diptico llavaneres 4/8/05 08:12 Página 2

Mes a mes

Mes a mes
Butlletí de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Butlletí de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Nou complex esportiu

Construïm el futur

El passat mes de gener el
ple de la Corporació
Municipal va aprovar un
conveni urbanístic amb els
propietaris de la zona
coneguda com els Ametllers
que suposarà per a
l’Ajuntament un terreny de
més de 33.000 m2 per a la
construcció del nou complex
esportiu de Llavaneres.

El naixement d’aquesta publicació té un objectiu prioritari, plantejar, tant a la comunitat
de Llavaneres com als diversos grups polítics, el punt de vista de l’equip de govern de
Llavaneres, mantenint, dins d’aquest espai representatiu, una única política, la d’informar
amb claredat i veracitat.

Pel municipi de Sant Andreu
de Llavaneres és fonamental la construcció d’un nou complex esportiu que satisfaci les
necessitats del esportistes del municipi. L’esport i la salut estan íntimament relacionats,
no podem permetre millorar la qualitat de vida dels nostres vilatans i vilatanes si no
gaudim dels espais necessaris per desenvolupar la pràctica esportiva, al mateix temps que
ens relacionem amb els nostres veïns.

Som molt conscients dels diferents punts de vista; no obstant, sentim que alguna cosa
ens diferencia dels que s’expressen de forma crítica sense donar a canvi cap argument
sòlid en contra. Els diferents criteris de les idees per a resoldre qüestions que tenen a
veure amb la gent, així com la fermesa per a dur a terme diversos projectes, planificant
la seva execució de manera responsable, admet el camí de l’intercanvi conceptual i
significatiu, no el de la simple crítica, pel sol fet de criticar.

Avui, fent un recorregut a través dels nostres vint-i-dos mesos al capdavant de
l’Ajuntament, arribem a una anàlisi que ens mostra dos línies: l’operativitat en
els projectes implantats en el dia a dia per cada regidoria, constituïda com a
conseqüència del pacte de govern, i la innegable capacitat tècnica i estratègica
de qui, avui, està portant a terme aquesta gestió legitimada democràticament
pels habitants del nostre poble.

Els que estem al capdavant de
l’Ajuntament volem transmetre, amb
proximitat i claredat, a tots els
ciutadans de Sant Andreu de Llavaneres
que seguirem executant polítiques
responsables; cada crítica la
respondrem amb allò que millor
sabem fer, amb fets, pensant i sentint
per a la gent, construint un futur des
de la planificació i des del fer de
manera responsable. Així és com
s’exerceix la democràcia, amb
intel·ligència, treballant, escoltant i,
sobretot, executant, quelcom que molts
haurien d’aprendre en comptes de, tan
sols, criticar.

Els propietaris de la zona dels Ametllers cediran un terreny
de més de 33.000 m2 per a la construcció del complex esportiu

n.1 agost 2005

L’Ajuntament, juntament amb les entitats esportives, ja està treballant en el que podria ser
el disseny del nou equipament i properament es podran presentar els dibuixos previs del
mateix.

Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres
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Trasllat del
Casal d’Avis

El POUM?
Sinònim de qualitat de vida

El proper 29 d’agost es convertirà en una
data clau per a la gent gran de Llavaneres

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
un dels nostres principals objectius

El govern actual es va proposar portar a
terme una obra de gran envergadura i,
després d’haver planificat aquest projecte
tan important per a tots els llavanerencs
i llavanerenques, podem dir que, un cop
acabat el mes d’agost, començarà la
demolició de l’antic casal.

L’avanç del pla és una primera proposta del que acabarà esdevenint el primer Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Sant Andreu de Llavaneres al segle XXI. El pla projecta, de forma
planificada i intel·ligent, el futur de Llavaneres amb una previsió d’entre deu i vint anys.
➥ Un pla pensat per a consolidar les condicions de vida de cadascun dels nostres habitants,

on la principal característica és la sostenibilitat mediambiental i, per tant, generar un
municipi amb millors serveis, dotacions i espais lliures de forma equilibrada.
➥ Hi ha quatre punts que resumeixen l’operativitat d’aquest pla.

Durant el transcurs d’aquesta obra no es
veuran interrompudes les activitats del
Casal d’Avis, perquè seran traslladades a
l’antic col·legi Serena Vall. Les obres duraran aproximadament fins l’agost del 2006.
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La importància d’aquest nou casal és fonamental per a tota la gent gran, perquè la seva
construcció representarà un canvi substancial respecte de les característiques que ens
oferia l’antic casal. Tot està pensat per millorar la qualitat del temps que la gent gran
pugui gaudir en un futur.
La tecnologia de les instal·lacions, en combinació amb una àmplia disposició d’espai en
metres quadrats coberts, faran possible comptar amb més sales polivalents, amb una nova
sala d’informàtica i combinar aquest confort amb la qualitat de l’espai verd que hi ha al
costat del casal.
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La preservació, la integració i l’ampliació dels espais lliures i de l’entorn natural.
Posar especial atenció a les diferents modalitats d’habitatge protegit i accessible pels
nostres ciutadans.
La definició de nous models d’equipaments, completant les dotacions ja existents,
així com una previsió per a les noves, en base a les futures necessitats que es
generen, tenint en compte el canvi demogràfic, que també es veurà beneficiat, com
tots els altres habitants, amb la nova zona esportiva del centre del municipi i amb
més equipaments socials i culturals.
El reforçament de l’estructura urbana i la distribució del projecte urbà. Potenciar el
paper de «tronc central» de la nostra riera, convertint-se, aquesta, en un nou carrer
més vertical capaç d’integrar el paisatge, els espais lliures i les comunicacions del
nostre poble d’una forma absolutament dinàmica per a tots.

Aquest emprenedor projecte, ara fet realitat, és el resultat de la nostra sensibilitat, no tant
sols pensant en la nostra gent gran d’avui, sinó en les properes generacions, que es veuran
beneficiades amb aquest fet, que començarà a fer-se realitat des de finals de mes, des del
fer i no des del dir.

Proposem que el ciutadà s’apropi quan ho desitgi i s’emporti un CD explicatiu del POUM,
totalment gratuït. D’altra banda, a mesura que estem avançant en aquest canvi històric,
compartit per tots, executarem diverses accions de participació ciutadana, apropant-nos,
encara més, al ciutadà que ens va escollir com a responsables d’aquest projecte.

El nou casal tindrà més metres quadrats; més sales polivalents;
nova sala d’informàtica i més...

Un Llavaneres amb futur, sinònim de qualitat de vida

