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carta de 
l’alcalde

Èxits i reptes

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

 Estrenem any, encara amb els efectes 
de la pandèmia molt presents però 
amb la convicció que estem en el bon 
camí perquè el virus deixi d’aturar la 
societat i l’economia. A Llavaneres, 
aquest 2022 l’hem començat amb la 
tradicional visita de Ses Majestats 
els Reis d’Orient que, de nou, ha 
estat tot un èxit col·lectiu. Per segon 
any consecutiu, la Comissió Municipal 
Cavalcada de Reis i la Regidoria de 
Cultura han optat per mantenir el 
campament reial al parc de Ca l’Alfa-
ro. Una manera màgica, participativa 
i entranyable de començar l’any. No 
hi ha faltat cap detall, tot s’ha cuidat 
i s’ha treballat amb precisió. Com a 
alcalde i en nom del consistori, vull 
agrair l’esforç i la dedicació de la 
Comissió i de totes les persones que 
de manera voluntària i altruista han 
treballat durant mesos per mantenir 
la il·lusió dels nostres infants. Amb 
moments com aquests es demostra la 
força d’un poble. Gràcies de tot cor.

  Ens situem ja en aquest nou any, que 
arriba carregat de reptes. Continuem 
compromesos amb el pla d’inversions, 
que tirarem endavant amb el suport de 
tothom i amb la convicció decidida que hi 
ha projectes i necessitats que cal resoldre 
d’una vegada per totes. El principal és la 
reforma i la millora de carrers i voreres 
de la vila. També tenim en aquest horitzó 
proper la construcció de la coberta del 
camp de futbol, que el temporal Glòria 
va destruir. I continuarem treballant 
perquè els projectes de millora de la 
mobilitat que Llavaneres té damunt la 
taula es facin realitat. Hem editat un vídeo 
per explicar-ho que trobareu al canal de 
YouTube de l’Ajuntament. A més de la 
construcció d’una nova rotonda davant 
del Balís, cal posar punt i final al greuge 
comparatiu que pateix Llavaneres des 
de la construcció de la C32. Necessitem 
accessos cap a Girona, estan aprovats i cal 
impulsar-ne la projecció i la construcció. 
Però fins que no es construeixi la nova 
rotonda que ha endreçar les entrades i 

sortides cap a l’autovia, hem demanat una 
solució provisional que reguli l’increment 
de trànsit generat per la gratuïtat de la via.

 Ens preparem també per a un any 
decisiu pel que fa a l’aposta per la 
sostenibilitat i la lluita contra el 
canvi climàtic. El ple de l’Ajuntament 
va aprovar a finals del 2021 el canvi de 
sistema de recollida de les escombraries. 
La previsió és que al mes de juny estre-
nem un nou contracte per a la recollida 
de residus i per a la neteja viària. Més 
esforç pressupostari per una vila més 
neta i també per una vila que recicli 
més i millor. Creiem que la recollida 
porta a porta és el millor sistema per 
accelerar el reciclatge dels residus i per 
això hi apostem, de manera ferma i de-
cidida. Confiem que, malgrat els dubtes 
inicials, ens en sortirem en benefici de 
tots. Gràcies per la confiança!

Nani Mora i Buch
Alcalde de Llavaneres
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no en té gaire; baixa l’esforç en Medi 
Ambient -si deixem de banda la recollida 
de residus-, baixa molt Igualtat, tampoc 
no hi ha diners per reforma d’edificis 
municipals...”
“Em sap molt de greu però el nostre vot 
serà desfavorable”

Carlos Bartomeu. PP. A favor
“Trobo que els ingressos estan ben 

calculats i trobo mesures de precaució 
a l’hora de destinar-los a les despeses”
“Nosaltres sempre hem defensat i la 

nostra prioritat és més neteja, més se-
guretat i carrers arreglats i això és el que 
hem demanat. Crec que se’ns ha tingut 
en compte”

Alberto Pichel. C’s. En contra.
“No podem aprovar un pressupost 

que tornarà a tenir el romanent de tresoria 
de cada any; hauríem d’haver après dues 
coses: executar el pressupost al 100% o 
reduir els ingressos, i no hem fet cap de 
les dues coses”
“Demanem més rigor a l’hora d’execu-

tar-lo. No podem aprovar un pressupost 
que no redueix l’impacte a la butxaca 
dels ciutadans”

Joan Rubal. Junts per Llava-
neres. En contra

“No hem participat en l’elaboració del 
pressupost i crec que és just que ho 
deixem clar”
“Aquests dos anys han guardat i comptat 

diners. Durant aquest temps no s’han fet 
inversions tot i que hi havia necessitat 
al poble”
“L’acumulació de romanent any rere 

any és o bé incapacitat per gestionar o 
reserva amb vistes a gastar-ho tot abans 
de les eleccions”

Finalment, l’alcalde Nani Mora va agrair 
al regidor Sala la feina: “Estic content. A 
ERC tenim majoria absoluta però el regi-
dor Sala sempre treballa per incorporar el 
màxim consens”. Per acabar es va dirigir 
als altres grups dient que “ens agrada 
tenir vots favorables d’altres grups en un 
pressupost perquè vol dir que el vetllaran”.

actualitat municipal 

actualitat 
municipal

Llavaneres aprova els 
pressupostos per al 2022

 Albert Sala, regidor d’Economia, va 
explicar que aquests pressupostos tenen 
tres grans eixos, tres grans àrees: reforç 
de la neteja viària i de la recollida de 
residus; reforç de la plantilla i millora 
dels carrers. A continuació va agrair les 
aportacions de tots els grups municipals: 
“Ens han ajudat molt; també vull donar 
les gràcies als companys del govern. Avui 
podem celebrar que tenim un molt bon 
pressupost, tot i les circumstàncies pel 
canvi de la plusvàlua”, va dir. Finalment 
va informar de la incorporació d’una 
subvenció de la Diputació de Barcelona de 
140 mil euros que s’adreçarà a reforçar les 
partides de retribucions, seguretat social 
i renovació de carrers i va puntualitzar 
que “ens permetrà contractar durant sis 
mesos un tècnic d’Igualtat i invertir 105 
mil euros més en renovació de carrers”.

LES VALORACIONS

Belen Escolà. PSC. A favor.
“Aquest pressupost no ens en-

tusiasma però hi donarem suport. Els 
acceptem per responsabiltat”
“Aquest mandat està sent extremada-

ment atípic: la pandèmia, l’anul·lació de 
les plusvàlues... ara s’ha tornat a legislar 
però no sabem quant podrem ingressar”
“Ens sembla molt positiu el nou con-

tracte de les escombraries i de la neteja 
viària; la revisió de la valoració de llocs 
de treball... però, en canvi, s’ha hagut de 
retallar i hi ha partides com la d’Igualtat, 
que és la germana pobra del mandat... 
Serem capaços de tenir aquest mandat 
un Pla d’Igualtat?”

Tito Casado. Movem Llavaneres. 
En contra.

“Aquest pressupost de Movem Llavaneres 

El ple de l’Ajuntament de Llavaneres va aprovar dimarts 23 de novembre el pressupost municipal i la plantilla 
de treballadors del 2022. L’aprovació es va fer amb el suport d’ERC -al govern-, PP i PSC; i els vots en contra 
de Junts, C’s i Movem. El pressupost puja a 15.881.580,58 euros; la plantilla inclou 124 treballadors.
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Llavaneres fa un pas més per implantar 
el porta a porta durant el 2022

 El ple de l’Ajuntament de Llavaneres 
va aprovar dimarts 9 de novembre, 
en una sessió plenària extraordinària, 
els plecs de clàusules administratives 
i tècniques per a la contractació de 
la recollida de residus i la neteja 
viària de la vila a partir del 2022. 
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.
L’alcalde, Nani Mora, va destacar 

que es tracta del “contracte més 
important del consistori, tant per la 
durada, deu anys; com per la dota-
ció econòmica, al voltant dels dos 
milions d’euros” i va agrair la feina 
i la dedicació del regidor de Medi 
Ambient, Jordi Roldós, i dels tècnics 
municipals que hi han treballat.
Pel que fa a neteja viària, el nou 

contracte suposarà triplicar la dotació 
de maquinària als carrers i duplicar 
el personal del servei; i en quant 
a la recollida de residus, és una 
aposta decidida per un nou siste-
ma: el porta a porta. Quan entri en 
vigor el nou adjudicatari del servei, 
cap a mitjans del 2022, 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 conte-
nidors actuals.
El regidor de Medi Ambient, Jordi 

Roldós, va anunciar que Llavaneres 
farà un canvi en la recollida de 
residus. Segons va dir, aquest nou 
contracte representa una “aposta 
clara i decidida pel porta a porta i, 
per tant, per la sostenibilitat i la lluita 
pel canvi climàtic”. Roldós va agrair 
el treball i les aportacions de tots els 
grups municipals: “Tots plegats hem 
aconseguit millores importants”. 
Entre d’altres, el regidor va destacar 
la millora salarial que s’aconseguirà 

amb el nou contracte i va fer una 
crida ciutadana: “Tots volem un 
Llavaneres més net, ben segur que 
ho podrem portar a terme”.
A més de campanyes de comuni-

cació per fer arribar el missatge a 
tota la població, el consistori im-
pulsarà una comissió de seguiment, 
liderada per la Regidoria de Medi 
Ambient i integrada per tots els 
grups municipals. A més, hi haurà 
un inspector de Medi Ambient que 
es dedicarà a consolidar el servei 
de recollida porta a porta entre 
els veïns.

Servei de recollida de 
mobles i electrodomèstics

 La Regidoria de Medi Ambient 
recorda que els veïns de Llava-
neres que disposin de mobles o 
electrodomèstics (que no siguin 
neveres amb clorofluorocarburs) 
per recollir, poden trucar al nou 
telèfon 660 033 132.
Per mitjà de la trucada cal con-

cretar un dia i hora per deixar els 
materials en desús davant de casa 
i que el servei municipal (gratuït) 
de mobles i voluminosos efectuï 
la recollida.
Aquells ciutadans que no puguin 

esperar-se poden dipositar els 
mobles, voluminosos i electrodo-

mèstics a la deixalleria municipal, 
de dimarts a dissabte en horari de 
matí i tarda i també els diumenges 
al matí. 
Des de l’Ajuntament s’agraeix el 

compromís dels veïns per mantenir 
el poble net i endreçat i es recorda 
la necessitat i la importància de 
vetllar pel compliment de la nor-
mativa en relació a la recollida de 
materials en desús.
També es recorda a la ciutadania 

que aquest és un servei de recollida 
puntual de mobles i electrodo-
mèstics, no de buidatge de pisos 
ni d’habitacions.
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La instal·lació dels 
punts de recàrrega 
de vehicles elèctrics 
avança a bon ritme

l’obra civil, amb la instal·lació dels 
armaris elèctrics i carregadors, i la 
pintura de les quatre places: les dues 
del passeig de Jaume Brutau i les dues 
de l’avinguda de Can Sans. En tots dos 
casos, hi manca l’escomesa elèctrica, les 
pilones de protecció, així com el rètol 
informatiu de les places de Can Sans. 
L’actuació s’ha encarregat a l’empresa 
Etecnic Movilidad Electrica SL i forma 
part del pla d’inversions. El projecte 
estava dotat amb 76 mil euros.

 La instal·lació de plaques solars 
en edificis municipals va ser un dels 
projectes escollits en el Pressupost 
Participatius 2021 i ara s’està portant 
a terme. El projecte estava dotat 
amb 12 mil euros i, des del con-
sistori, s’ha optat per ampliar-ne la 
dotació pressupostària. El projecte 
d’instal·lació de sistema de captació 
i aprofitament d’energia fotovoltaica 
a la Biblioteca de Sant Andreu de 
Llavaneres suposa una inversió de 
48.187,04 euros. Les feines es van 
enllestir durant aquest mes d’oc-
tubre i les plaques van entrar en 
funcionament al mes de novembre.
Segons informen els serveis tècnics 

municipals, està previst instal·lar 
un total de 78 panells fotovoltaics 
(FV) de 470Wp de potència, amb 
un total de 37 kWp de potència 

total instal·lada. Aquesta estructura 
permetrà produïr una energia de 
51000 kW/h per any.
D’altra banda, està en estudi la 

implantació de sistemes de captació 
i aprofitament de l’energia fotovol-
taica en altres edificis i equipaments. 
Les actuacions es podran anar exe-
cutant en funció de la disposició 
pressupostària.
El tipus d’instal·lació que s’ha col-

locat a l’edifici de la Biblioteca és 
d’autoconsum compartit. Això vol 
dir que l’energia produïda es po-
drà compensar per a la Biblioteca, 
l’Ajuntament i Ca l’Alfaro.
La Biblioteca municipal estava dotada 

de plaques solars des de la inaugura-
ció de l’edifici, l’any 2005. Aquesta 
actuació suposa una renovació i una 
actualització de la instal·lació.

Beneficis ambientals
L’aposta municipal per la instal-

lació de plaques solars en edificis 
municipals respon al compromís de 
reducció d’emissions contaminants, 
tal com es recull en el Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible i el Clima 
(PAESC). Un pla que compta amb el 
suport de l’Ajuntament de Llavaneres.
El regidor de Medi Ambient, Jordi 

Roldós, destaca que el compromís 
amb aquest projecte d’instal·lació de 
plaques fotovoltaiques ve de lluny i 
assegura que continuaran treballant 
per ampliar-ne la cobertura. “El proper 
pas serà dotar de plaques solars el 
Casal de la Gent Gran, el Casal Jove 
i Ca l’Alfaro, i més enllà ens posem 
com a objectiu el camp de futbol, el 
Pavelló Municipal d’Esports i l’Escola 
Serena Vall”, afegeix.

En marxa la instal·lació de les plaques 
solars a la Biblioteca

 L’actuació per dotar la vila de 
places d’estacionament amb punts 
de recàrrega semi-ràpida i ràpida de 
vehicles elèctrics avança a bon ritme, 
tot i que encara no hi ha data per a 
la posada en marxa. Ja s’ha realitzat 
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Renovació d’un tram de la 
xarxa d’aigua al centre de 
Llavaneres

Es fan les tasques de 
gestió forestal a la 
finca de Can Cabot de 
munt

L’estudi de reforma del passeig de 
les Moreres, redactat

 L’elaboració d’un estudi de 
reurbanització del passeig de les 
Moreres va ser un dels projectes 
escollits en el Pressupost Participatiu 
2021. En aquests moments, l’estudi 
ja s’ha redactat i s’han reunit els 
tècnics municipals i els regidors 
de les àrees responsables de tirar 
endavant les millores per valorar 
les propostes que s’hi recullen. 
L’estudi d’alternatives per a la 
millora de la xarxa de sanejament 
i per a l’arranjament superficial 
del passeig de les Moreres estava 
dotat amb 7 mil euros.
Ara que ja es disposa de l’estudi, 

la previsió de les regidories d’Obres 
Públiques, Urbanisme, Medi Am-
bient i Mobilitat és poder executar 
l’actuació durant el 2022, tan 
aviat com es disposi de la partida 
pressupostària per finançar les 
obres. El pas previ serà realitzar 
un projecte executiu. 
L’estudi planteja dos reptes: re-

soldre els problemes actuals de les 
xarxes de sanejament i reordenar 
l’aparcament per tal que el vianant 
tingui un espai per on circular de 
manera segura.

 El servei municipal d’Aigües de Llavaneres va 
renovar la xarxa d’abastament del passeig de 
la Mare de Déu de Montserrat. Les obres van 
començar el 10 de novembre i van durar unes 
tres setmanes.
L’actuació va incloure la renovació de la cano-

nada de distribució de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable del passeig de Jaume Brutau i 
del passeig de la Mare de Déu de Montserrat, 
entre el carrer de Clòsens i l’avinguda de Ca-
talunya. El pressupost d’execució de les obres 
va ser de 37.457,24 euros.

 S’han dut a terme les feines de 
gestió forestal de Can Cabot de 
Munt. L’actuació, que es va allargar 
fins a final d’any, té com a objectiu 
millorar l’estat sanitari de l’arbrat 
a la finca, reduir el risc d’incendi i 
posar-la a punt atesa l’actual situació 
de crisi climàtica.
Per assolir aquest objectiu es va fer 

una selecció de tanys i una retirada 
d’arbres fins assolir una densitat 
arbòria que pugui ser sostenible. 
Es van escollir sobretot aquelles 
espècies més adaptades als climes 
mediterranis. La majoria de troncs 
atallats van ser retirats: els de pi 
pinyoner, per fer biomassa, i els 
d’alzina, per a llenya.
Les obres es van dur a terme a 

través de l’Associació de Propietaris 

Actuació a la xarxa 
de sanejament
D’entrada, s’actuarà a nivell de 

la xarxa de sanejament. En aquest 
sentit, l’actuació inclourà la cons-
trucció de tres sobreexidors i la 
formació d’una nova canonada 
d’un metre de diàmetre en la zona 
inferior del passeig (carrer de Sant 
Isidre i un tram de la Riera) que ha 
de permetre assumir la quantitat 
d’aigua que baixa quan hi ha 
episodis de pluges.

Un passeig segur per als vianants
L’actuació es completarà amb 

l’ordenació viària del passeig. La 
proposta escollida per tal de resoldre 
aquesta situació d’inseguretat viària 
és eliminar la bateria d’aparcament 
de la banda dreta del passeig. 
D’aquesta manera, es millorarà 
la dimensió i la qualitat de l’espai 
de carrer destinat als vianants. A 
més, es faran les actuacions de 
reparació dels elements urbans que 
actualment es troben en mal estat.

actualitat municipal 

Forestals del Montnegre-Corredor i 
compten amb el suport econòmic i 
tècnic de la Diputació de Barcelona. 
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Àlbum de 
fotos

Festa MAJOR de sant andreu 2021

Festa Gastronòmica de la Coca de Llavaneres 2021

 Llavaneres va celebrar la Festa Major 
de tardor que enguany es va optar per 
fer al carrer: recuperem alguns dels 
moments de la celebració amb aquest 
àlbum de fotos.

 El cap de setmana del 20 i 21 de no-
vembre, la vila va celebrar a la 22a edició 

de la Festa Gastronòmica de la Coca.
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Parc de nadal 2021-2022

campament reial 2022

 Llavaneres es va omplir 
d’activitats durant les festes 
nadalenques, amb el Parc de 
Nadal i la visita dels Reis.
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Llavaneres es bolca un any més amb la 
Marató de TV3

 Llavaneres es va bolcar novament amb 
la Marató de TV3, la iniciativa solidària 
de la televisió pública de Catalunya que 
enguany va destinar tot el recaptat a la 
investigació de les malalties mentals. 
El diumenge 19 de desembre, la plaça 
de la Vila va acollir una festa solidària 
amb música, jocs, esmorzar i venda de 
plantes i galetes. Les plantes van ser 
obsequi de Planters Lloveras i Vivers Sala 
Graupera i les galetes, de pastisseria 
Sala i pastisseria Llavaneres.
La jornada va ser força participativa 

i va acompanyar el bon temps. A l’es-
cenari de Llavaneres amb La Marató, 
hi van actuar els Barbuts Jazz Band, i 
el Conjunt d’adults, Abbsolut i Com-
bo 1 de l’Escola Municipal de Música 
Llavaneres. A més, el públic va poder 
gaudir de l’actuació de dues ballarines 
d’Ultraescenika. Per la seva banda, 
l’equip de voluntaris de Llavaneres amb 
La Marató de TV3 va vendre esmorzar, 
plantes i galetes, i hi va haver jocs in-
fantils a càrrec de @qfem4, @qfem3 
i @vadejocs. Els Batubanyuts no van 
poder actuar finalment a causa d’un 
positiu de covid però van contribuir-hi 
amb la xocolatada.
L’Ajuntament de Sant Andreu de Lla-

vaneres vol agrair a totes les persones 
que han col·laborat en aquesta iniciativa 
solidària i, en especial, a totes les em-
preses, comerços, entitats i voluntaris 
que ho han fet possible.

Llavaneres torna a sortir al carrer per exigir 
l’eliminació de la violència envers les dones

 Com cada 25N, Llavaneres va tornar 
a reclamar la fi de la violència masclista 
i ho va fer, de nou, al carrer. Des de 
l’Ajuntament volem donar les gràcies a 
Si Dona, a l’Institut Llavaneres i a totes 
les persones que ens van acompanyar a 
la plaça de la Vila, en l’acte institucional 
de lectura del manifest del Dia Interna-
cional per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones. La Regidoria d’Igualtat 
va organitzar al vespre a El Casal de 
Llavaneres, a una sessió de monòlegs: 
‘Histèries uterines’, amb Xavier Melo. 
L’entitat Si Dona també va programar 
diverses activitats per reclamar igual-
tat coincidint amb la commemoració 
d’aquest 25 de novembre.

actualitat municipal 
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Nova etapa del Casal Jove de Llavaneres

 El Casal Jove és el Centre d’In-
formació i Recursos per a Joves de 
Llavaneres és un punt de trobada 
on t’oferim una programació amb 
assessories, tallers, activitats for-
matives i lúdiques, sales d’estudi 
i de consultes.

A més, el Casal és un equipament 
que pots utilitzar per a desenvo-
lupar les teves pròpies iniciatives i 
on trobaràs una sèrie de recursos 
per a satisfer les teves inquietuds.
Els eixos de l’equipament són la 
dinamització i la participació.

QUÈ T’OFERIM?
- Programació Espai Jove. Activi-
tats, tallers, cursos de temàtiques 
diverses. Tot per a oferir-te una 
alternativa juvenil al teu dia a dia.

- PIJ (Punt d’Informació Juvenil). Si 
necessites assessorament laboral, 
acadèmic, sobre salut, associa-    
cionisme i mobilitat internacional. 
Demana’ns dia i hora. Estarem 
per tu.

- Garantia Juvenil. Servei que té 
per objectiu principal reduir l’atur 
juvenil. Essencialment, es proposen 
alternatives d’ocupació i formació 
així com suport a l’emprenedoria 
a joves entre 16 i 29 anys que no 
estudien ni treballen.

- Punt de trobada. Espais relacio-
nals, equipats amb sofàs, futbolí, 
tennis taula, jocs de taula.

- Assessoria de mobilitat interna-
cional. Un servei en què t’oferim 
informació, orientació i assessora-
ment de manera personalitzada i 
especialitzada, per si vols anar a 

Més informació:

 Correu:
casaljove@ajllavaneres.cat
  Telèfon: 937 023 626

 Estem a:
Passeig de la Mare de Déu de Montserrat, 
39, 08392 Sant Andreu de Llavaneres
Parc de Can Rivière

 Horari: de dimarts a dissabte de 
16 a 20 h

l’estranger per motius acadèmics, de 
treball, d’aprenentatge d’idiomes, 
pràctiques, voluntariat, beques, 
intercanvis juvenils, programes 
europeus.

Podem donar-te els mitjans i els 
recursos necessaris per si vols tenir 
una experiència internacional, en 
qualsevol d’aquests àmbits.

-Cessió d’espais. Si necessites un 
espai per a fer les teves activitats - 
ballar, veure una pel·lícula amb 
amics, organitzar reunions, de-
senvolupar qualsevol activitat, 
ser el centre de la teva entitat o 
projecte-, pots reservar el teu espai 
amb nosaltres.

-Aules d’estudi. No tens on es-
tudiar o fer els treballs en grup? 
Al Casal Jove teniu disponibles 
diverses aules d’estudi adaptades 
amb ordinadors, llibres de consulta 
i pissarra.

-Dinamització juvenil. El Casal 
Jove organitza activitats lúdiques 
i formatives, i facilita l’ús d’espais 
per a grups juvenils.

actualitat municipal 
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El Museu Arxiu de 
Llavaneres estrena 
portal web

 El Museu Arxiu de Sant Andreu 
de Llavaneres estrena nou portal i 
nou domini, museullavaneres.cat. 
Un espai web per descobrir aquest 
important equipament cultural, que 
és un referent també a nivell de la 
comarca del Maresme. Els visitants 
podran conèixer la història del Museu i 
de Can Caralt, la seu; podran posar-se 
al dia de les exposicions temporals 
i descobrir el fons museístic local. 
El nou portal, desenvolupat amb el 
suport de la Xarxa de Museus Locals 
de la Diputació de Barcelona, recull 
amb tot detall les tres col·leccions del 
Museu de Llavaneres: l’etnogràfica, 
la d’imatge i so i la col·lecció d’art, 
que inclou pintura i escultura, a més 
de dibuixos i gravats. Tot, presentat 
amb un reportatge fotogràfic de 
molta qualitat. A més, es pot desco-
brir la visita en 360 graus, totalment 
actualitzada, per l’equipament.

 Tres llavanerencs van ser premiats en la 38a 
Mostra Litèraria del Maresme, que impulsa el 
Consell Comarcal. Són Roma Jáñez Bastida, que 
va rebre el 2n premi en prosa del grup A; Carla 
Moreno Antúnez, que va aconseguir el primer 
premi en prosa del grup C; i Marc Alcoriza Martí, 
que va ser reconegut amb el segon premi en poesia 
del grup C. Els premis es van lliurar diumenge 28 
de novembre a Teià.
El regidor de Comunicació i Participació Ciuta-

dana, Gerard Viladomat, va assistir a l’acte de 
lliurament dels premis de la Mostra Literària del 
Maresme del 2021.

 
Fins al 30 de ge-
ner, les figures 
de pessebre de 
Salvador Mas-
déu, al Museu
El Col·lectiu de pessebrisme El Bou 

i la Mula i el Museu Arxiu de Sant 
Andreu de Llavaneres presenten a 
Can Caralt l’obra de Salvador Masdéu 
i Freixenet (Barcelona 1859 -1924), 
“autor de totes les figures de pessebre 
bones del seu temps”, en paraules 
de Joan Amades. Tot i formar part 
de moltes vitrines de col·leccionistes 
i de la influència de la seva obra en 
artistes coetanis i posteriors, va ser 
un artista força desconegut. Amb 
aquesta exposició, on es mostren 

Llavaneres dedica una escultura per 
recordar Sunsi Móra

Tres llavanerencs, premiats 
a la Mostra Literària del 
Maresme

 Coincidint amb la Festa Major de 
Sant Andreu, el poble de Llavaneres 
va descobrir una escultura que, a 
partir d’ara, recordarà als visitants 
del parc Sunsi Móra qui era aquesta 
llavanerenca desapareguda ara fa 
deu anys. Sunsi Móra (Llavaneres, 
22 de juny de 1958 - 8 d’octubre de 
2011) va ser professora de llengua i 
literatura castellana. A l’escultura, un 

llibre obert fet amb ferro, s’hi ha inscrit 
una frase seva: “He tingut la sort de 
treballar amb el que més m’agrada 
quan no treballo: la literatura, i de 
fer-ho per un amo terriblement 
humà, tanmateix contradictori: els 
adolescents.
Els llibres m’han encomanat molt 

del que diuen, els joves molt del 
que són.”

més d’un centenar de peces, fruit 
d’un treball de recerca de tres anys, 
es posa llum a la foscor que imperava 
sobre un dels figuraires de pessebre 
amb més influència durant la segona 
meitat del segle XIX i primera del 
vint. Fins al 30 de gener, el Museu 
de Llavaneres obre les seves portes 
per donar-lo a conèixer.

actualitat municipal 
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Gent del Barri 
s’acomiada fins a la 
primavera

 La sessió del barri de Canafort i El 
Puntó del passat mes de novembre va 
servir de tancament de la quarta edició 
de ‘Gent del Barri’. De nou, com en 
les tres darreres edicions, les assem-
blees s’han fet de manera telemàtica 
per evitar contagis de covid-19. Si la 
pandèmia ho permet, la voluntat de la 
Regidoria de Participació Ciutadana és 
tornar a la primavera amb una activitat 
presencial per a tots els barris.
 L’Ajuntament va donar les gràcies a 

tots els veïns que han participat en les 
sessions dels barris, ja sigui adreçant 
preguntes de manera prèvia i, sobretot, 
assistint a les reunions.

 Els Premis Creatic 2021 es van 
lliurar dijous 11 de novembre, durant 
la Nit de l’Emprenedoria de Mata-
ró. Convocats per TecnoCampus 
i l’Ajuntament de Mataró, volen 
reconèixer les millors iniciatives em-
presarials en l’àmbit de la tecnologia 
i la innovació, i oferir suport financer, 
logístic i d’acceleració als premiats. 
La iniciativa compta amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya i de 
la Diputació de Barcelona.
Durant la gala, la llavanerenca 

Carla Carrasco, CEO i fundadora de 
Datali Group, va rebre el premi a la 
millor iniciativa liderada per dones. El 

 El Consell d’Infants 2021-2022 ja 
està treballant i, de nou, s’ha fixat com 
a objectiu del curs la conscienciació 
social a favor del medi ambient, en 
concret de la reducció de residus. Im-
pulsat per la Regidoria d’Educació, el 
Consell d’Infants serà possible gràcies 
a la implicació de les dues escoles de 
la vila, Serena Vall i Jaume Llull. La 
sessió inaugural es va fer divendres 
19 de novembre, a les 11 del matí, 
a la sala de plens. Va comptar amb 

 Des del passat mes d’octubre, les 
famílies del poble tornen a gaudir del 
servei de pediatria sense sortir de Lla-
vaneres. A causa de la covid, l’atenció 
als infants es va traslladar a Sant Vicenç 
de Montalt. La direcció de l’Àrea Bàsi-
ca de Salut (ABS) de Llavaneres, que 
inclou el CAP de Llavaneres, els dos 
consultoris de Sant Vicenç de Montalt 
i el centre mèdic de Caldes d’Estrac, va 
decidir reorganitzar-se per optimitzar 
els recursos contra el coronavirus, 
seguint els criteris del departament 
de Salut. El CAP de Llavaneres va 
recuperar l’atenció mèdica als més 
petits de la casa. També van recuperar 
la normalitat els dos centres mèdics 
de Sant Vicenç, el de Montalparc i el 
consultori de dalt de la vila.

Datali Group guanya el premi Creatic a la 
millor iniciativa liderada per dones

El Consell d’Infants es fixa com a objectiu 
els ‘residus zero’

El CAP de Llavaneres 
recupera el servei de 
pediatria

Èxit d’assistència al Vermut 
Empresarial
Més d’una seixantena de persones van 
participar, dimecres 27 d’octubre, en 
el Vermut Empresarial organitzat per 
la Regidoria de Promoció Econòmica, 
Empresa, Comerç i Turisme de l’Ajun-
tament de Llavaneres. La jornada va 
tenir com a objectiu el retrobament 
amb el teixit empresarial del poble i 
de les 3 Viles, ara que enfoquem el 
repte de la reactivació econòmica 
post-covid-19.
La trobada econòmica va començar 

amb un esmorzar amb empresaris, en 
què hi van assistir l’alcalde, Nani Mora, 
i la regidora de Promoció Econòmica, 
Teresa Vidal. Cap a quarts de dotze, va 
ser el torn de la conferència a càrrec 
de l’economista Quim Roviralta, que 
va parlar sobre ‘L’economia empresa-
rial post-covid-19’. Tot seguit, es va 
donar pas a una taula rodona sobre 

transformació digital a les empreses 
de les 3 Viles, a carrèc de Núria 
Manyé i Fèlix Carnero, especialistes 
en acompanyament a les empreses 
en la transformació digital. Per fina-
litzar la jornada, es va convidar els 
assistents a un vermut i a un espai de 
networking, amb Getting Contacts, 
obert a empreses i institucions.

guardó està dotat amb 6.000 euros i 
una bonificació del 50% de l’estada 
a la incubadora del TecnoCampus.

l’assistència dels consellers de 6è de 
primària, que segueixen el mandat 
iniciat el curs passat, i dels nous con-
sellers, que ara cursen 5è i que han 
estat escollits com a representant pels 
seus companys de curs. També hi van 
assistir els tutors i mestres dels dos 
centres; i per part de l’Ajuntament, hi 
van ser l’alcalde, Nani Mora, la regi-
dora d’Educació, Maria José Cano, i 
el regidor de Movem Llavaneres, Juan 
Antonio Casado.

actualitat municipal. BREUS 
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2022, consolidació 
dels projectes

Govern tocat i... Concordia

 Comencem un nou any 
amb il·lusió. Esperem i de-
sitgem que tots els llavane-
rencs hagin gaudit, malgrat 

tot, de les festes i que aquest any nou 
que ara comença ens porti sobretot 
alegries. Després de superar els primers 
dos anys de mandat amb la pandèmia 
com a actor principal aquest 2022 desit-
gem que esdevingui un any més calmat 
en què es puguin desenvolupar en la 
seva plenitud totes les polítiques que 
des del govern s’han estat treballant. El 
pla d’inversions va endavant i segur que 
els veïns podreu veure les millores que el 
poble reclama, que el poble necessita.
Aquest any també ha de ser molt 

important la qüestió de la neteja i 
de la recollida de residus. El govern 
ha provat de buscar consens en el 
nou model de recollida ja que és un 
projecte a llarg termini que ha de 
col·locar Llavaneres com a municipi de 
referència en qüestions de recollida 
selectiva. En els propers mesos veu-
rem com desapareixen els contenidors 
i com s’implanta el nou sistema de 
recollida porta a porta. Això generarà 
molts canvis en la gestió i organitza-
ció familiar però hem de ser valents i 
lluitar per una major responsabilitat 
en la gestió dels residus que pugui 
repercutir en una major sostenibilitat 
mediambiental. 
Caldrà fer molta pedagogia i que 

com a comunitat estiguem conven-
çuts que només amb aquestes mesu-
res podrem tirar el planeta endavant. 
Aquesta qüestió va lligada, també, 
a un nou contracte de neteja viària 
que garantirà sous dignes al perso-
nal de neteja i adaptarà la neteja al 
creixement poblacional que ha patit i 
pugui patir el municipi en els propers 
anys.

 Des de Junts, volem feli-
citar-vos l’any, amb el desig 
que aviat tornem a la nor-
malitat en tots els àmbits.

Cal felicitar els membres de la Comissió 
de la Cavalcada per la extraordinària 
feina feta, gràcies per generar tanta 
felicitat i per superar tots els obstacles.
Pel que fa a l’actualitat municipal, no-

més podem mostrar la nostra pena pel 
que està succeint darrerament: Llavane-
res apareix a les notícies per problemes 
de neteja, per mals càlculs del govern 
amb la taxa d’escombraries i el més pre-
ocupant, per les investigacions obertes 
gairebé a mig govern per Antifrau i per 
la resolució ferma d’aquest organisme, 
on en un Informe Raonat molt con-
tundent, exigeix a l’Alcalde i al regidor 
Sr. Albert Sala, que retornin els diners 
cobrats indegudament. Entre moltes 
d’altres coses Antifrau diu: “És evident, 
d’acord amb les dades reflectides en 
el quadre, que les assistències satisfe-
tes a l’alcalde, en termes quantitatius, 
constitueixen una autèntica retribució 
per dedicació parcial, que oscil·la entre 
gairebé el 50 i el 62% i escaig de la 
retribució màxima per dedicació exclusi-
va; i suposen una retribució encoberta, 
amb l’agreujant que dites quantitats no 
cotitzen a la Seguretat Social”.
L’equip de govern ha actuat tard i 

malament, demorant-se en la col·labo-
ració amb l’Oficina d’Antifrau, i amb un 
intent sostingut de confondre el poble 
sobre els gravíssims fets que hi ha sobre 
la taula, i posant l’esforç en buscar 
culpables externs, quan sols caldria 
mirar-se al mirall per trobar els respon-
sables. Remarcar finalment que, tot i 
que han reconegut conductes èticament 
reprovables i que han dut a terme males 
pràctiques, no esperem dimissions, la 
mamella raja molt dolça per deixar-la.

 La estabilidad social y la 
convivencia se basan ambas 
en la concordia. Concordia 
entre diferentes formas de 

pensar, de sentir y de expresarse. 
Para cada uno de nosotros, lo más 

querido es lo nuestro, pero nos en-
señaron ya de pequeños a respetar al 
prójimo y a tener en consideración que 
tan válidas son sus opiniones y forma 
de pensar como la nuestra.
Si admitimos estas premisas, hasta 

no hace mucho más que evidentes, 
admitiremos que no es forma de actuar 
cuando pretendemos hacer valer sola-
mente lo nuestro. No es legítimo que 
alguien se crea con el derecho absoluto 
ignorando el de los demás. 
En Cataluña, coexisten formas de 

pensar diferentes, culturas diferen-
tes, orígenes diferentes, sentimientos 
diferentes y lenguas diferentes. Imponer 
unos sobre otros e ignorar otra realidad 
que no sea la propia es un nefasto error 
cuyos efectos negativos la historia ha 
demostrado. 
No esperemos más que rechazo, a 

toda imposición. La democracia no nace 
de la imposición. La democracia se basa 
en el respeto y en el derecho. Derecho 
de todos y de cada individuo. Derechos 
colectivos y derechos individuales. La 
imposición y el no reconocimiento de 
los derechos del individuo son propios 
de los regímenes autoritarios y de las 
dictaduras. Si no reconocemos otra 
realidad, otras formas de sentir y otras 
formas de hablar, encontraremos resis-
tencia, rechazo y aversión y es un gran y 
grave error señalar como elemento dis-
cordante a quien reclama su derecho. 
Desde estas líneas pedimos que sea-

mos capaces de reconocer y respetar el 
derecho de los demás, aunque solo sea 
el 25 por ciento.

Esquerra Lavaneres JuntsxLlavaneres Cs Sant Andreu de llavaneres

@ercllavaneres @juntsllavaneres @cs_llavaneres

@erc_llavaneres @juntsxllavaneres
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Per un 2022 millor Un Campament Reial 
molt especial

Presupuestos 2022

 Acabem d’estrenar un 
nou any, que esperem 
que sigui millor que l’an-
terior, en especial pel que 

fa a salut.
Des d’aquest article de la revista 

municipal, volem demanar a tots 
els nostres veïns i veïnes la màxima 
precaució pel que fa a la pandèmia: 
mantinguem les mesures de segure-
tat i evitem contagis.
Ha arribat el moment d’impulsar 

i controlar el pressupost, que es va 
aprovar al 2021 per la majoria del ple 
municipal. El que abans era la teoria, 
ara és la pràctica.
Des de l’oposició, controlarem que 

allò que es va aprovar sobre el paper, 
es porti a terme, es faci efectiu.
Ens referim, principalment, a la po-

lítica d’inversions, especialment a les 
actuacions de millora i reforma de les 
voreres i les vies de tota la població.
Ens referim a l’increment del nom-

bre d’agents de la Policia Local per 
incrementar i millorar la seguretat 
ciutadana.
I ens referim també i en especial a la 

neteja. A data d’avui, no ha millorat 
sinó tot el contrari. El poble i, sobre-
tot, les àrees de contenidors de les 
escombraries continuen estant en la 
la mateixa condició lamentable que 
l’any passat.
Des de l’oposició treballarem perquè 

el vot favorable que vam donar als 
pressupostos municipals d’aquest 
2022 tingui un efecte positiu per a la 
nostra estimada població.
Us volem desitjar a tots un feliç 

2022, tant a nivell de salut com en la 
resta d’aspectes de la vida.

 El passat 5 de gener, els 
Reis d’Orient, van tornar 
a visitar a tots els nens i 
nenes de Sant Andreu de 

Llavaneres per recollir les seves cartes 
plenes de peticions il·lusionants i molts 
bon desitjos. Ho van fer acompanyats 
de tot un exèrcit de personatges entra-
nyables vinguts de tots i cadascun dels 
racons del món. I tot això en un format 
que, degut a aquesta pandèmia que 
ens té segrestades, ja fa dos anys que 
dura: el Campament Reial. Val a dir que 
aquest escenari tan màgic ens encanta 
(!!), ens apassiona i ens fa reviure tota 
la màgia que comporta aquesta jornada 
tan especial per a grans i petites.
És per aquest motiu que volem dedicar 

aquest article a fer un gran agraïment 
a totes i cadascuna de les persones vo-
luntàries que fan possible que la il·lusió 
torni any rere any al nostre poble. Una 
tasca altruista d’hores i hores muntant, 
pintant, retallant i enganxant, pensant 
els millors dissenys i aplicant un munt 
de mesos per un acte que gaudirem 
tots i totes durant unes quantes hores 
(però quines hores més màgiques, de 
veritat!). Un agraïment també per a les 
treballadores i treballadors de l’Ajun-
tament que aporten el seu granet de 
sorra per a que aquesta jornada sigui 
un èxit total. I, per acabar, un gran agra-
ïment a la Consell de la Cavalcada de 
Reis, per estar sempre vetllant per a que 
això surti bé. És per això que, des de 
Movem Llavaneres, sempre defensem i 
intentem enfortir els Consells i Comissi-
ons Municipals, perquè quan l’Ajunta-
ment és posa al servei de les persones 
escoltant i duent a terme les aportaci-
ons de les persones, aquestes responen 
fent coses tan meravelloses com aquest 
Campament Reial del 2022. 
Enhorabona per la feina!

 Este mandato 2019-
2023 está siendo particu-
larmente complicado. En 
marzo de 2020 se inició la 

pandemia. A esta situación se ha aña-
dido la crisis de ingresos provocada por 
la sentencia del Tribunal Constitucional 
que en octubre decretó la nulidad del 
método de cálculo del impuesto de la 
plusvalía. Este impuesto es el segundo 
más importante después del IBI. Cierto 
es que el pasado día 10 de noviem-
bre, entró en vigor el nuevo método 
de cálculo, pero esto ha supuesto que 
durante un tiempo no se haya podido 
recaudar por este concepto, veremos 
en cuanto ha afectado al presupuesto 
2021. Con la nueva plusvalía se calcula 
que nuestro municipio perderá ingresos 
por valor de unos 500.000 € anuales. 
Otra pérdida importante de ingresos en 
2022 es lo que se recaudaba anualmen-
te en concepto de IBI por el peaje de la 
autopista, 195.000 €. Gracias al Plan de 
Resilencia de la Diputación, recibiremos 
140.000 €. Estas circunstancias han su-
puesto tener que retocar el presupues-
to de 2022 para ajustarlo a la nueva 
realidad de los ingresos.
El PSC mantiene desde el inicio del 

mandato una postura colaborativa y 
proactiva. Hemos dado nuestra confian-
za al equipo de gobierno aprobando los 
presupuestos de 2022. Hemos valorado 
muy positivamente que se contrate a 
una técnica de igualdad a partir del 
mes de junio. También que se hayan 
dignificado las condiciones de trabajo 
de los empleados de la nueva contrata 
de basuras con un incremento del 20% 
y la nueva valoración de los puestos de 
trabajo pactada con nuestros emplea-
dos públicos y los ajustes salariales que 
implica, todo ello sin que la presión 
fiscal a los ciudadanos haya crecido.

MovemLlavaneres

@llavaneresmovem

@MovemLlavaneres

belen.escola

@PLlavaneres



entrevista

Rosa Sans i Lurdes Saavedra 
filla i neta del soldat republicà Josep Sans Cabot

“Ja em sento a prop d’aquesta persona que no vaig 
conèixer; és com si no em sentís tan sola”

Entrevistem a Rosa Sans i Lurdes Saavedra, filla i neta del soldat republicà Josep Sans Cabot. I ho fem 
amb motiu de l’acte que va tenir lloc el passat 13 de novembre a Llavaneres en què la consellera de 
Justícia, Lourdes Ciuró, va lliurar les restes del llavanerenc Josep Sans, mort durant la Guerra Civil, a la 
seva família. Les despulles de Josep Sans es van localitzar a Corbera d’Ebre (Terra Alta).

 Manteníeu l’esperança de poder 
trobar el seu cos, després de tants anys?

La meva mare, de tant en tant, tenia 
l’esperança que el pare fos viu; imaginava 
que potser havia perdut la memòria i vivia 
en alguna banda. Per això, sempre que 
anava pel món, es fixava molt en les cares 
dels homes que tenien un aspecte semblant 
al del meu pare. Amb el temps, aquesta 
esperança es va anar diluint. Jo, després 
de tant de temps, no pensava que fos 
possible de localitzar el cos del meu pare. 
Però una notícia a la ràdio anunciant que 
s’obria un cens de familiars de persones 
desaparegudes em va despertar novament 
la idea que potser podria trobar-lo. Vaig 
donar-me d’alta al cens i, més tard, quan 
van obrir el procés d’investigació de l’ADN, 
també vaig anar de seguida a l’hospital 
de la Vall d’Hebron per formar-ne part.

 Com es viu tant de temps amb la in-
certesa del parador del pare, Rosa? Com 
us va marcar aquest fet la infantesa?

Jo no vaig conèixer el meu pare i la 
meva mare en parlava molt poc. Estava 
acostumada a viure sense el pare. En època 
de postguerra, a cada casa hi havia una 
vídua i problemes per tirar endavant. Jo 
em sentia diferent de la resta de nenes 
perquè no rebíem ajuda, perquè mentre 
les altres rebien llet i xocolata, jo m’havia 
de conformar amb la llet de la cabra de 
l’àvia i “les esciamades” que em feia per 
berenar. Però gràcies a això i al fet que 
la meva mare va treballar molt, mai no 
vaig passar gana. De totes maneres, sí 
que crec que tot això va formar el meu 
caràcter. La meva mare i jo ens havíem 
sentit molt soles.

 Què vau sentir quan us van comunicar 
que havien localitzat el pare en una 
de les fosses de la batalla de l’Ebre?

Una emoció molt forta. Tot i que en tenia 
l’esperança, era tan difícil d’aconseguir! No 
m’ho acabava de creure. En un moment 
vaig passar per molts sentiments, alguns 
de molt antics i que duia molt endins.

 Quina importància té per a vosaltres 
haver-lo pogut retornar a casa? Fins a 
quin punt us suposa un consol?

En primer lloc, és saber que, després de 
83 anys, s’ha acabat la incertesa: el meu 
pare va morir a l’Ebre. D’altra banda, era 
acabar una recerca que ja havia començat 
la meva mare, per tant, encara que fa 
més de 20 anys que ella va morir, suposa 
també fer-li un petit homenatge. Ja em 
sento a prop d’aquesta persona que no 
vaig poder conèixer; és com si no em 
sentís tan sola. I també es fa una 
mena de justícia: se’l van endur 
a la guerra i ara el tornen.

 Poder-se’n acomiadar amb 
certesa ajuda a tancar el cercle 
del dol?

La pena ja la tenia; ara la trobada 
de les restes del meu pare em per-
meten tancar un dol molt llarg.

 Com valoreu la tasca feta 
per la Generalitat per recu-
perar-lo?

Molt positivament. Són 
molt poques les persones que 
queden en vida i que van ser 
testimonis de la guerra. I 
també som poques els fills i 

les filles dels soldats que van ser a la guerra 
civil. No es pot esborrar la memòria. Si no 
se’n parla, és com si no hagués existit. I és 
un acte de justícia recuperar tots aquests 
cossos oblidats.

 Quina valoració us mereix que hi 
hagi tantes persones encara sense 
saber on són els seus familiars morts 
a la guerra?

De vegades penso que les persones 
se n’han despreocupat, que no volen 
dedicar-hi esforç, que els parents morts 
són llunyans i no fan els passos que cal 
per recuperar-ne els cossos... Passem 
temps de crisi i, tot i que la gestió és 
gratuïta, sí que hi ha algunes despeses 
d’enterrament que cal tenir en 
compte. Però jo les pagaria 

de gust altre cop!

Rosa Sans 
amb la conse-

llera Ciuró


