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Un poble més segur 
La feina quotidiana de la nostra policia local aborda distints processos, sobre els quals es
treballa amb un alt grau de planificació i estratègia. Això es tradueix en un Llavaneres
amb un alt índex de seguretat, que s’ha anat incrementant any rere any.

Diverses estadístiques i dades ens mostren que, en l’àmbit dels «delictes prioritaris»,
nom amb el qual s’identifiquen delictes com el robatori per la força en habitatge,
en establiment, robatori amb intimidació a la via pública, etc., a Sant Andreu de
Llavaneres hi ha una reducció significativa de manera gradual: de l’ordre del 36%
l’any 2003 respecte de l’any 2002, i una reducció del 12,2% en el 2004 en
comparació amb el 2003.

Pel que fa a l’any 2005, les dades comparatives de l’últim trimestre respecte del 2004 ens
mostren una reducció en els delictes del 22%, i també els actes incívics s’han reduït
un 47%.

Totes aquestes millores en els índexs de seguretat tenen a veure, en part, amb les
campanyes llançades de manera conjunta per la policia local i els mossos d’esquadra,
que han patrullat el poble i aplicat de manera creixent diversos operatius i controls.
Durant l’any 2003, s’ha patrullat 2500 hores, i 5000 l’any 2004.

Dins d’aquest marc, i per comprendre la dimensió del treball de la nostra policia i dels
mossos d’esquadra a Llavaneres, assenyalem que durant el 2005 es van dur a terme més
de 7000 actuacions en matèria de seguretat ciutadana: assistències a alarmes,
establiments de dispositius de seguretat per tot el poble, vigilància als col·legis, mercats 
i centres comercials, etc. 

Gran part de l’èxit en les millores de seguretat són degudes a l’alta implicació 
d’un grup de joves professionals –la mitjana d’edat dels agents és de 31 anys–,  
a l’augment dels recursos i a l’aplicació d’accions i campanyes efectives en la
prevenció del delicte.

Butlletí de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

L’efectivitat del programa ha despertat l’interès de diversos ajuntaments, tant 
a Catalunya com a la resta d’Espanya, on es pretén engegar projectes semblants 

amb l’assessorament dels professionals que treballen a l’Ajuntament de Llavaneres
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Projecte de Mesures Alternatives, 
un projecte educador per als nostres joves,
pioner a Catalunya.
La Regidoria de Serveis Socials, conjuntament amb la Policia Local, i en col·laboració amb
l’IES i diverses entitats del poble, du endavant, amb èxit, un pla pioner a Catalunya
destinat als joves del nostre poble i les seves famílies.

En ser un projecte dirigit bàsicament a
població menor d’edat, cal l’aprovació de la
família per tal de poder gaudir del projecte.

Del projecte cal destacar un aspecte
fonamental: que forma part d’una filosofia
educativa i no sancionadora. Arran d’això,
trobem que, segons les estadístiques, el
80% dels joves que participen en el
programa no reincideixen en faltes
similars.

Els destinataris d’aquest projecte es
caracteritzarien per dos factors principals:

➥ D’una banda:
a) Els alumnes de l’IES sancionats amb la

privació del dret d’assistència a les classes

b) Els alumnes que protagonitzin qualsevol
acte que afecti la convivència diària al
centre escolar.

➥ D’altra banda:
a) els menors que protagonitzin actes

incívics: 

a.1) que afectin el mobiliari urbà.
a.2) que afectin la pacífica convivència

ciutadana.

b) Els menors sancionats amb denúncies de
trànsit lleus.
b.1) Relacionades amb l’ús del casc
b.2) Infraccions d’estacionament lleus
b.3) Altres infraccions lleus que cal valorar

Els objectius del projecte són molt clars: d’una banda,
oferir suport a la família de l’infant i, d’una altra, fer
reflexionar el menor sobre els actes comesos,
mitjançant la reparació del dany, a canvi de la reducció
o l’eliminació total de la sanció, realitzant diferents
treballs voluntaris al poble.

L’èxit del pla s’explica, entre altres factors, pel suport
de les entitats participants, públiques i privades, que
col·laboren amb l’ajuntament en l’assignació d’un espai
perquè els joves puguin exercir la seva feina voluntària.

➥ Casal d’Avis, els menors, entre diverses tasques,
acompanyen els avis, reparteixen esmorzars, ajuden a
penjar cartells... Col·laboren amb el museu de l’arxiu
ordenant documents, o amb la biblioteca, folrant
llibres. En el cas dels germans franciscans i el
geriàtric, hi fan tasques de suport als seus monitors o
ajuden a doblegar la roba. Amb la Brigada Municipal
poden reparar els danys a la propietat pública o
privada mitjançant el mantenint de jardins, pintant el
mobiliari urbà, regant els parcs, etc. 
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Els seminaris són absolutament gratuïts per als participants
Filmació: dia 30, carrer de Munt

dia 31 de gener i 1 de febrer, Església

Un cop més, la gent va dir que sí
L’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, mitjançant la seva Regidoria
de Cultures i Festes, Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme, ha
impulsat, durant el mes de gener, 
6 seminaris de formació a comerciants 
a fi de millorar la productivitat dels seus
negocis, a més d’assessorar-los, de
manera personalitzada, en cadascun
dels establiments. Aquesta iniciativa va
sorgir d’un acord conjunt amb els
municipis veïns de Caldes d’Estrac i 
Sant Vicenç de Montalt, i té el suport de la Diputació de Barcelona.  

Els inscrits sumen al voltant de 15 comerciants, distribuïts entre els tres municipis, 
i la majoria són del nostre poble. Les primeres sessions s’han celebrat a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i han estat un èxit 
de participació.

Els seminaris, absolutament gratuïts per als participants, tenen una durada de dues hores i
han estat pensats per comprendre aspectes significatius de dos àmbits: la gestió comercial
i l’associacionisme, de forma teòrica i pràctica, de manera que permeti als comerciants
millorar substancialment la gestió dels seus negocis mitjançant la utilització de diferents
eines de gestió. 

A hores d’ara, ja s’ha iniciat l’assessorament personalitzat als distints establiments
comercials que participen en els seminaris, a fi d’analitzar-ne la situació actual i
presentar propostes de millora del negoci.

Atès l’èxit del projecte, encarregat a
l’empresa Focalizza - Assistència
Comercial, Màrqueting i Comunicació,
es preveu tornar a realitzar-lo durant el
2007 perquè puguin assistir-hi aquells
comerciants que ho desitgin. Per això, la
Regidoria de Cultures i Festes, Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme ja ha
obert una llista d’espera on poder
inscriure els interessats. 

Canvis de circulació i
tancament del carrer Closéns

Projecte formació 
de comerciants

El Terrat, amb Santi Millán, entre d’altres,
filmarà la nova sèrie «Divinos» a Sant
Andreu de Llavaneres

El Terrat Produccions ha escollit Sant Andreu de Llavaneres per al rodatge 
dels exteriors de la nova sèrie televisiva «Divinos», que s’emetrà per Antena 3 
a partir del mes de maig.

La sèrie la dirigeix Mario Montero (7 vidas) i compta amb la participació 
d’actors reconeguts, com ara Santi Millán, Concha Cuetos, Merçè Sampietro, 
Paula Vázquez i Patxi Pérez, entre d’altres.

El rodatge es farà durant els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer, de 7:00 a 18:00 h, i per
aquest motiu l’Ajuntament tallarà el carrer Closéns, entre el carrer de Munt 
i el carrer del Doctor.

Durant aquests dies es modificarà la circulació pel carrer Closéns, que ara serà en sentit
descendent, és a dir, s’hi baixarà fins al carrer del Doctor, on es podrà girar a la dreta per
anar en direcció a Joaquín Matas. Això facilitarà els desplaçaments per la zona.

El dia 30 es filmaran exteriors al carrer de Munt, amb la participació de 70 figurants.

Durant els dies 31 de gener i 1 de febrer, es filmarà dins l’església del nostre poble.

Des de l’Ajuntament, ens sentim honorats que una productora de la trajectòria del Terrat
hagi escollit el nostre poble com a lloc idoni per a la nova seva sèrie, que tindrà abast
estatal.

Assistents al curs de formació de comerciants
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