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Mes a mes

Un pas més cap a la nova
zona esportiva
El dia 10 d’octubre l’equip de govern municipal va donar una nova mostra de valor afegit
en avançar en l’aprovació de la modificació del sector urbanitzable «Els Ametllers» i el
sector urbà d’equipaments «zona esportiva».

Aquesta aprovació suposa un increment de 13.000 m2 de sòl públic, la qual cosa
suposa que el municipi passa de tenir-ne 34.000 m2 a gairebé 47.000 m2, fet que
representa un increment de sòls de sistemes, és a dir, zones verdes, vials i equipaments,
incrementant d’aquesta manera el valor patrimonial municipal de 1,2 milions a 
10 milions d’euros aproximadament.

Després de l’estudi de diverses alternatives, l’equip de govern va optar per un conveni
urbanístic amb els propietaris del sector «Els Ametllers». Aquest conveni, aprovat el mes 
de gener, oferia la possibilitat de la cessió gratuïta a l’ajuntament de gairebé 40.000 m2,
dels quals 31.000 m2 es destinaran a la nova zona esportiva.

Aquesta nova zona esportiva comptarà amb
els equipaments necessaris per permetre
realitzar diverses activitats en un entorn de
qualitat. A més, aportarà un canvi substancial
des del punt de vista paisatgístic respecte a
l’actual zona esportiva.

Les modernes instal·lacions disposaran d’una piscina coberta, una sala de fitness, amb
maquinària d’última tecnologia, sales polivalents i vestidors; a més d’un espai de wellnes
de qualitat i prestacions que responen a les noves tecnologies en equipaments esportius.

El futur pavelló polisportiu comptarà amb
tres pistes transversals i una de central, tot
amb una correcta accessibilitat i zona
d’aparcament.

Com a espai central hi haurà el nou camp
de futbol, i un nou camp de futbol 7,
ambdós de  gespa artificial.

Finalment, val la pena destacar que després de nombroses reunions amb els veïns i entitats,
s’ha arribat a una proposta clara que compta amb l’adhesió i el consens de la majoria de
la població, demostrant una vegada més que estem disposats a treballar sobre els nostres
projectes, però compartint-los i executant-los en benefici de la qualitat de vida. 
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La participació ciutadana,
un projecte amb futur 
Des del començament d’aquest Govern, les diverses àrees 
de l’Ajuntament treballen amb molta dedicació en diferents
projectes que són molt importants per al desenvolupament 
de la nostra comunitat. 

No obstant això, hi ha una iniciativa comuna en totes les
regidories del Govern i que no s’havia desenvolupat mai en
l’àmbit municipal llavanerenc: un pla integral d’acció per a la participació ciutadana.
La idea va partir de la Regidoria de Cultura i Festes i suposa una gestió integral en
comunicació, tant interna com externa, per millorar els índexs de participació dels
habitants en els diversos projectes que s’estan executant. 

L’ajuntament, d’ara endavant, treballa amb un coneixement major per part de tots els
components de cada àrea, que estan sent informats dels projectes de la resta d’àrees. 

La proposta és ben concreta: introduir millores en els canals de comunicació existents,
creant espais de consulta que promoguin el debat i l’interès sobre les activitats 
del poble, potenciant la participació en les àrees de cultura, esports, benestar social 
i urbanisme. 

Per potenciar aquestes accions de participació ciutadana, s’està treballant en la revisió
dels mitjans de comunicació actuals de l’ajuntament, ja que aquests estaven mancats
d’una política de comunicació estratègica per apropar-se als diferents públics. S’hi ha
sumat el funcionament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, que ha sabut canalitzar amb 
èxit les demandes de la ciutadania i generar diferents temes que plantegen els veïns. 
Tot plegat ens ha demostrat que hi ha molts temes sobre els quals cal treballar i que 

es desenvoluparan en el Pla de Participació 
Ciutadana 2006-2007. 

Actualment s’estan millorant els diferents suports 
de comunicació, com són el web i la revista, i es posa
també especial èmfasi en projectes futurs, com la
televisió i la ràdio. Hi ha gent amb ganes de participar-
hi. Per finalitzar, volem destacar la importància que té
participar en un procés democràtic i que totes aquestes
millores que es van produint són el producte de la
transversalitat entre les distintes àrees de Govern i la
conscienciació de totes les persones que les impulsen.
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Millora en la qualitat de vida i recuperació 
d’un espai verd d’alt valor

Una opció per l’accés al habitatge dels nostres veïns i veïnes 
que conten amb menys recursos

Un lloc d’esplai d’alta qualitat tant 
per als infants com per als adults
Aquest projecte sorgeix amb objectius concrets que estan relacionats,
principalment, amb la millora de la qualitat de vida i amb la
recuperació d’un espai verd d’alt valor pel que fa a la seva centralitat 
i a la seva significació per als habitants del nostre poble. Recuperar 
per a la ciutat un espai de bellesa estètica, reforçant la vegetació i que
tingui el caràcter de zona oberta i diversificada, representa aconseguir
un lloc d’esplai d’alta qualitat tant per als infants com per als adults. 

El projecte es divideix en quatre zones: 

➥ El passeig: serà fonamentalment un espai de circulació per a vianants. Es proposa canviar la
solució tradicional d’un vial (calçada i voreres laterals), per una vorera central entre els plàtans.
El paviment bàsic serà de llamborda ceràmica. En les franges laterals s’utilitzarà escorça de pi i
runa ceràmica triturada com a materials d’acabament. Un mur de formigó amb un balcó sobre
el parc salvarà el desnivell existent entre la part superior del passeig i la zona plana, generant
un talús acabat amb gespa. A la part central del passeig, el paviment s’eixamplarà, tot
identificant l’accés al parc. Una tanca de fusta permetrà protegir el parc a la nit.

➥ L’espai central: aquest espai, fonamentalment pla, permetrà l’ús per a activitats
diverses. En la part més allunyada de la biblioteca s’instal·laran jocs infantils. Una
pèrgola metàl·lica de fusta i amb coberta ceràmica reforçarà la imatge de l’entrada.

➥ La zona propera a la biblioteca: la continuïtat amb la biblioteca aconsella un ús poc
intensiu d’aquesta zona. Aquest espai es fragmentarà i dividirà en petites àrees amb
paviment de fusta i bancs que crearan una sensació de continuïtat cap a l’exterior de 
les àrees de lectura de la biblioteca. També es resoldrà l’entrada a la planta baixa de la
biblioteca i a la rampa d’accés al parc amb el material ceràmic propi de les zones de
circulació. Un llac separarà i protegirà aquesta zona de la resta del parc. A la zona d’accés
a la biblioteca s’instal·larà una escultura, consistent en un seguit de volums cilíndrics de
granit, situats en diferents posicions, i cadascun amb característiques particulars. 

➥ Les zones limítrofes: les zones del parc que limiten
amb les eixides de les edificacions (banda est i oest)
s’entendran com a zona de protecció, amb un ús
poc intensiu i un petit moviment de terres que els
donarà pendent cap al parc. Aquestes zones estan
enjardinades i amb les espècies autòctones
característiques d’un paisatge mediterrani.

Les obres començaran a finals del mes d’octubre 
i duraran uns cinc mesos i aniran a a càrrec de
l’empresa ACYCSA.

Habitatge protegit. 
Un compromís, 

en marxa

Urbanització dels jardins 
de Can Matas, un nou 

espai per a tots

Solucions futures mitjançant una gestió
urbanística apropiada
L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha posat en marxa
diferents mesures amb l’objectiu de millorar, promoure i coordinar la possibilitat
d’obtenir sòls per a la construcció d’habitatges protegits.

D’una banda, cal tenir en compte determinació dels nous emplaçaments per a la
construcció d’habitatges, i d’una altra, que els nous habitatges segueixin la tipologia 
de construcció més apropiada per al municipi, que es la edificació de baixa densitat.

Cal recordar que la construcció d’habitatges protegits fou un dels compromisos que va
adquirir l’actual equip de govern, i que aquest projecte es va presentar dins la proposta
electoral.

La promoció d’habitatge protegit es planteja com una opció per a l’accés a l’habitatge
dels nostres veïns i veïnes que compten amb menys recursos, la majoria dels quals són
joves, gent gran i famílies monoparentals.

Avui aquest compromís formulat es tradueix en solucions futures per als nostres habitants
mitjançant una gestió urbanística apropiada.  
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