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Llavaneres vol recuperar la propietat 
de la casa d’estiueig de l’exèrcit
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El compromís d’un poble

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

 A Llavaneres estem vivint uns dies molt intensos. Acabem 
d’estrenar un nou sistema de recollida d’escombraries. L’apli-
cació del porta a porta és una decisió consensuada per la 
majoria de les forces polítiques d’aquest Ajuntament. Estem 
convençuts que és el millor camí: l’experiència de molts altres 
municipis, pobles i ciutats –petits i grans– demostra que és el 
sistema que més ajuda a incrementar els nivells de reciclatge 
de les diferents fraccions de les escombraries. Més reciclatge 
és menys incineració. Per això us volem encoratjar a canviar 
els hàbits i us volem felicitar per la feina ben feta.
 

 Més enllà del porta a porta, a l’Ajuntament estem treba-
llant molt intensament per recuperar un bé patrimonial que 
era del poble i que vam perdre al final de la Guerra Civil. Es 
tracta de la Torre del doctor Martí, que actualment coneixem 
com la casa del capità general. Una finca senyorial que el 
propietari va donar al poble perquè fos una escola i que, per 
circumstàncies que no sabem, va acabar sent la casa d’esti-
ueig d’alts comandaments militars. La defensa del patrimoni 
és una de les meves obligacions com a alcalde de la vila i, 

amb suport de tot el govern i de tot el consistori, trucarem a 
les portes que calgui per recuperar el que és nostre. Aquesta 
reclamació no hauria sigut possible sense la feina de l’arxiver 
municipal, Lluís Albertí, a qui vull agrair públicament l’esforç, 
la dedicació i l’estimació al seu poble; i no només en aquest 
cas, sinó en tota seva trajectòria com a arxiver i director del 
Museu Arxiu de Llavaneres.
 

 Són temps convulsos, aquests. Som conscients que a moltes 
famílies estan patint com a conseqüència de la crisi econòmica 
que vivim. Vetllarem perquè els nostres veïns, sobretot els 
col·lectius més vulnerables, puguin tirar endavant. No dubteu 
que, com sempre, farem el que estigui a les nostres mans per 
atendre les necessitats més urgents, des de l’equip de serveis 
socials i des d’aquesta Alcaldia.
 
Gràcies per la confiança!

Nani Mora i Buch
Alcalde de Llavaneres

Nani Mora, al Ministeri de Defensa, a Madrid, reclamant oficialment la casa del capità general.
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L’Ajuntament de Llavaneres 
reclama la casa del capità 
general

 L’Ajuntament de Llavaneres ha 
iniciat una reclamació oficial per 
recuperar la propietat d’una finca 
situada al passeig de la Riera, l’antiga 
torre Martí, que al poble és coneguda 
com la casa del capità general. El seu 
propietari, el doctor Ricard Martí i 
Martí, en va fer donació al consistori 
el 17 d’agost de 1936. La va donar 
al poble de Llavaneres perquè l’Ajun-
tament li atorgués un ús educatiu i 
cultural. La Guerra Civil, però, ho va 
canviar tot. L’antic propietari en va 
fer una segona donació a l’exèrcit, 
tot i que la finca era municipal des 
de feia quatre anys. Era ja el final 
de la Guerra, l’octubre de 1940. 
Des d’aleshores, la casa ha tingut 
ús residencial de comandaments de 
l’exèrcit. El consistori vol recuperar 
la casa per al poble de Llavaneres i 
transformar-la en un espai educatiu.

Per obrir aquesta reclamació oficial, 
l’alcalde de Llavaneres, Nani Mora, 
va registrar una primera instància 
divendres 23 de setembre, a la 
delegació del Govern central a Ca-
talunya i a la Delegació de Defensa 
a Catalunya, a Barcelona. També es 
va adreçar al Senat i al Ministeri de 

Defensa. En aquest sentit, part del 
govern municipal de Llavaneres va 
assistir el 29 de setembre, a Madrid 
per fer entrada oficial de la carta de 
reclamació i de tota la documenta-
ció de l’expedient de primera mà a 
aquests dos organismes. La recla-
mació queda iniciada, després de 
mesos i mesos de feina a càrrec de 
l’arxiver municipal, Lluís Albertí, que 
ha aconseguit recopilar tot un seguit 
de documentació que acredita que 
l’immoble va ser propietat municipal 
entre els anys 1936 i 1940.

Cronologia dels fets 

 1) 17/08/1936. Donació al Llavaneres. 
Acta notarial de donació de la finca 
al poble per part del seu propietari, el 
doctor Martí. La casa data de finals del 
segle XIX. El doctor Martí la dona amb 
finalitat educativa i cultural.

 2) 17/08/1936. Acceptació de la donació.
En un ple extraordinari, l’Ajuntament 
de Llavaneres accepta la donació. N’és 
alcalde Joan Radó i Mussachs.

 3) 21/09/1936. Pagament d’impostos.
L’Ajuntament es fa càrrec del pagament 
dels impostos de transmissió i de béns 
immobles. El consistori també inicia 
els tràmits per a la reforma de la casa.

 4) 25/02/1938. Projecte de reforma.
S’aprova el projecte de reforma i demana 
subvenció per a les obres a la Generalitat.

 5) 28/02/1938. Publicació de la 
subvenció en el DOGC.
La Generalitat de Catalunya publica en 
el seu diari oficial la subvenció atorgada 
a l’Ajuntament de 125.000 pessetes, el 
50% del cost de la seva execució.

 6) 26/03/1938. Pagament del pro-
jecte de reforma.
Data en què l’Ajuntament abona el projecte 
de rehabilitació al Col·legi d’Arquitectes.

 7) 25/06/1938. Alta de serveis.
L’Ajuntament es dona d’alta dels serveis 
elèctrics de la finca.

 8) 26/05/1938 - 16/09/1938. Factures 
a nom de l’Ajuntament.
Per reformes a la torre Martí.

 9) 30/08/1939. Incursió de l’exèrcit.
L’exèrcit n’extreu unes bigues de ferro.

 10) 19/10/1940. Segona donació.
Tot i que la finca era de propietat mu-
nicipal, l’antic propietari fa una segona 
donació de l’immoble a l’exèrcit.  

 11) 1940 a 1947. Tancament de la finca.
Els anys posteriors a la Guerra Civil, la 
torre Martí de Llavaneres queda tancada. 
L’alcalde Joaquim Vives i Prat inicia una 
reclamació oficial perquè la finca pugui 
reconvertir-se en una escola.

 12) 26/02/1948. Silenci administratiu.
Davant del silenci del govern de l’Estat, 
l’alcalde exposa que no han obtingut 
resposta i anuncia que es veuen obligats 
a construir les escoles.
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Tret de sortida del porta a porta

 Entre les 20 i les 22 hores, cal 
treure al carrer la fracció que toqui, 
dins del cubell corresponent.

 Per altra banda, la Regidoria de Medi Ambient 
ja ha instal·lat els nous contenidors de vidre del 
poble. Podeu consultar les seves ubicacions a 
www.ajllavaneres.cat/portaaporta.

 Pel que fa a les àrees 
de contenidors, de mo-
ment, s’han tret les bús-
ties. Durant les properes 
setmanes es buidaran les 
àrees soterrades i s’ex-
treuran també les bases 
metàl·liques. Aquests 
espais es recuperaran 
per a ús públic.

El calendari del porta porta domèstic

Ampliació dels horaris de la deixalleria

 Amb motiu de la implantació del nou servei de la recolli-
da porta a porta de residus i per tal de reforçar el servei de 
la deixalleria mancomunada de Les 3 Viles, s’amplia l’horari 
de l’equipament. Preneu nota dels nous horaris.

 L’objectiu és permetre l’accés a la deixalleria municipal 
en franges horàries en què, fins ara, restava tancada, com 
ara el diumenge tarda i el dilluns. Aprofitant aquest canvi, 
les tres viles opten també per unificar l’horari d’estiu i d’hi-
vern. A partir d’ara, hi haurà un únic horari per a tot l’any.

NOUS HORARIS DE LA DEIXALLERIA 

 De dilluns a divendres
De 10 a 14 h
De 16 a 19 h

 Dissabtes i diumenges 
De 10 a 14 h
De 16 a 20 h

 Els dies festius, l’equipament romandrà tancat.

Llavaneres implanta el porta a porta en una aposta per incrementar la recollida selectiva dels 
residus. Des del 17 d’octubre, totes les fraccions, tret del vidre, es passen a recollir a la porta de 
casa seguint el calendari aprovat per l’Ajuntament.
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Enllestit l’asfaltatge 
de diferents carrers 
de la vila

En marxa les obres d’encapsulament de la 
coberta del pavelló antic

Pas endavant per avançar en la construcció de 75 
pisos de protecció oficial de lloguer

 El ple de l’Ajuntament de Llavane-
res va fer, dimarts 27 de setembre, 
un pas endavant en el procés de 
construcció de 75 pisos de protecció 
oficial (HPO) en règim de lloguer a 
la vila. Per unanimitat, la corporació 
va decidir declarar els tres projectes 
que hi ha ara sobre la taula com 
a obres d’interès municipal, una 
decisió que reduirà les càrregues 
fiscals de les tres promocions. En 
total, és previst construir vuit pisos 
a Can Rivière, quaranta-tres a Els 
Ametllers i vint-i-quatre a El Balís. 
Els acords es van prendre per una-
nimitat del plenari. De la sessió del 
mes de setembre, també en destaca 
l’aprovació de la modificació de 
crèdit 9/2022.

El consistori considera que la 
construcció d’aquests habitatges 
en règim de protecció oficial són 
d’especial interès i d’utilitat municipal 
perquè tenen com a objectiu facilitar 
l’accés a un habitatge assequible, 
que és un dret bàsic de tots els 
veïns del municipi, com explica la 
primera tinent d’alcalde i regidora de 
Benestar Social i Habitatge, Gemma 

 L’actuació d’encapsulament de 
l’amiant de la coberta del pavelló 
antic del carrer dels Contrabandistes 
va començar el passat dilluns 19 de 
setembre. Es calcula que els treballs 
tindran una durada aproximada 
d’un mes i mig (fins a principis de 
desembre). Un cop s’enllesteixin 
les obres del pavelló, es procedirà 
també a l’encapsulament de la 
coberta dels vestidors de la piscina. 

La data està pendent de confirmar 
a hores d’ara.

El pavelló i els vestidors de la 
piscina van ser tancats de manera 
provisional per una qüestió de segu-
retat pública ja que s’hi va detectar 
la presència de partícules d’amiant 
a les cobertes de les dues instal·la-
cions, que podrien ser perjudicials 
per a la salut de les persones en cas 
que s’hi entrés en contacte.

 La Regidoria d’Obra Pública té 
en marxa un pla d’asfaltatge que 
afecta diverses vies del municipi. 
La primera actuació es va fer a 
finals de juliol, al passeig de la 
Riera, i durant el setembre i a inicis 
d’octubre es va treballar en altres 
quatre punts de la vila: l’avinguda 
de la Mare de Déu de Montserrat, 
el Camí de Can Pi, l’avinguda de 
la Cornisa i l’avinguda de la Roca 
de la Nau. 

El preu de licitació del contracte 
ha estat de 141.093,69 € i l’empresa 
adjudicatària és Rogasa Construc-
ciones y Contratas SAU. A més de 
les quatre obres, el contracte inclou 
algunes actuacions de millora ofer-
tes en la licitació, i que inclouran, 
entre d’altres, l’asfaltatge del pas 
del passeig de la Riera, a l’alçada 
de l’Oficina de Turisme.

Martín. És per aquest motiu que 
les tres promocions podran gaudir 

d’una bonificació de fins al 95% 
en l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, i de l’exempció 
de la taxa per expedició de llicències 
urbanístiques. Seran un total de 75 
habitatges, de diferents tipologies, 
d’entre una i quatre habitacions; 
i entre els principals destinataris 
d’aquests lloguers socials hi haurà 
la gent jove i col·lectius socials amb 
necessitats específiques.

El ple ha declarat d’es-
pecial interès les tres 
promocions urbanís-
tiques previstes a Can 
Rivière, Els Ametllers i 
El Balís
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Del 25 al 30 de novembre, torna la 
Festa Major de Sant Andreu

 Llavaneres viurà la Festa Major 
de Sant Andreu del 25 al 30 de 
novembre, amb epicentre a l’envelat 
del parc de Ca l’Alfaro. Una de les 
cites més destaques del programa en 
què treballa la Regidoria de Cultura i 
Festes serà l’actuació de Doctor Prats, 
divendres 25 de novembre, per la Nit 
Jove. Unes hores abans, la Regidoria 
d’Esports convidarà a participar en 
una marxa nòrdica nocturna, novetat 
d’aquest Sant Andreu 2022. Per al 
cap de setmana de festa major, s’han 
programat activitats per a un públic 
familiar, com ara animació infantil, 
espectacles, tallers i concert infantil. 
A més, hi haurà exhibició amb els Ba-
tubanyuts de Llavaneres, visita guiada 
per conèixer el patrimoni modernista 
de Llavaneres i ball popular, tant la 
nit de dissabte com de diumenge. 

La festa major es tancarà dimecres 
30 de novembre, diada de Sant An-
dreu. A més de la tradicional missa, 
hi ha agendat l’acte de felicitació 
als Andreus i les Andrees. Trobareu 
tots els detalls del Sant Andreu 22 a 
ajllavaneres.cat/santandreu22

25N: contra les violències 
masclistes

La Regidoria d’Igualtat convoca la 
ciutadania a l’acte de commemoració 
del 25N, la jornada internacional 
dedicada a denunciar les violènci-
es masclistes. Serà a les dotze del 
migdia del mateix divendres 25 de 
novembre i consistirà en la lectura 
conjunta del manifest. Al vespre, Si 
Dona organitzarà una activitat a la 
plaça de la Vila per denunciar les 
violències masclistes.

Preparats per a la Festa Gastronòmica 
de la Coca de Llavaneres

 El tercer cap de setmana de novem-
bre, Llavaneres convida a una nova 
edició de la Festa Gastronòmica de 
la Coca de Llavaneres. A més, del 7 
al 30 de novembre, els restaurants 
de Llavaneres serviran la Mostra 
Gastronòmica de Tardor 2022. En 
el web municipal trobareu tota la 
informació actualitzada, ajllavaneres.
cat/festacoca22.

Sant Andreu de Llavaneres viurà 
del 19 al 20 de novembre la 23a 
edició de la Festa Gastronòmica de 
la Coca de Llavaneres, una cita per 
conèixer i degustar un dels produc-
tes locals de més prestigi. Aquestes 
postres, elaborades amb pasta de full, 
ametlles, pinyons, vainilla i llimona, 
són reconegudes arreu de Catalunya.

Entre els actes previstos per a la 
Festa Gastronòmica d’aquest 2022 
hi ha el sopar gastronòmic del bolet, 
que inaugurarà la mostra dissabte 
5 de novembre al restaurant Vil·la 
Minerva. El gruix de la festa es re-
serva per al cap de setmana del 19 
i 20 de novembre, al parc del Primer 
d’Octubre.

Dissabte 19 tindrà lloc la Fira de 
la Coca de Llavaneres, un espai 

obert on durant tot el dia, d’11 a 
23 h, els visitants podran provar i 
comprar aquest producte. També hi 
trobarem l’Espai Gastronòmic, tallers, 
xocolatada, música i espectacles per 
als més petits, així com la tradicional 
exposició de bolets.

Diumenge 20 la festa continua i 
es podrà tornar a gaudir de la Fira i 
de l’Espai Gastronòmic, de 10 a 17 
h. A més, hi haurà taller de cuina, 
taller de cuina en anglès, jocs i ver-
mut musical. A les 11 h, es podrà 
participar d’una nova visita guiada per 
descobrir el patrimoni modernista de 
Llavaneres. Caldrà inscripció prèvia. 

A més, com és ja una tradició, es 
convocarà el concurs fotogràfic de 
bolets a través d’Instagram i n’hi 
haurà també una versió per a 
qui vulgui pujar una foto a 
la xarxa menjant Coca 
de Llavaneres.

8a Festa de la Sem-
bra del Pèsol garrofal 

Diumenge 20 de novem-
bre també tindrà lloc la Festa de la 
Sembra del Pèsol Garrofal de Llava-
neres, l’altre dels productes estrella 

de la vila, d’una qualitat excel·lent 
i reconegut arreu del territori. Es 
proposarà un taller adreçat a un 
públic familiar.

Mostra Gastronòmica 
Del 7 al 30 de novembre, els restau-

rants participants ofereixen diferents 
menús de tardor, amb productes de 
temporada com la poma farcida a 
l’estil de Llavaneres, formes diferents 
de cuinar bolets i la Coca de Llavaneres. 
La llista de plats, menús i establiments 
el trobareu a www.ajllavaneres.cat/
mostragastronomica22.

 La Regidoria de Joventut té a punt 
el programa del Parc de Nadal 2022-
2023. Com l’any passat, les activitats es 
faran a l’aire lliure i en diferents punts 
del municipi. Un munt de propostes 
adreçades a infants i joves perquè en 
gaudeixin durant les festes de Nadal.

El Parc de Nadal es farà del 27 al 
30 de desembre, en horari de matí 
i de tarda, i del 2 al 5 de gener, en 
horari de matí. Les activitats tindran 
un fil conductor temàtic, que aquest 
any serà  el circ i la màgia. Alguns dels 
punts per a les activitats seran el parc 
de Can Rivière, el parc de Sant Pere, 
el parc de Ca l’Alfaro, el parc de Can 
Matas i la plaça de la Vila.

Les principals novetats venen de la 
mà de la Comissió de la Cavalcada de 
Reis. Aquest desembre recuperem el 
campament dels patges reials i torna 
la Cavalcada de Ses Majestats els Reis 
d’Orient, la tarda del 5 de gener.

Llavaneres prepara el 
Parc de Nadal
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Àlbum de 
fotos

Diada Nacional de Catalunya 2022
 Diumenge 11 de Setembre va tenir lloc l’ofrena floral al monòlit dedicat a Rafael Casanova i la ballada de sardanes, 

al parc del Primer d’Octubre. Hi van participar representants del consistori i del personal municipal de Llavaneres, i 
entitats de la vila.
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64è Homenatge 
a la Vellesa

 La gent gran de Llavaneres va viure 
el passat 25 de setembre una gran 
jornada de celebració. Després de dos 
anys d’aturada per la pandèmia, va tenir 
lloc el 64è Homenatge a la Vellesa, que 
s’adreça als majors de 75 anys de la vila. 
L’Ajuntament de Llavaneres vol agrair 
l’esforç, un cop més, del Patronat Local 
de la Vellesa i vol donar les gràcies a 
tothom per fer possible haver recuperat 
aquesta festa dedicada a la vellesa, en 
especial als artistes convidats.

Àlbum de fotos
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Les properes propostes del 
Museu de Llavaneres

 Després de les escultures de Ramon 
Pons, que s’han pogut gaudir a Can 
Caralt durant el mes d’octubre, el Museu 
de Llavaneres proposa ara una exposició 
pictòrica. L’autor escollit és el mataroní 
Santi Dominguez. La mostra es podrà 
visitar fins al 20 de novembre. Santi 
Domínguez (Mataró, 1967) va formar 
part del col·lectiu artístic ‘Els Dimarts del 
Llimoner’. Va estudiar dibuix i pintura 
amb l’artista mataroní Josep Novellas, 
gravat amb Manuel Prieto i també di-
versos tallers.

Tot seguit i coincidint amb l’inici de la 
Festa Major de Sant Andreu, divendres 25 
de novembre, a les 19 hores, el Museu 
farà públic el veredicte del jurat del VI 
Concurs de Pintura i Escultura. L’exposició 
amb les obres finalistes es podrà veure 
fins al 8 de gener de 2023.

Passat les festes de Nadal, el 13 de ge-
ner, Can Caralt convidarà a la inaguració 
de l’exposició d’un artista local, el pintor 
Albert Moleón, afincat a Llavaneres des 
de fa anys. La mostra es podrà visitar fins 
al 12 de febrer. Moleón es va donar a 
conèixer de petit, quan va protagonitzar 

 Torna el Concurs de Pintura i Escultura 
del Museu Arxiu: una aposta biennal de 
la Regidoria de Cultura per tal de pro-
moure aquestes disciplines artístiques. La 
convocatòria està oberta a tothom que 
sigui major de 15 anys, participar-hi és 
gratuït i s’ha de fer presentant una sola 
obra de temàtica i material lliures. Les 
obres s’han de presentar al Museu-Arxiu, 
ubicat a Can Caralt, del 29 d’octubre al 
13 de novembre (el primer de novembre 
el museu estarà tancat). El veredicte del 
jurat es donarà a conèixer divendres 25 
de novembre a les 19 hores, a Can Caralt.

Hi haurà un primer premi dotat amb 
1.500 euros i el dret a una exposició 
individual al Museu Arxiu de Sant An-
dreu de Llavaneres. També s’atorgaran 
dues mencions honorífiques. Un jurat 
serà l’encarregat de seleccionar les tres 
obres finalistes, de les quals en triaran la 
guanyadora. Durant el 2023 es farà una 
exposició col·lectiva amb obres dels tres 
artistes premiats. A més, l’autor de l’obra 
guanyadora tindrà dret a una exposició 
individual durant el 2024 a la sala d’ex-
posicions del Museu Arxiu. A criteri del 
jurat, es farà una selecció d’obres que, 
juntament amb les premiades, s’exposa-
ran en el Museu del 25 de novembre de 
2022 al 8 de gener de 2023.

La cinquena edició del concurs, convo-
cat ara fa dos anys, va comptar amb 77 
artistes participants. El primer premi va 
ser per a Rosa Solano; el segon premi va 
ser per a Miquel Arnau i el tercer premi va 
recaure en Pere Bàguena i Mireia Oliva. 

el famós anunci de la marca Donuts, 
l’any 1973; un anunci que l’any que ve 
complirà ja 50 anys.

El Museu de Llavaneres 
convoca el VI Concurs 
de Pintura i Escultura

Èxit del cicle de concerts, 
‘Can Caralt, obert per 
vacances’

Llavaneres contra el Càncer 
torna a omplir de solidaritat 
el parc de Ca l’Alfaro

 El cicle va tenir lloc del 5 al 26 d’agost 
i va incloure quatre concerts d’estils di-
versos i, com sempre, actuacions a càrrec 
de l’Escola Municipal de Música. Un de 
les cites va ser el de concert de versions 
de grans clàssics interpretats per Txell 
Sust acompanyada de Pep Poblet, Nito 
Figueras i Pep Plaza.

 L’associació va tornar aconseguir omplir 
de gom a gom el parc de Ca l’Alfaro la 
nit de dissabte 30 de juliol per recaptar 
fons a favor de la investigació mèdica 
contra aquesta malaltia. A més de tots els 
artistes participants, a l’escenari van pujar 
els representants dels dos hospitals que 
aquest any rebran el donatiu del poble de 
Llavaneres: l’Hospital de la Vall d’Hebron 
i l’ICO Girona. L’espectacle també va 
comptar amb l’actuació de la guanyadora 
del programa ‘La Voz Senior’, Gwen Perry.
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Llavaneres reconeix els seus esportistes 
als Premis de l’Esport 2022

 El nou Pavelló Municipal d’Esports va 
acollir, dissabte 17 de setembre, al ves-
pre, la gala dels Premis de l’Esport 2022, 
que va reconèixer 18 esportistes a nivell 
individual i un bon nombre de jugadors 
i equips de diferents clubs locals. Al web 
municipal podeu consultar l’àlbum de 
fotos de la vetllada. Tot seguit, donem 
a conèixer els esportistes premiats. A 
tots, enhorabona pels èxits i gràcies per 
fer d’ambaixadors del nostre poble. Un 
agraïment també a les famílies i als clubs 
per informar-nos dels èxits dels nostres 
esportistes. Si voleu comunicar-nos resul-
tats destacats dels nostres esportistes, cal 
que us adreceu a la Regidoria d’Esports.

 Nova proposta de la Regidoria 
d’Esports per aquesta tardor. La 
Cronoescalada als Rocs de Sant 
Magí es farà diumenge 27 de 
novembre al matí. El punt de 
trobada serà el parc del Primer 
d’Octubre, a tres quarts de nou. 
La cursa té caràcter solidari. La 
recaptació s’adreçarà a l’associació 
Llavaneres contra el Càncer. 

 La primera Moon Trail Llavaneres 
2022 va proposar una Caminada 
Nocturna i una Cursa Infantil, el 
dissabte 27 d’agost des del parc 
de Ca l’Alfaro. S’hi van aplegar 
unes 90 persones. Una jornada 
per fer salut i per fer Llavaneres. 
Gràcies pel suport, Sportmadness.

 La 14a Marxa contra el càncer de 
mama, celebrada diumenge 16 d’octubre 
a Llavaneres, va reunir 250 persones, 
en un ambient festiu on també hi van 
participar una vintena de gossos. Salomé 
Royo, presidenta de Llavaneres contra el 
Càncer, organitzadora de l’esdeveniment, 
s’ha mostrat molt satisfeta i molt agraïda 
i ha avançat que han aconseguit recaptar 
2.500 euros, que s’afegiran a la donació 
que l’entitat fa per contribuir a la inves-
tigació mèdica contra aquesta malaltia.

La comitiva va sortir de la plaça de 
la Vila a les 9 del matí per resseguir les 
rutes que l’organització havia preparat 
per enguany: mar o muntanya. Tots els 
participants van rebre una motxilla amb 
una ensaïmada i una ampolla d’aigua. 
El recorregut de mar va ser de 5 qui-
lòmetres, i el de muntanya, de 6. A la 
tornada, l’entitat va servir un piscolabis 
per a tothom i Gim Llavaneres va oferir 
una classe oberta de zumba. La jornada 
va finalitzar amb un sorteig d’obsequis.

Esports organitza 
una cronoescalada 
solidària als Rocs 
de Sant Magí

1a edició de la Moon 
Trail Llavaneres

250 participants prenen 
part en la XIV Marxa 
contra el càncer de 
mama

PRIMER BLOC: ESPORTISTES INDIVIDUALS 
SEGON BLOC: MENCIONS 
ESPECIALS DELS CLUBS 

 Lucía Coca i Anna Evstafeva-Natació sincronitzada, Marta Bertran-Golf i Pitch & 
Putt, Clàudia Pérez-Natació, Berta Serna-Natació, Carlota Ortiz-Handbol, Núria Ber-
tran-Golf, Joana Mora-Waterpolo, David Alumà-Waterpolo, Nacho Medina-Hoquei 
herba, Aina Lafuente-Patinatge artístic, Bruno Marco-Patinatge artísti, Alba Hidalgo- 
Bicicleta de trial, Adriana Manau-Futbol platja, Xavier Masramon, amb la seva 
companya d’equip-Canigròs, Judith Artigas-Atletisme, Francisco Santisteve-Natació, 
Carla Lorenzo-Natació sincronitzada

 Club Taekwondo Venzalá
 Club Esportiu Llavaneres
 Club Nàutic El Balís
 Club Patinatge Artístic Sant Andreu 

de Llavaneres
 Equip Sènior del Club Femení Ma-

resme Bàsquet  
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Darreres propostes 
del cicle Forma’t 2022 

 Us presentem les darreres propostes 
del cicle de formació Forma’t 2022, 
que impulsen els ajuntaments de Lla-
vaneres i de Sant Vicenç, amb el suport 
de Caldes d’Estrac. Més informació i 
inscripcions a ajllavaneres.cat/format22.

NOVEMBRE
Sant Andreu de Llavaneres 

 ‘Curs bàsic de català’ (30h). Sessions 
els dies 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 i 29 
de novembre i 1 de desembre, de 
9.30 a 13 h, presencial a la Biblioteca 
municipal. A càrrec de Genís Poch.
Sant Vicenç de Montalt 

 ‘ Xarxes socials: presència i comuni-
cació (10 h). Sessions els dies 2 i 9 de 
novembre, de 16 a 21 h, presencial. A 
càrrec de Fundació Pere Tarrés.
Projecte TTT 

 ‘Instagram: la xarxa visual que neces-
siten tots els projectes, professionals i 

Sensibilització 
musical a les llars 
d’infants municipals

 L’Escola Municipal de Música i les 
llars d’infants municipals Minerva i 
Sant Nicolau tornen a unir esforços. 
Els tres centres tenen en marxa des 
del mes d’octubre un projecte per 
potenciar la sensibilització musical 
entre els alumnes de 2 i 3 anys de 
les dues llars d’infants de Llavaneres. 
L’activitat consisteix en una sessió 
setmanal a cada escola bressol, dins 
l’horari lectiu. L’activitat permet 
als infants experimentar amb els 
elements més bàsics de la música, 
a través de cançons, danses, jocs i 
contes d’una manera activa i intu-
ïtiva. S’utilitza la música com una 
eina més per al desenvolupament 

actualitat municipal 

empreses’ (9h). Sessions els dies 8, 10 
i 15 de novembre, de 17.30 a 20.30 
h, en línia. A càrrec de Marta Sánchez 
Ortega. Taller finançat per la Diputació 
de Barcelona en el marc del programa 
‘Treball, Talent i Tecnologia’ (TTT).

 ‘Portals professionals en línia: la 
feina et ve a buscar’ (4h). Sessió el 
dia 8 de novembre, de 9.30 a 13.30 
h, presencial al Centre Cívic de Sant 
Vicenç de Montalt. A càrrec d’AD 
INFINITUM ocupabilitat. Taller finançat 
per la Diputació de Barcelona en el 
marc del programa ‘TTT’.

DESEMBRE
Sant Andreu de Llavaneres 

 ‘Dissenya el teu CV amb Canva’ (2 
h). Sessió el dia 12 de desembre de 17 
a 19 h, telemàtica. A càrrec de Sònia 
Carreras, tècnica del Servei d’Ocupació 
de l’Ajuntament de Llavaneres. 

emocional, social, motriu i creatiu 
dels infants.

Les classes de l’Escola de Música 
van començar el 5 de setembre. En 
aquests moments, el centre compta 
amb 177 alumnes matriculats i 
onze professors. Us informem de 
les places vacants que encara hi 
ha a l’Escola:

 Tallers per a adults a la Biblioteca 
(‘Història de la Música’ i ‘Música 
i Poesia’), Grups (Coral d’adults 
Minerva i Cor Jove), Sensibilització 
musical (Grups de P3 i P5 a l’Escola 
Serena Vall, i 

 Grups de P3, P4 i P5 a l’Escola 
Jaume Llull), Instrument (flauta 
travessera, saxo, viola, violoncel, 
baix elèctric i bateria.

Més informació i inscripcions a 
emmllavaneres.cat.

 Els alumnes de les escoles Jaume 
Llull i Serena Vall de Llavaneres van 
tornar, el passat 5 de setembre, a 
omplir les aules i els patis, en un inici 
de curs que s’avançava una setmana. 
La gran novetat és que després de 
dos anys de pandèmia, els centres 
no han d’aplicar mesures sanitàries 
per evitar contagis de covid-19. El 
curs també es va posar en marxa a 
les dues llars d’infants municipals i a 
l’Escola Municipal de Música.

Per donar la benvinguda a tota la 
comunitat educativa i desitjar-los bon 
inici de curs, l’alcalde, Nani Mora, i 
la regidora d’Educació, Nadine van 
Loock, van visitar les dues escoles 
de Llavaneres.

Impuls als camins escolars
Una altra de les novetats d’aquest 

inici de curs és la introducció de les 
noves mesures per a la pacificació de 
l’accés a l’escola Serena Vall. L’Ajun-
tament vol potenciar que famílies i 
alumnes vagin a peu al centre i, que 
en cas que s’hi hagin de desplaçar 
en cotxe, l’estacionin a l’aparcament 
de la zona esportiva i creuin per la 
passera de la Riera.

S’inicia el nou curs 
escolar 22-23

Xerrades del ‘Forma’t en salut’
La Regidoria de Salut Pública té en 

marxa el 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. Totes 
les xerrades es faran a les 18 hores 
a la Biblioteca, excepte la del 9 de 
novembre, que es farà a les 11.30 h 
al Casal de la Gent Gran. Les del mes 
de novembre són: ‘Hàbits saludables 
i lectura d’etiquetes dels aliments’ 
(2/11), ‘Fent front a la soledat (9/11), 
i ‘Cuidar-se per cuidar’ (16 i 23/11).
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Més de 90 idees 
per al Pressupost 
Participatiu 2022-2023

 Els veïns ja han fet arribar les 
seves propostes per al Pressupost 
Participatiu 2022-2023. Ara s’obre 
la fase de cribratge: els tècnics mu-
nicipals hauran de valorar si les idees 
s’ajusten als criteris de selecció, abans 
de sotmetre-les a la primera votació 
de filtratge.

Algunes de les idees recollides 
són dotació de més plaques solars 
als equipaments municipals, millores 
de parcs i jardins, actuacions per 
fer més accessibles alguns carrers, 
renovació del clavegueram o instal-
lació de càmeres de videovigilància, 
entre d’altres.

Un cop els tècnics municipals hagin 
fet un filtratge de propostes, del 24 
d’octubre al 6 de novembre, es farà 
la preselecció dels projectes, el pas 
previ a la valoració econòmica de les 
propostes. Recordem que les idees, 
perquè passin a la següent fase de 
primera tria, han de ser actuacions 
d’àmbit municipal, que no superin 
els 100.000 euros o que no estiguin 
ja previstes d’executar, entre d’altres 
requisits.

 Segons un estudi, el 73% de les 
empreses de Llavaneres, Sant Vicenç 
de Montalt i Caldes d’Estrac no tenen 
pàgina web, més de l’11% no són 
presents a xarxes socials i només un 
3% es comuniquen amb els seus 
clients. És una de les conclusions de 
l’estudi realitzat a través del progra-
ma ‘Treball,Talent i Tecnologia’, que 
entra en la seva segona fase amb 
un pla d’assessorament digital per a 
les empreses, un cicle de seminaris 
sectorials i formació en capacitació 
digital per a les persones. De l’estudi, 
també se’n desprèn que el comerç, la 
restauració, la sanitat i l’esport són els 
quatre sectors del territori amb més 
necessitats formatives en l’àmbit de 
la digitalització.

El programa ‘Treball, Talent i Tec-
nologia’, impulsat conjuntament pels 
Ajuntaments de Sant Andreu de Lla-
vaneres, Sant Vicenç de Montalt i 
Caldes d’Estrac, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i la col·labo-
ració de la Federació d’Associacions 
i Gremis Empresarials del Maresme 
(FAGEM), es va presentar, en un acte 

Les 3 Viles es proposen millorar les 
competències digitals de les empreses del 
territori

Esports, Turisme i Restauració, a debat en la 
tercera Jornada Empresarial de Llavaneres

 La 3a Jornada Empresarial de Lla-
vaneres, el proper 24 de novembre, 
posarà a debat tres grans temes: Esport 
i Empresa; Turisme Digital i Sostenible, 
i Gastronomia i Restauració. Aquesta 
activitat va néixer fa quatre anys 
per contribuir a dinamitzar l’àmbit 
empresarial.

La primera edició de la Jornada 
Empresarial, que té caràcter biennal, es 
va celebrar l’any 2018 a Can Caralt. En 
aquell moment, els agents econòmics 
van parlar de com transformar les 
seves empreses basant-se en criteris 
de sostenibilitat i eficiència. Ara fa 
dos anys, en plena pandèmia, el tema 

escollit per la regidoria de Promoció 
Econòmica, Empresa, Comerç, Consum 
i Turisme de Llavaneres va ser com 
afrontar la crisi econòmica provocada 
per l’esclat de la covid-19. 

Aquest 2022 arriba la tercera edició 
d’aquesta cita i la jornada s’iniciarà al 
nou Pavelló Municipal d’Esports de 
Llavaneres a les deu del matí amb 
la presentació del Pla de reactivació 
Sòcioeconòmica de la vila. Després de 
l’esmorzar es donarà pas a un primer 
bloc dedicat a Esport i Empresa. Aquest 
bloc es farà també al pavelló, a partir 
de les 11.30 h, i inclourà una taula 
rodona, que porta per títol ‘Esports 

actualitat municipal. 

el passat 17 de juny, un programa de 
formacions i assessorament específic 
per a les empreses del territori amb 
l’objectiu d’impulsar i potenciar la seva 
transformació digital.

Tres línies d’actuacions
En total es proposen tres línies d’ac-

tuacions per donar eines i recursos al 
teixit empresarial i fer la transició cap 
a un model més digital: assessorament 
digital, formació per a empreses i 
millora de les competències digitals 
del ciutadà.

de mar, golf, tennis i pàdel també són 
per a tu. Com potenciar la pràctica 
d’aquests esports a través d’empreses 
i escoles’, i una conferència sobre 
economia circular i esport. 

També a les 11.30 h però en un 
altre espai -que a hores d’ara està per 
determinar- s’obrirà el bloc dedicat a 
Turisme digital i sostenible. En primer 
lloc, es farà una xerrada dedicada a 
explicar el segell Biosphere; tot seguit, 
es donarà pas a dues ponències so-
bre nous models de negocis turístics 
digitals i sostenibles.

A la tarda, canviarem de temàtica 
per endinsar-nos en el sector de la 
Gastronomia i la restauració. Hi ha 
prevista una taula rodona que porta 
per títol ‘Per què no trobem personal 
per a la restauració?’. Per tancar la 
jornada, es convidarà a una conferència 
sobre ‘Productes, inflació i increment 
de preus. On estem i on anem’, a 
càrrec de Carme Ruscalleda.
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Una tardor ben 
farcida!

Males formes PORTAZO AL PORTA A 
PORTA?

 Aquests darrers mesos 
de l’any arriben ben plens 
d’activitat. Estem contents 
que la maquinària municipal 

vagi agafant, després de la pandèmia, 
ritme i que al carrer es vagin veient totes 
les actuacions que fa mesos que treballa 
el Govern i els treballadors municipals.
Més enllà dels grans clàssics: exposicions 
del museu, Festa Major de Sant Andreu i 
Fira Gastronòmica de la Coca, aquest any 
també hi ha Jornada Empresarial (és una 
activitat que s’organitza biennalment). 
Abans que acabi l’any també us esperem 
a l’acte del 25N i a la resta d’activitats que 
s’organitzen de manera conjunta amb les 
entitats del municipi. Que les entitats tam-
bé tornin a sortir al carrer amb normalitat, 
amb alegria i amb il·lusió ens fa contents i 
feliços perquè voldrà dir que el teixit social 
de Llavaneres segueix endavant.
A l’apartat d’inversions, se segueix treba-
llant en les obres que ERC Llavaneres duia 
al programa electoral perquè la voluntat 
del Govern és complir-lo. L’aposta encara 
és més forta en les inversions mediambi-
entals. El Govern està convençut que el 
sistema de recollida Porta a Porta és la mi-
llor de les opcions. És un aprenentatge per 
a tothom: treballadors, usuaris i polítics. 
L’Oficina d’Atenció al Porta a Porta serà 
vigent durant tot el contracte de recollida 
i les primeres setmanes serviran per anar 
ajustant el model a les particularitats dels 
ciutadans i poder arribar a tothom. Estem 
segurs que els ciutadans faran la seva 
part de la feina de manera exemplar i que 
passat aquest inici de servei tot funcionarà 
de manera correcta i satisfactòria.
Tot i que encara queden força dies per 
acabar l’any, aquest és el darrer número 
de la revista municipal aquest 2022. És 
per això que us volem desitjar un bon 
final d’any i un bon inici del 2023. Ens 
retrobem al gener per celebrar el 2023!

 Els polítics, quan gover-
nen han d’escoltar. Si es 
decideix fer una inversió 
d’uns 2,5 M d’euros en un 

sector, com és el cas de l’Ametllareda, cal 
escoltar els veïns: al final són ells que hi 
viuen. Des de Junts per Catalunya-Acord, 
ens sembla poc edificant constatar com 
el govern municipal empeny cap a una 
direcció contrària a la dels veïns i ho fa, a 
més, amb menyspreu.
No entenem les formes d’alguns mem-
bres del govern cap als veïns, que viuen 
amb preocupació el projecte i veuen 
com els ignoren i, en algun cas, amb 
manca d’educació. Un polític no pot dir 
“maleducats” a uns veïns que demanen 
ser escoltats; unes maneres que ens 
fan avergonyir. El bon govern ha d’anar 
acompanyat, sempre d’un tracte educat 
i respectuós envers els ciutadans; també 
quan no t’agrada el que et diuen.
El govern està vivint una realitat paral·lela; 
ha confós el poder que dona la majoria 
absoluta amb caciquisme, ha confós 
programa electoral amb les necessitats 
de la gent, hem d’escoltar més per poder 
prendre les decisions més encertades.
Lamentem l’actitud de l’alcalde vers Junts, 
la visita d’en Jordi Turull i el seu compor-
tament foren inacceptables. Les disculpes 
donades en el plenari, no son suficients 
davant les amenaces contra aquesta 
formació i menys, els crits que enmig de 
la plaça de la Vila va dirigir a membres de 
l’executiva de Junts.
Escrivim aquest article, dies abans que el 
porta a porta comenci, sort a totes i tots.
Finalment, Junts per Catalunya i Acord, us 
volem comunicar que a les properes elec-
cions ens presentarem en candidatures 
separades. Considerem que ha estat una 
experiència excel·lent, que ens ha servit 
per aprendre dels altres i conviure des de 
la diferencia d’una forma exemplar.

 Estrenamos el nuevo 
sistema de recogida de 
basuras, el conocido “porta 
a porta”.

Indudablemente, cualquier vecino es 
de la opinión más que favorable a la 
recogida selectiva de las basuras para 
su posterior destrucción o reciclaje en 
cada caso, facilitando asi la labor. No 
obstante, y como todo en la vida, ante 
un cambio y ante uno tan trascenden-
te como este, requiere de un extenso 
diálogo y consenso vecinal, intentando 
analizar y dar solución a todas las ca-
suísticas y evitando la improvisación. Se 
ha consensuado y dialogado lo suficien-
te con los vecinos? Esta es la pregunta 
del millón. A juzgar por el revuelo 
existente, parece ser que la respuesta es 
“no”. 
La casuística es amplia. Viviendas unifa-
miliares, edificios de pisos…..personas 
de movilidad reducida, horarios diferen-
tes, etc…y cada una de ellas requiere 
de un periodo de adaptación más o 
menos largo y sobre todo de medidas 
de apoyo. 
L’Ajuntament, a pesar de su buena 
intención en el proyecto, está consi-
guiendo cierto grado de adversión y 
rechazo de los vecinos hacia el nuevo 
sistema, rechazo que con un mayor 
consenso y diálogo, sin duda se hubiera 
minimizado. 
Vamos a realizar el experimento y vere-
mos pasado un tiempo, sus resultados. 
Hasta entonces, portazo al asunto, y… 
confiemos.

@esquerrallavaneres @juntsperllavaneres Cs Sant Andreu de llavaneres

@ercllavaneres @cs_llavaneres

@erc.llavaneres @juntsperllavaneres

@JuntsLlavaneres
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Llavaneres 2023 Incivisme a Llavaneres

 Tots som conscients de 
la greu situació econòmi-
ca que estem patint en 
aquests moments i res no 

fa preveure que el 2023 millori, ben al 
contrari.
El nostre grup municipal, ateses les 
circumstàncies i estant a prop l’ela-
boració dels pressupostos municipals, 
volem informar als  llavanerencs, que 
de cara a aquest proper any, farem tot 
el possible perquè la pressió fiscal no 
s’incrementi i si fos possible es pu-
gui reduir. Les principals despeses les 
volem adreçar a les persones del nostre 
poble.
En primer lloc reduint un 10% del total 
de les despeses (310.000€), de les 
aportacions als membres de la corpora-
ció i incrementar les subvencions a les 
entitats socials, que tant han fet, fan i 
faran per el nostre poble.
Començar el més aviat possible els 75 
habitatges de lloguer social, tan ne-
cessaris per als joves del nostre poble, i 
que som conscients que l’actual equip 
de govern de majoria absoluta hi està 
treballant.
Com sempre qualsevol obra o inversió 
que afecti veïns i/o comunitats, per 
part del govern, han tenint majoria 
absoluta, dialogar per arribar sempre a 
un acord i no a una imposició.
Per al nostre grup municipal un dels 
sectors fonamentals de Llavaneres és 
la gent gran a qui tant li devem. En 
aquests moments molt il·lusionats a 
tirar endavant tot un conjunt d’inicia-
tives, com el cobriment de la terrassa 
del primer pis. Volem que siguin ells 
mateixos i ningú més,  els que ens di-
guin allò que desitgen i necessiten, per 
donar vida al Casal de la Gent Gran, 
ells s’ho mereixen i nosaltres tenim 
l’obligació de facilitar-ho.

 ERC es va marcar com 
a eslògan de Llavaneres 
«Compartim privilegi». És 
cert que, per la ubicació 

del nostre municipi, a la comarca del 
Maresme, entre el Mar Mediterrani i el 
Parc Natural del Montnegre, podríem 
pensar que vivim en un lloc privilegiat.
Malauradament no sabem si aquest 
privilegi és com el que ens imaginem, 
ja que dia a dia veiem com l’incivisme 
augmenta sense cap tipus de control. 
Els carrers bruts són el primer que sobta 
a tothom, sí, però no és només això. 
El descuit dels parcs i jardins per falta 
d’una previsió en el manteniment és 
més que vigent. També és un problema 
l’incivisme amb els vehicles, sobretot 
aquells que es pensen que les voreres 
estan pensades per a que ells tinguin un 
lloc per aparcar, o que poden anar pels 
carrers peatonals sense restricció.
Podríem donar la culpa de tot plegat 
a la gent incívica del poble perquè en 
realitat són culpables de no entendre la 
convivència com a quelcom necessari, 
però la realitat és que el Govern d’ERC 
comparteix aquesta culpa al perme-
tre que aquestes persones incíviques 
tinguin el privilegi de fer allò que volen 
sense cap tipus de conseqüència. 
Perquè la realitat és que a Llavaneres 
disposem d’una ordenança cívica, a la 
que Movem Llavaneres va fer moltes 
aportacions treballant-la conjuntament 
amb el Govern i Policia, i que no s’està 
fent complir. Per una part, per la desídia 
dels governants i per altra, per la falta 
de recursos dels que disposa la Policia. 
Una manca de recursos que ja fa molt 
de temps que reclama el propi cos.
Aleshores, quin privilegi compartim? Si 
és el de fomentar l’incivisme de la gent, 
està molt lluny de la visió de poble que 
tenim a Movem Llavaneres.

 El PSC de Llavaneres ha 
declinat publicar article 
d’opinió en aquest número.

@MovemLlavaneres

@LlavaneresMovem

@MovemLlavaneres



entrevista

MARIA ÀNGELS SALA I CABOT Jutgessa de pau

“vaig acceptar ser jutgessa de pau 
perquè és una feina de servei al poble”

Nascuda a Llavaneres l’any 1957, és diplomada en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Ha treballat a l’Hospital de Mataró i, fins fa cinc anys, també en medicina privada. Actualment ja no exerceix. Està 
casada i té dos fills.

 Què la va impulsar a voler ser jut-
gessa de pau?

Els jutges de pau han de ser escollits per 
unanimitat del ple i calia trobar un jutge 
de pau suplent. L’alcalde em va venir a 
trobar. Vaig valorar la proposta durant uns 
dies i vaig acceptar. Em va fer molta il·lusió 
perquè és una feina de servei al poble.

 Quins consells li va donar l’anterior 
jutge de pau, en Salvi Cabot?

El meu estimat Salvi em va traslladar 
molta energia positiva. Quan ell va plegar 
del càrrec, l’abril del 2021, jo vaig passar 
a ocupar la plaça de titular. I durant tot 
aquest temps he après molt.  En Salvi em 
va transmetre molta tranquil·litat. Em va 
dir que havia de tenir molt present que un 
jutge de pau ha de ser neutral, sempre. 
Va amb el càrrec. També em va assegurar 
que no havia de patir gens, perquè darrere 
hi havia un molt bon equip tècnic.

 Com definiria el rol del jutgessa de 
pau en la societat actual?

Aquí resolem els assumptes més bàsics; 
si són més complicats de resoldre, passen 
al jutjat de primera instància. Una definició 
que m’agrada molt dels jutjats de pau és 
que són un servei públic de proximitat que 
posa a disposició del ciutadà l’administració 
de justícia. Estem a disposició de la gent, 
amb vocació de servei. Cal dir que la meva 
tasca es complementa amb la feina del 
secretari del jutjat, que és una peça clau 
per al bon funcionament de la institució.

 Fins a quin punt pot ser important 
la mediació per resoldre problemes i 
conflictes al municipi?

És bàsic. Estalvia haver d’elevar el con-
flicte a un jutjat superior. Estalvia temps, 
diners i molts maldecaps. Si pots seure 
les persones una davant de l’altra i que 
es mirin als ulls, pots reduir el conflicte.

 Quina és la millor manera per posar 
d’acord persones en desacord o amb 
un conflicte obert? Parlant la gent 
s’entén?

Sí, parlant la gent s’entén; no sempre 
però en la majoria dels casos. Aquesta és 
la meva filosofia de vida. Jo, d’actes de 
conciliació, personalment encara no n’he 
fet. Si n’hi ha hagut se n’ha encarregat el 
secretari i no ha resolt sense problemes.

 La reactivació dels casaments després 
de la pandèmia li portarà molta feina 
en aquest àmbit. Li fa il·lusió? Què 
implica per a vostè ser part activa 
d’una cerimònia com aquesta?

Molta il·lusió, pel fet de legalitzar 
situacions de parelles i de famílies. 
Sempre recordaré el meu primer ca-
sament. Cada setmana, com a mínim, 
en tinc un, de casament. M’agrada 
tancar la cerimònia amb la lectura 

d’un poema, que dedico als nuvis i els en 
regalo una còpia impresa.

 Durant tots aquests anys involucrada 
en la vida social de Llavaneres, què ha 
après del seu poble?

He après que és un poble molt divers 
i que sempre hi ha persones disposades 
a col·laborar. M’he involucrat en l’associ-
acionisme perquè m’he sentit atreta per 
aquesta vibració de la gent.

 Quins records conserva de l’etapa 
que va estar al capdavant de la comissió 
Cavalcada de Reis?

Va ser una època fantàstica. Vam aprendre 
molt. Vam formar un equip de persones 
molt treballadores i amb moltes idees. En 
especial, voldria mencionar en Sixte, que 
ja fa uns quants anys que ens va deixar. En 
conservo un gran record. Són anys molt 
bonics. Tens els fills petits, amb una edat 
que en gaudeixen molt, de la cavalcada...

 Amb el Patronat de la Vellesa, del 
qual en forma part, recentement van 
celebrar la festa de la gent gran del 
poble. Com va anar?

És una festa molt bonica. Del patronat 
en formo part perquè en Salvi Cabot, 
l’anterior jutge de pau, em va demanar 
si el volia rellevar també en el Patronat. I 
encantada per dos motius: pel servei a un 
col·lectiu molt important, la gent gran; i en 
honor al meu pare, en Gaspar Sala, que 
en va ser un dels fundadors fa 60 anys.   

 Vostè que és de Llavaneres de tota la 
vida, com ha vist l’evolució del poble?

Quan jo vaig néixer eren uns 2.000 ha-
bitants al poble. No té res a veure. El poble 
ha evolucionat en tots els aspectes. És un 
poble modern, hi ha gent amb diferents 
maneres de pensar. El món evoluciona i 
Llavaneres també.


