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Un somni fet realitat
Després d’any d’espera i promeses, aconseguim per fi que es construeixi un Pavelló.
L’Ajuntament de Llavaneres ha adjudicat ja el “Contracte de Construcció Pavelló Poliesportiu PAV-3” per
un valor de 2.503.394,43€ (iva exclòs). L’empresa guanyadora del concurs va presentar unes millores econòmiques que permetran la instal·lació del parquet, els equips com cistelles, porteries i resta de mobiliari
de la instal·lació, que no haurà tingut cost addicional per a l’Ajuntament. Està previst l’inici de la construcció del pavelló per al començament del mes d’abril.

Editorial
L'any 2013 es va elaborar el Pla
director d'equipaments de Sant
Andreu de Llavaneres 2013-2014,
amb el suport de la Diputació de
Barcelona. Aquest document és
una eina de planificació que recull la situació dels equipaments
del municipi i les necessitats de la
seva població i, mitjançant una
visió integral d'aquests, presenta
un full de ruta a nivell estratègic
per a la presa de decisions de
l'equip de govern: es valora el
que tenim d’equipaments, com

s’ha d’organitzar i què cal preveure com a projectes futurs. A
més, defineix com garantir unes
instal.lacions funcionals, òptimes
i reivindicades al llarg dels anys
pels llavanerencs. Cal aclarir que
el pla no inclou cap proposta específica per l'espai Labandària.
Es per això que l´Ajuntament de
Llavaneres ha decidit posar en
marxa un procés participatiu per
rebre aportacions ciutadanes
orientades a definir els usos futurs de l’Espai Labandària
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Donades les dificultats que té el
municipi per finançar la inversió i
reforma, i transformació del Labandària en equipaments socioculturals (Auditori, teatre/sala
polivalent, hotel d'entitats, aparcament, etc.) s'haurà de buscar la
concessió d'ús privatiu del domini públic sobre la superfície per a
un establiment comercial, aquesta fórmula permetria aconseguir
l’aportació necessària de diners
per a fer totes les obres.
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El proper 19 de març comencen les obres de renovació del clavegueram de
l’avinguda Pau Casals. Unes obres que s’executaran per trams, que s’allargaran fins al 18 de maig i que afectaran plenament la circulació d’aquest
vial a causa dels diversos talls i restriccions al trànsit.
L’Ajuntament oferirà als veïns i veïnes usuaris del transport públic afectats
per les obres que siguin majors de 65 anys o aquells que tinguin problemes
de mobilitat (mobilitat reduïda) i s’hagin donat d'alta prèviament a l'OAC un
servei gratuït de taxi a la demanda que estarà disponible tots els dies de la
setmana.

Afectacions al servei de la línia d’autobús C22
Una de les principals afectacions que provocaran aquestes obres serà l’al·lació temporal de la parada de l’autobús urbà C22 a la mateixa avinguda
Pau Casals, concretament, a l’alçada de pisos d'en Tordera. L’Ajuntament va
convocar els veïns i veïnes afectats per l’anul·lació temporal d’aquesta parada per tal d’explicar com es substituiria un servei per l’altre que els permeti
continuar desplaçant-se amb la màxima normalitat.

Des de la Regidoria de Mobilitat s’ha signat un conveni amb els taxistes del municipi per tal que donin
cobertura, de manera gratuïta, a les necessitats de transport dels veïns i veïnes durant les mateixes hores
que el servei d’autobús, al llarg de tota la setmana. Per tal de garantir l’efectivitat del servei, es posarà
en funcionament una central de reserves a la qual els veïns i veïns registrats podran trucar per reservar
el servei de taxi. Aquesta reserva s’haurà de fer, com a molt tard, abans de les 20 hores del dia anterior. El servei estarà operatiu a partir del mateix 19 de març i el telèfon de reserves serà el 900 69 65 66.
Segons explica el regidor de Mobilitat, Joan Rubal, “l’objectiu d’aquesta iniciativa és donar el màxim servei a ciutadans amb necessitats específiques com els majors de 65 anys, els discapacitats i acompanyants
o les persones amb mobilitat reduïda”.
Les obres de renovació de clavegueram de l’avinguda Pau Casals aniran del dilluns 19 de març fins al 18
de maig. Per tal de facilitar l’arribada de vehicles particulars fins a la zona s’indicaran diversos passos i
accessos alternatius.
Més informació sobre el servei, es pot rebre a l’Ajuntament i al telèfon de Mobilitat (661 80 00 90) i a l’enllaç: http://ajllavaneres.cat/ARXIUS/ANY2018/COMUNICACIO/TAD_triptic.pdf

Millores al clavegueram de l’ Avda. Pau Casals
El dia 19/03 començaran les obres de clavegueram a l'Avda. Pau Casals amb la renovació de 0,5 km de canonades que tenen previst estar acabades en uns dos mesos. Aquesta obra es realitzarà per un valor de
67.799,32 € (iva exclòs) i aprofitant que s'ha d'aixecar el carrer també es duran a terme treballs de modificació en alguns passos elevats per actualitzar-los a les noves normatives.
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Complint amb promeses electorals
Després de molts anys de reclamacions, els veïns de l’Ametllareda han vist com es reparaven les
malmeses voreres del barri.
Una part important de les voreres s’ha anat deteriorant
pel creixement de les arrels d’arbres, deixant aquests
espais intransitables. Després del pas de governs successius incomplint promeses electorals, el regidor d’ACORD
Josep Ruiz, ja executat la primera fase.
“No podíem permetre que la situació es mantingués
crònica, amb el perjudici que tenia per als vianants de
la zona i per l’aspecte del veïnat en general. Ja està
pressupostada l’obra per a completar durant el 2018”.
(Josep Ruiz)

Al llarg de 2018, s’executarà la pràctica totalitat de l’obra
que falta, que es concentra en trams de carrer entre el
passeig dels Cedres i el carrer de l’Alzina.
Aquesta reparació suposa el compliment d’un compromís
d’ACORD al govern municipal. Complint amb el tarannà
del grup, un cop plantejada l’actuació, es va mantenir una
reunió amb els veïns de la zona per tal de recollir la seva
visió i exposar els plantejaments de l’Ajuntament. Arrel
d’aquesta trobada amb els veïns es van replantejar alguns detalls de l’obra.

Imatges de les etapes de reparació de les voreres de l’Ametllareda

Millor il.luminació
Durant el 2017 la Regidoria d’Urbanisme va aconseguir una ajuda econòmica a través de l’Instituto para
la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) per
canviar 3.000 punts de llum a tot el poble que no
s’ajustava a la normativa vigent d’enllumenat públic.
L’IDAE ens va atorgar un crèdit a interès 0 per canviar
un total de 2016 punts de llum a tot el poble l’any
2017. El regidor, Josep Ruiz, ha treballat per aconseguir un nou crèdit per canviar la resta de punts que
falten per completar tota la xarxa de llum pública.
Enguany es canviaran els 845 punts que resten.
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Barana de protecció a la Llar
d’infants Sant Nicolau
El passat desembre es va acordar entre l’àrea de Mobilitat de
l’Ajuntament i la direcció de l’escola la instal·lació d’una barana
de protecció davant la porta del centre, al Camí de la Masia.
L’actuació pretén donar seguretat especialment en els moments de major acumulació de vianants i escolars (entrades i
sortides) tot tenint en compte també el trànsit de pas que canalitza aquesta via i la mobilitat que atrauen els comerços de la
zona. La barana evita que els vianants passin directament a la
calçada, pel risc d’atropellament i, alhora, la possibilitat que un
conductor pugui envair la vorera accidentalment.
“Els entorns de les escoles són
zones especialment sensibles i
de major risc i cal, per tant, parar una atenció especial i posar
majors mesures de seguretat” (Joan Rubal, Regidor de
Mobilitat).
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Entrevistem als nostres Regidors
Què planteja ACORD per als usos de l’espai Labandària?
J.Ruiz. Des d’ACORD tenim clares quines són algunes de les mancances principals i també les capacitats
econòmiques del municipi. I cal ser realista i no vendre il·lusions o impossibles. Cal ser realistes i clars amb
el ciutadà. Ja ens van enganyar una vegada i no podem caure en trampes ni en falses promeses polítiques.
Què vol dir amb això?
J.Ruiz. Doncs que és evident que el poble té unes necessitats d’equipaments culturals, com les hem tingut esportives, però en aquest aspecte si que s’ha avançat amb el projecte del pavelló, que aviat es comença a construir.
Així quina és la primera necessitat?
J.Rubal. La primera, però no l’única, crec que és evident que és un equipament cultural, el centre del
qual ha de ser un Auditori. Ens cal una sala polivalent que permeti celebrar actes públics, concerts, representar obres de teatre, etc.
Ara per ara, l’única alternativa és la sala polivalent del Casal, que presta, afortunadament, aquest servei,
però que tots entenem que cal millorar tant pel que fa capacitat com per les condicions: escenari, pati de
butaques, climatització, etc…És hora que el poble disposi d’una sala d’acord amb les necessitats actuals. I
aquesta és una oportunitat en la que crec que coincidim molts grups polítics.
Des del punt de vista de la Mobilitat, crec, a més, que un projecte de poble com aquest ha de ser realment
de visió de conjunt i no atacar sols una necessitat.
A què es refereixen?
J. Rubal. Doncs que hem d’aprofitar una intervenció d’aquesta importància per a dissenyar amb visió de
futur un espai central de Llavaneres com és aquest. Així, cal que pensem en les necessitats d’aparcament
que, ara per ara, podem satisfer però que creixeran i què també s’hauran d’atendre. Ens cal un lot d’aparcament per a esdeveniments concrets i també per satisfer la demanda en un futur proper.
J. Ruiz. No oblidem que un dels punts que ara s’utilitza (l’antic camp de futbol) es troba enmig d’un procés judicial i que no sabem durant quant de temps estarà disponible com ara. Cal pensar més enllà dels 2,
4 o cinc anys. Cal pensar en termes estratègics, a mig i llarg termini.
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Quines són les realitats a les que es referia a l’inici?
J. Ruiz. Mireu, és cert que hem fet un esforç important aquests tres anys per sanejar l’economia municipal. I hem fet grans avenços; però estem compromesos amb un projecte, com el pavelló, que suposarà
endeutament futur per a ser acabat. Així, el que no podem fer és embarcar el poble en una aventura econòmica que ens pugui deixar el projecte embarrancat, com va passar amb anteriors governs amb la zona
esportiva.
Cal que treballem per a un projecte digne, il·lusionant i que es pugui finançar. No oblidem que estem parlant del centre mateix de Llavaneres. Nosaltres ho fem: la proposta de finançament passa per l’atracció de
capital privat. És una formula que ha funcionat i funciona a altres pobles i que pot funcionar perfectament
a Llavaneres.
Esteu parlant d’un centre comercial?
J.Rubal. Efectivament. Llavaneres té una oferta comercial que, tot i l’esforç que ha fet fins avui, no satisfà
totes les necessitats dels ciutadans. De fet, cada setmana, són molts els ciutadans que agafen els seus cotxes per anar a fer les compres a Mataró, a Cabrera o a Arenys. És una demanda que no deixa diners al poble. Al contrari: significa la necessitat de disposar de vehicle i de desplaçar-se fora de Llavaneres a fer
aquestes compres.
Però aquestes demandes es podrien perfectament satisfer amb una superfície mitjana a Llavaneres, que, a
més, podria suposar una atracció de compradors cap a la resta del comerç actual, no només al propi centre comercial.
J.Ruiz. Altres municipis han vist reactivat el seu comerç local, ja que aquest tipus d’establiments atreu
compradors que no acaben la seva compra al propi centre, sinó en el comerç pròxim més especialitzat que
tenim al centre del poble actualment.
És cert que se sol veure com una amenaça, però la realitat és que aquests espais són una eina de dinamització ja que atrauen compradors que fins ara no venien al poble o que marxaven a fer les seves compres a
pobles veïns.
Com encaixa aquesta idea de projecte mixt públic-privat amb l' interès públic?
J.Rubal. Hi ha estudis que ja revelen una demanda comercial no satisfeta, és a dir, un volum important
de diners que es gasten en compres fora del poble per manca d’oferta local.
J.Ruiz. A més, informes i plans estratègics com el Pla d’usos comercials ja sostenia que “hi ha una important evasió de despesa fora de Llavaneres tant per la compra alimentària com d’equipament” i que
cal “crear espais multifuncionals (...) per potenciar el màxim el desenvolupament del teixit comercial de
la localitat”. Nosaltres compartim l’afirmació que diu que “on hi ha comerç, hi ha vida”.
Abans parlava de benefici mutu…
J.Rubal. Si, perquè una operació urbanística ben articulada permetria que, amb una cessió d’espai per a
ús comercial, de restauració i oci, el poble pogués disposar de la construcció de l’aparcament necessari, de
la sala polivalent que necessitem i de l’ordenació de l’espai Labandària. Es podria plantejar, fins i tot, l’ampliació del CAP actual pensant en les necessitats d’un futur que no és tant llunyà.
Creiem que val la pena apostar pel futur del comerç al poble i una operació com aquesta dinamitzarà tota
l’activitat actual, evitant, molt probablement la desaparició de comerços que estem veient contínuament i
que són un patrimoni de Llavaneres que cal conservar.
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Escoles verdes
L’Escola Jaume Llull endegarà
aviat la instal·lació de plaques
fotovoltaiques fent d’aquesta
una escola verda i sostenible
energèticament.
Es col·locaran plaques fotovoltaiques que generaran energia
per a l’autoconsum, aprofitant
així els recursos naturals i estalviant molts diners en la factura
municipal.

Tot i que s’ha demanat per les
dues escoles, de moment s’ha
adjudicat a l’Escola Jaume Llull,
sent la següent l’Escola Serenavall així com la resta de centres
escolars municipals.
El cost d’aquesta instal·lació
ascendeix a 44.000€, però les
subvencions aconseguides permetran pagar sols 20.000€ i
començarà a principis del 2on
trimestre d’aquest any 2018.

Parlant, les persones s’entenen
El servei de Mediació de Llavaneres, ajuda a resoldre conflictes mitjançant el diàleg
A meitat de l’any passat es va posar
en marxa a l’Ajuntament el Servei
de Mediació a la Ciutadania, una
eina que permet intervenir quan hi
ha desacords entre veïns sobre temes diversos. Amb el Servei s’intenta facilitar el diàleg entre persones i s’ajuda a trobar solucions sense haver d’arribar a processos judicials. Conflictes entre veïns,
comunitats, sorolls, brutícia de parcel·les, etc que
tot i ser quotidians poden resultar realment molestos.
El projecte el va iniciar i posar en marxa la regidora
Mireia Neira i, amb la seva marxa, ha agafat el relleu el regidor d’ACORD, Emili Minguell.

“Ja enteníem que era un projecte molt necessari, però
ens satisfà veure que l’acollida ha superat les previsions. Sento que estem donant realment resposta a una
necessitat ciutadana”. Emili Minguell confessa la sorpresa pel volum de demanda de mediacions i defensa
la seva utilitat: “Tot i tractar-se de disputes aparentment menors, les preocupacions que generen en el
ciutadà són importants. Poder resoldre-ho al poble,
sense arribar al jutjat, és una sort”. Minguell afirma
que és una satisfacció quan veus la resolució d’una disputa que, potser s’arrossegava de feia mesos entre veïns.
Aquesta era una aposta i un repte que hem posat en
marxa amb ajuda financera i suport de la Diputació. La
veritat és que no podíem esperar una acollida com la
que ha tingut des del primer dia.

La Policia estrena nova uniformitat
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar l’any 2017, el decret on establia les característiques que tindrien els nous uniformes de les policies locals catalanes, signat pel conseller d’Interior, Jordi Jané.
La unificació dels uniformes que lluiran Mossos i policies municipals només tindran unes lleus diferències.
Amb aquesta iniciativa, totes les Policies Locals de Catalunya compartiran una uniformitat única, ja que
fins ara hi havia diversitat en el vestuari de les policies locals de cada municipi, un fet que ara canviarà
perquè compartiran la mateixa indumentària.
Llavaneres ja ha fet aquest canvi, estrenant la nova uniformitat.
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Sota la mirada d’un objectiu — seguretat ciutadana
Els darrers anys Llavaneres ha
anat instal·lant càmeres de seguretat ciutadana i de trànsit, que en
molts casos han ajudat a identificar a brètols cometent actes incívics així com a resoldre accidents
de trànsit.

guin robats o que puguin tenir al- gics per millorar la seguretat ciutagun interès rellevant a nivell d'in- dana i no es descarta la possibilitat
vestigació policial.
d'instal·lar-ne més.

En els darrers anys també s'han
instal·lat càmeres en els punts on
hi ha pilones automàtiques degut
a que es produïen accidents de
L'Ajuntament disposa avui d'un trànsit i actes incívics.
sistema de videovigilància que
Amb aquest nou sistema s'han
enregistra les imatges les 24 hores
del dia en més de 53 càmeres en- pogut identificar els autors que
tre edificis municipals i via pública, causaven els danys i l'Ajuntament
distribuïdes al llarg de tot el terme ha pogut fer les reclamacions patrimonials pertinents, que només
municipal.
l'any anterior van ser de més de
Diverses d'aquestes càmeres dis- 6.000 euros .
posen de sistema de lectura de
matrícules per detectar si accedei- Els darrers mesos s'ha instal·lat
xen al municipi vehicles que esti- altres càmeres en punts estratè-

El Cap de la Policia Local recorda
que, per instal·lar una càmera de
seguretat ciutadana s'ha de motivar de manera que justifiqui els
objectius i les necessitats i cal demanar autorització a la Comissió
de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya, organisme que presideix el President
del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.

Transparència i comunicació
Acord aposta obertament per informar a la població de tot allò que afecti al ciutadà i al municipi, aportant
transparència i rigor en tots els mitjans de comunicació que tenim al nostre abast. Volem assolir el repte de
fer coincidir la política amb l’ètica i àmbit social, i ha de ser el camí per apropar la ciutadania als politics i a
l’inrevés. Les pràctiques polítiques arreu hauran de corregir l’allunyament participatiu dels ciutadans als
àfers públics, però encara més en l’àmbit llavanerenc, on la nostra pertinença és més evident i hem d’assud’assumir que la convivència cívica és als pobles i ciutats.
És per això que les polítiques inclusives des de l’àmbit local, són més eficaces i ajuden a millorar la qualitat
de la mateixa democràcia, però s’han de fer. Hem de deixar que la gent ens interpel·li i suggereixi allò que
espera de les agrupacions polítiques de Llavaneres.
Ens agrada que el ciutadà s’acosti, ja sigui per valorar la feina que femo bé per reclamar velles reivindicacions que encara no hem resolt o no hem abordat.
Aquest butlletí pretén informar de la feina d’aquest govern de coalició, volem oferir-vos el dia a dia de totes
les actuacions i fomentar la participació ciutadana a través de Email, Facebook, Twitter, Instagram o bé
amb la participació a les assemblees obertes que es fan una vegada al mes.
La democràcia representativa i la democràcia participativa no són alternatives contraposades sinó que es
complementen i reforcen l’una a l’altra.
Creiem amb una administració relacional, dialogant, que impliqui i consulti a la ciutadania, facilitant les vies
i els mitjans necessaris. És per això que el ple de març serà retransmès per YOUTUBE desprès d’executar les
modificacions tècniques perquè a fer-ho possible.
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Un passeig per la nostra història del Labandària

Any 1948

Any 1949 * junt amb el Programa d’inauguració que va tenir lloc el dia 24 de juliol.

Any 1968 *. Col·locació de la primera pedra de l’ampliació de dues aules

Envia’ns un tema d’interès
públic per informar-te la
propera revista a:
info@acordperllavaneres.cat

* Fotos cedides pel Museu Arxiu de Llavaneres
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