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EL POUM: balanç de la mostra

El casal avança tal i com es preveia

Després de les diferents mostres del Pla
d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM)
realitzades al nostre poble, es podria definir
la campanya com reeixida. Les exposicions es
van realitzar en diferents zones del poble i en
grups reduïts de veïns, amb la qual cosa es
facilitava l’intercanvi dels diferents punts de
vista entre els ciutadans, i la reciprocitat per
part de les autoritats de l’Ajuntament
responsables de l’acte.

Fa dies que, mirant des de fora les obres del casal, ens resulta difícil apreciar com avancen.
Però ho fan segons la previsió establerta per a la seva obertura. El procés pel qual ha
passat l’edificació és el de construir els fonaments, que són, dit de manera planera,
les arrels de l’edifici.
Però els fonaments no acaben només en el formigó armat, sinó que a sota
s’amaguen el clavegueram i la xarxa de subministraments, com l’electricitat, l’aigua,
el gas, el telèfon, etc.
Actualment, veiem que de la base emergeixen diversos pilars que comencen a delimitar
el que serà la planta baixa, que es compondrà d’una sala tancada per veure la televisió
i d’una gran sala, que es podrà dividir en bar i terrassa, tot perfectament condicionat i
adaptat per als nostres avis.

A poc a poc, i gràcies a la participació ciutadana, l’èxit es va anar fent present.
Durant l’última mostra itinerant, realitzada a Can Badrines, el nombre d’assistents
va arribar a 120, fet que evidencia la predisposició dels veïns a col·laborar en els
actes que els incumbeixen.

Els propers dies veurem com s’avança a més velocitat, ja que en aixecar parets de
l’edifici, podrem apreciar la forma final que tindrà el casal. Transcorreguda aquesta
fase, notarem, si ens ho mirem des de l’exterior, cert alentiment, ja que aquí entra
en joc el treball d’interioristes, decoradors, fusters, vidriers, electricistes, i d’altres,
que acabaran de donar forma i color a l’obra.

En total, van assistir-hi 700 persones entre totes les mostres. Per tant, hi han 700 persones
que han donat el seu punt de vista sobre el pla, que han pogut resoldre els seus dubtes,
que han intercanviat impressions amb els responsables de l’acte, i, en definitiva, que han
participat en un projecte veritablement important per al seu poble.

Segons l’enquesta telefònica realitzada per l’ajuntament, la majoria de la població està
d’acord que el nou casal és una obra necessària per als nostres avis, ja que amb això es
guanyarà en comoditat i, en definitiva, en més qualitat de vida. El casal gaudirà, abans
de res, d’una major superfície, d’una sala polivalent més extensa, d’un aula d’informàtica,
d’una sala de manualitats i, fins i tot, d’un saló de perruqueria. I tot perquè els nostres
grans puguin gaudir de les millors condicions i confort.

El fet que els habitants presenciïn i col·laborin en les activitats que es realitzen per
afavorir el creixement o millora del poble és summament positiu, ja que, a l’hora de
prendre decisions, es tenen en compte tots aquells aspectes rellevants que aquests
hi hagin aportat, les seves preferències, i així permet desenvolupar els projectes de
manera més democràtica. És fonamental, per aquesta mateixa raó, que el ciutadà
doni el seu punt de vista, per poder avaluar-lo.
El POUM ha estat una de les primeres i més importants proves per avaluar el nivell de
participació ciutadana a Llavaneres. Des de l’Ajuntament, es treballa dur perquè els veïns
del poble siguin encara més participatius, perquè aprenguin a prendre part en tot el que
puguin, i així se sentin identificats i implicats en tot allò que es fa a la seva població.
El fet de tenir ben informat el poblador i poder intercanviar impressions amb ell des
dels gestors del municipi representa un gran avanç, ja que pot valorar-se en tot
moment el que s’està duent a terme.

Set-centes persones han pogut donar el seu punt de vista
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La participació ciutadana s’ha anat convertint en un dels punts clau de diverses gestions
de govern. És per això que Llavaneres vol avançar en aquest aspecte, perquè puguem
funcionar amb l’efectivitat i la qualitat que el ciutadà es mereix.
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Els infants visiten
l’Ajuntament

Enquestant per millorar
la participació ciutadana

Els nens i nenes van poder veure
la tecnologia que s’utilitza

L’enquesta, a 300 llars de la nostra vila,
va ser atesa amb molt d’interès

El passat 10 de febrer, els alumnes de tercer de primària de
l’escola Serena Vall van visitar l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres. El motiu de la visita va ser fer
una activitat de complement sobre l’assignatura d’Administració,
que forma part del seu ensenyament.
La sessió informativa, al mateix edifici, va anar a càrrec de la
Regidora d’Educació, Susana Clerici.
La visita es va compondre d’una breu explicació de les activitats
que es desenvolupen en cada departament de l’Ajuntament. El recorregut es va transformar en una
activitat didàctica en la qual els nens i les nenes van poder veure la tecnologia que s’utilitza en les
diferents àrees per dur a terme les tasques corresponents.
Però, com cada any, la preferència dels infants és la de poder entrar a l’alcadia. Per fer-ho, es van
dividir les classes en dos grups de vint-i-quatre alumnes, els quals, amb molt d’interès, van
preguntar a l’alcalde, el Sr. Víctor Ros, sobre les pròximes eleccions i, especialment, sobre qüestions
de la ciutadania i el poble.
Acabada la visita, es va obsequiar els estudiants amb un llibre i una gorra.

Xavi Mora, un exemple
de l’esport i de l’esforç
Fa més de quinze anys que Mora competeix al Campionat de Catalunya i
Espanya d’Enduro, del qual l’any 1995 va assolir el tercer lloc. Però enguany
el pilot de Sant Andreu de Llavaneres va apostar pel Dakar. I va aconseguir
anar-hi i acabar-lo. Cal destacar que en Xavi treballa des de fa molts anys
amb molt d’esforç i de sacrifici, i això s’ha vist plasmat en el gran treball
realitzat en un esdeveniment de la categoria del Dakar. Ara, en Xavi Mora ja
forma part del 20 % de principiants en la competició que aconsegueix
acabar la cursa. I per aquesta raó Llavaneres el va rebre amb orgull el passat 20 de gener.
Mora va oferir a tots els assistents una entrevista oberta al Casal de Llavaneres, a la qual van
assistir gairebé 300 persones. L’acte el va conduir Josep Lluís Merlos, expresentador de «Motor
a fons» de TVC i actualment a COM Ràdio, i també va comptar amb la presència d’Òscar Montano,
qui va haver d’abandonar el Dakar de camions, i també hi va ser present l’empresa Yamaha, donant
suport a l’esdeveniment.
Durant l’acte, es van presentar vídeos i fotografies del transcurs de la competició.

En Xavi Mora, forma part del 20 % que aconsegueix acabar la cursa

Durant les dues últimes setmanes del passat any es van realitzar a Llavaneres un seguit d’enquestes
per fer un estudi sobre el coneixement i l’avaluació, per part de la població, dels projectes de
l’Ajuntament.
L’enquesta es va executar mitjançant la via telefònica a 300 llars de la nostra vila, i tots els
enquestats la van respondre amb molt d’interès. Els aspectes tractats en l’estudi van ser les
diferents accions que es duen a terme al poble, la manera com arriba aquesta informació a les
persones, l’opinió del ciutadà sobre les accions culturals i les diferents activitats que s’efectuen
des de l’Ajuntament i que tenen com a objectiu la participació ciutadana. També es van avaluar
els diferents suports de comunicació com, per exemple, la revista o el web de l’Ajuntament. A més
a més, es va tenir en compte l’opinió dels habitants sobre els diferents projectes que es porten a
terme en les distintes regidories.
Quant a la participació ciutadana, es va preguntar als enquestats sobre el coneixement que tenien
de les activitats públiques que es fan al poble, com els cursos i tallers que s’imparteixen a
Ca l’Alfaro, el Casal dels Avis, la biblioteca, etc. Es va demanar pel nivell de participació als tallers
i els mitjans pels quals els arriba la informació sobre aquests cursos, i també es van valorar les
propostes fetes pels mateixos ciutadans de possibles tallers o cursos en els quals participarien.
Les enquestes es van fer aleatòriament, atenent zones, sexes i edats. D’aquesta manera, s’ha
facilitat la valoració de quines són les necessitats de cada segment de la població.
Els resultats de l’estudi han estat analitzats per totes les regidories implicades en els temes tractats
a fi de poder millorar o canviar tot allò amb què els ciutadans discrepen.

SOBRE ELS MITJANS AMB ELS QUALS S’INFORMA

SOBRE LA REVISTA LLAVANERES INFORMA

Grau de coneixement sobre els mitjans d’informació
de l’ajuntament (en %)
79,1

Grau de coneixement de la revista
Llavaneres informa (en %)

Base: 302 casos

Base: 302 casos

79,1

24,8

15,9

Sí

31,5

Revista Llavaneres
Oficina d’Atenció al Ciutadà

Web

No

NS/NC

20,9

GRAU DE CONEIXEMENT, INTERÈS I PARTICIPACIÓ PEL QUE FA A LES ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS
Mitjans pels quals es va assabentar dels cursos i tallers
que es fan (en %)

Revista Llavaneres

Fullets / Cartells

TV Local

Amics / Familiars

NS / NC

Altres

1,3

Reunions /
Reunions Ajuntament

39,7
2,6
3,8
3,8
5,1
43,6

Les enquestes es van fer aleatòriament, atenent zones, sexes i edats

