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Acta conjunta Tres Taules 
 
Assisteixen a la reunió l’alcalde, 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 tres taules 

Anàlisi de la situació actual 

⇒ Es fa una valoració molt positiva del projecte de consulta popular adreçada als habitants del 
municipi 

⇒ Problemes de comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania. Per exemple, la revista local no 
arriba a la zona de Ponent 

⇒ El principal valor del municipi és la tranquil·litat, tot i que en els darrers anys estan apareixent 
problemes amb el soroll, fins al punt de reduir-se la qualitat de vida dels ciutadans 

⇒ Respecte el creixement futur del municipi, s’està a favor d’un creixement nul. En cas que sigui 
necessari, es proposa un creixement totalment sostenible que eviti la pèrdua de zones verdes. 
En concret es proposa un creixement més vertical que horitzontal, en el qual no es consumeixi 
tant d’espai, i s’aprofitin els espais sobrants entre urbanitzacions, en contra de crear nous parcs 
d’habitatges separats 

Ensenyament: 

⇒ Cap comentari 

Sanitat: 

⇒ Cap comentari 

Joventut: 

⇒ Cap comentari 
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Promoció econòmica: 

⇒ Hi ha un dèficit important d’equipaments d’oci 

⇒ Es produeix una fugida de compradors de Llavaneres cap a Mataró i municipis veïns, degut als 
preus excessius dels productes i a la llunyania dels veïns de les urbanitzacions respecte els 
comerços del centre 

⇒ La qualitat d’alguns productes no és òptima. En concret es parla del pa 

Cultura: 

⇒ Es valora l’espai cultural de Can Caralt, però es comenta la necessitat d’un espai cultural al 
centre 

Esports: 

⇒ Es destaca el mal estat del poliesportiu vell i el descontentament pel retard de les obres del nou 
poliesportiu 

⇒ Es valora molt positivament l’obertura del pati de les escoles fora de l’horari escolar com a 
equipament complementari per als més petits 

Urbanisme: 

⇒ Es ressalten greus problemes de soroll que procedeixen del camp de golf. En concret de la 
màquina segadora a primeres hores del matí. Els lladrucs dels gossos són un altre dels 
problemes que es comenten. 

⇒ Es considera que els contenidors soterrats estan molt bruts i que cal millorar el sistema de 
recollida d’escombraries perquè sigui més efectiu 

⇒ L’existència de tres carrers amb el nom Puntó dificulten el servei de correus, provocant 
confusions i retards en el servei (Passatge del Puntó, Avinguda del Puntó i Baixada del Puntó) 

⇒ En general els retards del servei de Correus són generalitzats a les urbanitzacions 
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Habitatge  

⇒ Dèficit d’habitatges assequibles per als joves 

Medi Ambient 

⇒ Es comenten els problemes de brutícia de les zones boscoses 

⇒ Acumulació de brossa en alguns solars del municipi, en concret en l’encreuament del Camí del 
Golf, el Passatge del Puntó i el carrer de la Mare de Déu del Pilar. Es comenta que pot haver 
perill d’incendi per l’acumulació de brutícia i la proximitat del bosc 

⇒ Es destaquen els problemes derivats dels excrements de gossos  

⇒ Es valoren negativament els Jardins Joaquim Passi, ja que es considera que la seva ubicació no 
és correcte, no hi ha zones d’aparcament, i l’ús que en fan els veïns és mínim. 

⇒ Es considera que el municipi necessita més parcs públics 

Mobilitat 

⇒ L’encreuament de la sortida de l’autopista amb la riera (Avinguda de Sant Andreu) és un punt 
conflictiu on es produeixen nombrosos accidents. Els conductors no respecten els senyals viaris. 

⇒ La carretera de Mata (BV-5031), que comunica Llavaneres amb Mataró, no es troba en bones 
condicions 

⇒ Dèficit de zones d’aparcament al voltant del carrer Minerva. Com a conseqüència d’això, els 
cotxes aparquen a les voreres de la carretera de Mata, amb el perill que comporta 

 

Propostes estratègiques i operacionals 

Amb la intenció de millorar la comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament, es plantegen diferents 
sistemes de comunicació possibles: 

 Ús del web oficial de l’Ajuntament: 

o possibilitat de subscriure’s a un butlletí informatiu dels actes i activitats que se 
celebren al municipi 
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o Creació d’un cens d’activitat personalitzat, on l’usuari pugui rebre informació 
específica segons les seves preferències que hagi seleccionat amb anterioritat 

 Premsa escrita: manteniment de la revista Llavaneres informa 

 Fòrum de Pal de Paller: es planteja com a un mitjà de comunicació alternatiu, a ser 
utilitzat per l’Ajuntament per a fer difusió d’activitats i actes que es realitzin al municipi 

 

Ensenyament: 

⇒ No hi ha aportacions 

Sanitat: 

⇒ No hi ha aportacions 

Joventut: 

⇒ No hi ha aportacions 

 

Promoció econòmica: 

⇒ Amb l’objectiu de fomentar més locals d’oci es proposa: 

o Instal·lació de guinguetes  a la platja 

o Incentivació de bars al centre del poble 

o Reactivar el polígon industrial amb la instal·lació d’oferta d’oci 

Cultura: 

⇒ Es planteja la possibilitat de construir un espai cultural al centre. Tot i així es proposa la 
realització d’una enquesta als habitants sobre la necessitat real d’un equipament d’aquest tipus, 
atesa l’existència de l’equipament de Can Caralt 

 



Procés de Participació Ciutadana. Quin Llavaneres Volem? 
 

Acta final. Novembre de 2009 
Llavaneres Ponent 

 

5 
 

Esports: 

⇒ Es sol·licita la finalització de les obres del nou poliesportiu i de la piscina coberta 

Urbanisme: 

⇒ Amb l’objectiu de solucionar el problema dels sorolls es proposa: 

o El compliment de l’ordenança municipal referent a la generació de sorolls en general. En 
el cas dels lladrucs dels gossos es proposa que s’obligui als propietaris que durant la nit 
tanquin els animals dintre de casa (i no deixar-los al jardí, com fins ara), per evitar 
molèsties als veïns 

o El compliment de l’ordenança municipal referent a l’horari d’activitat del camp de golf 

⇒ Es considera necessari instal·lar més punts de recollida selectiva a les urbanitzacions de Ponent 

⇒ Amb l’objectiu de facilitar a Correus el lliurament de la correspondència a la zona del Puntó, es 
proposa que l’Ajuntament canviï els noms dels carrers que contenen la paraula Puntó. D’altra 
banda, cal que el servei de Correus tingui més cura sobre la diferenciació de Passatge del 
Puntó, Avinguda del Puntó i Baixada del Puntó. 

Habitatge: 

⇒ Creació d’habitatges de protecció oficial pels joves del municipi 

Medi Ambient: 

⇒ Amb l’objectiu de millorar la neteja del bosc es proposen les actuacions següents: 

o Actuació de poda dels arbres 

o Aprofitament de les alzines sureres, per a l’extracció de suro 

o Creació d’itineraris (com a exemple d’itinerari de Les 3 Viles) 

o Potenciar les ermites que hi hagi al terme municipal 

o Potenciar el camí de les 5 Sènies, que va de Llavaneres a Mataró. Una possibilitat seria 
la construcció d’un carril bici 
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⇒ Es creu necessari netejar el solar situat a l’encreuament del Camí del Golf, el Passatge del Puntó 
i el carrer de la Mare de Déu del Pilar 

⇒ Es demana que l’Ajuntament faci difusió de l’auditoria ambiental realitzada 

⇒ Es sol·licita que hi hagi una continuació de l’Agenda 21 local també iniciada 

⇒ Amb l’objectiu d’incrementar la conscienciació sobre la recollida selectiva, es proposa que 
l’ajuntament faci difusió dels seus avantatges.  

⇒ S’està a favor de fomentar les energies renovables, i en concret l’energia solar 

⇒ Cal construir més espais públics i zones verdes. Abans, però, es considera que s’ha de pensar 
molt bé la seva localització i els seus equipaments, havent vist el resultat negatiu dels Jardins de 
Joaquim Passi 

⇒ Amb l’objectiu de reduir el problema dels excrements de gossos al municipi es plantegen les 
mesures següents: 

o Compliment de la normativa per part de la policia 

o Publicar a la revista local les persones que han sigut multades per infringir la normativa 

o Instal·lació de pipi-cans de grans dimensions on l’animal pugui fer les seves necessitats 
i que pugui disposar d’un espai gran on poder córrer 

Mobilitat: 

⇒ Amb l’objectiu de solucionar el punt conflictiu de la sortida de l’autopista i la riera, es proposa la 
creació d’una rotonda o la col·locació d’un semàfor, per a poder regular el trànsit. 

⇒ Es proposen millores per a la carretera de Mata (BV-5031): col·locació d’una vorera, pintar el 
carril divisori dels dos sentits de la marxa i solucionar la falta d’il·luminació 

⇒ Es proposa la incentivació del transport amb bicicleta. Amb aquest objectiu es comenten les 
idees següents: 

o Transformació de la riera en un passeig per a vianants i ciclistes, col·locant un carril bici, 
preferiblement a la vorera de les escoles 
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o Adaptar l’autobús que comunica el Centre amb Llavaneres Mar per poder pujar les 
bicicletes al seu interior.  

⇒ Construcció de places d’aparcament als voltants del carrer Minerva, evitant així, que els cotxes 
s’aparquin a les voreres de la carretera de Mata 

⇒ Altres actuacions puntuals per a la millora dels carrers: 

o Habilitar una vorera al Camí del Golf 

o Asfaltar un tram del carrer de la Mare de Déu del Pilar 

o Correcció de la falta ortogràfica del cartell situat a la Baixada del Puntó (bandes 
desacceleradores) 

⇒ Es proposa que totes les parades de bus del municipi disposin d’una marquesina.  

 

 

Sant Andreu de Llavaneres, novembre de 2009 


