
Procés de Participació Ciutadana. Quin Llavaneres Volem? 
 

Acta final. Novembre de 2009 
Llavaneres Mar 

 

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

 

Els principals temes que es tracten són: 

 

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 

⇒ El municipi es defineix com un bon lloc per viure, però es destaca el dèficit en dotació de 
serveis bàsics en el nucli de Llavaneres Mar 

⇒ Es constata una gran diferència entre el centre, on es concentren tots els serveis i 
Llavaneres Mar.  

⇒ En concret es posa de manifest un dèficit d’oferta comercial, d’equipaments esportius, 
així com d’activitats culturals 

⇒ Com a conseqüència d’aquesta falta de serveis, els habitants realitzen les seves 
compres, així com les activitats culturals i esportives als municipis veïns 

⇒ S’està a favor d’un creixement moderat del municipi, prioritzant la dotació de serveis 

 

Propostes estratègiques i operacionals 

⇒ Es consideren imprescindibles els equipaments i serveis següents: 

o Caixer automàtic a Sant Pere o a la zona del port 

o Instal·lació de supermercats a la zona, així com d’altres comerços (sabater, per 
exemple) 
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o Millores amb la línia ADSL (actualment només disposa d’1 Mega) 

o Millores amb el sistema de la Televisió Digital Terrestre (TDT) 

o Es sol·licita un preu reduït per als habitants per l’ús del poliesportiu municipal 

o Col·locació d’un carril bici a la part central de la riera 

o Possibilitat de poder realitzar els tràmits administratius a través del web de 
l’Ajuntament, sense necessitat de dirigir-se físicament a l’Ajuntament (sol·licitud 
d’impresos, hora per a fer el DNI, entre d’altres) 

o Necessitat d’un gimnàs per Llavaneres Mar 

o Es requereix una major oferta cultural 

 

 

 

Sant Andreu de Llavaneres, novembre de 2009 
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