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El nou pla de residus
permet un Llavaneres més net

El dia que el poble
va posar la primera pedra

Les millores substancials dels diferents sistemes de neteja
i recol·lecció actual de residus a Sant Andreu de Llavaneres
ja són una realitat, gràcies al nou projecte impulsat per
l’Ajuntament. En concret, s’ha creat un nou servei de neteja de la
via pública molt més útil i eficaç per a les necessitats del poble.
Les tasques actuals disposen de dos torns, un de matí í i un altre
de tarda, on treballen set persones i dos vehicles en concepte de
maquinàries. D’aquestes, quatre persones es dediquen
exclusivament a la neteja dels carrers del poble mitjançant
l’escombrada manual, cadascuna amb una freqüència assignada
durant el torn de matí. Es comptarà, a més, amb un peó de reforç
durant la temporada d’estiu.

El fet de plantejar-se un marc ideal des de la gestió política
suposa la realització i el compliment de la voluntat dels qui
habiten un poble .
El missatge anterior es pot considerar una mica simple; no
obstant això, el dia a dia en la vida d’un poble exigeix dinamisme,
planteja dificultats i requereix constantment adaptar-se a nous
canvis, tenint en compte el futur.
Per a portar a terme aquests canvis és necessari planificar, però
per a complir amb la voluntat dels habitants aquest equip de
govern té una obligació, que considera indispensable: executar.
La construcció del nou Casal de la Gent Gran ja ha deixat de ser
una promesa i un projecte més per passar a convertir-se en una
realitat palpable. El passat dos de setembre es va col·locar la
primera pedra d’aquest nou Casal, i amb un simbòlic, però molt
emotiu, acte es va materialitzar una il·lusió portada des de fa temps al cor per cadascun
dels avis de Sant Andreu de Llavaneres i de tots els qui van assistir a la seva presentació.

D’aquesta manera, al torn del matí s’ha començat a realitzar un
servei amb un vehicle auxiliar que permet netejar possibles
acumulacions d’escombraries. D’altra banda, es procedeix a una
escombrada mecànica amb una màquina que, per les seves característiques tècniques,
dóna la possibilitat de netejar més metres i proporciona una millor qualitat de neteja.
Per la seva part, al torn de tarda ja s’ha començat a portar a terme un repàs dels punts
conflictius de Llavaneres i de possibles imprevists que puguin sorgir. Durant el dia, això
es pot dur a terme gràcies al fet que els vehicles auxiliars de desplaçament brinden una
flexibilitat i una rapidesa d’actuació molt més efectiva. Tots aquests serveis es realitzen
de dilluns a dissabtes, més un servei que és utilitzat exclusivament per als diumenges i
dies festius, que en el cas de la temporada actual consisteix en dues persones i un vehicle
auxiliar.

Donada la importància de l’acte, va ser el mateix alcalde —juntament amb el president del
Casal, el tinent d’alcalde d’Urbanisme i Obres Públiques, la regidora de Benestar Social i
l’arquitecte encarregat de les obres— qui va formalitzar l’inici de les obres del nou edifici.
L’acte protocol·lari va donar lloc, a continuació, a un fet espontani —que, segurament,
pocs oblidarem—: uns quants avis van agafar la pala i, plens d’emotivitat i felicitat, van
posar, ells mateixos, la primera pedra.
Amb aquest projecte, l’Ajuntament
torna a demostrar que ha complert
amb la seva obligació de servir la
voluntat dels qui viuen al poble,
planificant i executant amb èxit la
posada d’aquesta primera pedra d’un
nou edifici que millorarà la qualitat
de vida no només dels avis de Sant
Andreu de Llavaneres, sinó també de
la resta de conciutadans.

Tot això es completarà pròximament amb la posada en circulació d’una nova flota de vehicles:
➥ tres carretons portabosses,
➥ una altra escombradora més potent que l’actual,
➥ un vehicle lleuger,
➥ un mòbil lleuger de caixa oberta,
➥ una màquina lleugera bufadora, ➥ un vehicle d’aigua a pressió que permetrà
➥ una màquina desbrossadora,
una neteja a pressió tres vegades a la setmana.

El nou servei de neteja de la via pública és molt més útil
i eficaç per a les necessitats del poble

n.2 setembre 2005

En breu, començarà el soterrament dels contenidors d’escombraries, per donar lloc, el
pròxim any, al planejament actual de recollida selectiva, matèria orgànica i la recollida
comercial, que es realitzarà a la porta de cada establiment.
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Semàfor i
pas de vianants

Urbanització
d’accés a l’IES

Es posa en funcionament el semàfor
i el pas de vianants del CEIP Serena Vall

Urbanització d’accés a l’IES a la carretera
de Sant Vicenç de Montalt

Els semàfors i el pas de vianants del CEIP Serena Vall ja funcionen amb normalitat
des del tretze de setembre. Després d’un esforç conjunt entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, s’ha donat per acabat un canvi que, des de fa
molt temps, era reclamat per automobilistes i vianants.

El dia 8 d’agost van començar
les obres d’accés a l’IES amb la
construcció d’un mur, com a
conseqüència del
desenvolupament de les línies
de treball concretes que està
implementant la Regidoria
d’Urbanisme en aquest àmbit.
Aquest mur estarà finalitzat a
mitjan octubre, i la resta de la
urbanització a finals del mateix
mes. Aquest projecte es presenta
com una instància vital per als
vianants i els estudiants, donat que podran transitar cap al nou institut d’ensenyament
secundari amb total seguretat. D’aquesta forma, la infraestructura està constituïda
per la formació d’una vorera de cinc metres d’ample i una llargària aproximada
de 194 metres lineals. A més, tindrà diferents elements dissuasius per impedir la invasió
d’automòbils.

Des d’aquest moment, els nous canvis de circulació han convertit un tram de l’avinguda
Verge de Montserrat en una artèria unidireccional en sentit ascendent, i l’avinguda Sant
Andreu, de doble via, també en una direcció, però en sentit descendent. Per donar encara
un millor servei, l’Ajuntament ha posat en marxa un servei policíac a l’alçada del
monument al Cardenal Vives i Tutó, i altres efectius compliran les mateixes funcions en
l’encreuament de l’avinguda Catalunya amb Verge de Montserrat, des del dia 13 al 18 de
setembre, de les 7.30 h del matí fins a les 9 h de la nit, i esporàdicament també hi haurà
un guàrdia en horari nocturn.
L’objectiu d’aquest operatiu és controlar que els conductors respectin les noves
direccions. El benefici d’aquesta mesura arribarà tant a alumnes com a vianants i
conductors, donat que els semàfors s’activen mitjançant un botó. Aquesta modalitat
permet no detenir el fluix de vehicles i, al mateix temps, preservar la seguretat dels
vianants. D’aquesta opinió és l’inspector en cap, Luis Silva, que afirma: «Tradicionalment,
fins a l’any 2001, aquesta carretera era una frontera que dividia el poble en una via, on no
es disposava de cap accés pel qual els vianants creuessin amb seguretat. Sobretot tenint
en compte que per aquesta via circulen prop de 9000 vehicles diàriament a una velocitat
mitjana d’entre 75 i 80 km per hora. En canvi, amb el semàfor de Sant Pere, el pas per als
vianants de les Lloses i aquest nou semàfor, es reduirà en gran mesura l’índex
d’accidents». El mateix inspector va ressaltar, a més, el fet que hi ha previstes noves
mesures en temes de seguretat vial per al futur i que compten amb el suport de
l’Ajuntament, que «ve complint amb les gestions a què s’havia compromès».

El benefici d’aquesta mesura arribarà tant a alumnes
com a vianants i conductors

Cal destacar, també, que aquest projecte comprèn més obres, com la modificació del
clavegueram d’aigües pluvials, que serà adaptat al nou traçat, i del tub interior, que
tindrà unes dimensions de 400 mm de diàmetre, el que permetrà una canalització òptima
de la riuada que podrà baixar per la carretera. A més, la vorera disposarà de deu torres
d’il·luminació, un arbrat del tipus arbre de ‘judea’ i mimosa, i també es podrà observar
una barrera d’arbust que recorrerà la part que hi ha entre la vorera i el mur de contenció.
Finalment, se situarà mobiliari urbà en diferents parts de la vorera.

Els estudiants podran accedir al nou institut d’ensenyament
de secundària amb total seguretat

