
Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres

Mes a mes

Comença un any històric 
Aquest editorial, amb el qual comencem aquest «Mes a mes», s’adreça als ciutadans 
i ciutadanes del nostre poble i, a manera de salutació, volem expressar el sentiment 
de tot un equip que, no solament el formen representants polítics, sinó cadascuna de les
persones que treballen a l’Ajuntament. 

Per poc que mirem enrere, veurem que hi havia molt per fer, molt per canviar. 
Calia treballar de debò pels llavanerencs, i calia fer-lo fermament i amb projectes
responsables. 

Seria molt difícil dir que al llarg d’aquests 2 anys de govern no ens hem sentit
acompanyats, no seria pas cert. En cada projecte, a cada esforç, cada dia, vam rebre el
suport incondicional de cada treballador de cadascuna de les àrees, i això es va convertir
en un element vital per brindar al poble els serveis que el ciutadà mereix. 

Aquest any ha estat molt important, perquè hem notat que la participació dels
llavanerencs s’ha fet sentir i, avui, veiem com aquests mateixos habitants senten
que formen part de projectes que ja comencen a ser realitat. 

En tot plegat té molt a veure l’exercici responsable de la democràcia, l’intercanvi d’idees
constructiu, i el quefer quotidià dels qui formem part de l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres. 

Hem escoltat, hem après i, en conjunt, hem millorat el que ha calgut per optimitzar,
cada vegada més, els serveis i les prestacions. Arriba un any en el qual redoblarem
els esforços, perquè sabem que tots volem un Llavaneres millor, i la millor manera
d’aconseguir-lo és treballant, planificant i executant. 

Com a comiat d’aquest any, volem desitjar-li un feliç Nadal i un pròsper any nou, i agrair-
li que participi en la vida i en els projectes de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
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Una nova política esportiva que té a veure amb els canvis 
qualitatius que comportarà la nova zona esportiva
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L’esport, els nostres infants i el futur 
Mes a mes, ens vam proposar anar desenvolupant els
diferents projectes que s’estan planificant des de cada
regidoria. Per dir-ho de manera senzilla: volem tractar 
de descriure la importància de les metes de cada àrea, 
i la relació que tenen amb la participació i el punt de vista
de les distintes entitats i habitants del nostre poble. 

Avui li pertoca a la nostra Regidoria d’Esports, que treballa
contínuament en diferents fronts. Hi ha, però, un tema concret sobre el qual ja s’està
treballant, i és la planificació d’una nova política esportiva
que té a veure amb els canvis qualitatius que comportarà la
nova zona esportiva. Les noves instal·lacions permetran una
millora substancial en el nivell d’aprenentatge. Amb
l’intercanvi d’idees i la participació, tenint en compte el
punt de vista de les entitats esportives, podrem millorar,
encara més, els aspectes d’aquesta nova planificació.

Concretament, s’apuntarà a la promoció de l’esport en l’edat
escolar. Aquesta vol ser la base de la nova política, és a dir formar l’infant en tots els aspectes
de l’esport des de la seva primera edat perquè arribi, després, a les distintes escoles esportives
de cada club havent treballat una bona base esportiva. 

D’altra banda, una altra línia de treball té a veure amb la
gestió esportiva i de suport, per part de la Regidoria
d’Esports, envers les entitats, pel que fa a la formació que les
distintes institucions donen als seus esportistes. Cal que les
entitats sàpiguen que hi ha un suport des de la capacitació i
la coordinació de les seves activitats i no solament un suport
tècnic o econòmic, i en referir-nos a capacitació volem dir
«formar formadors», una cosa que mai no s’havia fet en el passat des d’aquesta Regidoria.

Com a darrer punt fort, es pensa en la diversitat
d’instal·lacions i en els diferents esports que avui no
reben l’atenció que mereixen, és a dir, es tracta de fer un
ús integral i coordinat de totes les instal·lacions, com ara
les del club nàutic, del centre hípic, del club de golf, del club
de tennis, del CEIP, de l‘IES, etc., intentant, sempre, aportar
solucions adequades als requeriments que cada esport i cada
grup humà necessiti.
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VÍCTOR ROS. Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres
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Les primeres tres jornades es van fer a sala plena, 
la qual cosa mostra l’èxit de participació

L’Ajuntament comença a sanejar la problemàtica 
de places a l’escola pública

Un esdeveniment, pioner a la comarca, 
que arriba a tothom i dóna la possibilitat
d’escoltar, d’entendre i de plantejar 
els seus dubtes
Des de fa temps, l’Ajuntament treballa des de les
seves distintes àrees, però hi havia una iniciativa
important que es presentava com un desafiament
per a la Regidoria d’Urbanisme: desenvolupar,
juntament amb l’àrea de Comunicació de
l’Ajuntament, una proposta, viable, que expliqués
els seus projectes actuals i futurs mitjançant un
esdeveniment que havia d’arribar a tothom, i
donar a tots els ciutadans la possibilitat d’escoltar,
entendre i plantejar els seus dubtes. 

Va ser així com va néixer la primer mostra itinerant del POUM, composta per figures
explicatives dels diferents projectes a manera de plafons, i una presentació amb power
point de totes les actuacions que es realitzarien. L’expectativa era, doncs, lògica. 

El lloc triat va ser la biblioteca, i el balanç de les primeres tres jornades es va fer a sala
plena, la qual cosa mostra l’èxit de participació. Aquestes primeres jornades van comptar
amb l’assistència de 180 persones, aproximadament, entre convidats i assistents. 

Els dies anteriors a la mostra, el consistori de l’Ajuntament va convidar tots els habitants,
però separats en zones. D’aquesta manera, cada grup convidat va assistir i va conèixer, a
fons, els distints projectes, i després hi va haver la possibilitat de preguntar sobre tots els
temes que inquietessin. Presidia l’acte el regidor d’Urbanisme, el senyor Toni Jiménez, 
que va explicar i aclarir tot el que els veïns necessitaven, generant-se un gran clima
d’intercanvi constructiu entre el regidor i els veïns. 

La mostra, com el seu nom indica, té un caràcter itinerant i es presentarà en diversos llocs
de Sant Andreu de Llavaneres. Es convidarà tots els veïns amb suficient antelació perquè
puguin assistir-hi, i participar-hi, de la mateixa manera que ho van fer els qui van assistir 
a les primeres jornades. La mostra la podrem
trobar en diversos indrets, com el Club de Golf de
Llavaneres, a l’Ametllareda, etc. 

Els veïns, una vegada més, van demostrar que si
els projectes se’ls plantegen clarament, responen, i
ho fan participant de manera exemplar, i per això
treballem en el desenvolupament de la mostra.
Tot plegat ha estat un motiu de gran satisfacció.

L’Ajuntament aprova les
ordenances fiscals per al 2006

La mostra itinerant del POUM,
un exemple de participació

Reducció del 25% en el dèficit fiscal
Durant el ple del dia 7 de novembre han estat aprovades, provisionalment, les ordenances
fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’any 2006. Aquestes ordenances preveuen
una reducció del 25% en el dèficit fiscal respecte de l’exercici de l’any 2005. 

Aquesta reducció permetrà destinar majors recursos econòmics a qüestions socials 
que requereixen atenció immediata. 

102 noves places públiques 
perquè els nens i nenes 

es quedin a Llavaneres
L’Ajuntament de Llavaneres acaba d’adquirir l’escola bressol de
Sant Nicolau, la qual cosa significa un increment de 102 noves
places d’educació pública per als nostres nens i nenes. 

El punt més important resideix en el fet que l’Ajuntament,
mitjançant aquesta adquisició, comença a sanejar la problemàtica
de falta de places a l’escola pública, i el fet de no perdre un espai
educatiu per a la nostra població. 
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