info

1

Revista municipal

La Generalitat avala les
decisions del consistori,
en resposta a Antifrau

La
Minerva
ens fa
sortir de
nou al
carrer!

Impulsem la cinquena
edició del Pressupost
Participatiu

Núm. 70

Juliol ‘22

El nou contracte de neteja i
el nou sistema de recollida
de residus porta a porta

2

sumari

sumari

Actualitat municipal
Canvis en el consistori

05

Commemoren el Dia de l’Orgull LGBTI+

05

Bon balanç de ‘Gent del Barri, la Festa’

07

Àlbum de fotos
Festa Major de La Minerva 22

08

Fotografies: Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres, Poesia i + i
Natàlia Radó.
Edita: Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres.
Coordinació: Regidoria de
Comunicació
Edició, disseny i impressió:
Capgròs Comunicació S.L.
Dipòsit legal: B-43250/2007

Actualitat municipal
Concert del solstici, revetlles i Poesia i +, per arrencar l’estiu

09

El projecte ‘Treball, Talent i Tecnologia’ avança a les 3 Viles

10

Les novetats del Forma’t per al segon semestre

10

Arriba ‘Can Caralt, obert per vacances’

11

Us avancem les propostes del Museu per aquesta tardor

11

Moon Trail, a l’agost, i Premis de l’Esport, al setembre

12

Estrenem el cicle ‘Forma’t en salut’

13

L’Escola Municipal de Música es prepara per començar el curs

13

AjLlavaneres
@AjLlavaneres
@AjLlavaneres
AjLlavaneres
AjLlavaneres

Tribuna política
Opinió dels grups muncipals

14

L’entrevista
Anna Rabassa, patinadora llavanerenca

16

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

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

carta de l’alcalde

3

carta de
l’alcalde

Endavant, sempre
De nou i per fi, hem pogut tornar a sortir al carrer a festejar La
Minerva. Quines ganes teníem de balls populars, d’espectacles per a
tota la família, de castell de focs a la vora del mar… Gràcies a tothom
que ho ha fet possible! L’estiu continua i ara arribaran els vespres
musicals a Can Caralt, els divendres d’agost; no us els perdeu.
Des de l’Ajuntament continuem treballant per tenir tot a punt
per a la implantació del nou sistema de recollida de residus. Apostem pel porta a porta perquè apostem pel reciclatge i aquest és el
sistema que ofereix més garanties d’èxit. La tardor serà intensa: la
campanya d’implantació serà molt exigent. Volem arribar a totes les
llars: explicar què farem i com ho farem. Per aconseguir-ho hi haurà
bustiades, reunions informatives i una campanya de comunicació
ambiciosa. Acabem d’estrenar un nou web des d’on anirem donant
tots els detalls: ajllavaneres.cat/portaaporta. Serà una feina d’equip
millorar el percentatge de selectiva i requerirà de l’esforç de tothom.
Posarem en marxa tots els mitjans necessaris per acompanyar-vos
en aquest procés. Estem al vostre servei i comptem amb vosaltres!
Les darreres setmanes hem tingut una excel·lent notícia que us vull
compartir també. Els experts jurídics de la Generalitat de Catalunya
han validat els acords de ple dels anys 2015 i 2018 en què s’assignaven les remuneracions de l’alcalde. Estàvem convençuts que havíem
actuat d’acord amb la llei però, tot i així, ens vam posar al servei de
l’Oficina Antifrau de Catalunya perquè la investigació, que es va
posar en marxa d’ofici, es pogués fer amb llums i taquígrafs. Ni frau
ni impunitat: col·laboració màxima i transparència. La resolució de
la Comissió Jurídica Assessora demostra la bona gestió municipal,
sempre atenta a la legalitat, i és vinculant.
Tenim en marxa la cinquena edició del Pressupost Participatiu:
informeu-vos-en i preneu-ne part. Ajudeu-nos a decidir la destinació
de 100.000 euros del pressupost d’inversions de l’any que ve. De
moment, tenim dues obres importants a punt per aquesta tardor:
la construcció del bar del camp de futbol i la coberta de la pista
esportiva del parc de Sant Pere. Compromisos que prenen forma!
Gràcies per la confiança! Continuem treballant, sempre endavant.

Nani Mora i Buch
Alcalde de Llavaneres

Podeu fer-nos arribar els vostres comentaris a comunicacio@ajllavaneres.cat i
etiquetar les vostres fotos i missatges a les xarxes amb #Llavaneres
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La Comissió Jurídica Assessora
tomba els arguments d’Antifrau
La Comissió Jurídica Assessora de
la Generalitat de Catalunya ha resolt
que els acords de ple en matèria
de retribucions de l’alcalde, Nani
Mora, i del primer tinent d’alcalde,
Albert Sala, del mandat 2015-2019,
“s’adapten a la normativa aplicable”. Així es recull en l’informe que
la Comissió Jurídica va trametre el
20 de juny en resposta a la investigació oberta per l’Oficina Antifrau
de Catalunya (OAC). Nani Mora i
Albert Sala no hauran de fer front a
la reclamació monetària per part de
l’Oficina Antifrau per la diferència
en el cobrament d’assistències.
A les conclusions, els juristes informen desfavorablement sobre la revisió
d’aquests acords del Ple municipal
de Llavaneres -que l’Ajuntament de
Llavaneres havia iniciat d’ofici per si
era necessari declarar-los nuls- i, per
tant, no qüestionen la legalitat de
la diferència en el cobrament d’assistència a les sessions dels òrgans
col·legiats, durant el mandat 20152019, per part de l’alcalde Mora i
del regidor Sala.
El govern municipal vol manifestar la satisfacció per les conclusions
recollides per la Comissió Jurídica
Assessora de la Generalitat, que
suposen un punt i final a un “procés
d’investigació iniciat per Antifrau
que ha estat llarg i feixuc” i posava
en entredit les bones pràctiques en
la gestió dels recursos públics. En
aquest sentit, el govern vol agrair la
feina portada a terme pels serveis
jurídics municipals, ja que en tot
moment la voluntat del consistori ha
estat col·laborar amb la investigació
de l’OAC. De fet, la resolució de la
Comissió Jurídica Assessora beu de
l’informe jurídic emès pel Secretari
Municipal en el procés obert per
l’Oficina Antifrau de Catalunya. “Han
sigut mesos molt intensos en què ha

calgut demostrar jurídicament i amb
arguments que les decisions plenàries
s’ajustaven a la llei”, ha manifestat
l’alcalde, Nani Mora.
La investigació la va començar
d’ofici el 23 de juny de 2021 l’Oficina
d’Antifrau de Catalunya (OAC) per
resoldre si el règim de remuneracions
aprovat en el mandat 2015-2019
per als membres electes de l’Ajuntament de Llavaneres complia amb
la legalitat vigent. En el seu informe
de novembre de 2021, es recollia la
informació facilitada pel consistori i
s’emetien un seguit de conclusions.
En aquell moment, la resolució del
procés va quedar pendent de la resolució vinculant que havia d’emetre
la Comissió Jurídica Assessora de
la Generalitat i que ara ja ha estat
notificada al consistori.

Antecedents
Durant el mandat 2015-2019, el govern municipal va decidir seguir retribuint,
com en anteriors mandats, els regidors del govern i de l’oposició i l’alcalde mitjançant un sistema de pagament per assistència efectiva als òrgans col·legiats de
l’Ajuntament: Ple Municipal, Junta de Govern Local (JGL) i Comissió Informativa
General (CIG). Aquest sistema de cobrament va ser aprovat en el ple d’organització
del mandat, de 19 de juny de 2015.
Els càrrecs electes no tenien cap sou assignat sinó que la totalitat dels ingressos
que percebien de l’Ajuntament eren per assistència; aquesta fórmula ja s’havia
aplicat en etapes anteriors. Les retribucions dels disset càrrecs electes del mandat
anterior estan publicades al web de l’Ajuntament.
En cap moment, el govern va tenir coneixement que aquesta opció de retribució
pogués ser considerada inadequada i, per tant, pogués convertir-se en objecte de
penalització per part de l’OAC. Les diferències en les retribucions per assistència
es van mantenir fins a la finalització del mandat, tant pel que fa a l’alcalde com
als regidors de govern i oposició.
Arran de la comunicació d’Antifrau del mes de maig de 2021, el consistori va
introduir uns canvis en les quantitats que percebien els portaveus de l’oposició, ja
que estaven cobrant més que els seus companys de grup municipal per assistència
als plens. Així doncs, en rebre l’avís, la corporació va corregir aquesta diferència.
Antifrau considera que no es pot cobrar una quantitat diferent per assistència
encara que el càrrec sigui de major responsabilitat.
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Canvis en la composició del
consistori

La plantilla municipal
es reforça amb els Plans
d’Ocupació Local

El ple de l’Ajuntament ha incorporat darrerament dos nous electes,
en substitució de dos regidors que
renuncien a l’acta. El primer va ser
Toni Majó i Vives, com a regidor
del grup municipal del PP, que va
prendre possessió el 31 de maig
en substitució de Carlos Bartomeu.
Majó va ser regidor del 1999 al
2015. Bartomeu, per la seva banda,
es retira de la primera línia després
de vint anys al consistori.
També hi ha hagut canvis en el
grup municipal d’ERC. Maria José

L’Ajuntament de Llavaneres ha reforçat aquest any la plantilla municipal
amb quinze noves incorporacions a
través del Pla Local d’Ocupació 2022,
que s’ha finançat amb fons propis
i amb el suport de la Diputació de
Barcelona.
Places de suport a la plantilla
- 4 auxiliars administratius
- 7 Peons de la Brigada Jove
- 1 Supervisor de la Brigada Jove
- 2 Conserges
- 1 Vigilant de la zona blava
A aquestes incorporacions, se
sumen la contractació d’un auxiliar
administratiu, que està reforçant l’àrea
de Medi Ambient per a la campanya d’implementació de la recollida
porta a porta de residus, i la de dos
peons, per donar suport a la Brigada
Municipal, a través d’un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal
del Maresme. Aquestes incorporacions
s’han fet gràcies al programa ‘Treball
i Formació’ del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).

Cano va deixar l’acta de regidora
en el ple de juny. Des de l’inici del
mandat, Cano ha estat al capdavant
de les àrees d’Educació i d’Esports i
regidora del barri de Montalt, Catà
i Grup Betlem. La regidora deixa la
política per atendre nous reptes
professionals. En el ple del 26 juliol
estava prevista la incorporació de
Mateu Pou i Ros en substitució de
Cano. Aquest darrer canvi suposarà
una modificació del cartipàs municipal. Pou serà el nou responsable
de les àrees d’Esports i d’Igualtat.

Llavaneres reivindica
el dia de l’orgull lgbti+

Audiències públiques per
parlar d’urbanisme i del
porta a porta

L’Ajuntament de Llavaneres es va
afegir a la reivindicació del Dia de
l’Orgull LGBTI+. El passat 28 de juny,
Dia de l’Orgull LGBTI+, l’Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres es va
sumar a la reivindicació d’un país
on viure en llibertat i on estimar a
qui vulguem, sense por. Acceptem
qui som, estimem-nos com som i,
sobretot, respectem com són els
altres. Durant tota la setmana, la
bandera multicolor va lluir al balcó

de l’Ajuntament com a mostra de
suport a aquest col·lectiu.
A Llavaneres, el Casal Jove va
organitzar diverses activitats per
donar visibilitat a la diversitat sexual
i a les diverses formes d’estimar.
Així mateix, Movem Llavaneres va
convocar una manifestació que va
començar a les 19 hores al parc dels
Pinets i es va tancar a les 21 hores,
coincidint amb la sessió plenària del
mes de juny.

L’alcalde Nani Mora ha convocat
darrerament dues audiències públiques.
La primera sessió es va fer dijous 16 de
juny i es va centrar en el creixement
urbanístic. La segona va tenir lloc el 7
de juliol i es va centrar en el sistema
de recollida porta a porta. Amdues
audiències es poden recuperar en el
canal de YouTube de l’Ajuntament.
Nani Mora va convocar aquestes
dues audiències públiques amb la
voluntat de desenvolupar les polítiques
de participació ciutadana i apostar
per la transparència.
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Llavaneres revoluciona el
contracte de la neteja viària
L’alcalde de Llavaneres, Nani Mora,
va signar el nou contracte de neteja
viària i de recollida de residus municipals amb l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC).
Es tracta d’un acord per a deu anys,
que va entrar en vigor l’1 de maig, i
que ascendeix a 18.367.343,33 euros,
IVA exclòs. El nou servei ha suposat
un increment notable dels recursos en
neteja viària. El segon gran repte és la
posada en marxa del servei de recollida
porta a porta de les escombraries,
que s’engegarà a l’octubre, després
d’un intens període d’informació,
sensibilització i comunicació ciutadana.
L’acte de signatura del contracte
amb FCC va tenir lloc el 28 d’abril a
la sala de plens. Per part de l’Ajuntament, hi van assistir l’alcalde, Nani
Mora, el regidor de Medi Ambient,
Jordi Roldós, i personal tècnic de
l’àrea. FCC va ser representada per
Martí Juanola, apoderat, que va signar
l’acord amb l’alcalde; Fabià Serra,
cap de producció; i Salvador Martí,
cap del departament de Producció.
El ple va donar llum verda a aquest
contracte al mes de novembre. En
una sessió plenària extraordinària, el
9 de novembre, es van aprovar els
plecs de clàusules administratives i
tècniques per a la contractació de la
recollida de residus i la neteja viària
de la vila. L’aprovació es va fer amb
el suport de la majoria de grups
municipals, ERC -al govern-, C’s, PP,
Movem i PSC; Junts es va abstenir.

Què suposa el nou contracte?
• Triplica la dotació de maquinària
als carrers i duplica el personal del
servei de neteja.
• La posada en marxa d’una important campanya de comunicació i
conscienciació ciutadana per preparar
el nou sistema de recollida de les
escombraries, el porta a porta.
Què implicarà el porta a porta?
• El model de recollida de residus
porta a porta consisteix en deixar els
residus ben separats per fraccions
(orgànica, envasos, paper i cartró,
i resta) davant el portal el dia que
pertoca segons un calendari de
recollida.
• A Llavaneres, properament, la
majoria de fraccions de les escombraries -orgànica, resta, envasos i paper i
cartró- es recolliran a la porta de casa,
a tot el municipi, tret del vidre, que
s’haurà de dipositar en contenidors.

Això voldrà dir que desapareixen les
àrees de contenidors actuals.
Quan es posarà en marxa el sistema
porta a porta?
• El mes d’octubre de 2022.
Quina despesa representa per a
l’Ajuntament de Llavaneres aquest
nou contracte?
• És el contracte més gran del
consistori i suposa una despesa de
dos milions d’euros cada any.
Quins objectius es persegueixen?
• Aconseguir una neteja viària més
eficaç i més eficient.
• Incrementar el percentatge
de la recollida selectiva de les escombraries.
• Contribuir a lluitar contra l’emergència climàtica amb un canvi de
model de consum i de residus basat
en la corresponsabilització.

Compromesos amb el
turisme sostenible
Aquest estiu, s’ha instal·lat a la platja
de Llavaneres una illa de contenidors de
reciclatge. Es tracta d’una iniciativa de
la Regidoria de Promoció Econòmica,
Empresa, Comerç, Turisme i Consum,
en col·laboració de l’àrea de Medi Ambient, que dona compliment a una de
les exigències del compromís Biosphere.
El consistori demana als usuaris que
separin les escombraries que generem
a la platja i que cada residu es dipositi
al contenidor que correspon, per tal que
la recollida pugui ser selectiva.
Llavaneres acaba de renovar els cer-

tificats de turisme sostenible Biosphere.
La regidora Teresa Vidal va recollir els
diplomes, en un acte a la Llotja de Mar
de Barcelona celebrat dimarts 28 de
juny. Les certificacions Biosphere es lliuren a empreses, entitats i serveis com
a reconeixement al turisme modern i

sostenible i l’Ajuntament de Llavaneres les ha revalidat per la qualitat de
les platges i pel projecte d’Oficina de
Turisme. L’objectiu d’aquest segell de
qualitat és fomentar un model inclusiu,
obert, modern i respectuós amb el medi
ambient i els diferents àmbits socials.
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Impulsem la cinquena edició del
Pressupost Participatiu de Llavaneres

La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Llavaneres,
amb el suport de l’àrea d’Economia,
té en marxa, del 20 de juliol al 20
de desembre, la cinquena edició del
Pressupost Participatiu, amb l’objectiu
que la ciutadania imagini, proposi i
decideixi en què invertim una part
dels recursos públics. Consulteu les
bases i el calendari de treball en
aquest espai web ajllavaneres.cat/
pressupostparticipatiu2223.
Per fer-ho possible, l’Ajuntament de
Llavaneres es compromet a reservar
una partida de 100.000 euros del
capítol d’inversions del pressupost
municipal del 2023. Per tant, la tria

es farà durant aquest segon semestre
del 2022 i l’execució dels projectes
seleccionaran es portarà a terme
durant el proper any.
El primer pas ha estat l’aprovació
de les normes del procés participatiu
per part de la Junta de Govern Local
i ara s’obre la fase de difusió i de
recollida d’idees. La gran novetat
d’aquest 2022 és que el Pressupost
Participatiu estrenarà format en
aquesta cinquena edició.
La participació s’obre a totes les
persones empadronades a Llavaneres
i majors de 16 anys (els han d’haver
complert el dia 20 de juliol). A més,
tindrà format híbrid: la presentació i

la cloenda seran presencials i les fases
d’informació i de tria dels projectes
es faran de manera telemàtica. S’establiran uns dies d’atenció presencial,
tant a l’OAC de l’Ajuntament com
al Casal Jove, per ajudar els veïns a
participar en el procés de decisió.
Amb el Pressupost Participatiu es vol
promoure la implicació dels veïns en
els afers públics i afavorir la inclusió
i la cohesió socials. D’aquesta manera, l’Ajuntament manté l’aposta
per la transparència, la participació
i la col·laboració entre consistori i
ciutadania.

Un 100% al segell Infoparticipa
L’Ajuntament ha aconseguit per tercer any
consecutiu el Segell Infoparticipa, que atorga
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La
fita d’aquest any ha estat obtenir el distintiu de
transparència amb l’assoliment del 100% dels
objectius. Al 2018, el consistori ja va rebre una
menció amb el 87% dels compromisos exigits
pels experts. Al 2019 es va obtenir el primer
Segell Infoparticipa amb el 94% dels objectius
i l’any passat l’avaluació es va superar amb un
92% dels compromisos.

Gent del Barri tanca la
temporada amb una festa

El Consell d’Infants
s’acomiada fins a
l’octubre

Més de vuitanta persones van
participar en les sessions de debat
de ‘Gent del Barri, la Festa’, que
es van fer diumenge 15 de maig.
Els jardins de Joaquim Passi van
ser l’escenari d’aquesta jornada
de participació ciutadana que va
combinar les taules de treball amb
un final de festa força concorregut,
amb aperitiu i música en directe.
Aquesta ha estat la cinquena
edició del procés participatiu i, per
celebrar que deixem enrere dos anys
de pandèmia, la trobada va tornar a
ser presencial, com la primera edició,
però en aquest cas, i com a novetat,
amb una única convocatòria per a
tots els barris. L’objectiu era triple:
mantenir la filosofia d’escoltar les
preocupacions dels veïns amb ses-

El Consell d’Infants va celebrar
al juny la darrera sessió del curs.
El més destacat va ser el comiat
i agraïment als consellers de 6è,
que el curs que ve ja cursaran ESO,
i també a la regidora Maria José
Cano, que ha deixat la política
activa. Durant el curs 2021-2022 la
temàtica de treball escollida va ser
el medi ambient i la sostenibilitat,
amb les campanyes Cartells per al
medi ambient, Esmorzar residu zero
i Reciclatge de l’oli. 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. El Consell es reactivarà
cap a l’octubre amb nous consellers
i amb nous reptes; s’estudia l’opció
que s’hi puguin fer pressupostos
participatius.

sions territorials; agrair el suport i
la col·laboració rebuts fins ara a
les assemblees de barri i fer que
interactuessin entre ells. El procés
participatiu tornarà al novembre amb
una nova edició de les assemblees
telemàtiques.
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Àlbum de
fotos
Festa Major de la minerva ‘22
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Llavaneres celebra Sant Joan i Sant Pere

Concert del solstici

Flama del Canigó

Revetlla de Sant Pere

Llavaneres va tornar a oferir un any més
el Concert del Solstici el passat dissabte 18
de juny al pla de l’ermita de Sant Sebastià.
Aquesta edició va comptar amb l’actuació de l’Associació Ven Lumon i els seus
músics i ballarins de música tradicional
africana. Una aposta de la Regidoria de
Cultura i Festes per celebrar l’arribada de
l’estiu amb música en directe. Ha estat la
sisena edició d’aquesta proposta -al 2020
no n’hi va haver a causa de la covid19- i
ha consolidat la línia dels anys anteriors:
apostar-hi per músiques del món amb un
component espiritual i coral.

La Flama del Canigó va arribar a Llavaneres el 23 de juny, al passeig de Jaume
Brutau. L’Ajuntament de Llavaneres va
organitzar aquesta tradicional cita, amb
el suport d’Òmnium Cultural i la col·laboració de Llavaneres contra el Càncer
i La Inestable, Teatre de Llavaneres. A
més dels parlaments i de la lectura del
manifest, l’acte va incloure la tradicional
encesa del peveter.
La Flama del Canigó és la festa d’encesa
dels Focs de Sant Joan, símbol de la nostra
identitat; una festa popular arrelada al
llarg dels Països Catalans.

Llavaneres va tornar a festejar la diada
de Sant Pere, amb la tradicional revetlla
del 28 de juny. La celebració va incloure,
com sempre, l’homenatge als pescadors
i també música en directe, amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música
Llavaneres.
A partir de les 20 hores, hi va haver
l’ofrena floral i lectura musicada de
poemes a l’església de Sant Pere, amb
la coral Minerva. Tot seguit, es va donar
pas al sopar popular i a les deu de la nit
es va poder gaudir del ball de Sant Pere
amb l’Orquestra del Pugrama.

Vespre poètic i psicodèlic del Poesia i + a Llavaneres
Un any més el festival Poesia i + de
la Fundació Palau de Caldes d’Estrac va
fer acte de presència a Llavaneres amb
una triple proposta. Maria Callís, Ocellim
ocellam i Remei de Ca la Fresca van protagonitzar un vespre poètic i psicodèlic
als jardins de Can Caralt, dimecres 29
de juny.
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Transformem digitalment les
empreses de Les 3 Viles
El projecte ‘Les 3 Viles, intel·ligents i
sostenibles’, dins del pla ‘Treball, Talent
i Tecnologia’, enfoca ara una fase de
suport directe a les empreses de Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes d’Estrac.
L’objectiu és ajudar els participants a
sol·licitar un ajut de 2.000 euros enfocat
a implementar solucions digitals als negocis dels tres municipis. Es tracta d’un
programa d’ajudes econòmiques per a
la digitalització de pimes i autònoms,
el Kit Digital, que està subvencionat a
fons perdut pels fons europeus Next
Generation. Els ajuntaments de Llavaneres, Sant Vicenç i Caldes animen les
empreses de Les 3 Viles a participar del
projecte, que pot representar un revulsiu
a l’hora de millorar l’efectivitat dels negocis i augmentar les vendes mitjançant
solucions digitals.
Els empresaris de les 3 Viles rebran
una trucada telefònica d’un agent digitalitzador de l’empresa Aldetall; en la
comunicació se’ls proposarà un dia de
visita per informar-los personalment de
com aconseguir el Kit Digital.
El primer pas serà analitzar la situació
actual de cada empresa sol·licitant: quines

eines digitals fan servir actualment i
quines coneixen; i detectar si l’empresa
vol apostar per millorar les seves competències digitals.
En segon lloc, es dibuixarà un pla
personalitzat perquè els participants en
aquest programa millorin la productivitat
amb solucions digitals. Se’ls acompanyarà
en el procés d’obtenció del Kit Digital,
així com d’altres recursos. A més, se’ls
orientarà per fer més eficient el contacte
amb els client, per fer-se més visibles a
les xarxes socials i per seleccionar els

El Forma’t reprendrà el curs
amb moltes novetats
Els ajuntaments de Sant Andreu de
Llavaneres i de Sant Vicenç de Montalt
tenen a punt la programació del segon
semestre del cicle de formació Forma’t,
que compta amb el suport del consistori
de Caldes d’Estrac. Continuem apostant
per una modalitat mixta de formació: les
propostes telemàtiques conviuran amb
el format presencial per a aquells cursos
més vivencials o amb una necessitat
de suport dels formadors. En aquesta
ocasió, s’ha apostat pels àmbits de
l’atenció sociosanitària, l’ensenyament
de català als nouvinguts i, especialment,
per la millora de competències digitals
de les persones, un repte que s’inclou
en el projecte ‘Les 3 viles, intel·ligents i
sostenibles’ del programa ‘Treball, Talent
i Tecnologia’ (TTT). Obrirem inscripcions
properament.
Llavaneres i Sant Vicenç continuen
apostant pel Forma’t, una proposta de
formació ja consolidada a les 3 Viles. El

Forma’t 2022 es va posar en marxa al
mes de març i s’allargarà fins al desembre.
Aquesta és la desena edició d’un cicle
que vol 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 presencial segons
les característiques de cada formació.
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
Les propostes estan organitzades per les
regidories de Promoció Econòmica i Ocupació
dels municipis de Sant Andreu de Llavaneres
i de Sant Vicenç de Montalt.

millors proveïdors en cas que s’hagin
d’encarregar determinades accions.
‘Treball, Talent i Tecnologia’
‘Les 3 Viles, intel·ligents i sostenibles’
forma part del projecte ‘Treball, Talent i
Tecnologia’. Està impulsat conjuntament
pels ajuntaments de Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes
d’Estrac, amb el suport de la Diputació de
Barcelona i la col·laboració de la Federació
d’Associacions i Gremis Empresarials del
Maresme (FAGEM).

L’Oficina de Turisme
estrena temporada
L’Oficina d’Informació Turística, situada
al passeig de la Riera, ofereix informació
especialitzada i de qualitat a les persones
que visiten el municipi 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 d’ús
turístic registrats.
L’equipament té com a objectiu promocionar turísticament la vila i fomentar el coneixement dels seus recursos
naturals (platja, parcs), patrimonials
(arquitectònic, cultural i gastronòmic) i
establiments d’interès (el Museu-Arxiu,
comerços, restaurants i allotjaments).
L’horari d’atenció serà l’agost i setembre, de dimecres a diumenge (inclosos
festius), de 10 a 14 h.
L’Oficina de Turisme atendrà i oferirà
material en quatre idiomes: català, castellà,
anglès i francès. A més recollirà estadístiques d’usuaris per tal d’avaluar el propi
funcionament i establir millores futures.
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Quatre propostes al cicle de concerts
‘Can Caralt, obert per vacances’
El mes d’agost Can Caralt no descansa i ha programat quatre
concerts, un per cadascun dels divendres inclosos en el mes
estiuenc per excel·lència. Un programa eclèctic que recull des
del concert de versions de grans clàssics interpretats per Txell
Sust acompanyada de Pep Poblet i Nito Figueras, passant per

la proposta jazzística de Lucía Fumeiro Trios (Premi Jazz Espanya 2022), per la proposta més folk i íntima de Joana Serrat
en format duo, i fins al concert tribut a Elvis d’Augie Burr. Els
dos darrers concerts comptaran amb actuacions d’alumnes
de l’Escola Municipal de Música de Llavaneres.

Pep poblet & nito
figueras amb txell
sust presenten
#encantats

Joana Serrat en
format duo

Divendres 5 d’agost a les
22 h
Cançons que tots tenim
associades a veus masculines
interpretades des d’un prisma
femení, cançons d’autors i
artistes com Billie Joel, Queen,
Gossos, Michael Jackson, Pau
Riba, Stevie Wonder, Blaumut,
Eric Clapton i Supertramp, entre
d’altres, en seran protagonistes,
tots ells amb el segell ja consolidat del binomi Pep Poblet &
Nito Figueras amb Txell Sust,
presenten #enCantats a l’hora
de revisitar els temes d’altres
artistes i amb la meravellosa
veu de Txell Sust.

Lucía Fumero Trio
presenten ‘Universo
Normal (Seed Jazz
001)’

Divendres 12 d’agost a les
22 h
Premi Jazz España 2022
Estils d’arreu han influenciat la
pianista i cantant Lucía Fumero. Ara estrena disc i projecte
propi, amb música original que
va d’un lloc a l’altre, plena de
vitalitat i aire fresc. La base del
seu univers s’arrela al folklore
i es transforma a través d’un
bagatge que ha consolidat en
la clàssica i el jazz.

Art en estat pur per a la
tardor, a Can Caralt
El Museu de Llavaneres reprendrà l’activitat, després
de les vacances d’agost, amb una exposició de la ceramista Madola, titulada ‘Cases perdudes en la memòria’.
La mostra es podrà visitar del 2 al 25 de setembre i
s’hi podran contemplar 24 peces de ceràmica i quatre
dibuixos. Madola és el pseudònim de Maria Àngels
Domingo Laplana, una ceramista, escultora, pintora i
artista afincada a Premià de Dalt. La següent proposta
de la tardor, a Can Caralt, arribarà del 30 de setembre
al 23 d’octubre i permetrà gaudir de l’obra de l’escultor
Ramon Pons. L’exposició es titula ‘Moviments’ i constarà
d’unes 15 escultures.

Divendres 19 d’agost a les
22 h
La catalana Joana Serrat,
enamorada dels sons clàssics
nord-americans, facció dylaniana i hereus, compon les
seves lletres majoritàriament
en anglès, encara que amb
incursions en el català, i ho fa
amb la inquietud necessària per
endinsar-se en altres camins
creatius.
A les 21.30 h Cris Aceña
i Júlia Sabater, piano, de
l’Escola Municipal de Música
Llavaneres

Augie Burr & The Elvis
Tribute Band

Divendres 26 d’agost a les
22 h
Aquesta fantàstica banda
ofereix un espectacle que
repassa tota la trajectòria
musical d’Elvis, des dels anys
50 fins als anys 70, amb un
ampli repertori que inclou els
seus principals èxits així com
cançons de les pel·lícules i
concerts més cèlebres. Gospel,
rock’n’roll, country, balades i
rythm’n’blues... Un concert
per gaudir!
A les 21.30 h Nico Barón,
guitarra, de l’Escola Municipal
de Música Llavaneres
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Llavaneres prepara els
Premis de l’Esport 2022

L’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres organitza cada dos anys
els Premis de l’Esport. A causa de la
pandèmia, l’any passat la gala no
es va poder celebrar. Però aquest
any sí, la Regidoria d’Esports ja està
treballant en la propera edició de la
festa, que reconeixerà els èxits dels
esportistes locals des de setembre de
2019 a l’agost de 2022. Els Premis
de l’Esport 2022 se celebraran dissabte 17 de setembre, a les 20 h, al
pavelló d’Esports. L’Ajuntament fa
una crida entre la població i els clubs
esportius que vulguin fer propostes
de candidats a ser guardonats.
És un esdeveniment social i esportiu que aplega els diferents clubs i
associacions esportives del municipi
així com els esportistes locals més
destacats, amb la finalitat de guardonar i reconèixer la trajectòria i/o
els èxits assolits.

La gala s’estructurarà en quatre
blocs. En el primer es reconeixerà
l’èxit d’esportistes a títol individual;
en el segon, d’esportistes que han
excel·lit en la categoria d’esport
adaptat; en el tercer es guardonaran
els equips de clubs; i, per últim, es
donarà pas a les mencions especials.
En cada bloc de la gala hi haurà
una projecció d’imatges dels veïns i
entitats que rebran el premi.
Els Premis de l’Esport 2022 serà
obert a tothom. La Regidoria d’Esports fa una doble crida: convida
tothom a assistir a l’acte del 17 de
setembre i demana a clubs i particulars que presentin propostes de
possibles candidats a rebre aquests
reconeixements. L’objectiu de la
convocatòria és reconèixer la qualitat
dels nostres esportistes i també la
tasca de promoció de l’esport i dels
valors que hi té associats.

Arriba la Moon Trail Llavaneres
La Regidoria d’Esports ha preparat
un estiu amb un munt de propostes.
Un seguit d’activitats per a totes les
edats que busquen fomentar l’activitat
física entre la població.
A tota aquesta oferta programada
per al mes de juliol -rem, escape room,
marxa nòrdica...-, s’hi afegeix ara
una altra novetat: un esdeveniment
esportiu solidari que inclourà cursa
infantil, caminada nocturna i cursa
nocturna. La Moon Trail Llavaneres
es farà dissabte 27 d’agost al vespre
i les inscripcions ja estan obertes.
Preneu-ne nota! És una activitat solidària perquè durant tota la jornada
es recolliran fons per a l’entitat local
Llavaneres contra el Càncer.

Tancament del
pavelló antic i dels
vestidors de la
piscina

A finals de juny, l’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres va decidir
tancar al públic, de manera temporal,
l’antic pavelló esportiu i els vestidors
de la piscina municipal. Aquestes instal·lacions són força antigues i durant
els darrers anys no s’hi han pogut fer
inversions de millora perquè no són
de propietat municipal.
La decisió d’aquest tancament
provisional del pavelló vell i dels
vestidors de la piscina respon a una
qüestió de seguretat pública; s’hi va
detectar la presència de partícules
d’amiant a les cobertes de les dues
instal·lacions, que podrien ser perjudicials per a la salut de les persones
en cas que s’hi entrés en contacte.
L’activitat esportiva municipal es
va traslladar al nou Pavelló d’Esports
Municipal de l’avinguda de Sant
Andreu, on s’intentarà donar cabuda al màxim de disciplines i clubs,
sempre que les característiques de
l’esport ho permetin. Pel que fa
a la piscina, s’hi van habilitar uns
serveis portàtils perquè els usuaris
en puguin fer ús.
Llavaneres recupera
el pelegrinatge a
Montserrat per la Llorita

Cinc llavanerencs han fet un
pelegrinatge a Montserrat, seguint
una antiga tradició de la parròquia
de Llavaneres de la diada de la Mare
de Déu de la Llorita, que es va commemorar diumenge 1 de maig. Són
Jordi Vergés, Joaquim Martí, Xevi
Usas, David Barnada i Guillem Coll.
El pelegrinatge el va organitzar el
rector de la parròquia de Llavaneres,
mossèn David Navarro. Amb aquest
pelegrinatge, Llavaneres ha volgut
recuperar aquesta antiga tradició
del poble.
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Llavaneres estrena el cicle ‘Forma’t
en salut’
La Regidoria de Salut Pública treballa en una nova iniciativa. Es tracta
del projecte ‘Forma’t en salut’, que
neix amb la finalitat de donar eines
i informació als veïns de Llavaneres
per promoure la seva salut i el seu
benestar. El projecte parteix del cicle
de formació i ocupació Forma’t’ però
hi aporta una mirada pròpia. A través del ‘Forma’t en salut’ s’oferiran
eines per empoderar la ciutadania. La
Regidoria està enllestint el programa
d’activitats, que inclourà xerrades i
tallers de diferents temàtiques.
La primera activitat del cicle ‘Forma’t
en salut’ 2022 va tenir lloc el 15 de
juny. Va consistir en una xerrada que
es titulava ‘Alimentació, dietes adaptades i activitats per un envelliment
saludable’, i va tenir lloc al Casal de
la Gent Gran.
Impulsada per la Regidoria d’Esports, la següent activitat inclosa en
el ‘Forma’t en salut’ 2022 van ser els
tallers de Marxa Nòrdica que s’han
activat durant el mes de juliol.
Més propostes
Altres propostes que s’inclouran
al Forma’t en salut’ 2022 els propers
mesos de setembre a desembre són:
Alzheimer: tractament, diagnòstic i
nutrició; Primers auxilis pediàtrics; Com
tenir cura de les dents dels infants.
També per a la tardor i conjuntament

amb el Casal Jove, el cicle proposarà
les següents activitats: escape room
per trencar amb els estigmes de la
salut mental, a l’octubre; trastorns
alimentaris al novembre; Com vius
la teva sexualitat? i taller sobre els
mètodes anticonceptius i el seu ús,
al desembre.
Properes propostes
Xerrada: ‘Benestar emocional i
tècniques de relaxació’
Dimarts, 11 d’octubre de 2022
A càrrec d’Àlex Ortega, psicòleg referent de
benestar emocional del CAP de Llavaneres
Xerrada: ‘Hàbits saludables i
lectura d’etiquetes dels aliments’
Dimecres, 2 de novembre de 2022
A càrrec de Miquel Paredes, nutricionista
del CAP de Llavaneres

Tot a punt per començar un nou
curs a l’Escola Municipal de Música
L’Escola Municipal de Música Llavaneres ho té tot a punt per començar
el curs el proper 5 de setembre. La
gran notícia és que, després de dos
anys de pandèmia, l’oferta educativa

del centre recuperarà la normalitat.
A hores d’ara encara hi ha algunes
places vacants per estudiar un instrument o afegir-se a alguns dels
grups musicals de l’escola.

Places vacants
Tallers per a adults (es faran a la Sala d’actes de la Biblioteca Municipal):
Història de la Música: per descobrir l’evolució de
la música a través d’audicions comentades.
Horari: dilluns de 19.30 a 20.30 h.
Música i Poesia: taller sobre la relació entre la
música i la paraula, amb pràctica de recitació amb
música en directe. Horari: dilluns de 20.30 a 21.15 h.
Grups:
Coral Minerva: cor d’adults per cantar i gaudir de
la música en grup. Horari: dimecres de 20 a 21.30 h.
Cor Jove: per a alumnes de 12 a 18 anys.
Horari: dimarts de 18.15 a 19 h.

Sensibilització musical:
A l’Escola Serena Vall pel grup de P3, i a l’Escola
Jaume Llull pels grups de P3, P4 i P5.
Instrument (es cursarà el programa d’assignatures en funció de l’edat): Flauta travessera,
saxo, viola, violoncel, baix elèctric i bateria.
La sol·licitud de plaça es pot realitzar a través
del web de l’escola de música, emmllavaneres.
cat. Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar al centre a través del correu electrònic,
escolamusica@emmllavaneres.cat.
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Obrim inscripcions
per al servei del
transport escolar
no obligatori 20222023
L’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres informa que el servei de
transport escolar no obligatori per
al proper curs escolar començarà el
5 de setembre de 2022 i finalitzarà
el 22 de juny de 2023. Les entitats
responsables d’aquest servei són el
Consell Comarcal del Maresme, la
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament
de Sant Andreu de Llavaneres i les
escoles d’educació infantil i primària,
Jaume Llull i Serena Vall.
Els preus són públics i el cost és
d’1,5 euros al dia per infant i inclou
dos viatges: un al matí i un a la tarda,
a les escoles Jaume Llull o Serena Vall.
Hi ha descomptes per a germans.
Les sol·licituds s’han de tramitar
en línia al web del Consell Comarcal
del Maresme (www.ccmaresme.cat).
Cal imprimir el formulari abans d’enviar-lo, per signar-lo i lliurar-lo a la
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament
de Llavaneres (plaça de la Vila, 1).

Campanya d’educació
viària als centres
educatius d’infantil i
primària de la vila
Durant aquest curs, agents de la
Policia de Llavaneres han recorregut
totes les aules d’educació infantil i
primària de la vila per explicar als
infants qui són i quines són les seves
tasques. Un total de 829 infants han
participat en aquestes jornades de
civisme i educació viària adreçades a
les escoles. Les sessions van començar
a finals de març i es van tancar al de
maig amb un balanç molt positiu.
Durant les sessions, els agents i el
caporal en cap de la Policia Local de
Llavaneres han presentat el cos policial
i han format els alumnes en diferents
matèries: sistemes de seguretat als vehicles, seguretat viària, camins escolars,
consells de seguretat, comportament
a la via pública, resolució de conflictes,
empatia i civisme. A més, els alumnes
han estat obsequiats amb una gorra
de la Policia Local. La Regidoria d’Educació, que ha coordinat la campanya,
vol agrair el suport i col·laboració dels
dos centres educatius.
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tribuna
política

L’estiu ens ha portat
tot de bones notícies!

Incapacitat

Balanza fiscal

No podríem començar a
escriure aquest article sense
agrair i desitjar-li tota la sort i
tots els encerts a la regidora
Cano. La Maria José ha renunciat a l’acta
de regidora durant el ple de juny per
assumir noves responsabilitats en el seu
món, la docència. Gràcies per la constància i la magnífica feina que has fet durant
aquests anys al capdavant d’Esports i
Educació al servei dels teus veïns i de tots
els vilatants. A partir d’ara el grup d’ERC
Llavaneres comptarà a l’equip de govern
amb el regidor Mateu Pou a qui també el
volem encoratjar per aquesta recta final
de mandat a sumar esforços amb la resta
dels companys.
Per si aquestes notícies no fossin prou
bones, estem molt contents perquè, finalment, la Comissió Jurídica Assessora de
la Generalitat ha donat la raó a l’alcalde
Mora i al regidor Sala i no hauran de fer
front a la petició de l’Oficina Antifrau de
Catalunya que els reclamava uns diners
per les assistències als òrgans de govern
municipals durant l’anterior mandat.
Enhorabona companys, no teníem cap
dubte que això seria només una qüestió
de temps. Seguirem treballant amb el
mateix rigor i amb la mateixa valentia pel
municipi i esperarem si tots aquells que
us van acusar sense cap mena de proves
rectifiquen i us demanen perdó.
Per fi, després de 2 anys molt complicats,
hem pogut celebrar amb normalitat La
Minerva. Tot i caure enmig d’una onada
de calor, esperem que tots els vilatants hagin pogut gaudir dels actes que s’hi han
programat i que tothom s’hagi sentit part
de la Festa Major. Aquest estiu serà intens
de participació, també, amb l’arrencada
d’una nova edició dels Pressupostos Participatius i el ja tradicional cicle de concerts
“Can Caralt, obert per vacances”. Bon
estiu i bones vacances per a tothom!

Les darreres audiències
publiques, refermen la
manca de credibilitat del
govern d’ERC. El motiu: sent
un govern amb majoria absoluta ha estat
incapaç d’executar any rere any el pressupost que dissenyen. Així, si cada any tenien uns 6 milions d’euros per invertir en
serveis, n’han utilitzat només 3. El resultat
és un poble, brut i deixat on la manca de
previsió és clàssica. Així ens trobem amb
les piscines municipals sense vestidors i
amb lavabos químics i sense bar. En les
properes eleccions, el ciutadà haurà de
triar si els impostos els volen al compte de
l’Ajuntament o en millors serveis.
El govern, tot i tenir majoria absoluta,
busca sempre culpables fora, i son sempre
els regidors de Junts. Així, 2 regidors de
Junts poden més que 9 d’ERC? No, però
així es dissimula el disbarat de licitació de
les piscines Sant Pere, dissimulen per la
investigació actual per contractar familiars
i empreses pròpies...La responsabilitat mai
no és d’ells tot i que ho aprovin ells.
Ara afrontem un altre repte, la recollida
pel sistema porta a porta, que pot ser
eficient i més sostenible, però ens preocupa per la incapacitat demostrada fins
ara: si gestionen com en la resta, podem
patir un altre fracàs. Un ciutadà va dir en
l’audiència pública que havien degradat
el sistema actual per no invertir en el manteniment els darrers anys. Pot ser que ens
hagin volgut acostumar durant 3 anys al
desastre del sistema de contenidors soterrats per a presentar-se ara com a salvadors
amb el porta a porta? Ho veurem.
Finalment, ens alegra que l’alcalde no
hagi de tornar prop de 50.000 € com
resolia la investigació d’Antifrau. Però així
funciona el sistema: quan el polític no ho
fa bé, es demana que la resolució la revisi
un òrgan nomenat pels polítics, com la
Comissió Jurídica Assessora. Bon estiu.

Como ciudadanos de
nuestro pueblo, pagamos
impuestos y recibimos
servicios.
Si descontamos las tasas municipales,
qué servicios recibimos por las cantidades que pagamos en impuestos?
Conocemos nuestro déficit fiscal?
Se habla constantemente del déficit
fiscal autonómico, por qué no del de los
ciudadanos?
Nuestra balanza fiscal es claramente
desfavorable y no hace falta que se
publique, simplemente sumando y restando se obtiene.
Cuánto pagamos y cuánto recibimos?
Intentemos hacer este sencillo ejercicio
olvidándonos de banderas y demás
sentimientos partidistas.
Sabemos cuánto pagamos, percibimos
cuánto recibimos…Cuánto recibimos
en bienestar social, seguridad, limpieza,
obra pública, juventud, etc…
Esta percepción en “lo no recibido” se
cuantifica claramente en el presupuesto
no gastado, lo no realizado.
Nuevamente, el Ayuntamiento ha obtenido un resultado presupuestario brillante, nuevamente beneficio, a sumar
al que se arrastra de años anteriores.
Un beneficio conseguido en parte por
una deficiente previsión de ingresos y
en gran parte por la no realización del
gasto. Más de un 20% de desviación en
la ejecución de ingresos y casi un 18%
en la “no realización” del gasto, siendo
esta situación repetitiva de año en año.
Nuestra propuesta es que el resultado
obtenido se devuelva al ciudadano, ya
que al no haber sido invertido, vuelva a
su bolsillo, que es de dónde salió y no
a las arcas del Ayuntamiento, que cada
año resulta ser la empresa más rentable
de Sant Andreu de Llavaneres y el mejor
cliente del banco.
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Governar és marcar
prioritats

100% el Llavaneres
que NO volem

La prioritat ha de ser
sempre el diàleg, amb els
diferents partits polítics,
les diferents entitats i el
conjunt dels llavanerencs. Això en
aquest mandat ha funcionat molt bé i el
nostre grup dona les gràcies a totes les
parts, sobretot en l’època de pandèmia.
Volem felicitar dues entitats que recentment han celebrat eleccions: el Casal de
la Gent Gran i el Club Esportiu Llavaneres. Els desitgem tota classe d’èxits.
Nosaltres hem prioritzant el diàleg
però hem topat amb un conjunt de
mancances que ens preocupen: creiem
que l’interès de la població sempre ha
d’estar per damunt de qualsevol cosa.
Ens preocupa que el pavelló municipal, després d’un any, estigui amb
aquesta situació i que a la piscina
municipal no s’hagin previst, amb
prou temps, les actuacions necessàries
perquè tot funcioni com hauria que
funcionar. No es pot permetre la manca
de neteja viària ni les deixalles de mobles i altres voluminosos en els nostres
boscos. Ni tampoc que els nostres joves
no tinguin accés a un habitatge de
lloguer a un preu assequible.
El nostre grup creia que quan el
govern ens presentava un avantprojecte
de millora urbanística d’una zona en
concret, concretament de la urbanització de l’Ametllareda, prèviament ho havia comentat amb els veïns de la zona i
més quant la inversió és de gairebé dos
milions d’euros. La sorpresa ha estat
descobrir que no ha estat així. El nostre
grup ha presentat una iniciativa en el
passat plenari, per tal d’intentar que
s’arribi a un acord entre veïns i govern.
Els passos de vianants a la platja, des
del torrent del Balís, han de millorar i
esperem que algun dia pugem gaudir
d’una platja de qualitat.

ERC començava la seva
campanya electoral amb
l’eslògan «100% Llavaneres». Tres anys després de
les eleccions i amb una majoria absoluta
aconseguida amb menys del 50% dels
vots dels llavanerencs i llavanerenques
no sabem ben bé a què es referien amb
aquesta proclama.
Potser aquest 100% només inclou els

membres d’una comunitat de veïns i
veïnes als quals l’Alcalde ha regalat per
decret unes piscines municipals en perfectes condicions per 3 € al mes, mentre que
a la resta de la població ens condemna a
fer servir unes piscines okupades, sense
vestidors (ja que tenen amiant), amb uns
lavabos portàtils a peu de bany (de dubtosa higiene) i sense servei de bar, pel mòdic
preu de 175 € la temporada.
O potser aquest 100% no és prou gran
per incloure el nostre teixit associatiu, el
que ens ha omplert de vida els carrers
amb un munt d’activitats any rere any de
manera altruista. Un teixit associatiu que
va morint poc a poc pel maltractament
d’aquest Govern d’ERC que no ha sabut
pagar allò que deu a les entitats i que ha
provocat l’enterrament de les Barraques
de festa major, tensionant les condicions
per participar de les associacions. No són
poques les veus que se senten, com Els
Banyuts i El Casal que han hagut de fer
comunicats a les xarxes socials per intentar recuperar allò que els pertoca.
També és probable que aquest 100%
no inclogui la resta de representants
polítics de l’oposició que, amb els seus
vots, representen a més del 50% dels
votants de Llavaneres i que, ple rere
ple, veuen com les seves propostes per
millorar el poble cauen en sac foradat.
Aleshores ens preguntem: és aquest
el Llavaneres que volem? Estem 100%
segurs que no.
MovemLlavaneres
@llavaneresmovem
@MovemLlavaneres

NOTA | El PSC de Llavaneres ha declinat publicar
article d’opinió en aquest
número.
belen.escola

entrevista

Anna Rabassa Patinadora
Nascuda l’any 2000 a Llavaneres, als set anys ja comença a patinar a l’Escola Serena Vall. En té 22 i encara no s’ha
decidit a deixar la competició després d’una trajectòria brillant amb nombrosos podis en el Campionat de Catalunya
i els ors al Campionats d’Espanya dels anys 2011 i 2015, i la sisena posició en els Campionats d’Europa del 2015 i
2017. Graduada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull, ara està cursant un màster en Psicologia de l’Esport.

“Per mi, patinar, és sentir-me lliure”
Com i quan va començar la teva
passió pel patinatge artístic?
Veia les nenes grans patinar i tenia clar
que jo també volia fer-ho. Jo feia primer
de primària i només volia patinar. Els dos
primers anys els vaig fer a l’escola, però
després vaig haver de marxar al pavelló de
Caldetes perquè aquí no es podia fer. La
passió és la mateixa des de petita.
Des del principi et vas plantejar
arribar tan amunt o ha anat pas a pas?
Ho fas perquè t’agrada, mai et planteges
arribar tan amunt. T’hi trobes. La clau és
no perdre mai les ganes de patinar.
Quin ha estat el teu millor moment
com a patinadora artística?
Per a mi, l’or del Campionat d’Espanya
del 2015. Va ser una temporada rodona.
Confiar en la feina feta em va permetre
gaudir de la temporada i guanyar-lo.
No haver pogut patinar al teu poble
és una espina que tens clavada?
Sí. No només per la despesa econòmica sinó perquè sempre he representat
pobles que no eren el meu. Aquí hi ha
patinadores de molt de nivell però que
no es poden formar al poble.
N’hi ha d’altres?
Sí, l’any 2017. Després de l’Europeu
vaig haver d’aturar-me. Vaig començar a
enllaçar una lesió rera una altra. No podia
patinar, i això que em trobava en el millor
moment de la meva carrera esportiva. El
meu objectiu hagués estat competir en el
campionat del món. De fet, és una cosa
que segueixo tenint en ment.
Te’n vas refer?
Sí, el 2021 vaig tornar a competir i vaig
recuperar el nivell del 2017. En aquest

sentit, em van anar molt bé els mesos de
pandèmia: em vaig refer al 100%.

important l’aprenentatge que la medalla.
I més aquí on els objectius són individuals.

Tornaràs a la competició?
Ho he de decidir aquest any. Econòmicament, és un esport que no et dona
ni un euro. No tens suport ni estructura
social per poder-t’hi dedicar.

Ara triaries un esport d’equip?
Jo crec que no, tot i que probablement
amb un esport d’equip no hauria sacrificat
tant l’entorn social.

Què explicaries del patinatge a la
gent no el coneix?
Que el que surt a les pel·lícules no
està tan lluny de la realitat. Hi ha molta
rivalitat, interessos, enveges... La salut
mental és molt important. L’alt rendiment
requereix una personalitat amb molta
exigència, però ser així et fa vulnerable a
patir qualsevol patologia. La psicologia m’ha ajudat a ser millor
patinadora i entrenadora. No
dones tanta importància al
resultat sinó a la persona
i al seu desenvolupament.
És més

Quins sacrificis personals has hagut
de fer per poder seguir amb la carrera
esportiva? Sempre et va compensar?
Sempre m’ha compensat? [riu] Si miro
enrere, sí, perquè m’ha format com a
persona. Hi ha hagut moments de dubte
però sempre he trobat una raó per seguir.
Has estat una de les millors esportistes
de Llavaneres i l’has representat arreu
del món. Què ha significat per a tu?
He sigut de Llavaneres però no l’he pogut
passejar. És una llàstima. S’ha d’apostar pel
futur perquè això canviï. M’agradaria ser
entrenadora. I penso que seria l’oportunitat, finalment, de representar Llavaneres.
I un cop deixes l’esport d’elit?
Crec que sempre estaré vinculada al
món de l’esport. Com a psicòloga tinc
la possibilitat de comprendre millor els
esportistes i acompanyar-los. L’esport és
un estímul; sempre serà a la meva vida.

La patinadora llavanerenca
Anna Rabassa

Quins són els teus reptes de futur?
Tinc molts plans. Com a afició, entrenar i que els meus alumnes visquin
d’una manera sana el patinatge. A nivell
professional, obro una etapa d’aprendre
molt. M’encanta emprendre. Soc partidària
d’empoderar la dona. Em sento una dona
emprenedora que lluita pel que vol.
Ara per ara, què és el més important?
Prioritzar el meu benestar emocional i
gaudir dels petits moments.

