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Acta reunió Taula Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Mobilitat 
 
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 valora positivament la iniciativa de l’Ajuntament de realitzar una consulta popular 
sobre les seves necessitats i propostes 

⇒ Es detecta un descontentament generalitzat sobre el procés actual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) 

⇒ Es constata una falta d’informació de les preguntes i qüestions realitzades pels habitants, 
referents a temes urbanístics 

⇒ Es comenta l’existència d’una gran concentració de gats abandonats en determinats 
punts del municipi 

⇒ El nucli de Can Sanç té problemes de connexió amb el centre del poble i amb el passeig 
marítim 

⇒ Blau Balís no disposa de parada d’autobús per connectar-se amb el centre 

⇒ Descontentament del peatge de la C-32 de Llavaneres a Mataró 

⇒ L’autopista C-32, en direcció Girona-Barcelona no disposa de sortida directe a 
Llavaneres 

⇒ Hi ha dèficits en el manteniment de les zones verdes 

⇒ Degradació de la riera, degut sobretot a l’acumulació de brossa 

⇒ La platja del poble té importants problemes de brutícia, sobretot en els mesos d’estiu: la 
sorra de la platja està plena de deixalles i les bosses d’escombraries s’acumulen en els 
contenidors i les papereres. L’aigua està bruta, derivada de les deixalles procedent de 
les embarcacions del Port 

⇒ Les dutxes de la platja no estan pròximes al passeig marítim, i la quantitat d’aigua que 
surt és deficitària 

⇒ Problemes de grafisme en punts molt localitzats del municipi 
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⇒ L’horari de recollida de les escombraries no és compatible amb el descans dels veïns 

⇒ S’està a favor d’un creixement urbanístic zero. En el cas que es produeixi aquest 
creixement, cal fer-se de manera ordenada, i serà prioritària la dotació de serveis bàsics 
destinada a l’oferta d’habitatges actuals. 

 

 

Propostes estratègiques i operacionals 

 

⇒ Es sol·licita urgentment que l’Ajuntament faci pública la informació sobre el POUM. En 
concret es demana una informació pública, concreta i escrita, ja que es considera que 
ha d’haver transparència informativa sobre aquest procés. Es comenta que hi ha 
nombrosos interessos tant empresarials com de caire particular 

 

⇒ Problemes amb el cablejat elèctric en el tram situat entre el Passeig de la Riera i el Camí 
de Can Pi. El camió de la neteja toca, amb la part alta del vehicle el cablejat i això 
provoca problemes amb la línia telefònica i elèctrica 

 

⇒ Amb l’objectiu de solucionar el gran nombre de gats abandonats es proposen dues 
solucions: per una banda la realització d’una campanya d’esterilització, i per l’altra la 
possibilitat de sancionar als habitants que ofereixin menjar als animals, aplicant 
l’ordenança municipal que prohibeix aquesta activitat. També es proposa fer un 
recordatori de l’existència d’aquesta normativa, i posteriorment iniciar el procés 
sancionador. 

 

⇒ Es comenta la necessitat d’asfaltar un tram del passeig de la Riera (de l’autopista C-32 
fins el Camí de Can Pi) i incorporar el doble sentit 

 

⇒ Amb l’objectiu de millorar la connexió del nucli de Can Sanç amb el centre de Llavaneres 
es proposa: 

 

o Asfaltar el Camí del Sot, per permetre el pas de l’autobús per aquest tram i 
descongestionar el Passeig de la Riera 

o Restablir la parada d’autobús de l’encreuament de l’Avinguda de Can Sanç amb 
el Passeig del Poble espanyol 
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⇒ Amb l’objectiu de millorar la connexió de Can Sanç amb el passeig marítim i la platja es 
proposa la construcció d’un pas soterrat, que enllaci l’avinguda de Can Sanç amb el 
Passeig Marítim 

 

⇒ En relació al cost del peatge de Llavaneres a Mataró es proposa la gratuïtat d’aquest 

 

⇒ Es sol·licita la gratuïtat de la zona blava pels residents 

 

⇒ Com a conseqüència de l’increment de residents als mesos d’estiu, degut a les segones 
residències, hi ha greus problemes amb l’acumulació de brossa als contenidors. Atesa 
aquesta situació es proposa que es dupliqui el servei de recollida de brossa 

 

⇒ Amb l’objectiu de solucionar la degradació de les zones verdes del municipi i oferir un 
millor servei es suggereix: 

o Renovació del mobiliari urbà (bancs, fonts, gronxadors) 

o Instal·lació de lavabos públics als parcs 

o Creació d’un pas per a vianants per accedir als jardins de Joaquim Passi 

⇒ La riera és una peça clau del paisatge urbà, que estarà sotmesa a canvis amb el nou 
POUM. Fins que no s’iniciïn les obres del POUM, a dia d’avui es fa una proposta 
d’actuacions puntuals de millora de la riera, amb l’objectiu d’adaptar-la al passeig dels 
veïns: 

o Neteja generalitzada de la riera 

o Millorar la gestió de l’arbrat. Es comenta que el tractament que es fa de l’arbrat 
no és el més adequat. Es donen algunes idees, com ara començar a regar 
abans que arribin els mesos d’estiu i fer una rasa al voltant de l’arbre perquè 
retingui l’aigua del reg 

o Col·locació d’un carril bici 

o Instal·lació de mobiliari urbà 

 

⇒ Amb l’objectiu de millorar la connexió de Sant Pere, i en concret de Blau Balís amb la 
resta del municipi i amb Barcelona es proposa: 

o Creació d’una parada d’autobús a Blau Balís (bus interurbà) 
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o Creació d’una parada de bus de l’empresa Casas, en el tram direcció Barcelona, 
en concret al carrer paral·lel a l’N-II 

 

⇒ Incorporació de carrils bici 

o Connexió Llavaneres Centre-Mar 

o Es proposa que també passi per l’interior del port i pel passeig marítim 

 

⇒ A tot el municipi: substituir els reductors de velocitat de plàstic per elevadors pintats de 
vermell 

 

⇒ Amb l’objectiu d’evitar molèsties als veïns, canviar l’horari de recollida d’escombraries  

 

⇒ Col·locació de papereres en tots els parcs del municipi 

 

⇒ Col·locació de marquesines en totes les parades d’autobús 

 

⇒ Amb l’objectiu de pacificar el trànsit de l’N-II al seu pas per Llavaneres es proposen les 
actuacions següents: 

o Col·locació d’un semàfor o d’una rotonda a l’N-II 

o Reordenació del trànsit a la zona de l’estació 

o Eliminar un carril de l’N-II, per passar-ne de 2 a 1 

o Adequació d’una vorera 

o Es suggereix poder aprofitar l’aparcament del restaurant Castell de Mar com a 
aparcament complementari al de l’estació 

 

⇒ Propostes de millora de la mobilitat a la urbanització de Blau Balís 

o Doble sentit en tot el Camí Pla de Sant Pere (fins a l’N-II) 

o Canvi del senyal d’stop i incorporació d’un mirall al carrer Costa Brava 
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⇒ Propostes de millora de Sant Pere 

o Creació d’una vorera a la part del darrera de l’església de Sant Pere 

o Incorporació de papereres al parc situat davant del carrer Costa Brava 

o Millorar l’elevador reductor de la velocitat del carrer Costa Brava (es produeixen 
petites inundacions quan plou) 

o Neteja d’un solar situat a la cantonada de l’N-II amb el Camí Pla de Sant Pere 

 

 

 

Sant Andreu de Llavaneres, novembre de 2009 


