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Introducció i objectius de Gent del Barri, la Festa
El diumenge 15 de maig de 2022 va tenir lloc una jornada festiva matinal als Jardins
Joaquim Passi de Sant Andreu de Llavaneres, oberta a tota la ciutadania, en el marc del
projecte “Gent del Barri”.

Objectius de la jornada
 Tractar les qüestions pròpies de les assemblees de barri realitzades fins llavors
 Debatre sobre el model de municipi en diversos àmbits temàtics
 Posar en valor l’històric de participació durant el projecte de Gent del Barri
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Dinàmica participativa i seqüència de la jornada
Durant la jornada es van aplicar dinàmiques participatives per recollir les aportacions de
les persones participants.
Uns minuts abans de les 10h, el regidor de Participació, Gerard Viladomat, va fer una
salutació de benvinguda, animant a la participació. També va presentar l’equip d’Espai
TReS, que va explicar els objectius de la jornada, la programació i el funcionament de la
dinàmica.

Assemblees de barri simultànies
Els objectius d’aquests espais van ser:
-

Tractar les preguntes formulades a través del qüestionari en línia

-

Recollir idees i elements de diagnosi en relació als 3 eixos que es van tractar a
continuació a les taules sectorials

Les assemblees van ser dinamitzades pels regidors de barri, amb el suport de l’equip de
dinamització.
Núm
1
2
3
4
5
6
7

Barri
Sant Pere – El Balís
Can Sans
Bell-Aire i Ametllareda
Canafort i El Puntó
Centre
Avall, Matas i Can Amat
Montalt, Catà i Grup Betlem

Regidor/a de barri
Nani Mora
Teresa Vidal
Gemma Martín
Gerard Viladomat
Nadine van Loock
Xavier Noms
Mª José Cano

El regidor de barri es presentava i convidava a presentar-se a totes les persones
assistents, que ho feien breument indicant el seu nom i cognom, i on viuen.
A continuació, cada regidor va compartir les preguntes que tenia plantejades, i les va anar
responent. Les persones assistents podien afegir noves preguntes o fer aclariments, si ho
desitjaven.
Tot seguit, el regidor va plantejar la següent pregunta:
“Quina aportació podem fer des del barri per al conjunt del poble en relació amb (...)?”
Les persones participants formulaven propostes, en clau de barri, per cadascuna de les
taules sectorials. Tenien les tres temàtiques exposades en tres caselles en un panell a la
vista:
A – Residus
B – Urbanisme i habitatge
C – Civisme i cultura
Els participants escrivien les propostes en notes adhesives o targetes i les penjaven en el
panell a la vista, a la casella corresponent.
Finalment, el regidor de barri va agrair la participació i va donar indicacions als participants
per anar cap a l’espai de cafè/escenari.
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Debats sectorials
Els objectius d’aquests debats sectorials van ser:
-

Posar en comú de les idees sorgides a les taules territorials

-

Debatre una visió estratègica de poble

Temàtica
A – Residus
B – Urbanisme i habitatge
C – Civisme i cultura

Dinamitzador/a
Xavier Sabaté
Laura Ruiz
Clara Giberga

Regidor de referència
Jordi Roldós, Mª José Cano i Nani Mora
Gerard Viladomat i Gemma Martín
Xavier Noms, Nadine van Loock, Teresa Vidal
i Dimas Graupera

La dinàmica es va realitzar en tres torns rotatoris, a la finalització de cadascun, els
participants s’havien de desplaçar seguint les agulles del rellotge.

En cada torn, es presentaven breument les aportacions rebudes a partir dels barris i, a
continuació, el regidor de referència feia una breu intervenció sobre el tema de debat.
Finalment tenia lloc un torn obert d’intervencions i noves aportacions al panell.
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Assistència
La Festa de “Gent del Barri” va comptar amb la participació de 53 persones, sense
comptar representants polítics ni suport tècnic. Les assemblees amb més assistents
van ser les de Can Sans i Sant Pere-El Balís, seguida del Centre. Tots tres barris
tradicionalment han tingut una elevada participació al projecte de Gent del Barri.
En conjunt, un 27% dels assistents ja havien participat anteriorment en altres edicions
de les assemblees de Gent del Barri, mostrant un elevat grau de fidelitat a les
trobades, especialment en barris com Canafort i El Puntó.
Barris
Sant Pere-El Balís
Can Sans
Centre
Montalt, Catà i Grup Betlem
Bell-Aire i Ametllareda
Avall, Matas i Can Amat
Canafort i El Puntó
Barri no especificat
TOTAL

Assistència
(home/dona)
11 (4h, 7d)
13 (5h, 8d)
7 (2h, 5d)
1 (0h, 1d)
5 (2h, 3d)
6 (3h, 3d)
5 (4h, 1d)
5 (4h, 1d)
53 (25h, 28d)
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% fidelitat
al procés
36%
21%
14%
0%
20%
17%
60%
0%
27%
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L’assistència d’homes i dones ha estat pràcticament paritària, tot i que han assistit més
dones que homes.
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Preguntes realitzades per barri
A continuació es presenten les preguntes formulades per cada barri, amb les respostes
de l’Ajuntament.

Sant Pere – El Balís

Assemblea del barri de Sant Pere - El Balís
Mobilitat
És correcte que un cotxe amb adhesiu municipal aparqui a la zona blava durant
una, dues o tres setmanes senceres sense moure's?
Resposta: No, a la zona blava el temps màxim d'aparcament és per a tothom de dues
hores, com està indicat a les senyals. Sancionar l'incompliment de les normes de
circulació es una tasca policial.
Els cotxes que no són del municipi poden aparcar a la zona blava sense
problemes? Hi ha un centre de ioga a Sant Pere i els clients aparquen a la zona
blava per anar a classe, ocupant el lloc que ens correspon als residents. Ningú
hi fa res, no se supervisa.
Resposta: De l'1 de juny al 30 de setembre, a la zona de mar, s'activa la zona blava i
s'incorpora un nou vigilant a la plantilla per fer la normativa d'estacionament tant als
punts de zona blava com de control horari.
Volia saber si hi ha novetats en referència al tema del Bus C22 pel que fa a la
seva freqüència de parada a la N-II al costat del Balís, espero que s'hagi
aconseguit una mica més respecte a la passada reunió.
Resposta: Estem en contacte continu amb l'empresa que gestiona la línia d'autobús,
ajustant els horaris tant com es pot. Per exemple, ara s'ha demanat que és coordinin
més les arribades dels trens (han variat els horaris) amb les sortides del bus de la
parada de l'estació.
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Salut Pública / Civisme
Per què, estant prohibit que hi hagi gossos a la platja d'abril a octubre, algunes
persones continuen passejant-los per allà? No hi ha cap manera d'evitar aquesta
molèstia? Resulta molt desagradable anar amb nens i veure els gossets orinar a
la sorra.
Resposta: Durant la temporada d'estiu, s'incrementarà el control policial a les platges
per fer complir la normativa.
Com és que si al carrer de Munt està prohibit passejar amb gossos, hem de
caminar i trobar-nos caques pel carrer?
Resposta: Es va prohibir durant la pandèmia per evitar la concentració de persones en
aquesta via tan concorreguda, ara no ho està. En tot cas, cal continuar amb la tasca
de conscienciació per una tinença responsable d'animals i sancionar en cas de
detectar infraccions.

Can Sans

Assemblea del barri de Can Sans
Urbanisme
Quan podrem comptar amb voreres des del Camí Pla de la Torreta al centre del
poble, per no haver de caminar per l'asfaltat del carrer, trobant (a la zona on hi
hauria d'haver vorera) rases, terra dels horts etc?
Resposta: Les voreres ja existeixen. Tan bon punt sigui possible, vetllarem perquè
siguin transitables per als vianants.
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Poliesportiu de Sant Pere:
Hi havia prevista una coberta. Quan es durà a terme?
Resposta: Sí. Quan entri en vigor la modificació de crèdit aprovada en el ple del mes
de febrer, es licitaran les obres. Al setembre s’iniciarà la construcció.
Hi hauria possibilitat de millorar la il·luminació perquè la gent que hi va pugui
gaudir de l’espai en condicions dignes i així fomentar l’esport? Tanmateix,
evitant que estigui tan fosc segurament s’evitaria que hi anessin joves tan
descaradament a drogar-se i beure.
Resposta: En el projecte de coberta, està prevista la il·luminació. Mirarem, també la
resta de l'equipament per veure quines deficiències pugui haver-hi.
Hi hauria l’opció de fer WCs públics? Encara que siguin polycleans.
Resposta: Hi haurà una millora dels edificis de vestuaris i lavabos. De moment no està
prevista l'obertura al públic.
A l'avinguda de Can Sans (entre el núm. 23-15) hem de trobar una solució per a
la vorera. No hi ha manera d'anar caminant per aquesta avinguda des de i cap a
l'estació de tren sense haver de baixar al pas dels cotxes que pugen i baixen
gairebé sempre a gran velocitat i envaint el carril contrari (aquesta és la 5a.
vegada que es comenta aquest problema sense tenir una solució). És molt
perillós i encara més per a les persones amb mobilitat reduïda, nens i gent gran.
Podríem crear un pas de vianants (com el que hi ha més amunt, a l'alçada de
l’avinguda de Can Sans, 59) on el pas de vianants a més d'estar pintat de vermell
té la mateixa alçada de la vorera. Aquesta sol·licitud no crea soroll i milloraria
molt la percepció del nostre poble i més encara en una de les entrades a la
nostra Vila.
Resposta: En aquests moments s'estan estudiant les possibles opcions. Ara per ara, la
que prèn més rellevància és la que contempla rebaixar les voreres de davant el pas de
vianants de l'avinguda de Can Sans. Però no es contempla la possibilitat d'elevar el
pas de vianants. És cert que es fa volta però des d'allà es pot accedir a l'estació pel
carrer de sant Pere i la travessia de sant Pere.
S'ha modificat el pla d'urbanisme al barri?
Resposta: El 2025 quan caduqui el POUM la voluntat d'ERC és fer una intervenció que
permeti conservar la plana agrícola del municipi i que per tant no s'hi pugui construir
Quan es duran a terme les rotondes a la N-II ?
Resposta: Depèn de la Generalitat, no de l'Ajuntament. Es van mantenint reunions i la
del Balís sembla que està en vies de desencallar-se.
Salut Pública
Necessitem que es faci neteja de les clavegueres.
Resposta: Clavegueram no és embornal. Si parlem de neteja d'embornals, al 2021
vam destinar 12.000 euros més els recursos propis, i aquest 2022 destinarem 20.000
euros per neteja d'embornals.
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Segons la nova ordenança municipal cal dur una ampolla d’aigua amb
desinfectant per quan els gossos facin pipí. Cal aigualir també els orins quan
aquests siguin al passeig de la riera, que és de sorra?
Resposta: Segons l'Ordenança municipal reguladora de les mesures per fomentar i
garantir el civisme i la convivència ciutadana a Sant Andreu de Llavaneres, l'article 43,
punt 4, apartat 17c estableix que "és d'obligat compliment recollir les defecacions i
ruixar d'una manera proporcionada amb aigua amb desinfectant els orins produïts pels
gossos".
Què podem fer si al barri hi ha gent que alimenta a gats de carrer i aquests
campen per tot arreu generant malestar a la comunitat de veïns on visc? La
protectora ADALL i la Policia Local tiren pilotes fora. Per a més inri hi ha gent
que és MOLT reincident en aquests fets.
Resposta: D'entrada comunicar-ho a la Regidoria de Salut Pública. La Policia Local
està en contacte amb l'ADALL per a actuacions de cerca, captura i esterilització. La
darrera s'ha estat portant a terme al passeig de Les Monges.
Mobilitat
En anteriors trobades es va dir per part del caporal que hi hauria presència
policial a l'avinguda de Sant Andreu per evitar que se superés el límit de
velocitat, però ni una cosa ni l'altra. Quan acabarem amb les curses de motos i
de cotxes a l'avinguda de Sant Andreu?
Resposta: Sí que s'ha fet una feina de control de trànsit, en coordinació amb la
Diputació de Barcelona, que és la titular de la via; s'ha fet una col·locació de
senyalització fluor amb indicadors de velocitat. Posteriorment, valorarem la possibilitat
de col·locar reductors de velocitat. També hem demanat la col·locació d'un senyal
lluminós indicador de velocitat. En contacte amb la diba, per fer-hi una actuació a la
sortida de la C-32 i la BV-5033, per rebaixar la sinistralitat actual, que s'han
incrementat amb la gratuïtat de la via. S'han fet punts de control policial per perseguir
els conductors que no respecten el senyal d'stop d'incorporació a l'avinguda de Sant
Andreu i s'han obert expedients sancionadors.
A la darrera trobada de barris li vàrem demanar al Caporal Dimas que fes
controls de velocitat a l'avinguda Sant Andreu i al passeig de la Riera.
Personalment no n’he vist cap. M’agradaria veure un registre d’aquestes
actuacions a les que es va comprometre i quines son les conclusions.
Resposta: S'han fet controls de velocitat a la rotonda del Surray i a la sortida de la C32 i a la BV-5033 i hi ha sancions interposades. La previsió és continuar fent-ne i
ampliar a altres punts per aconseguir que es redueixi la sinistralitat.
Si no m'equivoco l’Ajuntament també es va comprometre a posar més obstacles
als vehicles que van molt per sobre dels 30 km/h al passeig de la Riera. On són?
Quan es posaran?
Resposta: No es té constància d’aquest compromís, tot i que és una qüestió que pot
ser objecte d’estudi.
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Quan es posaran les senyals lluminoses, de les que detecten a quina velocitat va
el teu vehicle, a l’avinguda de Sant Andreu?
Resposta: Està previst comprar un radar pedagògic que indicarà la velocitat a la que
es circula. La compra està programada per aquest mes, el lloc exacte on es posarà es
decidirà amb la policia local.
Tema sorolls de vehicles: de la mateixa manera que es va demanar de velocitat,
també caldria un de sons. Quan es farà i es sancionarà als infractors?
Resposta: Ja disposem d'un nou sonòmetre, que ens permet compartir-lo amb els
serveis tècnics municipals. Això permet realitzar punts de control de contaminació
acústica del trànsit i dels establiments.
Tanmateix, pels sorolls, penso que s´hauria de fer un control als bars o locals de
la zona que de ben segur sobrepassen els valors establerts.
Resposta: Ja s'estan portant a terme. Es poden sol·licitar visites a establiments
concrets, amb una instància a l'Ajuntament adreçada a serveis tècnics.
Medi Ambient
Estat dels contenidors: Essent conscient que s’ha de renovar i tota la pesca…el
seu deteriorament comença a ser INADMISIBLE I INSEGUR tant per a la canalla
com per a la gent gran. Els contenidors de Travessera de Sant Pere fan por i
pateixen d’una deixadesa exagerada.
Resposta: Darrerament s'estan observant bústies que s'han desoldat i conforme es
localitzen, es solden de manera immediata. En el cas concret de travessera de Sant
Pere, el contenidor de fracció resta té un problema amb el sistema d'amortiguació i
això fa que l'obertura no tingui fre i la bústia es vagi torçant. s'està mirant de buscar
solució i si hi ha una inseguretat en el funcionament, es tancarà.

Bell-Aire i Ametllareda

Assemblea del barri de Bell-Aire i Ametllareda
Per a aquest barri no es van formular preguntes concretes, sinó que es van comentar
diferents qüestions genèriques amb els assistents.
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Canafort i El Puntó
Mobilitat
L'accés al camp quan entrem caminant es fa pel mateix lloc que l'accés dels
vehicles, i crec que és una mica perillós ja que l'entrada al camp es força estreta,
cap un cotxe just. Està previst fer-hi algun accés per vianants que no sigui pel
mateix camí d'entrada i sortida dels cotxes? És perillós crec pels que anem a
peu, en el nostre cas a vegades amb un cotxet de bebé.
Resposta: És veritat. Els serveis tècnics ja hi treballen. Es desplaçarà la tanca actual i
es desbrossarà la zona per separar l'accés de vianants del de cotxes.
Medi Ambient
Hi ha zones del barri que estan molt deixades, sense voreres, amb arbres i
herbes que envaeixen les zones de pas.
Resposta: I segons quina zona sigui serà així fins que sigui recepcionada.
Hi ha un pou descobert a prop d'un camí que pot ser molt perillós si algú hi cau.
Resposta: Ja ens hem posat en contacte amb la propietat. Se'n farà el seguiment.
No hi ha brosses en la majoria dels carrers del barri. Quan se'n posaran?
Resposta: En els carrers nous hi ha brosses. En teoria l'espai per recepcionar no n'hi
hauria d'haver però estem treballant perquè sigui possible.
No hi ha cap zona verda ni espai públic en tot el barri.
Resposta: Cert. Amb el desenvolupament de la Zona esportiva hi haurà una zona
verda al barri per poder-ne gaudir.
Comunicació
Continuem sense rebre la informació i els butlletins municipals a la bústia.
Resposta: Crèiem que aquesta incidència havia quedat resolta. Hi insistirem.
Urbanisme
La rotonda nova entre el carrer de la Mare de Déu del Pilar i el Camí del golf és
molt perillosa, els vehicles baixen molt ràpidament, pràcticament no s'aturen, no
hi ha visibilitat cap al camí del golf ni tampoc vorera ni pas de vianants, pateixo
cada cop que hi passem pq no ens atropellin.
Resposta: Fins ara ningú havia comunicat aquest fet. Estudiarem el cas i mirarem
quines actuacions es poden fer per millorar la seguretat dels vianants.
Medi Ambient
Al meu barri es passegen els porcs senglars quasi cada nit. Destrossen les
bosses per trobar menjar. Com podem fer la recollida porta a porta sense
comptar amb ells?
14
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Resposta: La recollida porta a porta es farà traient els residus amb uns bujols (cubells)
que es repartiran a cada habitatge. Aquests bujols tenen una nansa que tanca el cubell
i fa que no es pugui obrir. D'altra banda, en aquestes zones, es recomanarà deixar els
cubells no sobre la vorera sinó que es poden penjar de ganxos que estiguin al mur de
separació de cada parcel·la o fins i tot al damunt del mur.
Diputació
Rebre el rebut del pagament del IBI, per saber quina és la quantitat a pagar.
Resposta: Cal adreçar-se a l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària perquè li tramitin
la seva gestió. L'oficina es troba a la planta baixa de Ca l'Alfaro, i ja atén de manera
presencial, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h. Cal, però, demanar cita prèvia a
través del web municipal: ajllavaneres.cat/orgt.

Centre

Assemblea del barri del Centre.
Si no són capaços de controlar els pipís i caques dels gossos als nostres
carrers, com pretenen controlar les deixalles i escombraries amb la retirada dels
contenidors?
Resposta: Sovint no es pot resoldre tot, però s’avança en fer peticions més factibles.
A la plaça dels pinets continua l’incivisme en forma de sorolls, brutícia,
degradació mobiliari, etc.
Resposta: Han estat fets puntuals; les patrulles han estat allà, hi ha programats
controls. La Policia Local ha reforçat la zona amb videovigilància.
No hi han patrulles a peu, no hi han càmeres, no hi han cartells admonitoris, no
es repara res. Es juga a fútbol, es trencamobles que es depositen com si fos una
15
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deixalleria, hi ha invasió per joves del parc infantil, que embruten i malmeten, el
jardinet continua sent un wc de gossos.
Resposta: Continuem treballant per combatre l'incivisme a la via pública i als espais
compartits. Durant aquest 2022, continuarem treballant en la campanya de
comunicació per explicar la nova ordenança de civisme i convivència ciutadana.

Avall, Matas i Can Amat

Assemblea del barri d’Avall, Matas i Can Amat
Urbanisme
Quan posaran la valla a la sortida del parc Sunsi Mora, tipus com les que hi ha a
les sortides de les escoles?
Resposta: La sortida de la zona infantil del parc està uns metres allunyada de la
calçada i no necessita cap barrera. Les sortides de la zona esportiva del parc
coincideixen amb els passos de vianants i seria un impediment per als vianants
col·locar una barrera al mateix pas de vianants.
Els nens demanen que es torni a posar la porteria que van treure quan es va
trencar. No s’entén que hagin de jugar amb una porteria a una banda i jerseis
penjats a la xarxa i ampolles per delimitar l’altra. Si cal, la compraríem entre tots
els veïns fent recol·lecta.
Resposta: La decisió de treure una porteria és perquè, en aquest parc, es vol
incentivar altres tipus de jocs que no siguin només futbol i basquet. Per aquest motiu hi
ha jocs pintats a terra. A més, per les seves dimensions, que són petites, si es
col·loquessin dues porteries, quan s’en jugués un partit, el parc quedaria tot ocupat.
Cal afegir que ja hi ha zones esportives on poden jugar a esports de pilota, com a Can
Matas, Sant Pere, El Balis...
Està previst reparar el paviment a la confluència dels carrers Minerva i travessia
de la Fornaca?
16

Gent del Barri, la Festa | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Edició 2022 – Document de síntesi

Resposta: Està previst fer enguany un estudi (c/Fornaca, Minerva i Castell i tva/
Fornaca i Minerva) que ajudi a la reordenació dels carrers (plataforma única, etcètera) i
també resolgui les qüestions relacionades amb la recollida d'aigües pluvials.
Mobilitat
Més sancions per excés de velocitat al carrer Salvador Espriu, o altres mesures
viàries: badens, semàfor. La gent se segueix saltant l'stop que hi ha.
Resposta: El carrer Salvador Espriu està correctament senyalitzat i s'hi va col·locar
l'estop perquè els vehicles hagin de reduir la velocitat de manera obligatòria.
Sancionar l'incompliment de les normes de circulació es una tasca policial.
Està previst posar en marxa de manera efectiva les càmeres de control de trànsit
per restringir l'accés al carrer Clósens i al carrer de Munt?
Resposta: Restringir la mobilitat en el carrer Clòsens no té sentit perquè implica fer
passar tot el trànsit que vol anar d'una banda a una altra del poble per l'avinguda de
Catalunya. El que s'ha fet és la instal·lació de senyals de velocitat de circulació a 20
km/h davant la farmàcia de la confluència dels carrers Munt i Clòsens, a més d'un
tòtem indicatiu i pintures que senyalitzen la velocitat de pas. També estem estudiant la
possibilitat de col·locar alguna banda desacceleradora, però no multar els cotxes que
hi circulin. Tenim una càmera situada a la plaça de la vila que està gravant imatges,
però no té lector de matrícules, i no pot posar multes automàticament. La càmera ens
serveix per visualitzar els cotxes i camions que vulguin entrar contradirecció o en
marxa enrere pel carrer de Munt. D'altra banda, en breu, es restituirà a l'entrada del
carrer de Munt un panell informatiu malmès per causes de vandalisme.
Té previst el govern posar en marxa les propostes d'ordenació de l'estudi
específic de mobilitat entorn de l'escola Serenavall?
Resposta: No només està previst sinó que ja s'han posat en marxa. Pels volts de
setmana Santa es van repartir els tríptics "Vine a l'escola a peu!" on es manifesta la
voluntat de pacificar el trànsit de vehicles i garantir la seguretat de les persones.
Durant l'estiu es posaran pals de fusta a la part de davant de l'escola on els cotxes
aparquen malament, des del pas de vianants d'abans de l'escola fins a la següent
cruïlla direcció mar.
Salut Pública
Fa 2 anys que seguim tenint el mateix problema amb els excrements de gossos
als parterres de davant les cases de la "Llave de Oro". La gent ho fa servir de
pipi can, i sincerament, és molt desagradable que el primer que fagis quan poses
un peu fora de casa, siguin les caques dels gossos, les quals, al ser un parterre
de sorra, la gent no les recull. Sol·licito que hi posin senyals de prohibició de
pipis i caques i a ser possible, un tancat per evitar que els gossos hi entrin. Així
s'acabrien els problemes. Ahir 10/4/22 vaig treure una bossa plena de cagades i
no crec que ho hagi de fer jo això... Em direu que el carrer ja s'ha senyalitzat amb
aquetes senyals, però no és veritat, només s'ha senyalitzat la part on heu posat
reg i heu plantat plantes, que estan davant els pisos nous, pero els parterres de
davant les cases, ens ho hem de regar els veïns i no hi ha cap senyal.
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Resposta: Les senyalitzacions de prohibit gossos s'han posat als nous enjardinaments
perquè fins que la planta no estigui arrelada, els gossos la poden fer malbé.
Hi ha senyals recordant l'obligació de recollir els excrements, ordenances a on es
recorda l'obligació de portar aigua per diluir els orins dels gossos.
La recollida porta a porta es farà traient els residus amb uns bujols (cubells) que es
repartirà a cada habitatge. Aquests bujols tenen una nansa que tanca el cubell I fa que
no es pugui obrir. D'altra banda, en aquestes zones, es recomanarà deixar els cubells
no sobre la vorera sinó que es poden penjar de ganxos que estiguin al mur de
separació de cada parcel·la o fins i tot al damunt del mur.
Que es puguin obrir els lavabos, ja que els nens i algun adult o adolescent, fa les
seves necessitats al parc a la zona de pícnic. Segueixen havent-hi molts
excrements al carrer, sobretot al passatge que va a la guarderia Minerva.
Resposta: Des de l'1 de maig el municipi disposa d'un nou servei de neteja viària que
augmenta els recursos en personal i maquinària. Per tant, veurem una millora segura.
En aquell punt concret, a més, hi ha dues papereres, un dispensador de bosses,
cartells avisant que cal recollir els excrements. Tenir els espais comuns nets és cosa
de tots; l'ajuntament posa més mitjans, però tots plegats hem de posar més de la
nostra part i recollir els excrements dels nostres gossos.
Municipi
Jardineres amb flors pels carrers o a les faroles.
Resposta: Està previst aquest any començar amb la instal·lació d'algunes d'aquestes
jardineres. És un projecte d'alt cost que requereix d'un manteniment posterior per part
del departament de Medi Ambient, per això no s'ha pogut fer abans.
Fomentar més els restaurants , cafeteries i terrasses exteriors.
Resposta: Els restaurants del municipi es poden trobar al web municipal. Es
promocionen a través de les 2 fires anuals que celebra el municipi: el Pèsol i la Coca
de Llavaneres i les corresponents mostres gastronòmiques. Així mateix amb la
participació al Consorci de Turisme Costa Barcelona Maresme i les mostres
gastronòmiques que gestiona, com la de la maduixa o la del bolet.
Fomentar més els edificis modernistes per incitar als turistes que visiten
Barcelona, s'arribin fins a Llavaneres
Resposta: Ja es fa. A través del Consorci de Turisme es participa en el fullet que fan
sobre el Modernisme al Maresme. L'any passat es va editar el fullet del Modernisme a
Llavaneres i s'ha portat a fires (les últimes B-Travel 2022 i Fòrum Gastronòmic 2021) i
quan comença la temporada es reparteix a les Oficines de Turisme de la comarca i es
fa arribar als HUT's.
S'acaba d'elaborar el pla turístic de les 3 viles, que es presentarà properament i que fa
una diagnosi dels recursos turístics i preveu com cal promocionar Sant Andreu de
Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d'Estrac.
En resum, convertir-lo en un poble digne de ser visitat.
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Montalt, Catà i Grup Betlem

Urbanisme
Els veïns del c/Ferradura volem explicacions de com s'estan portant a terme les
obres del clavegueram: En l'anterior reunió de veïns ja vaig explicar que els
plànols no eren correctes i amb els paletes ho hem confirmat (adjunta
document). A partir del núm 20, inclosa la Ferradura, es va posar una canonada
només de pluvials a sobre de la que hi ha de clavegueram, sense que els veïns
es puguin connectar a aquesta nova canonada (explicat pels mateixos
professionals que fan l'obra, que era "provisional" i entenent el fenomen de la
gravetat, és a dir, si no et connectes a la nova canonada, l'aigua i les restes
fecals no poden pujar de la 2a -antiga- a la 1a -nova- canonada!!). Per què és
així? Això NO és el que se'ns va explicar ni "prometre" a l'anterior reunió de
barri. Volem explicacions, clares i concises! Explicació a TOTS els veïns (encara
que no puguin assistir a la reunió) sobre les obres que s'estan fent al carrer
Ferradura (hi ha molta gent gran que no es pot desplaçar per dificultats de
mobilitat reduïda o per horaris laborals) i ens agradaria que vingués
l’Ajuntament i el Cap d'obra a explicar-nos exactament com s'està procedint i
com afecta cada casa, in situ! Agrair al personal que està treballant a l'obra per
preguntar-nos i interessar-se per saber com anaven exactament, per exemple,
les sortides de cada casa. A més de la seva paciència en escoltar-nos i explicarnos les coses quan els hi hem demanat.
Resposta: Dimecres 4 de maig va haver una reunió "in situ": la veïna, el director de
l'obra, el cap d'obres, i els arquitectes municipals. Es va donar resposta als dubtes que
tenia. Es va acordar que conforme avancessin les actuacions se li aniria informant.
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Medi Ambient
Tractament preventiu contra l'eruga processionària: des de l'Ajuntament es va
explicar que s'havia fet aquest tractament, així, com és que aquest any n'hi ha
tornat a haver tantes?
Resposta: Cal tenir en compte que l'ajuntament realitza tractaments preventius en
contra de la plaga als arbres dels espais municipals. Aquests tractaments, a més, han
d'utilitzar productes que estiguin autoritzats per a zones públiques per minimitzar
l'efecte nociu sobre la salut de les persones i sobre el medi ambient i no tenen una
eficàcia del 100%. Les plagues tenen oscil·lacions basades, moltes vegades, en cicles
climatològics. aquest 2022 ha estat un any molt dolent a nivell de processionària a tot
el maresme, sobretot al maresme sud tot i els tractaments realitzats. probablement la
manca de pluja a la tardor i hivern ha afeblit als arbres i els ha fet més proclius a
l'afectació de la plaga. Fa uns anys va ser el tomicus, aquest ha estat la
processionària.

Aportacions als debats sectorials
Les aportacions als debats sectorials es van classificar en tres grans blocs temàtics:
residus, urbanisme i habitatge, i civisme i cultura. Algunes qüestions de cada bloc van
anar sorgint en reiterades ocasions.

A – Residus
Pel que fa als residus, aquestes van ser respecte al sistema actual de recollida de
residus, concretament sobre la freqüència de la recollida dels residus, i també sobre la
implantació del nou sistema de recollida porta a porta. Finalment, també es van recollir
aportacions relacionades amb el civisme entorn els residus, és a dir pel que fa a
l’abandonament de deixalles.
Durant els debats, el regidor de Medi Ambient, Serveis Municipals i Obra Pública, Jordi
Roldós, va presentar breument el nou sistema de recollida de residus porta a porta.

20

Gent del Barri, la Festa | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Edició 2022 – Document de síntesi

Mapa d’accions d’implantació del porta a porta a Sant Andreu de Llavaneres

Aportacions realitzades durant el debat:
Relacionades amb el sistema actual de neteja i recollida de residus
 La freqüència de buidatge dels contenidors és massa baixa
 Fa falta incrementar el seguiment per part de l’Ajuntament a l’empresa proveïdora
de la gestió de residus
 Fa falta explicació de les bonificació de la taxa d’escombraries i els seus tempos
 Falten papereres als carrers
 Descontentament amb el servei de deixalleria, calen més horaris d’obertura i uns
gestors més amables
Relacionades amb la implantació del sistema de recollida porta a porta
 Falta informació sobre la nova campanya de recollida de residus
 Amb què es substituiran els contenidors quan es retirin?
 Proposo canviar el porta a porta per contenidors intel·ligents soterrats
 Què han de fer les comunitats de veïns i pisos? Com s’organitzaran?
 Què passa amb les segones residències i la gent que només hi està durant el cap
de setmana?
 Si es deixen cubells a fora, vindran animals (gats, senglars) i ho deixaran tot brut
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La taxa de residus és molt elevada, es beneficiarà a qui ho fa bé?
Què passa si un veí fa malament el porta a porta? Se’l penalitzarà? Com es podrà
saber si ho fa malament, especialment en comunitats de veïns?

Relacionades amb el civisme al voltant dels residus
 Civisme en relació als residus: Hi ha una manca de civisme a l’hora de llençar les
deixalles (gent que fa servir les papereres com a contenidors, etc.)
 Preocupació que el porta a porta no s’entengui i generi brutícia
 Hi ha problemes amb deixar els residus a la deixalleria

Panell d’aportacions al debat sectorial sobre residus
Preguntes formulades prèviament al debat (amb respostes):
A continuació es presenten les preguntes formulades sobre la temàtica, amb les
respostes ofertes per l’Ajuntament.
Després de la controvèrsia amb la taxa d'escombraries, quin sentit i exigència té
fer pesar a la deixalleria la brossa que un porta?
Resposta: Es fan pesar alguns vehicles perquè hi ha uns límits d'aportació de segons
quins residus a la deixalleria, per aquest motiu es fan pesatges als vehicles que porten
força residus a la deixalleria.
Quin és el cost (en euros/habitant/any) del sistema actual que tenim (amb
contenidors clàssics soterrats) de recollida, gestió, tractament de residus i
neteja viaria, dels anys 2020 i 2021 a Llavaneres? Quin és el cost (en
euros/habitant/any) del sistema de Porta a Porta de recollida, gestió, tractament
de residus i neteja viaria, dels anys 2020 i 2021 als pobles de Catalunya que
tenen entre 8000 i 15.000 habitants, amb Porta a Porta implantat a més del 95%
de la seva població? Quin serà el cost (en euros/habitant/any) del nou sistema
Porta a Porta de recollida, gestió, tractament de residus i neteja viària dels anys
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2023 i 2024 a Llavaneres? En les licitacions fetes a Catalunya en els darrers
mesos amb el sistema Porta a Porta de recollida , gestió , tractament de residus i
neteja viària, similars a la feta a Llavaneres i en pobles entre 8.000 i 15.000
habitants, poden dir-me quin cost tenen licitat/adjudicat en euros/habitant/any?
En les licitacions fetes a Catalunya en els darrers mesos amb un sistema, no de
Porta a Porta, sinó de Contenidors intel·ligents (que es poden soterrar) de
recollida, gestió, tractament de residus i neteja viària, similars a la feta a
Llavaneres i en pobles entre 8.000 i 15.000 habitants: poden dir-me quin cost
tenen licitat/adjudicat, en euros/habitant/any? L'apartat exclusiu de tractament
de residus amb el actual 61% de recollida selectiva, ens costa 250.000 euros/any
(si bé es pressuposten 300.000 euros/any). Quan a l’any 2024 obtinguem una
recollida selectiva del 85%, poden dir-me quin serà el valor d’aquest cost de
tractament de residus? Del cànon de retorn anual que ens fa l’Agència Catalana
de Residus, que actualment és de 60.000 euros/any, quin valor tindrà aquest
retorn l’any 2024 amb el 85% de recollida selectiva? Per què, essent vostès
considerats democràtics, i tenint una regidoria de Participació Ciutadana, no han
fet una consulta a la població de Llavaneres, com Cunit o Manresa, per demanar
l’opinió sobre quin sistema de recollida preferim (si l’actual potenciat, el porta a
porta, uns amb contenidors intel·ligents fins i tot soterrats?
Resposta: Per criteris tècnics i econòmics, s'ha apostat pel sistema porta a porta. Els
contenidors soterrats de Llavaneres estan fora de normativa. L'actualització de les
actuals bateries suposava una despesa major que un canvi de model. Per tant, es va
encarregar una diagnosi a una empresa externa que va dibuixar diferents escenaris,
inclosos els contenidors soterrats. L'escenari que, a nivell polític i tècnic s'ha decidit
implementar, està recolzat per l’empresa externa, els tècnics municipals, el govern i els
partits de l'oposició que hi han volgut participar.
Com es farà la recollida selectiva pels que no hi som a casa cada dia i no tenim
lloc o deixar-les?
Resposta: Hi haurà àrees d'emergència per a casos concrets. Aquestes àrees estan
pendents d'ubicació.
En cas d'incivisme en el porta a porta, com s'actuarà?
Resposta: Les primeres setmanes tindrem unes persones per anar revisant les zones
amb incidències per poder donar sol·lució I/o resposta. A banda, la nova ordenança
municipal establirà com l'actual una sèrie de sancions en el cas que sigui necessari.

B – Urbanisme i habitatge
Pel que fa a urbanisme i habitatge, les qüestions més freqüents van ser entorn al
POUM, la falta d’accés a l’habitatge i la mala accessibilitat de les voreres del poble.
Aportacions realitzades durant el debat:
-Quina és la previsió de creixement en els propers 10 anys? Hi ha pocs serveis en
relació als habitants que hi ha.
-És necessari el manteniment del costum estètic actual i evitar edificacions clons
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-És necessari un pla integral per fer totes les voreres del municipi més accessibles
-Respectar zones verdes municipals i supramunicipals segons el Pacte pel clima
Habitatge:
-Hi ha alguna proposta per facilitar habitatge per a la joventut?
-Fan falta pisos de lloguer
Circulació:
-Senyals de prohibit passar estan mal localitzades.
-Excessos de velocitat al carrer Mediterrani
-Al carrer Andreu Bertran hi ha una senyal de prohibit passar a l’esquerra, la gent no la
veu i passa en contra direcció
Equipaments:
-Falta informació sobre la concessió de la piscina de Sant Pere
-La coberta del poliesportiu serà parcial o total?
POUM:
-Quan i com està previst urbanitzar el camí de Les Palmes?
-Fa falta informació sobre el POUM per a les persones afectades

Panell d’aportacions al debat sectorial sobre l’urbanisme i l’habitatge

Preguntes formulades prèviament al debat (amb respostes):
A continuació es presenten les preguntes formulades sobre la temàtica, amb les
respostes ofertes per l’Ajuntament.
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Em preocupa la densitat de la població. No tenim prou infraestructures, ni estem
preparats, per als habitatges que estan previstos fer. El POUM, aprovat des de fa
anys, amb ganes i consultant la població es pot modificar. Tinguem un poble
sostenible.
Resposta: El govern està implementant mesures sostenibles en equipaments
municipals. D'altra banda, la voluntat d'ERC Llavaneres és redactar un nou POUM a
partir de 2025, si té responsabilitat en el proper mandat, ja que el POUM vigent caduca
el 2025, i iniciar ara el tràmits suposaria una paralització judicial que impediria aquesta
nova redacció a temps. Efectivament, el poble va creixent i cal dotar-lo de serveis. És
per això que el govern ha treballat intensament amb la Generalitat per l'ampliació del
CAP que serà una realitat en els propers mesos, i també amb el Dep. d'Educació per
la reserva de sòl a la zona de St Pere per a la construcció d'una nova escola.
Com és que som l’únic poble del Maresme que no tenim la rotonda d’entrada a la
població amb algun tipus de decoració?
Resposta: Actualment s'està en converses amb en diferents escultors per a la creació
d'una escultura a la rotonda de la N-II, davant Marinada.
Deficient arranjaments de l'asfalt dels carrers.
Resposta: Cert. S'està treballant per arranjar diferents sectors.
Quina programació temporal té el govern per a les actuacions de manteniment
de vials?
Resposta:
1a Actuació:
1. Avinguda de la Cornisa
2. Passeig de Mare de Deu de Montserrat
3. Passeig de la Riera
4. Avinguda Roca de la Nau
5. Camí de Can Pi
2a Actuació (previsió):
1. Rierral d'en Dorda
2. Carrer del Castell
3. Carrer de l'Avall
4. Carrers de Minerva, Fornaca i travessia de la Fornaca
5. Passeig de la riera (tram de Capitania).
6. Avinguda Roca de la Nau.
7. Camí de l’Església.
8. Rocaferra (a determinar actuacions)
Per què disposant de diners al pressupost, el manteniment de vials ha estat tant
baix els primers 3 anys del mandat?
Resposta:
Pressupost 2020: 50 mil / 40.052,90 €
Pressupost 2021: 20 mil + MC 11.951 / 31.747,80 €
Pressupost 2022: 10.000 € + MC 20.000 € = 30.000 € (tot compromès en els projectes
de la pregunta anterior)
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Quin objectiu s'ha fixat el govern en accessibilitat pel que fa a la xarxa viària del
municipi?
Resposta: Tenir present l’accessibilitat en qualsevol obra de millora i detectar espais
conflictiu per esmenar-los i fer de Llavaneres una vila inclusiva.
Quines actuacions d'ampliació de voreres, de vies per a implantar paviment únic
té previstes el govern?
Resposta: La primera actuació que es portarà a terme serà a l'Ametllareda amb
l'ampliació de voreres en els carrers longitudinals i plataforma única en els carrers
tranversals. Hi ha altres indrets pendents de millora: pg. de les Moreres i punts del
barri Avall, Matas, Can Amat.
Li consta al govern que malgrat l'actuació de pavimentació del camí de Can Pi,
cap al Tennis Mora, les vores d'aquest camí ja estan patint desperfectes?
Resposta: El camí de Can Pi és un vial en sòl no urbanitzable. Es va urbanitzar en
època del regidor Ruíz contravenint el POUM. El que s'ha fet ara és un arranjament
per conservar l'espai. És evident, però, que no hi haurà en cap cas una vorera de
panot.
Per què havent pavimentat ja per segona vegada la banda de rodadura del Camí
de Can Pi, no s'ha plantejat també condicionar la vorera per garantir
l'accessibilitat a peu?
Resposta: És un vial en sòl no urbanitzable. S'ha delimitat la vorera fins al camí pla de
Sant Pere amb elements físics. Després, tota la zona del Tenis Mora està marcada
amb pintura. S'hi afegirà, en aquesta zona, també elements físics.
Al Camí de Can Pi, es pensa fer alguna actuació per habilitar espai de vorera en
tot el tram?
Resposta: Ja s'ha respost en la pregunta anterior
Sap el govern que la pavimentació del Camí atrau més trànsit de pas cap a Sant
Vicenç i que la velocitat és elevada tot i els reductors implantats?
Resposta: Se seguirà treballant de manera pedagògica amb la reducció de la velocitat.
Es trasllada als tècnics aquesta qüestió per si cal programar algun altre element de
reductor de velocitat.
Quines actuacions té previstes el govern per habilitar un itinerari a peu segura
entre la zona del Balís i la zona de l'estació de RENFE?
Resposta: Quedarà resolt amb el nou desenvolupament del nou port El Balís i la
remodelació urbanística del PP19.
Quan tenen previst col·locar la paperera al final del carrer de Barcelona, que en
altres reunions ja se'm va dir que tenien previst posar-la?
Resposta: Amb la nova gestió de la neteja viària es podrà desenvolupar, per fi, el pla
de papereres de la regidoria de Medi Ambient
Quan tenen previst posar alguna paperera en el carrer Mare de Déu del Pilar,
baixant cap al golf?
Resposta: El mateix
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Quin projecte tenim per descongestionar la circulació, que ha augmentat tant
aquests últims anys, en les vies que pugen de mar?
Resposta: Llavaneres només té una via d'alta capacitat transversal Mar-Muntanya. El
POUM en preveia una segona però es va perdre un judici vs el club de Golf. S'està en
converses amb la DIBA per tenir un semàfor a la cruïlla de can Pi per fer del passeig
de la Riera una via alternativa però no és en cap cas una via d'alta capacitat.
Quan tenen previst posar un mirall a la cruïlla del carrer Mare de Déu del Pilar i el
carrer que puja dels pisos del paradís? Cruïlla amb poca visibilitat.
Resposta: Sempre que hi ha una demanda d'aquest estil ens ho mirem immediatament
i s’instal·la (si s'escau) en pocs dies.
En un dels plens se'ns va explicar que el POUM no es podia modificar fins l'any
2025, Quin percentatge creieu que hi haurà de creixement, en la població, en
aquests tres anys?
Resposta: De pisos de nova construcció que quedin desenvolupats en 3 anys, no n'hi
ha gaires. Segurament els de Massorrà i, a partir d'aquí els tràmits per a noves
construccions es troben en estats molt embrionaris: Flora Ferran, Sector discontinu,
Graupera, llac Caralt, etcètera.
Estem preparats amb serveis, per acollir aquets augment desmesurat de la
població? Quin augment desmesurat?
Resposta: S'està treballant per tenir un CAP més gran i ja hi ha reservat espai
d'equipament educatiu.
Per quan un teatre en condicions al poble? Teniu pensat ubicació?
Resposta: Esperem desencallar el projecte Labandària en el proper mandat. Ja hi ha
un estudi de costos i s'està treballant en una planificació per al seu finançament. La
ubicació està definida des de fa temps: Espai Labandària.
Es té previst una piscina coberta en la zona esportiva? La maduresa ens arriba a
tots i es un pal haver-te de desplaçar a les poblacions veïnes.
Resposta: Hi ha prevista una piscina a la nova zona esportiva. Aquest mandat es
procurarà tenir el projecte bàsic si la segona fase del pavelló no s'encalla. Hi ha
diversos escenaris, entre ells, el d'una piscina descoberta però climatitzada
Asfalt
Resposta: Està previst fer enguany un estudi (c/Fornaca, Minerva i Castell i tva/
Fornaca i Minerva) que ajudi a la reordenació dels carrers (plataforma única, etcètera) i
també resolgui les qüestions relacionades amb la recollida d'aigües pluvials.
M'agradaria saber quines son les oportunitats que donem com a poble, als
nostres fills per independitzar-se... lloguers socials?
Resposta: Hi ha el projecte de construcció de Pisos de Lloguer social als espais dels
Ametllers i Can Rivière. El programa electoral d'ERC era un punt clau i hem anat fent
passes. Ja hi ha signat un conveni amb la fundació FIBS (membre de COHABITAC)
per la cessió del sòl. Ells en faran la construcció i la gestió i els pisos s'adjudicaran
amb els criteris que marqui l'AJ. Farà disminuir el preu del lloguer i garantirem que hi
hagi habitatge digne a preu no prohibitiu.
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C – Civisme i cultura
L’espai sectorial de civisme i cultura sembla que va tenir una mica menys d’assistència
que els altres dos espais. Van sorgir en reiterades ocasions qüestions relacionades
amb la policia local (falta d’efectius i necessitat de reacció més ràpida), la falta de
civisme dels propietaris de gossos, trànsit (especialment la falta de controls de
velocitat i soroll) així com pel que fa a l’estat de manteniment del poble en general i
respecte a la vegetació dels vorals, i la falta d’enllumenat.
Tot i així, va ser un espai ben ric en propostes al voltant de la cultura com a eix
cohesionador de la vida comunitària del poble, en què les regidories de Joventut
(Nadine Van Loock), Cultura (Xavier Noms) i Promoció Econòmica (Teresa Vidal) van
poder escoltar les propostes del veïnat i comentar idees que s’estan coent en relació a
la cultura i dinamització del poble.
També es van poder adreçar malestars i preocupacions de manera directa al Caporal
en cap de la Policia local (Dimas Graupera) que va prendre nota de les situacions i
explicar aquelles mesures que ja s’estaven posant en marxa.
Aportacions realitzades durant el debat:
Policia:
-Fan falta més efectius de policia (especialment a l’estiu) x2
-Fa falta una reacció més ràpida de la policia x2
-La seu de la Policia hauria de ser més cèntrica
-Policia més propera, fan falta patrulles a peu
Participació ciutadana:
-Es troba a faltar un seguiment del procés participatiu del Labandària
Civisme:
-Hi ha una falta d’agents cívics
-Falta de control de les ocupacions il·legals
-S’haurien de tancar els parcs públics a la nit
-S’ha de controlar què es pinta als murs lliures
-Molèsties per la cafeteria “Barecito”
Gossos:
-S’ha de regular la presència de gossos a la platja per evitar brutícia
-Falta conscienciació de civisme amb els gossos (publicitat)
-Falten més papereres per llençar caques de gossos a les zones on es concentren
més
-Hi ha molta brutícia de gossos al poble i pipican
Trànsit:
-Fan falta controls de trànsit de velocitat i soroll x3
-La senyalització no és prou clara en alguns punts
-S’haurien de posar sancions per mal ús dels patinets
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Manteniment/estat de la via pública:
-Fa falta més manteniment a tot el poble en general x3
-Falta neteja als vorals dels carrers no urbanitzats.
-Falta manteniment a les zones verdes (Parc de Sant Pere, Parc de Serena Vall),
-Asfalt en mal estat al carrer Empordà i La Selva
-Falta d’enllumenat a determinades zones x2 (Ametllareda, carrers Empordà i La
Selva)
-No es tallen les herbes dels vorals x2
-Colònia de gats a Les Lloses: causen molèsties
Cultura:
-S’haurien de licitar guinguetes per generar més espais de trobada
-Fira del pèsol: hi havia poques parades, i no es va comptar amb els emprenedors del
poble
-Fa falta un teatre
-Fa falta un centre cívic/espai cultural
-Falten més activitats de Festa Major a Sant Pere per augmentar sentiment de
pertinença
-Quins grups d’activitats esportives està organitzat per l’Ajuntament?
-Fa falta un interlocutor clar amb el casal de la gent gran
Preguntes formulades prèviament al debat (amb respostes):
A continuació es presenten les preguntes formulades sobre la temàtica, amb les
respostes ofertes per l’Ajuntament.
Em preocupa la deixadesa que veig a la neteja en general de la població.
Resposta: Hi ha un petit percentatge de la població que no segueix les normes de
civisme, generant malestar a la resta de veïns. No ens cansarem de fer campanyes de
conscienciació però cal una implicació total de la població perquè aquestes
campanyes siguin efectives. També es continuarà sancionat aquelles persones que
facin cas omís a les normes de civisme i convivència.
Quines mesures es prenen per frenar la inseguretat i robatoris al municipi?
Resposta: L'anàlisi dels fets, escolta activa de la ciutadania, l’orientació de les patrulles
i les taules de coordinació amb els Mossos d'Esquadra.
Saber activitats socials anuals
Resposta: A través de les nostres xarxes socials es poden seguir les activitats
programades per part de l'Ajuntament i de les entitats. També us podeu subscriure al
nostre butlletí digital, que s'envia per correu electrònic i/o les publicacions en paper, la
revista i l'Agenda't.
Persecució dels insolidaris
Resposta: Aplicació de l'ordenança de Civisme, en vigor des del desembre de 2021,
en tots els seus apartats. Durant aquest any s'està a portant a terme una campanya de
comunicació i s'editarà un llibret que es farà arribar a tots els escolars de Llavaneres.
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S'ha fet alguna actuació amb l'incivisme amb la gent que llença bosses de la
brossa en papereres públiques, que no recullen les caques de les seves
mascotes, que treuen mobles a la via pública quan no toca, etc?
Resposta: Hi ha hagut actuacions i sancions en temes d'abocaments de deixalles a la
via pública; durant aquest 2022, de moment, s'han aixecat dos expedients i n'hi ha un
tercer en marxa.
Teniu pensat alguna manera de controlar la gent que no recull les femtes de les
seves mascotes en els parcs públics i parcs de gossos?
Resposta: Durant el 2022, s'ha de completar la plantilla de personal de la Policia Local.
Es disposarà de personal per dedicar a aquestes tasques de control d'incívics.
Els conflictes i delictes han crescut a la població? Tenim la suficient dotació de
policia local o s'hauria d'augmentar, ja que creixem en població?
Resposta: No és una realitat, és una sensació. Hi ha previst completar la plantilla
policial i el nombre de serveis. Estem inscrits en aquesta oferta del Consell Comarcal i
ha de ser una de les vies per completar la plantilla.

Panell d’aportacions al debat sectorial sobre el civisme i la cultura
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Valoració per part dels assistents
Amb posterioritat a la trobada, es va fer arribar un formulari d’avaluació a totes les
persones participants, al qual van donar resposta 27 persones, que signifiquen
aproximadament la meitat de les persones que van assistir a la jornada.
A continuació es presenten els resultats d’aquest formulari, amb un breu comentari:
Figura 1. Creieu que és útil el projecte 'Gent del Barri'?

Prop del 90% de les persones consideren que el projecte Gent del Barri, iniciat l’any
2019, és un projecte útil per a Sant Andreu de Llavaneres. Aquesta dada, després de 5
edicions del projecte, es considera molt positiva.
Figura 2. Com us vau assabentar de l’acte?
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De les 27 persones que han respòs el formulari, n’hi ha 5 que no van assistir a la festa,
sobretot per no haver-se’n assabentat. Les persones que sí que van assistir se’n van
assabentar, sobretot, a través de les xarxes socials (Twitter, Instagram), tot i que
també ho van fer a través del web municipal i els cartells pel municipi.
Figura 3. Creieu que els jardins de Joaquim Passi van ser un bon lloc per celebrar 'Gent del Barri,
la Festa'?

Pel que fa a l’espai on va tenir lloc el procés participatiu, destaca la pràctica unanimitat
en considerar que el parc va ser un bon lloc per celebrar la Festa de Gent del Barri.
Figura 4. Creieu que el diumenge és un bon dia per a la celebració d'aquest tipus d'actes?
(esquerra). Creieu que va ser encertat l'horari de 'Gent del Barri, la Festa'? (dreta)

Així mateix, quatre de cada cinc persones que han respòs el formulari d’avaluació,
pensen que el diumenge era un bon dia per realitzar la trobada de la Festa de Gent del
Barri. Un participant indica que hagués estat millor fer-ho en dissabte. L’horari de matí
de la jornada (de 9:30h a 14h) també ha obtingut una valoració positiva.
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Figura 5. Creieu que és encertat dividir la jornada en taules territorials de barri (1a part) i taules
sectorials (2a part)?

També ha obtingut una valoració majoritàriament positiva el fet de dividir la jornada en
dues dinàmiques, una primera de taules territorials i una segona de taules sectorials.
Figura 6. Creieu que la durada de les taules territorials de barri va ser l'adequada? (esquerra) I la
de les taules sectorials (dreta)

Pel que fa a la durada de les taules, hi ha un empat entre les persones que consideren
que la durada de les taules territorials va ser adequada, i aquells que no. En canvi,
dues terceres parts de les persones que han respòs el qüestionari consideren
inadequada la durada de les taules sectorials. En ambdues taules, s’assumeix que el
motiu pel desacord amb la durada de les taules, és que es van fer curtes, i que
convindria disposar de més temps per tractar els continguts de cada taula.
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Figura 7. Valoreu el grau de satisfacció de les explicacions del vostre regidor de barri a les taules
territorials (Esquerra) i les de les taules sectorials (Dreta). Valors expressats en %

En general, les exposicions dels regidors i regidores de barri van ser majoritàriament
satisfactòries o molt satisfactòries, amb una valoració més positiva a les taules
territorials que a les taules sectorials, on probablement no s’obtingui una valoració més
positiva a causa de la manca de temps identificada en la pregunta anterior.
Figura 8. Esteu interessats en assistir a futures edicions de 'Gent del Barri'? (esquerra)
Aconsellaríeu a algun veí del vostre barri o d'un altre barri a participar en futures edicions de 'Gent
del Barri'? (dreta)

Preguntats els participants per si tindrien interès en assistir a futures edicions de “Gent
del Barri”, 9 de cada 10 persones han respòs positivament, la mateixa proporció que
han respòs que aconsellarien a altres persones participar en futures edicions de “Gent
del Barri”, mostrant un elevat compromís amb el projecte de participació ciutadana.
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Figura 9. Valoreu quin és el vostre grau de satisfacció global de 'Gent del Barri, la Festa'. Valors
expressats en %

Pel que fa al grau de satisfacció global amb el projecte, la resposta majoritària ha estat
la d’una valoració satisfactòria, seguida de “molt satisfactòria”. Només 11 persones
han valorat el projecte com a poc satisfactori o gens satisfactori, mentre que dues
persones l’han qualificat d’excel·lent.
Figura 10. Per acabar, valoreu el grau de satisfacció de la tasca portada a terme pel vostre regidor
de barri. Valors expressats en %

Pel que fa a la valoració de la tasca duta a terme pel regidor de barri, aquesta també
obté una valoració majoritàriament satisfactòria, tot i que 30 persones (menys d’una
tercera part) la valoren com a poc o gens satisfactòria.
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Finalment, el formulari recollia un espai per indicar allò que més ha agradat, allò que
menys i també propostes de millora, que es transcriuen a continuació:
Aspectes que més han agradat:
- L’espai
- La predisposició a escoltar i la preocupació pel poble
- Poder parlar directament amb els regidors de cada àrea
- Ubicació i organització
- Que els nostres representants organitzin aquestes trobades per donar la cara
és molt bo per a la salut política i social de la vila.
- L’amplitud i la bellesa del lloc i l’assistència del personal de la organització
- La proximitat
- Obrir a que qualsevol veí pugui participar
Aspectes que menys han agradat:
- Temps de durada de les taules, poca participació
- Anar canviant de lloc i de temes
- Que semblés un míting d’ERC enlloc d’un acte pel poble, sobretot a la carpa
d’urbanisme.
- No s’acaben solucionant el 90% de les demandes dels ciutadans
- La manca de respostes concretes als dubtes proposats
- Els moderadors
Propostes de millora:
- Veure el meu text a la primera pregunta
- Donaria més temps a les taules sectorials
- No ho torneu a fer, i els diners que ens ha costat els feu servir per netejar i
endreçar el poble
- El contingut i dinàmica de les taules
- Tractar els problemes heretats pel conjunt de la vila, les decisions
urbanístiques històriques que van ser corruptes al seu dia, i que no s’han
corregit encara.
- Diferents convocatòries
- L’horari
- Els canvis de taula han d’estar millor coordinats, ens tancaven una taula
forçosament, però la següent encara estava ocupada i havíem d’esperar, i així
en els dos canvis.
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Conclusions
Bon nivell d’assistència a la festa de Gent del Barri
L’assistència a la festa, tenint en compte persones participants i representants
municipals, va arribar a la setantena de persones, que es considera una bona xifra de
participació.
Noves persones s’han apropat al projecte
Moltes de les persones (un 73%) no havien assistit a edicions anteriors de “Gent de
Barri”, però també hi ha hagut una representació important de veïns que ja havien
participat en edicions anteriors, mostrant un elevat nivell d’implicació i compromís amb
el procés participatiu.
Valoració molt positiva de la participació
La valoració per part dels veïns ha estat molt positiva a tots els nivells. La presència
del Caporal en Cap de la Policia Local ha estat molt ben valorada per part dels veïns,
especialment a l’hora de tractar les qüestions relacionades amb el civisme i la
seguretat.
Un nou espai d’interacció i generació de comunitat
Un dels trets principals d’aquesta jornada ha estat la connexió entre veïns. La
celebració de l’acte presencial, i l’entorn agradable dels jardins de Joaquim Passi ha
contribuït a la interconnexió entre participants i la generació de dinàmiques
comunitàries.
Dinàmica participativa intensa, però breu per a moltes persones participants
La dinàmica participativa de les sessions ha estat força viva, amb persones molt
interessades en intervenir, i amb intercanvis àgils entre participants i l’equip de govern,
però s’ha constatat que per a moltes persones, el temps dedicat als tallers sectorials
ha estat insuficient.
Rellevància de les assemblees territorials
Les assemblees són un espai consolidat per a l’intercanvi entre la ciutadania i els
representants municipals, i un espai idoni per assabentar-se de temes d’actualitat i un
espai d’intervenció directa per part dels veïns.
Temàtiques a tractar complexes als debats sectorials
Les tres taules sectorials van tractar aspectes d’elevada complexitat, que generen
incerteses i un cert debat públic, difícil d’abordar en poc temps, com són el sistema de
recollida de residus i l’urbanisme. D’altra banda, la taula sobre cultura i civisme va
cobrir temes molt diversos i de difícil tractament integrat.
Interès en seguir participant
Entre les respostes al formulari d’avaluació del procés, destaca la voluntat d’una
amplíssima proporció de persones per seguir participant en futures edicions del Gent
del Barri, i de donar a conèixer aquest projecte a altres veïns i veïnes. Això mostra que
el procés participatiu s’ha consolidat com un espai estable d’interacció entre el veïnat i
l’Ajuntament, que ja forma part de la cultura participativa del municipi.
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Annex 1. Notícia publicada al web municipal
16 de maig de 2022.
Moltes gràcies, gent dels barris!
Els jardins de Joaquim Passi s'estrenen amb èxit com a escenari del procés participatiu dedicat
a escoltar els veïns de Llavaneres
Més de vuitanta persones van participar en les sessions de debat de 'Gent del Barri, la Festa',
que es van fer diumenge 15 de maig. Els jardins de Joaquim Passi van ser l'escenari d'aquesta
jornada de participació ciutadana que va combinar les taules de treball amb un final de festa
força concorregut, amb aperitiu i música en directe.
Aquesta ha estat la cinquena edició del procés participatiu i, per celebrar que deixem enrere
dos anys de pandèmia, la trobada ha tornat a ser presencial, com la primera edició, però en
aquest cas, i com a novetat, amb una única convocatòria per a tots els barris. L'objectiu era
triple: mantenir la filosofia d'escoltar les preocupacions dels veïns amb sessions territorials;
agrair el suport i la col·laboració rebuts fins ara a les assemblees de barri i fer que
interactuessin entre ells. El procés participatiu tornarà al novembre amb una nova edició de les
assemblees telemàtiques.
La jornada va començar a les deu matí amb la salutació a càrrec del regidor de Participació,
Gerard Viladomat, que va donar pas a l'inici de les set assemblees de barri: Can Sans, Sant
Pere-El Balís, Bell-Aire i l'Ametllareda, Canafort i El Puntó, Centre, Avall,Matas i Can Amat, i
Montalt, Catà i Grup Betlem. Tot seguit, els veïns van anar a la carpa del seu barri, que estaven
distribuïdes pel parc, acompanyats pel regidor.
Les reunions de barri es van allargar una hora i quart, i es va donar pas a una pausa-cafè amb
acompanyament musical a càrrec de 4 Little Birds. Després del descans, l'activitat va continuar
amb tres taules sectorials. Els temes escollits van ser: Residus, Urbanisme i Habitatge, i
Civisme i Cultura. Els assistents disposaven de 25 minuts per a cada taula sectorial i, donat
l'elevat interès que generaven totes tres qüestions, el temps de debat no va ser suficient. Un
dels punts a millorar per a properes edicions serà justament repensar el programa de treball per
evitar haver de tallar els torns de debat de les assemblees.
Cap a quarts de dues, tots els assistents van ser convidats a un aperitiu i van poder tornar a
gaudir de la música swing del quartet musical. En la cloenda, l'alcalde, Nani Mora, va anunciar
que el proper dijous 16 de juny, al vespre, es farà una reunió informativa a la sala de plens
dedicada al Planejament d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM).
La Regidoria de Participació Ciutadana vol donar les gràcies a totes les persones que van
prendre part de les sessions de treball; així mateix vol reconèixer la tasca dels regidors de
barri, que van atendre les consultes dels seus veïns i que n'han pres nota per tractar de
resoldre, en la mesura que sigui possible, les peticions i els suggeriments plantejats.
'Gent del Barri' és un projecte de participació ciutadana que va néixer el novembre de 2019
amb l'objectiu d'estrènyer el contacte amb la gent del poble i de connectar amb els problemes,
les dificultats i les oportunitats amb què es troben en el seu dia a dia. Són trobades territorials,
a càrrec dels regidors de barri, i se celebren dos cops l'any: una per la primavera, i l'altra, a la
tardor. És una proposta de la Regidoria de Participació Ciutadana i té el suport de la Diputació
de Barcelona.
Avaluació i retiment de comptes
Els propers dies els participants a 'Gent del Barri, la Festa' rebran un correu electrònic amb un
enllaç a l'enquesta d'avaluació. Així mateix, des de Participació Ciutadana se'ls farà arribar la
memòria de la jornada.
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Annex 2. Plànol dels barris de Sant Andreu de Llavaneres
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