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Acta conjunta Taula Ensenyament, Sanitat, Benestar Social, Joventut i Taula Promoció 
Econòmica, Cultura i Esports 
 
Assisteixen a la reunió la tècnica de Participació Ciutadana, representants de la ciutadania del 
municipi, el president del Grup Cerveró i una consultora de l’empresa 

Es tracten a la vegada els continguts de les dues taules 

Anàlisi de la situació actual 

⇒ Es fa una valoració molt positiva del projecte de consulta popular adreçada als habitants 
del municipi, ressaltant, especialment la divisió per nuclis poblacionals 

⇒ Es constata una satisfacció pel fet de viure al municipi, tot i que es fan evidents els 
dèficits en serveis, equipaments i altres mancances (es comenta que és una societat 
tancada) 

⇒ Es considera que la ciutadania no disposa de suficient informació sobre els projectes del 
poble que està impulsant l’Ajuntament 

Sanitat: 

⇒ Es valora molt positivament el Centre d’Atenció Primària (CAP), tot i que es posa de 
manifest una falta d’espai. També es valora el programa PADES 

⇒ Es valoren els programes de salut buco-dentals que es realitzen a les escoles 

Ensenyament: 

⇒ La dispersió dels centre escolars provoca problemes de mobilitat al municipi 

⇒ Hi ha una gran preocupació sobre el pes que porten els estudiants a les motxilles, fet 
que afecta negativament a la seva salut corporal 

Joventut: 

⇒ En general, es manifesta un comportament incívic per part del segment jove de la 
població, i es considera que hi ha una falta d’educació i de respecte 
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⇒ Es considera que la Policia Local és poc estricta amb el comportament incívic dels joves 

⇒ Problemes de soroll amb determinats vehicles (motocicletes, monopatins i quads, 
principalment) en tot el conjunt urbà, i en especial a l’avinguda de Pau Casals 

⇒ Es comenta la falta d’oferta d’oci i d’activitats pels més joves 

⇒ Es percep una falta d’activitats dirigides al segment jove de la població, així com d’oferta 
d’oci pels joves 

Benestar Social: 

⇒ El comportament que tenen alguns propietaris de gossos genera una problemàtica al 
municipi. Es remarca la falta de conscienciació d’alguns propietaris de gossos, la brutícia 
que generen els animals, la falta d’un espai exclusiu per a ells, així com la benevolència 
que mostra la policia local amb aquesta problemàtica 

⇒ Es manifesta un dèficit d’activitats i cursos específics per als habitants amb disminucions 
psíquiques 

⇒ L’actual casal d’avis és correcte, tot i que es considera que es pot arribar a quedar petit 
pel volum de gent que hi ha actualment. Es creu que es podrien buscar mecanismes per 
a dinamitzar-lo i treure’n més profit 

⇒ Es comenta que hi ha certs punts del municipi amb problemes lleus de seguretat (es 
remarca la proliferació de robatoris a comerços del carrer de Munt) 

 

Esports 

⇒ Es constata un dèficit d’equipaments esportius 

⇒ Hi ha un gran desconeixement sobre l’estat de les obres del nou poliesportiu 

⇒ Es considera que al centre del poble falta una zona d’esbarjo 

Comerç 
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⇒ L’oferta comercial és limitada i els productes són cars 

⇒ Hi ha un descontentament generalitzat sobre la pèrdua de la ubicació de l’Àrea de 
Guissona al municipi 

Cultura 

⇒ Es valora molt positivament el Museu Arxiu de Llavaneres. 

⇒ Es considera que es va perdre una gran oportunitat amb la decisió de no localitzar el 
Museu Bassat al municipi 

⇒ S’està a favor de potenciar els artistes locals, així com les instal·lacions culturals que hi 
ha al municipi (Museu-Arxiu a Can Caralt) 

 

Propostes estratègiques i operacionals 

A nivell general, es sol·licita una major comunicació i informació a la ciutadania respecte dels 
projectes que l’Ajuntament està impulsant al municipi (ja siguin projectes urbanístics, com ara 
l’estat del POUM, l’estat de les obres del nou poliesportiu, entre d’altres) 

 

Sanitat: 

⇒ Amb l’objectiu de solucionar el problema de falta d’espai del CAP es proposen dues 
solucions 

o A curt i mig termini es fa necessari ampliar l’espai del CAP actual 

o A llarg termini es planteja la possibilitat d’obrir un consultori o un CAP a Sant 
Pere 

⇒ Es sol·licita la continuïtat dels programes de salut buco-dentals que s’estan realitzant a 
les escoles 
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⇒ Es proposa la realització de xerrades a les escoles per a tractar la problemàtica de les 
postures corporals, i educar als estudiants sobre els hàbits posturals correctes 

⇒ Es proposa l’aplicació de les xerrades i els cursos sobre higiene bucal i postures 
corporals a l’Institut 

Ensenyament: 

⇒ Amb l’objectiu de solucionar els problemes d’esquena futurs que poden tenir els 
estudiants com a conseqüència del pes de les motxilles es proposen diferents opcions: 

o Millorar la comunicació entre els professors de diferents assignatures, amb 
l’objectiu de que facin una major distribució temporal dels deures i els exàmens 

o Realització de xerrades a les escoles sobre aquesta temàtica 

Joventut: 

⇒ Es demana major eficiència de la Policia Local amb el tracte amb la joventut 

⇒ Es considera que cal millorar la comunicació entre els centres educatius (CEIP i Institut) i 
els pares 

⇒ Es demana que s’accelerin les obres del Casal de Joves, amb l’objectiu que els joves 
puguin disposar d’un espai per a ells en la major brevetat possible. Relacionat amb 
aquesta actuació, es considera important que es tingui en consideració l’opinió i les 
necessitats dels futurs usuaris del centre. Per això es planteja la possibilitat de fer una 
xerrada, o un procés de participació on els joves puguin exposar les seves necessitats i 
que els seus comentaris es tinguin en compte per al disseny i els serveis que ha d’oferir 
aquest Casal. 

 

Benestar Social: 

⇒ Es demana potenciar la seguretat general del municipi 
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⇒ Per a solucionar els problemes generats dels gossos es plantegen les idees següents: 

o Col·locació de papereres de recollida d’excrements de gossos i bosses 
específiques en punts estratègics del municipi. Es remarca que és important 
estudiar la col·locació d’aquestes papereres, ja que generen un gran rebuig per 
part dels habitants 

o Adequació de determinades àrees repartides pel municipi destinades a que els 
gossos puguin córrer i fer les seves necessitats de forma controlada i 
concentrada en l’espai 

o Estudiar si hi ha una ordenança que sancioni els actes incívics dels propietaris 
dels gossos. En el cas de que ja existeixi, aplicar-la, i en el cas de que no 
existeixi, crear-la 

o Delimitar una zona específica a l’exterior dels establiments comercials amb 
l’objectiu de deixar el gos lligat a l’exterior del comerç 

o Revisar el cens de gossos 

o Es planteja la possibilitat de reduir l’impost que han de pagar els propietaris de 
gossos 

⇒ Per solucionar el problema dels sorolls derivats dels vehicles a motor (motocicletes i 
quads) i dels monopatins, es proposa: 

o Conèixer la normativa municipal referent al límit de decibels permesos en zona 
urbana 

o Plantejar la possibilitat de disminuir els decibels permesos que marca la 
normativa 

o Que la policia local sancioni als propietaris dels vehicles que excedeixin el límit 
que estableix la normativa, i també que la policia disposi d’un aparell de mesura 
de decibels 

o Es considera convenient que es faci un seguiment periòdic d’aquesta mesura 
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⇒ Es demana una major oferta d’activitats i cursos específics per a gent amb disminució 
psíquica 

⇒ Amb l’objectiu de dinamitzar l’actual casal d’avis es proposa: 

o Crear activitats que interrelacionin la joventut amb la tercera edat 

o Crear un voluntariat per a la realització d’activitats per a la gent gran 

⇒ Es proposa la construcció d’un centre de dia 

⇒ Es considera necessari optimitzar els recursos de l’Ajuntament i ampliar-los 

Esports 

⇒ Amb l’objectiu d’incrementar els equipaments esportius es proposa: 

o Convertir la riera en un espai públic destinat al passeig. Es considera que aquest 
espai ha de prioritzar principalment els vianants per sobre dels ciclistes o altres 
usuaris potencials 

o Es sol·licita una piscina municipal coberta 

⇒ Es creu necessari que s’informi sobre l’estat de les obres del nou poliesportiu, i a ser 
possible que es doni una data de finalització de les obres, de manera aproximada 

Comerç 

⇒ Amb l’objectiu de solucionar la limitada oferta comercial es proposa incrementar-la, 
mitjançant nous establiments situats fora del carrer de Munt, evitant la concentració 
comercial en un sol carrer. Es proposen supermercats i centres comercials i nous 
establiments de petites dimensions 

 

⇒ Es sol·licita informació sobre la pèrdua de l’Àrea de Guissona al municipi 
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Cultura 

⇒ Amb l’objectiu de potenciar la cultura i els artistes locals del municipi es proposen les 
idees i projectes següents: 

o Sala d’exposicions al carrer de Munt 

o Promocionar i informar sobre els actes que siguin organitzats per artistes del 
propi municipi 

o Es proposa que l’Ajuntament cedeixi espais municipals per a la realització 
d’actes d’artistes locals 

⇒ Es demana una major transparència informativa sobre la pèrdua del projecte del Museu 
Bassat 

 

Sant Andreu de Llavaneres, novembre de 2009 


