de menjador escolar i 
transport escolar’ (30 h). 

Sessions els dissabtes 7, 14, 21 i 28 de 
maig i 4 de juny en horari de 9 a 15.30 
h, presencial. A càrrec de Quiralia.

 ‘Estratègies pràctiques 
per a una autocandidatura 
eficaç’ (4 h).  Sessions els dies 

9 i 11 de maig de 9.30 a 11.30 h, en 
línia. A càrrec de Nau Desenvolupament 
Professional. Taller cofinançat pel Servei 
de Mercat de Treball de la Diputació 
de Barcelona.

 ‘Certificats digitals i 
Facturació electrònica’. 
Dates pendents de confirmació, 
en modalitat mixta.

 

 ‘Dissenya el teu CV amb 
Canva’ (2 h).  Sessió el dia 15 
de juny de 17 a 19 h, en línia. 
A càrrec de Sònia Carreras, 

tècnica del Servei local d’Ocupació 
de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres. 

 ‘Com ser seleccionat 
a Infojobs! (70% d’efec-
tivitat)’ (5 h). Sessions els 

dies 28 i 30 de juny de 17 a 19.30 h, 
en línia. A càrrec de Francesc Gelida. 
Taller cofinançat pel Servei de Mercat 
de Treball de la Diputació de Barcelona.

 ‘Introducció a l’ús pro-
fessional de les Xarxes 
Socials’. Dates pendents 

de confirmació, en modalitat mixta. 

 ‘Elimina la por i deixa’t 
anar’. Dates pendents de 
confirmació, en modalitat 
mixta.
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Preinscripció per al curs 2022-2023 a les 
llars d’infants públiques de Llavaneres

 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 2022-2023. 
Si el centre té vacants al llarg del curs 
pot admetre nens a partir del moment 
que compleixin 16 setmanes.

L’oferta de places a les escoles 
bressol municipals es farà pública 
als taulers d’anuncis de les llars d’in-
fants municipals i a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres; tindrà caràcter provisional 
i estarà sotmesa a possibles modi-
ficacions posteriors, que es faran 
públiques pels mateixos mitjans. La 
relació definitiva d’alumnat admès 
es farà d’acord amb l’oferta final.

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 

 Ja podeu consultar el nou espai web municipal 
del projecte ‘Orienta’t’. Es tracta d’una iniciativa 
de l’Ajuntament de Llavaneres per col·laborar amb 
l’Institut Llavaneres i les famílies en l’orientació 
acadèmica i professional dels joves del municipi.

L’Orienta’t és la suma dels esforços de les regi-
dories d’Educació, Joventut, Ocupació i Benestar 
Social. L’objectiu és assessorar els joves d’entre 
16 i 25 anys en el procés de presa de decisions 
sobre el seu futur acadèmic i/o professional. 
En el nou espai web trobareu informació sobre 
com fer la cerca de les oportunitats educatives 
i professionals, la capacitació en competències 
i habilitats i altres informacions per accedir a 
altres etapes educatives o laborals. Si voleu més 
informació adreceu-vos a l’orientador de l’Institut 
Llavaneres, als serveis d’Educació, al Casal Jove, 
al Servei Local d’Ocupació o a l’educadora social 
de l’Ajuntament. A través d’aquest portal, podreu 
conèixer les propostes del Casal Jove, del servei 
local d’Ocupació i de la Regidoria d’Educació.

El Consell d’Infants continua 
treballant de valent

Nou portal web per orientar 
els joves en el món acadèmic 
i professional

 El Consell d’Infants de Llavaneres, 
amb la participació dels consellers de 
5è i 6è i els mestres de les escoles 
Jaume Llull i Serena Vall, va cele-
brar a primers de març la segona 
sessió d’aquest curs 2021-2022. El 
consell treballa durant tot el curs 
la sensibilització mediambiental i 
la sostenibilitat, amb accions com 
ara ‘Esmorzar, residu zero’. L’Escola 
Jaume Llull i l’Escola Serena Vall 
són escoles verdes i porten a terme 
propostes i activitats per a un medi 
ambient sostenible.

A més dels consellers i dels mestres 
de les dues escoles, a la sessió hi va 

assistir l’alcalde, Nani Mora, la regi-
dora d’Educació, Maria José Cano, 
la regidora de Joventut, Nadine van 
Loock, la regidora de C’s Àngels Solà, 
i personal municipal de les àrees 
d’Educació i de Medi Ambient.

Entre els objectius de la sessió 
celebrada el 4 de març, hi havia el 
d’explicar als consellers els canvis que 
suposaran a les llars llavanerenques 
la introducció de la recollida porta 
a porta de les escombraries. Entre 
els assistents, es va repartir un full 
informatiu en què s’explica com fun-
cionarà i per què es portarà a terme 
a Llavaneres aquest nou sistema.

Calendari

 Publicació de l’oferta: del 4 al 6 de maig de 2022
 Presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2022
 Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2022
 Termini per presentar reclamacions: del 2 al 8 de juny de 2022
 Sorteig del número de desempat: entre el 9 i el 13 de juny de 2022
 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 2022
 Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2022

del Servei d’Educació de Catalunya.
El procés de preinscripció per al curs 

2022-2023 serà per tramitació elec-
trònica.
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L’oficina de Gestió Tributària 
obrirà cada dia, a partir del 
2 de maig

Cloenda del projecte ‘Dones en marxa’

La reactivació socioeconòmica 
de Llavaneres, a debat

 La Regidoria de Promoció, Empresa, 
Comerç i Turisme va dur a terme, al 
mes de febrer, les taules de treball 
presencials del Pla de reactivació 
econòmica de Sant Andreu de Lla-
vaneres. La jornada va començar 
amb una taula dedicada al sector 
primari -que en el cas de Llavaneres 
està liderat per les hortes de pèsol i 
per la planta ornamental-. Va donar 
pas a un debat sobre la situació dels 
sectors immobiliari i de la construcció.

El pla de reactivació econòmica va 
incloure trobades i entrevistes amb 
tots els sectors des de primers de 
febrer. Es va entrar en contacte amb 
el Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme, també es va 
mantenir una trobada amb l’arqui-
tecte municipal, i finalment amb 
representants de Càritas i Creu Roja.

Les següents trobades van reunir 
representants dels sector de la in-
novació i l’emprenedoria, del Port 
Balís, la Federació d’Associacions i 
Gremis Empresarials del Maresme 
(Fagem), del món de l’esport, del 
comerç, la restauració i les pastis-
series de Llavaneres.

 L’oficina de Gestió Tributària (ORGT) de 
Llavaneres, ubicada a Ca l’Alfaro, recuperarà 
els horaris d’abans de la pandèmia a partir 
del 2 de maig. Obrirà de dilluns a divendres 
de 8.30 a 14 hores, però només s’atendrà 
amb cita prèvia.

A causa de la crisi sanitària, l’Organisme 
de Gestió Tributària (ORGT) va reduir l’horari 
d’obertura de determinades oficines i punts 
d’informació en dos o tres dies setmanals, 
com és el cas de l’oficina de Llavaneres. 
Ara que es posa fi a les mesures sanitàries 
derivades de la pandèmia, l’Organisme ha 
anunciat que a partir del 2 de maig l’horari 
d’atenció al públic de les oficines i punts 
d’informació que es van veure afectats per 
aquesta reducció serà el mateix que abans 
de la pandèmia, de dilluns a divendres, de 
8.30 a 14.00 hores. Com fins ara, però, 
caldrà demanar cita prèvia per ser atesos 
de manera presencial.

 L’Ajuntament de Llavaneres va 
participar, el passat dimarts 15 
de març, al Centre Cívic El Gorg 
de Sant Vicenç de Montalt, en la 
cloenda del programa ‘Dones en 
marxa’, un projecte dedicat a la 
dona, l’emprenedoria i l’autoocu-
pació on hi van participar quatre 
veïnes de Llavaneres. Els participants 
van poder conèixer de primera mà 
l’experiència professional i personal 

La intenció és que tots els sectors 
econòmics puguin participar en 
l’elaboració del pla i que ofereixi 
una vessant pràctica d’accions a 
desenvolupar per al creixement 
socioeconòmic del municipi, tenint 
en compte la problemàtica que els 
agents socials i econòmics han hagut 
d’afrontar a causa de la pandèmia.

Primeres passes
El Pla de reactivació socioeconò-

mica de Sant Andreu de Llavaneres 
té com a repte afrontar i superar 
els efectes de la covid-19. 

Finançat per la Diputació de Bar-
celona, les feines van començar a 
finals d’any amb una programació 
d’entrevistes telefòniques.

de la cuinera maresmenca Carme 
Ruscalleda, que ha estat padrina 
del projecte.

L’esdeveniment va ser conduït per 
l’actriu Maria Molins i va servir de 
cloenda de ‘Dones en marxa’, que 
es va iniciar al mes de setembre amb 
l’objectiu de millorar l’ocupabilitat 
de les participants i d’empoderar-les 
per crear una cooperativa de serveis 
a les persones.
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L’Ajuntament presenta el porta a 
porta als administradors de finques

 L’Ajuntament de Llavaneres va convo-
car els administradors de finques de la 
vila per explicar-los els canvis que el nou 
sistema de recollida de residus suposarà 
per als veïns. El consistori va aprovar 
en el ple de febrer l’adjudicació del 
nou servei de recollida d’escombraries 
i de neteja viària a l’empresa Fomento, 
Construcciones y Contratas (FCC). La 
previsió és que a partir de la tardor de 
2022 desapareguin les àrees de con-
tenidors dels carrers i les escombraries 
es passin a recollir a la porta de casa.

A l’octubre, el sistema de recollida 
d’escombraries canviarà totalment. 
Ja no haurem de deixar la brossa als 
contenidors com fins ara, a excepció 
del vidre. La resta de fraccions es reco-
lliran, seguint un calendari, a la porta 
de casa. Es tracta d’una informació 

que ha d’arribar a tota la població, 
als 6.000 habitatges, i és per això que 
prèviament es posarà en marxa una 
campanya informativa per explicar als 
veïns què és la recollida porta a porta 
de residus, per què hi aposta el municipi 
de Llavaneres i què suposarà per als 
seus hàbits diaris.

En una primera acció comunicativa, 
els veïns van rebre a les bústies un full 
informatiu. Continuant amb aquest 
objectiu prioritari d’explicar el nou 
sistema porta a porta a la població, la 
Regidoria de Medi Ambient i l’Alcaldia 
van convocar els administradors de fin-
ques. Després d’explicar-los els detalls 
del nou sistema de recollida, se’ls va 
demanar que traslladin la informació i 
les novetats a les comunitats de veïns 
del poble.

Aquest mes de maig 
Torna la jornada ‘Let’s 
Clean Up Europe!’

 Llavaneres es compromet de nou 
amb aquesta jornada europea. El Let’s 
Clean Up Europe 2022 es farà per grups 
i s’assignaran les zones de recollida de 
residus. La jornada de sensibilització 
i consciència en matèria dels residus 
i contaminació tindrà lloc diumenge, 
8 de maig. El punt de trobada serà la 
glorieta del passeig de la Mare de Déu 
de Montserrat a les 10.15 h, i arrencarà 
a les 10.30 h.

El ‘Let’s Clean Up Europe!’ és 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’em-
marca 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. Concreta-
ment, Llavaneres celebrarà una jornada 
de neteja de diferents espais verds del 
municipi. Seran un parell d’hores de 
feina i, en acabar, es convidarà a tots 
els participants a un refrigeri al parc 
de Ca l’Alfaro.

La participació del municipi en aquesta 
iniciativa europea ha estat impulsada 
des de les Regidories de Medi Ambient 
i Participació Ciutadana, amb la col·la-
boració de l’ADF Serralada de Montalt. 
L’organització vetllarà pel compliment 
de les mesures de seguretat i cedirà 
material de treball a tots els voluntaris.

 La 5a edició de les assemblees de ‘Gent 
del Barri’ se celebrarà diumenge 15 de 
maig, de 9.30 a 14 hores, als jardins de 
Joaquim Passi. Fes-nos arribar la teva 
pregunta -tens temps fins al 6 de maig- i 
et respondrem el dia de la trobada veïnal, 
que serà presencial.

A diferència de les anteriors edicions, hi 
haurà tres parts: assemblees de barri -amb 
el mateix funcionament que les anteriors-, 
taules sectorials -per aprofundir i debatre 
sobre qüestions d’actualitat de temes 
concrets- i final de festa, amb música i 
refrigeri. A més, entre les dues sessions 
de treball, hi haurà una pausa-cafè. En 
cas de dubte sobre quin és el teu barri, 
indica’ns la teva adreça postal. Escriu-nos 
a participacio@ajllavaneres.cat. Més in-
formació a ajllavaneres.cat/festabarris22.

‘Gent del Barri’ surt al carrer
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22a Festa del Pèsol Garrofal
 Llavaneres va celebrar, de l’1 al 4 d’abril, la Festa del Pèsol Garrofal i aquesta 

va ser ja la 22a edició. La valoració és positiva; pel recinte firal de Ca l’Alfaro hi 
van passar unes 1.500 persones durant el cap de setmana i hortes, comerços 
i artesans s’han mostrat satisfets de la seva participació. Un dels noms propis 
d’aquesta edició de la Festa va ser Lluís Perich, del restaurant Can Perich, que 
va rebre el 14è Pèsol d’Or durant el sopar gastronòmic servit a Vil·la Minerva. 
Una de les novetats d’aquesta edició va ser la celebració de la 1a Jornada 
Professional del Pèsol Garrofal, que va tenir lloc dilluns 4 al port Balís.
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Sant Jordi 2022, les fotos!
 Llavaneres va viure dissabte 23 d’abril 

una diada de Sant Jordi marcada per la 
inestabilitat meteorològica. Tot i el vent i la 
pluja, durant el matí es van poder comprar 
roses i llibres per les parades distribuïdes 
per tot el municipi. A la tarda, la Regido-

ria de Cultura va lliurar els premis de la 
Mostra Literària 2022. L’acte va començar 
amb l’hora del conte a càrrec d’Assumpta 
Mercader i es va haver de fer a l’interior 
de la sala de plens a causa de la pluja. La 
celebració del Sant Jordi 2022 es va posar 

en marxa la vigília, amb una interessant 
xerrada a càrrec de Ferran Manau, del 
Museu de Llavaneres, que va explicar qui 
van ser els Llull de Llavaneres. Us compartim 
algunes imatges de la celebració. Gràcies 
a tothom per fer-ho possible.
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Primavera d’art al Museu

Entitats, escoles i consistori s’apleguen per 
reivindicar el Dia Mundial de la Poesia

Mostra literària

 La Regidoria de Cultura va lliurar el 23 d’abril, 
diada de Sant Jordi, els premis de la Mostra Literària 
de Llavaneres 2022. L’actual edició ha comptat 
amb la participació d’una norantena d’escriptors 
novells del poble. Aquest concurs té com a objectiu 
fer aflorar el talent i la creativitat especialment dels 
joves de la vila i els primers i segons classificats de la 
Mostra passaran ara a la fase comarcal i prendran 
part en la Mostra Literària del Maresme. Els treballs 
es reparteixen en sis categories d’edat i cadascuna 
d’aquestes té modalitat de poesia i de prosa.

 Fins al 8 de maig, el Museu de 
Llavaneres convida a visitar l’exposi-
ció de pintura de Carme Porta, que 
porta per títol ‘Plurivers’. Aquesta 
mostra donarà pas a la tradicional 
exposició de treballs dels alumnes 
de Visual i Plàstica de 4t d’ESO de 
l’Institut Llavaneres. ‘QUART22’ es 
podrà visitar del 12 al 22 de maig 
a Can Caralt. La tercera aposta 
d’aquesta primavera del Museu 
Arxiu de Llavaneres arribarà de la 
mà de la Fundació Bassat. Del 27 
de maig al 31 de juliol, reserveu a 
l’agenda anar a visitar la selecció 
d’obres de la seva col·lecció.

Dia dels Museus
D’altra banda, el Museu no faltarà 

a la cita del Dia Internacional dels 
Museus. Serà el 14 de maig, a les 
18.30 hores. L’equipament presenta-
rà sis obres destacades del seu fons 

 Llavaneres va commemorar, di-
lluns 21 de març, el Dia Mundial de 
la Poesia 2022 i ho va fer amb un 
acte institucional a la sala polivalent 
d’El Casal familiar. La trobada va 
comptar amb l’acompanyament 
musical de l’Escola Municipal de 
Música Llavaneres. A l’escenari, van 
pujar representants d’entitats de la 
vila. Els tres centres educatius de 
Llavaneres, les escoles Jaume Llull 
i Serena Vall i l’Institut Llavaneres, 
hi van ser presents amb projeccions 
audiovisuals. L’acte va estar con-
duït pel regidor de Comunicació 
i Participació Ciutadana, Gerard 

museístic. Durant la presentació, es 
farà una breu explicació de cada 
obra per part d’alumnes de l’Insti-
tut Llavaneres i s’interpretarà una 
peça musical a càrrec de diversos 
alumnes de l’Escola Municipal de 
Música Llavaneres.

Viladomat, i també va comptar 
amb la participació de l’alcalde, 
Nani Mora.

La Unesco va declarar el dia 21 
de març Dia Mundial de la Poesia. 
Per celebrar-ho, la Institució de les 
Lletres Catalanes, amb la col·labo-
ració de diverses entitats públiques i 
privades, celebra una gran festa de 
la paraula i les lletres i fomenta tot 
un seguit d’iniciatives, presencials 
i/o a través de la xarxa, arreu dels 
territoris de parla catalana.

El consistori vol agrair la parti-
cipació de totes les persones que 
van fer possible aquest acte.

Acta del jurat de la Mostra Literària de 
Sant Andreu de Llavaneres 2022
El jurat de la Mostra literària de Llavaneres, a 19 d’abril 
de 2022, i composat per Susana Gil, Miquel Casals i Erika 
Fernández, va atorgar els següents premis:

 GRUP A:     
POESIA: 
Primer Premi “La meva gossa”, 
de GPS (Mariona Carbó Pulido)
Segon Premi “Infants”, de Paula 
(Martina Porras Cecilia)                          
PROSA: 
Primer Premi “L’eruga que volia 
volar”, de Rinxols de xocolata 
(Amy Isern Díaz)
Segon Premi “La princesa men-
tidera”, de Lucia (Elsa R. S.)

 GRUP B:
POESIA: 
Primer Premi “L’univers”, de 
GPS (Biel Muñoz Axet)
Segon Premi “Els conflictes”, de 
Lacky (Zoe Barrachina Bermejo)      
PROSA: 
Primer Premi “Els escacs male-
ïts”, de Conejo saltarín (Irina 
Subirana) Regla
Segon Premi “Klombo”, de Pinya 
(Gabriel Sánchez Domínguez)

 GRUP C:
POESIA: 
Primer Premi “Aquesta és la 
guerra”, de Love hoquey (Cami-
laGonzález Vaz) 
Segon Premi“Els animals del 
zoo”, de Peponcio (Piero Señu-
que Puigvi)              
PROSA:
Primer premi “On em porti el 
vent”, de Catalina Bloomberg 
(Marta Giralt Plata) 
Segon premi “Amistat virtual”, 
de Fredi (Marta Cano Oller)

 GRUP D: 
POESIA: 
Primer Premi “Carta al teu 
record”, de Sererna (Lucía Cerván 
Campo)
Segon Premi Desert
PROSA: 
Primer Premi Desert
Segon Premi “Mil voltes i una 
vida”, de Papallona (Glòria Cortés 
Ribas)
     

 GRUP E:           
POESIA: 
Primer Premi Desert
Segon Premi “Mirar cap a l’altre 
costat”, de Tails (Mayte Castillejos 
Klomp)
PROSA: 
Primer Premi “Castells de vent”, 
de La vienesa (Júlia Mor Gálvez)
Segon Premi Desert

 GRUP F: 
POESIA: 
Primer Premi “Fes-me un poe-
ma”, de La reportera dicharachera 
(Roser Cerdà Mellado)  
Segon Premi “Ignorància”, 
d’Ignorant (Guillem Coll Canals)  
PROSA: 
Primer Premi “Carta al més 
enllà”, de Violeta (Fina Calpe Pérez)
Segon Premi Desert

 Menció especial: “Flors 
grogues”, d’Ensabinao (Mario 
Barguño Casanova)
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va amenitzar la trobada amb tres 
peces instrumentals. El programa 
va continuar a la tarda amb un 
taller al Casal Jove i amb un recital 
musical a El Casal de Llavaneres. El 
programa de ‘Març, el mes de les 
dones’ va continuar diumenge 20 
de març amb una trobada a Can 
Caralt. Sota el nom de ‘Mirada de 
donA’, l’acte va incloure visita guia-

da a les obres fetes per dones del 
Museu de Llavaneres i una tertúlia 
amb dones creadores. Finalment, 
diumenge 27 de març, la 1a Marxa 
de la Dona va aplegar uns seixanta 
participants. La comitiva va sortir 
a les 9.30 h, des del nou Pavelló 
Municipal d’Esports de Llavaneres, 
i va recórrer 6,5 quilòmetres del 
terme municipal.

Llavaneres s’omple d’activitats per 
celebrar el dia internacional de la dona

 L’acte institucional del 8M va obrir 
la commemoració del Dia Interna-
cional de la Dona a Llavaneres, el 
mateix dimarts 8 de març. A causa 
de la pluja, l’activitat es va traslladar 
a l’interior de la sala de plens. La 
Regidoria d’Igualtat va agrair la col-
laboració i el suport de l’associació 
SI Dona, de l’Institut Llavaneres i de 
l’Escola Municipal de Música, que 

 Lectura del manifest del 8M amb SI Dona i l’Institut Lla-
vaneres, i l’acompanyament musical de l’Escola Municipal 
de Música.

 Sota el nom ‘Mirada de donA’, es va fer una visita guiada a 
les obres fetes per dones del Museu de Llavaneres i una tertúlia 
amb dones creadores.

 Recital a càrrec dels alumnes del taller Música i Poesia 
i d’instrument de l´Escola Municipal de Música i d’altres 
entitats a El Casal de Llavaneres.

 La Marxa de la Dona va tenir lloc uns dies més tard, 
diumenge 27 de març, sortint des del nou Pavelló Muni-
cipal d’Esports.

Recuperem amb imatges els actes de commemoració del Dia Internacional de la Dona
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Instal·lat el gimnàs a l’aire 
lliure del parc de Sant Pere

 En el parc de Sant Pere ja llueixen 
les noves màquines de gimnàs a 
l’aire lliure. Aquesta actuació es va 
escollir en el Pressupost Participatiu 
2021 i es va dotar amb 11.650 euros. 
Finalment, la inversió ha estat de 
16.044,66 euros, que inclou el cost 
de la instal·lació. El projecte l’han 
tirat endavant de manera conjunta 
les regidories d’Esports i d’Obra 
Pública. És un conjunt d’elements 

 Les regidories d’Esports i d’Obra 
Pública coordinen l’execució de les 
obres de construcció de la nova 
marquesina del camp de futbol. 
Les obres pugen a 180.000 euros 
i formen part del Pla d’Inversions 
2021-2023.

L’actual camp de futbol municipal es 
va inaugurar l’any 2008; el temporal 
Glòria va malmetre la marquesina 
original, que ara es reposa. La previsió 
és que les obres s’enllesteixin en un 
termini de tres mesos.

saludables per poder facilitar l’exercici 
i l’activitat física a tota la ciutadania.

S’hi han instal·lat un total de 8 
aparells, amb els quals els usuaris 
podran treballar i reforçar diferents 
parts del cos, així com per realitzar 
exercicis cardiovasculars. Els elements 
són d’acer inoxidable, i tenen els 
laterals i les cantonades arrodonides. 
Cada aparell disposa d’un indicatiu 
que explica els grups musculars a 

treballar. Hi trobareu informació d’ús 
i una descripció del treball físic que 
ajuda a portar a terme la màquina.

És un circuit gimnàstic creat espe-
cialment per a aficionats que s’inicien 
en l’esport, persones grans o amb 
mobilitat reduïda, dissenyats per 
garantir un exercici complet amb 
baix impacte i de fàcil utilització. Els 
aparells s’han instal·lat a la zona de 
sorra al costat de la pista de bàsquet. 

El nou Pavelló d’Esports ja 
disposa de desfibril·lador

En marxa les obres de 
construcció de la nova 
marquesina del camp de 
futbol La Regidoria de Salut Pública ha 

fet instal·lar un desfibril·lador (DEA) 
al nou Pavelló Municipal d’Esports, 
situat a la zona dels Ametllers. Amb 
el nou dispositiu, el municipi ja 
compta amb una desena d’espais 
cardioprotegits. L’actuació de compra 
i col·locació d’aquest desfibril·lador 
ha tingut un cost de 2.252 euros.
Llavaneres compta ja amb desfibril-
ladors externs automàtics al Casal 
de la Gent Gran, a dos vehicles de 
la Policia Local, a l’antic Pavelló 
Esportiu, al camp de futbol, a l’Ajun-
tament, als centres d’ensenyament i 
ara també al nou Pavelló Municipal 
d’Esports. Es reforça així la condició 
de vila cardioprotegida.

La regidora de Benestar Social i 
Salut Pública, Gemma Martín, ex-
plica que “aquests aparells poden 
ser crucials per salvar vides perquè 
en cas d’una aturada cardíaca els 
primers minuts són cabdals perquè 
el cor torni a funcionar; per això, 
la instal·lació d’aquests dispositius 
respon a la voluntat d’oferir una 
millor protecció de la salut dels 

nostres veïns i visitants”.
Els desfibril·ladors, a més, són 

lleugers i senzills d’utilitzar, de forma 
que la majoria de persones poden 
realitzar les maniobres de reani-
mació necessàries davant d’un cas 
d’aturada cardíaca. El DEA permet 
analitzar el ritme cardíac, identificar 
les arítmies mortals que requereixen 
de desfibril·lació i administrar una 
descàrrega elèctrica amb la finalitat 
de restablir el ritme viable amb 
nivells alts de seguretat. L’aparell 
avalua les constants vitals i mai fa 
una descàrrega si no és necessària.
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Recuperem l’Agenda’t 
per estar al dia a 
Llavaneres

 Des del mes de març l’Ajunta-
ment de Llavaneres torna a publicar 
l’Agenda’t. Es tracta d’un nou suport 
comunicatiu de l’Ajuntament de Lla-
vaneres que s’editarà amb l’objectiu 
de millorar la difusió de les activitats 
que s’organitzen a la vila. Trobareu 
l’Agenda’t a les cartelleres municipals 
i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

 L’Associació d’Ajuda a la Defensa 
d’Animals de Llavaneres (Adall) i la 
Regidoria de Salut Pública fan una crida 
per localitzar persones que vulguin 
col·laborar amb la cura de les colònies 
de gats de carrer del municipi i també 
com a mainaders de cadells acabats 
de néixer. Si hi esteu interessats i teniu 
disponibilitat, empleneu el formulari 
que trobareu al web municipal i ens 
posarem en contacte amb vosaltres.

 La Regidoria de Governació disposa 
de dues noves càmeres de seguretat 
ciutadana al municipi. S’han instal·lat 
a l’avinguda de Catalunya, a tocar de 
la plaça de la Geganters -a la foto-, 
i a l’avinguda del Mirador. Aquests 
dispositius tenen dues funcions 
principals: la vigilància de vehicles i 

es busquen 
voluntaris per 
ajudar l’Adall

Instal·lades dues 
noves càmeres de 
videovigilància

Tres noves zones d’esbarjo 
per a gossos a Llavaneres

 Sant Andreu de Llavaneres comp-
ta amb tres noves zones d’esbarjo 
per a gossos, que ja han entrat en 
funcionament. Els nous espais com-
plementen el ja existent al barri de 
l’Ametllareda.

Les tres zones estan ubicades 
estratègicament arreu del municipi. 
En concret, se situen a l’avinguda de 
Can Sans, al carrer de Costa Brava 

i a Can Bacardí. 
El cost total de la instal·lació de les 

tres noves àrees per a gossos ha estat 
de 49.481,87 euros. L’horari de les 
zones d’esbarjo per a gossos és de 7 
a 22.30 hores. El cost de l’execució 
de les tres zones d’esbarjo per a 
gossos és el següent: Can Bacardí: 
14.784,19 €; Can Sans: 16.129,69 
€; i Costa Brava: 18.567,99 €.

actualitat municipal. BREUS 

el control de la velocitat i la dissua-
sió d’actes incívics en l’abocament 
de mobles i altres deixalles a la via 
pública.

Aquest estiu, casal 
municipal d’Esports i 
Lleure

 Llavaneres farà un tomb, aquest 
any, a la tradicional proposta del Casal 
d’Estiu Municipal. Les famílies aposten 
per casals esportius i de lleure; i aquesta 
serà la nova aposta de ‘L’Estiu, a Lla-
vaneres’. Dimarts 10 de maig, a les 19 
hores, es farà una reunió informativa a 
la Biblioteca municipal. Hi haurà futol, 
bàsquet, tennis, badminton, atletisme 
i tambés esports nàutics, jocs tradicio-
nals i altres propostes. Organitzat per 
les regidoria d’Educació i d’Esports, la 
gestió l’assumirà Anncon Lleure i Oci.

 L’Agència de l’Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya té ober-
ta una convocatòria d’ajuts per a 
la rehabilitació d’habitatges i de 
l’espai públic a nivell de barris, que 
es finançaran amb els fons Next 
Generation EU. En el portal web 
de la Generalitat podeu ampliar la 
informació. 

Aquests fons, aprovats per la Unió 
Europea per fomentar la recuperació 
econòmica després de la crisi origi-
nada per la covid-19, volen donar 
un impuls a la renovació del parc 

Ajuts europeus per 
a la rehabilitació 
d’habitatges

d’edificis i d’habitatges en matèria 
de sostenibilitat i, principalment, 
aconseguir una reducció del 30% 
del consum d’energia primària no 
renovable. També es podrà finançar 
la rehabilitació tradicional que com-
porti una millora de l’accessibilitat o 
de conservació dels edificis.
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tribuna 
política

El POUM que (no) 
volem

Un govern sense 
brúixola 

Mayoria absoluta

 El Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal és 
el document que regula el 
creixement urbanístic del 

municipi. A Llavaneres fou aprovat l’any 
2013 pel PP, CiU, PSC i Gent de Llavane-
res: per tothom menys ERC Llavaneres i 
SOS. És un POUM que NO ens agrada. 
NO és el POUM que hauríem fet ni en 
aquell moment ni ara. Com aturar el 
POUM? Una opció seria justificar un 
model de poble diferent al d’aleshores. 
Aquesta qüestió segur que seria rebatuda 
pels promotors privats i ens portaria a una 
batalla judicial que superaria el 2025. Què 
passa el 2025? És l’any en què, per llei, de 
manera unilateral podem abandonar el 
POUM actual i redactar-ne un de nou que 
sigui viable i sostenible. Esperar-nos NO 
comportarà fer tard.

Els sectors del municipi que ja estan en 
tràmit de desenvolupar-se, seguiran en 
qualsevol dels supòsits i els grans sectors 
del front litoral que ERC vol eliminar del 
nou POUM per preservar el litoral i la 
plana agrícola no arribaran a desenvolu-
par-se. Per què? Perquè depenen de la 
finalització del sector Sant Sebastià-Riera 
que està previst en 6 fases de construcció 
i que encara no ha iniciat les obres.

Per què aquest sector és l’únic a què 
no renunciem? Perquè ens comportarà 
la cessió de terreny per construir un ins-
titut-escola, un cementiri municipal (que 
haurem d’abordar aviat) i sobretot perquè 
preserva el Turó de Sant Sebastià: gairebé 
l’única cosa positiva d’aquest POUM. A 
més, dels habitatges que surtin des del 
pont de l’autopista fins al parc de Sant 
Pere (que s’aniran construint en els pro-
pers 15 anys) n’hi ha un 40% que seran 
Habitatges de Protecció Oficial. També 
hem de garantir que els joves de Llavane-
res (2.532 entre 19 i 39 anys) es puguin 
independitzar amb garanties.

 Passa el temps i seguim 
amb un govern d’ERC sense 
rumb, però no per cansa-
ment; per incapacitat.

Antifrau. Han perdut 2 mesos espe-
rant un informe que diu el que ja dèiem 
a Junts: que la transparència obliga a fer 
públic l’informe d’Antifrau que ha investi-
gat l’alcalde Nani Mora i el regidor Albert 
Sala i els implica en cobraments indeguts i 
on es parla de “sou encobert”. I els obliga 
a tornar a l’Ajuntament 57.000 €.

Festa del Pèsol. Se segueixen fent les 
coses perquè sí; gastant diner públic sense 
sentit i sols per al lluïment de polítics...
Podem entendre un acte de promoció del 
pèsol així si serveix per sortir en mitjans, 
per donar a conèixer el poble. Però si 
avui escrius “Llavaneres” a Google en 
l’apartat notícies, apareix en primer lloc 
“Un detingut per mantenir un cultiu de 
marihuana a Llavaneres”. Un bon treball 
de comunicació demana coneixement, 
planificació. Idees clares de l’objectiu i de 
com aconseguir-ho. La festa ha de tenir 
un objectiu clar, estratègia de mitjans, de 
posicionament. Ha de ser una festa AMB 
la gent del poble i no un sopar a 55€ el 
cobert. I, sobretot, un cop passada la fes-
ta, avaluar resultats: impacte en mitjans, 
increment de venda de restaurants, de 
productors de pèsol, de comerç...

POUM. Junts va presentar proposta 
per revisar el POUM. Entre 2013 i ara ha 
canviat la situació social i econòmica i cal 
revisar la previsió de creixement i desen-
volupament. Van tombar la proposta. 
Preparem-nos per veure augments d’edi-
ficabilitat als sectors per desenvolupar 
i creixement de població sense resoldre 
problemes d’infraestructures, com la capa-
citat de la depuradora o l’ordenació de 
trànsit. Tot i el que ERC ha cridat sempre, 
realment no volen canviar el POUM. I no 
hi ha excusa: tenen la majoria per fer-ho.

 Queda aproximadamente 
un año para las próximas 
elecciones municipales y ya 
se están notando los nervios 

del banderazo de salida.
Las marcas importantes toman posi-

ciones mientras que las marcas blancas 
intentan, como pueden, reclamar la aten-
ción del ciudadano haciendo el mayor 
ruido posible. La campaña electoral aún 
no ha empezado y no debemos olvidar los 
problemas que nuestra población padece.

A un año de las elecciones, una conclu-
sión importante a la que hemos podido 
llegar es que nunca son buenas las mayo-
rías absolutas. Las pequeñas poblaciones, 
como Llavaneres requieren de otro tipo 
de gobernanza. Una gobernanza no tan 
definida en cuanto a posiciones políticas 
pero si en intenciones, que no son más 
que las de la solución a los problemas y el 
bienestar del ciudadano.

Nos gustaría que el próximo resultado 
electoral para nuestro pueblo fuese algo 
más repartido y que todas las posiciones 
políticas tuvieran, en el plenario munici-
pal, una más efectiva representación y 
mayor valor decisorio de sus votos.

Hemos asistido a unos plenos en donde 
se contrastaban opiniones, se sometían a 
debate los temarios del orden del dia, con 
la mayor formalidad, respeto y considera-
ción hacia todos los grupos participantes, 
pero siempre con un resultado más que 
previsto y siendo la opinión de la oposi-
ción meramente testimonial.

La componente de incerteza del voto es 
muy alta y hemos vivido los últimos años 
en nuestra población una fuerte polari-
zación del mismo. Desearíamos expresar 
desde estas líneas nuestro deseo de que 
el próximo gobierno municipal cuente con 
una mayor participación de todos los gru-
pos y que cada voto obtenido tenga más 
efectividad en el plenario municipal.

Esquerra Lavaneres JuntsxLlavaneres Cs Sant Andreu de llavaneres

@ercllavaneres @cs_llavaneres

@erc_llavaneres

@juntsxllavaneres
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tribuna 
política

Els llavanerencs, el 
millor de Llavaneres

De cara a les 
municipals 2023

Municipios solidarios

 La veritat és que hem 
passat un temps molt difí-
cil, ja que hem tingut una 
pandèmia que desgraci-

adament ha fet molt de mal. Com és 
normal, a Llavaneres, el voluntariat dels 
seus habitants ha estat més que a l’al-
tura de les circumstàncies. Avui, quan 
la pandèmia sembla que afluixa, ens ha 
vingut una guerra que ens interpel·la 
a tots perquè afecta la llibertat de les 
persones. Una vegada més, els llava-
nerencs han demostrat qui som amb 
l’acollida de vint ucraïnesos per part de 
l’Ajuntament com també de particulars 
que han ajudat els desplaçats tant com 
han pogut. Des del grup municipal po-
pular, volem donar les gràcies a totes les 
ciutadanes i ciutadans d’aquest magní-
fic poble que el millor que té és aquesta 
vertebració de la seva societat.

A més a més, lluitem perquè Llavane-
res torni a ser el jardí de la comarca del 
Maresme, com era conegut anys enrere. 
Això vol dir, un poble net i segur. De-
manem a l’actual govern que faci força 
publicitat respecte el nou contracte de 
neteja viària i que expliqui tot el que 
suposarà per al dia a dia del poble.

També volem que la gent de Llavane-
res sàpiga que el nostre grup municipal 
té quelcom a veure en les inversions 
a molts carrers que s’estan arreglant. 
Des del Partit Popular, hem treballat per 
aconseguir inversions en nous habitat-
ges socials al poble i també perquè ben 
aviat sigui una realitat l’ampliació de 
450 metres quadrats del CAP, amb els 
corresponents nous serveis.

Al govern municipal, que vam felicitar 
al formar-se, li demanem diàleg i més 
diàleg. I als grups de l’oposició, els 
demanem allò que és més difícil però al 
mateix temps és més necessari: ser, en 
tot moment, constructiu.

 Entrem en la recta final 
per a les eleccions muni-
cipals del 2023. Tot i que 
sembla que quedi molt, un 

any passa molt ràpid i més en política. 
És normal veure com tots els grups 
s’afanyen a fer veure que fan tot allò 
que no han fet durant els darrers 3 anys 
i les actuacions, actes i propostes esde-
venen per tot arreu. Per sort, a Movem 
Llavaneres no ens cal córrer ara, estem 
treballant amb la mateixa intensitat que 
el primer dia que vam decidir presen-
tar-nos per millorar la qualitat de vida 
de les persones del nostre municipi. En 
tot aquest temps, a banda de fiscalitzar 
tota la feina del Govern i preocupar-nos 
pel dia a dia de la gent, hem preparat 
més de 15 mocions per a presentar al 
ple i hem fet propostes concretes per a 
que siguin realitzades al municipi.

Hem aconseguit que es fes realitat 
l’adquisició dels punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics al municipi (tot i que 
encara no funcionen i creiem que es po-
drien haver fet d’una manera més efici-
ent), plaques solars als edificis públics, 
que es senyalitzin els camins escolars 
amb pictogrames per a persones TEA, 
la pacificació del trànsit a les entrades 
i sortides de les escoles, que es millori 
la qualitat de vida dels treballadors dels 
serveis de recollida d’escombraries i 
neteja viària, la reactivació dels consells i 
comissions municipals, la millora salarial 
de les treballadores de les escoles bres-
sol, la millora en la atenció psicològica 
per a joves degut als traumes post-covid 
i moltes més coses que ens deixem i 
que ens caben en aquest article.

Ara no ens cal córrer, hem fet els 
deures amb els que ens vam compro-
metre i treballarem per presentar-nos 
al 2023 amb el cap ben alt i la sensació 
d’haver millorat el nostre poble.

 Catalunya siempre fue 
una tierra de acogida para 
los refugiados. Durante 
la Guerra Civil española, 

muchas personas, sobre todo mujeres 
y niños procedentes de tierras tan ale-
jadas como Asturias encontraron cobijo 
en esta tierra. También Llavaneres en 
esos tiempos terribles, dio refugio a 200 
personas procedentes de otros lugares 
del Estado.

Visto con perspectiva asusta mu-
cho pensar como la historia es cíclica 
y como los fantasmas de las guerras 
pueden despertarse bruscamente tam-
bién en Europa. Y eso está sucediendo 
ahora mismo. Nunca nuestro mundo 
nos ha parecido tan frágil. Después de 
la ferocidad de la pandemia, nos asaltan 
ahora los miedos de Ucrania y otra 
clase de bazas que Putin pudiera estar 
barajando. En medio de esta convulsión 
Llavaneres no ha querido ver la guerra 
solo a través de las pantallas de los tele-
visores, sino que ha decidido involucra-
se. Por ello hace unas semanas llegaron 
a nuestro municipio las primeras veinte 
personas procedentes de Ucrania, que 
han viajado en un vuelo fletado por el 
consulado español en Polonia y que al 
llegar a Barcelona han sido atendidos y 
acompañados por la asociación llavane-
renca SI Dona hasta nuestro pueblo. Es-
tos 20 refugiados has sido los primeros, 
pero no serán los últimos. En nuestra 
mano está que Llavaneres se convierta 
en un lugar de descanso y alivio tras el 
terrible trauma vivido por todos ellos. 
Paralelamente nuestro pueblo se ha 
volcado también para aportar ayuda 
de todo tipo para los ucranianos y un 
cargamento de material solidario partió 
en el mes de marzo hacia ese destino.

Nos tocará hacer más. Nos tocará 
responder i ser aún más solidarios.

MovemLlavaneres

@llavaneresmovem

@MovemLlavaneres

belen.escola



entrevista

Gwen Perry cantant de jazz

“Cantaré fins que em mori”

La cantant afincada a Llavaneres Gwen Perry ha estat la guanyadora del programa televisiu ‘La Voz 
Senior 2022’. Perry, de 75 anys i nascuda als Estats Units d’Amèrica (EUA), formava part de l’equip de 
David Bustamante. L’Ajuntament de Llavaneres vol mostrar públicament el reconeixement a la cantant 
i felicitar-la per aquest gran èxit i per tota la seva carrera professional.

 Ha recorregut mig món seguint la 
seva carrera com a cantant. Descrigui’ns 
el seu viatge.

Encara estic viatjant. No ha acabat, el 
viatge. Fins ara ha estat meravellós, ple 
de sorpreses, desafiaments. No em puc 
queixar de res. He viscut en tres països, 
tres cultures diferents. Inicialment, després 
de deixar EUA, a Mallorca i d’aquí Europa, 
Àfrica, Orient Mitjà... Un viatge interessant.

 Com va arribar a Llavaneres? I per 
què va decidir quedar-s’hi?

Jo em dedicava a cantar en creuers i en 
un d’aquells concerts vaig conèixer el que 
després seria el meu marit. Va ser en un 
viatge entre Barcelona i el Marroc. Ell va 
venir a comprar un CD; sempre ha estat un 
enamorat de tot el que representi els EUA. 
Havia vist l’espectacle i li va sorprendre que 
parlés tan bé castellà. Recordo que em va 

dir: ‘Gira el món i torna al Born’. Aleshores 
jo vivia a Mataró i ell, a Llavaneres. Cinc 
setmanes després ens vam tornar a trobar, 
a Venècia. Va ser cosa del destí.

 Què és el que li agrada més de la 
nostra vila?

Primer, que és un poble tranquil. La gent 
és molt acollidora. M’hi sento bé, aquí. He 
viscut a grans ciutats, com el Caire, Gine-
bra i fins i tot Mataró... No m’agradava. 
Llavaneres em dona pau i tranquil·litat. 
M’agrada viure davant del mar. Quina 
bellesa! Vaig arribar a Espanya als 30 
anys. Venia per dos anys i n’hi porto 45.

 Quins són els seus grans referents 
musicals, en quines cantants i quins 
estils s’inspira més?

La meva ídol és Ella Fitzgerald i després 
Barbra Streisand, Nancy Wilson i, també, 
Frank Sinatra. Aquests es reflecteixen en 
el meu estil. A Ella la vaig conèixer a Turí, 
Itàlia. Li vaig fer de telonera. Era una festa, 
ella tenia 83 anys, estava mig cega, però 
tot i així va cantar 14 cançons. Jo en tenia 
39. Em va explicar que quan no recordava 
la lletra, se la inventava. Durant anys vaig 
fer el que em demanava el públic però 
fa uns deu anys vaig tornar als meus 
orígens: el jazz, el swing...

 En la seva trajectòria ha destacat la 
seva implicació en nombrosos projec-
tes solidaris. Què la motiva a fer-ho?

Sí, des de sempre, ja a EUA a l’inici de 
la meva carrera. Jo m’he de sentir útil com 
a persona. M’agrada ajudar, per creences 
personals. Sempre m’he interessat per 
projectes solidaris sobretot per ajudar 
els sectors més vulnerables. Soc vocal 
de Llavaneres contra el càncer des de 
fa anys. Qui pot dir que no a la Salomé 
[Royo, presidenta de l’entitat]?

 Què la va portar a participar a ‘La 
Voz Senior’? Com definiria l’experiència 
de participar en un programa televisiu 
tan popular?

Mai abans havia participat en una 
competició televisiva. Havia fet televisió 
però mai un concurs. En aquesta ocasió 
va passar que una amiga els va parlar de 
mi i van ser ells que em van trucat per 
participar-hi. 

Pensava que era una broma... Vaig 
respondre que m’ho volia rumiar i vaig 
acabar acceptant, però no sabia tot el 
que em representaria... Ha sigut una de 
les experiències més positives de la meva 
vida. He après molt, he conegut a gent 
meravellosa. Molta gent amb molt de 
talent. Vaig tenir la sort de ser a l’equip 
de David Bustamante, que va saber triar 
cinc cantants de cinc estils totalment 
diferents. Ell és una gran persona i té un 
gran potencial.

 Què ha suposat per a vostè guanyar 
el concurs, s’ho esperava? Quin impacte 
ha tingut en la seva vida diària?

Buff! Ha tingut impacte en la vida 
familiar. Van ser uns mesos d’anar 
amunt i avall a Madrid. Una activitat 
frenètica però amb una gran excitació 
sempre, la gent sempre somrient. Vaig 
rebre un tracte formidable. Hem rigut 
molt i encara estem en contacte amb 
els companys.

 I després d’aquest capítol, què? 
Quins reptes l’esperen ara?

Tinc ple de feina per als propers mesos. 
Ara estem acabant d’organitzar i voldria 
trobar més actuacions per Catalunya. Tinc 
invitacions als festivals de jazz de Monzón, 
Granada, Àvila i també Cervera. Cantaré 
fins que em mori. Si pogués cantaria en 
el meu propi funeral.

La cantant 
Gwen Perry | FOTO: 
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