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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 

⇒ La població se sent molt satisfeta de viure en aquest municipi, i fent una comparativa amb 
d’altres municipis del Maresme, Llavaneres té uns resultats molt bons. 

⇒ Es destaca una falta de comunicació important entre l’Ajuntament i la ciutadania. Es vol 
deixar de manifest la falta de resposta de les instàncies presentades per la ciutadania 

⇒ També es comenta la falta de participació ciutadana que hi ha en el  municipi 

⇒ Es posa de manifest problemes de connexió amb els sistemes de telecomunicacions 
(Internet ADSL, determinades emissores de ràdio i canals de televisió, principalment) 

⇒ S’està a favor d’un creixement moderat i controlat, conservant el paisatge actual, en 
especial la zona de la muntanya. En el cas de créixer es creu totalment necessari la 
dotació de serveis, en una primera fase, amb anterioritat a la construcció de nous 
habitatges. 

⇒ Es volen continuar mantenint els valors de Llavaneres: la tranquil·litat, el fet de ser un 
municipi complert (platja i muntanya) i la seva proximitat amb Barcelona 

⇒ Respecte la connexió amb Barcelona es comenta que la connexió amb tren i autobús és 
deficitària. Pel que fa la connexió amb cotxe, es considera car el peatge de la C-32. 
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Ensenyament: 

⇒ Es valora molt positivament l’oferta d’activitats de l’esplai, en especial l’experiència 
realitzada amb els nens procedents d’Ucraïna 

⇒ També es valora l’activitat de vela que organitzen les escoles 

⇒ Es considera que el nivell del Institut és molt correcte. Tot i així es constata un dèficit de 
places. 

⇒ Es considera que hi ha poca informació sobre beques per a estudiants 

⇒ Es valoren molt positivament els cursos sobre Internet que es realitzen al Casal d’Avis 

⇒ Es destaca el nou Punt d’Informació Juvenil 

⇒ Es considera que no es dona prou informació sobre els actes i les activitats que es 
realitzen. Cal buscar un canal de comunicació que arribi a tota la ciutadania 

⇒ Hi ha un dèficit de serveis adreçats a persones amb deficiències psíquiques 

 

Sanitat: 

⇒ Tot i que hi ha assistents que estan satisfets amb el servei, es constata un malestar amb 
l’actual Centre d’Atenció primària (CAP) per part d’alguns assistents. Es considera 
insuficient pel nombre d’habitants del municipi. Es critica principalment les cues que es 
generen i la falta d’equipament específic per a fer determinades proves. El pacient 
acostuma a ser derivat a altres centres sanitaris davant la impossibilitat d’oferir el servei 

⇒ El municipi no disposa d’ambulància 

⇒ Es considera que el servei d’assistència externa és insuficient 

⇒ Es detecta un greu problema amb els gats abandonats en tot el municipi, tot i que la 
major concentració es troba sota el pont de l’autopista C-32 i a l’aparcament situat al 
Parc de Sant Sebastià 
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Joventut: 

⇒ Es destaca un dèficit d’activitats pels habitants d’entre 12-16 anys i d’un espai propi, tot i 
que s’està creant un casal per a ells 

⇒ Es comenta que a la biblioteca falta espai per estudiar, així com també ordinadors 

⇒ Els assistents manifesten greus problemes de soroll, originats per les motocicletes dels 
joves, així com generats pel dia a dia dels seus habitants (volum elevat de la tv, la radio 
dels habitatges, etc.) 

⇒ Es destaca la nul·la participació de la joventut en els actes i celebracions que es 
realitzen al municipi 

 

Esports: 

⇒ Es remarca la diversitat d’esports que es poden realitzar al municipi, aprofitant la 
infraestructura esportiva privada actual 

⇒ Tot i així també es vol deixar clar els problemes actuals amb el vell poliesportiu, i la 
necessitat de més infraestructura esportiva 

⇒ La presència al municipi d’esportistes de renom es veu com una potencialitat que 
actualment no s’està aprofitant 

⇒ Es realitzen campionats esportius que concentren un gran nombre de visitants. Es 
considera, però que no se’n treu profit 

⇒ Les associacions locals no participen en els actes esportius que es realitzen al municipi 

 

Comerç: 
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⇒ Es considera que els preus dels productes dels comerços són molt alts 

⇒ Es comenta que els horaris dels establiments comercials no estan adaptats als horaris 
dels consumidors (horaris massa reduïts) 

⇒ Hi ha poca oferta comercial i d’oci, en especial de supermercats 

⇒ Els lloguers dels locals són molt elevats 

⇒ Es considera que els comerciants haurien de tenir un tracte més directe amb els clients, 
ja que alguns d’ells són repetidors  

 

Cultura: 

⇒ Es valoren molt positivament les activitats culturals i d’oci que s’organitzen per a la gent 
gran, així com les xerrades i conferències que s’organitzen a la biblioteca 

⇒ Es constata la necessitat d’un espai on poder realitzar altres activitats culturals 

 

Propostes estratègiques i operacionals 

En general, es proposa que l’alcalde i els regidors corresponents, facin una explicació pública 
dels projectes de l’Ajuntament, de forma periòdica, amb l’objectiu de millorar la comunicació 
entre el consistori i la població 

D’altra banda també es comenta la necessitat de que l’Ajuntament respongui les instàncies dels 
habitants, i ho faci amb un temps raonable 

Ensenyament: 

⇒ Manteniment del nivell formatiu de l’Institut 

⇒ Atesa la falta de places actuals a l’lnstitut, es proposa la creació d’un nou institut a la 
zona de Llavaneres Mar. Es remarca la necessitat que aquest ofereixi la línia formativa 
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de batxillerat especialitzada en batxillerat artístic. També es comenta la possibilitat de 
que aquest nou centre pugui oferir cicles formatius 

⇒ Davant la satisfacció dels cursos de noves tecnologies del Casal d’Avis es demana el 
manteniment d’aquests cursos, i a poder ser la seva ampliació 

⇒ Es proposa la instal·lació d’un centre d’educació especial, per a nens amb disminucions 
psíquiques principalment  

Sanitat: 

⇒ Amb la intenció de millorar l’actual servei sanitari del municipi es proposen dues idees. 
Per una banda ampliar l’espai de l’actual CAP, i per l’altre, a llarg termini construir un nou 
CAP a Llavaneres Mar 

⇒ Amb l’objectiu de millorar l’actual servei d’assistència externa que ofereix el CAP es 
proposa mancomunar el servi d’assistència mèdica externa a Les 3 Viles 

⇒ Davant del problema de nombrosos gats abandonat al municipi es proposen diferents 
actuacions: 

o Seguiment del procés d’esterilització de la zona de Can Pi 

o Inici de campanya d’esterilització a la resta de colònies de gats presents al 
municipi 

o Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i una associació de protecció dels 
animals del Maresme, situada a Argentona 

o Investigar sobre possibles programes per a la gestió de gats abandonats de la 
Diputació de Barcelona 

o Els assistents deixen clar que es posicionen totalment en contra de resoldre el 
problema subministrant verí als animals 

o També es comenta que hi hauria gent interessada en participar en el procés de 
recollida i control dels animals 

o Cal controlar l’alimentació que els habitants donen als gats abandonats i pensar 
actuacions per limitar-ho 

Joventut: 
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⇒ Sobre el nou casal per joves que està en construcció, es considera que els joves haurien 
de participar en el seu disseny, així com en l’oferta d’activitats a oferir. Per exemple, es 
planteja la necessitat de que el Casal disposi d’una sala d’estudi 

⇒ Com a millores per a la biblioteca es proposa l’ampliació de l’espai destinat a l’estudi, la 
incorporació d’ordinadors i l’ampliació de l’horari d’obertura al públic 

⇒ Amb l’objectiu d’oferir més activitats pels joves es proposa la creació d’un servei de 
monitoratge, que organitzi visites culturals i d’oci a altres municipis, principalment a 
Barcelona, tal i com ja fan grups de gent gran 

⇒ Amb l’objectiu de solucionar els problemes de soroll procedents de les motocicletes es 
demana que la policia local sancioni als usuaris que superin el nivell de decibels 
permesos, segons la normativa. Es planteja la possibilitat d’endurir la normativa 

 

Benestar Social 

⇒ Creació d’un Centre de Dia 

 

Esports: 

⇒ Amb l’objectiu de fomentar l’esport es proposa la creació d’un conveni entre l’Ajuntament 
i els equipaments esportius (el club de golf, el club de tenis, la hípica, etc.), amb 
l’objectiu de que el ciutadà disposi de bonificacions, preus especials, etc. principalment 
en temporada baixa 

⇒ Es comenta que caldria millorar l’actual política esportiva del municipi. En concret es 
proposa: 

o Creació d’una piscina coberta 

o Creació d’un gimnàs 
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⇒ Amb l’objectiu de treure profit als esportistes reconeguts que viuen al municipi, es 
proposa la possibilitat de que hi hagués una persona de l’ajuntament que actués com a 
relacions públiques, invitant-los a actes del poble, utilitzant els canals de comunicació 
generals, entre d’altres actuacions possibles 

⇒ Buscar fórmules per aprofitar els visitants que acudeixen a actes esportius al poble i 
introduir a les associacions locals en els esdeveniments esportius 

 

Comerç: 

⇒ Amb l’objectiu d’incrementar l’oferta comercial i d’oci al municipi es proposa: 

o Fomentar l’obertura de nous comerços més barats 

o Fomentar l’obertura d’un supermercat 

o La necessitat d’instal·lar un local de copes, per a un públic d’entre 40-50 anys 

⇒ Ampliació dels horaris dels establiments comercials, fent compatible el servei amb 
l’horari del consumidor potencial 

⇒ És necessari sensibilitzar als comerciants per a que apliquin millores per a fidelitzar als 
seus clients (regal de productes de poc valor quan es faci una compra d’un import elevat, 
per exemple) 

 

Cultura: 

⇒ Es demana el manteniment de les activitats següents: 

o Sortides d’oci i culturals destinades a la gent gran 

o Xerrades i presentacions de llibres a la biblioteca  

o Concert de jazz 
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o Excursions a la neu per als més joves 

⇒ Es demana la creació d’un espai cultural on poder realitzar activitats. Es parla d’un 
auditori o d’un teatre 

⇒ A favor de fomentar activitats vinculades a la cultura tradicional catalana i llavanerenca: 
es parla de ball de sardanes, conferències i altres actes culturals 

 

Altres: 

⇒ Amb l’objectiu de solucionar els problemes de connexió amb les comunicacions, es 
proposa: 

o Que l’Ajuntament parli amb Telefònica, per millorar la capacitat de l’ADSL 

o Potenciació de la zona wifi a tot el municipi 

 

Sant Andreu de Llavaneres, novembre de 2009 


