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Acta reunió Taula Ensenyament, Sanitat, Benestar Social, Joventut 
 
Ensenyament, Sanitat, Benestar Social, Joventut 
Assisteixen a la reunió l’alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, la tècnica de Participació 
Ciutadana, representants de la ciutadania del municipi, el president del Grup Cerveró i una 
consultora de l’empresa 

L’alcalde exposa durant deu minuts l’objectiu de la reunió, i marxa de la reunió en finalitzar la 
seva explicació 

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. Com a exemples es parla de la inexistència de caixers automàtics, d’un 
supermercat o d’un poliesportiu 

⇒ D’altra banda també es comenta la distància física existent entre el nucli i Llavaneres 
Mar, distància que s’accentua pel dèficit de serveis bàsics que pateix  

⇒ També es remarca la inexistència d’activitats culturals, específicament per a les dones, a 
Llavaneres Mar 

⇒ Es remarca una falta de comunicació sobre les activitats que realitza l’Ajuntament 

⇒ Relacionat amb aquestes idees, es percep un sentiment d’abandonament respecte la 
centralitat del municipi 

⇒ Es detecta un dèficit de places educatives, tant pel que fa a l’oferta d’escoles bressol, 
d’educació primària i secundària 

⇒ Necessitat d’oferir una oferta d’oci per als més petits 
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⇒ Tot i que el Centre d’Atenció Primària és molt correcte, seria positiu poder disposar d’un 
nou CAP a Llavaneres Mar 

⇒ Es percep una falta d’educació i civisme per part de la joventut 

⇒ Cal aplicar correctament la normativa de circulació, sobretot en determinats trams 

⇒ Hi ha una degradació generalitzada dels espais públics i del mobiliari urbà. Per exemple, 
el parc del poliesportiu de Sant Pere 

⇒ Hi ha greus problemes de brutícia en determinats trams de la riera 

⇒ Presència d’excrements de gossos als parcs públics 

⇒ Problemes de connexió amb les noves tecnologies (ADSL, cobertura de mòbil, TDT) 

⇒ Falten iniciatives, com la col·locació de llums al carrer durant les festes de Nadal 

⇒ Importants retards amb el servei de correu ordinari a Llavaneres Mar 

⇒ Es valora molt positivament la nova oficina de la Policia Local a Llavaneres Mar, tot i que 
se’n desconeixia la seva existència. Es considera insuficient l’horari d’obertura 

⇒ Pel que fa referència al model de poble i al seu creixement futur, s’està a favor d’un 
creixement ordenat, dotant, en primer lloc de serveis, i en segon de nous habitatges. 
Com a conseqüència dels dèficits actuals, els serveis es converteixen en la 
infraestructura bàsica i necessària de Llavaneres Mar 

 

Propostes estratègiques i operacionals 

⇒ Amb l’objectiu de millorar la comunicació respecte els actes i esdeveniments que realitza 
l’Ajuntament al municipi es proposa: 

o Col·locació de pancartes a la riera 

 



Procés de Participació Ciutadana. Quin Llavaneres Volem? 
 

Acta final. Novembre de 2009 
Llavaneres Mar 

 

3 
 

 

o Col·locació d’una cartellera en els punts següents: a l’Estació de Renfe, a la 
plaça de l’església i al carrer de Sant Pere 

o Utilitzar la caseta de la Policia Local situat a Sant Pere com a punt d’Informació 
de l’Ajuntament 

o Creació d’un butlletí electrònic 

⇒ Una altra actuació que permetria millorar la comunicació entre el ciutadà de Llavaneres 
Mar i el centre consistiria en l’agilització dels tràmits administratius a través del web de 
l’Ajuntament, tot i que es comenta que hi ha determinats tràmits que ja es poden fer a 
través d’aquest web. 

⇒ Amb l’objectiu de solucionar les connexions de telecomunicacions es proposa la 
col·locació d’un repetidor a la zona. Es comenta la possibilitat de parlar amb l’empresa 
Abertis per millorar la qualitat de la imatge del sistema de TDT. A llarg termini també 
sorgeix la possibilitat de col·locar fibra òptica en tot el municipi 

⇒ Amb l’objectiu de millorar la connexió viària entre el centre i Llavaneres Mar, es proposa 
la creació d’un carril bici 

⇒ La creació d’associacions de veïns es proposa com una possibilitat, per a incentivar 
actuacions i dinamitzar aquesta zona. Tot i així, es veu complicada la participació dels 
veïns en aquesta iniciativa 

⇒ Amb l’objectiu de solucionar el problema dels excrements de gossos del municipi es 
planteja: 

o Que hi hagi un informador per tot el municipi que expliqui als propietaris de 
gossos que hi ha una normativa que prohibeix que els gossos facin les seves 
necessitats a qualsevol lloc 

o Localització de pipi cans i papereres especials destinades a la correcta gestió 
dels excrements dels gossos 
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o Una vegada s’hagin aplicat aquests mecanismes sancionar als propietaris de 
gossos que no compleixin la normativa 

⇒ S’està a favor de la necessitat d’una nova oferta educativa a ser possible, a l’exterior del 
parc del poliesportiu de Sant Pere. 

⇒ Es comenta la necessitat de crear un altre Institut a Llavaneres Mar 

⇒ Es proposa la creació d’oferta d’oci i cultural a Llavaneres Mar: es comenta la possibilitat 
d’una ludoteca, d’una biblioteca i d’un centre cívic. En aquest cas es parla del model de  
Sant Vicenç de Montalt 

⇒ En aquest sentit, també es sol·licita una major oferta cultural, d’oci i esports destinada al 
segment femení de la població. 

⇒ Es proposa la possibilitat de que l’Ajuntament oferís un servei destinat a ajudar als més 
necessitats, a partir de l’establiment d’un punt de recollida de roba vella, recollida 
d’altres objectes personals que poden ser aprofitats per altres persones, etc. Es 
comenta que no és necessari que el punt de recollida se situï a Llavaneres Mar (pot 
estar a qualsevol punt del municipi). 

⇒ Es demana que l’Ajuntament organitzi xerrades sobre educació sanitària fora dels 
centres educatius. En el cas de que l’Ajuntament ja ofereixi aquestes xerrades, es 
destaca un problema de comunicació dels actes organitzats pel Consistori 

⇒ Cal netejar els interiors dels contenidors soterrats 

⇒ Es proposa una ampliació de l’horari d’atenció a la ciutadania de l’oficina de la Policia 
Local. 

⇒ Amb l’objectiu que l’Ajuntament sigui conscient de l’estat actual del mobiliari urbà del 
municipi, es proposa la creació de la figura d’un inspector, que inspeccionarà tot poble i 
deixarà constància a l’Ajuntament de l’estat actual del mobiliari urbà (papereres 
trencades, equipaments dels parcs infantils, etc.). 
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⇒ Es proposa l’eliminació de l’estructura de ferro que hi ha al CEIP Serena Vall, ja que es 
considera un perill pels infants 

⇒ Es proposa la substitució de la rampa que hi ha davant de l’Estació de Renfe per una 
escala de fusta 

 

 

 

 

Sant Andreu de Llavaneres, novembre de 2009 


