Assemblees “Gent del Barri”, Ajuntament de Llavaneres
Objectius:
 Estrènyer el contacte de l’Ajuntament amb la gent del poble. Crear esperit de poble/comunitat.
 Connectar amb els problemes, les dificultats i les oportunitats amb què el veïnat es troba en el dia a dia.

Dimarts 10/11/2020, Centre
Ordre del dia:
19h
19h10
19h25
20h35
20h45
20h55

Aterratge tècnic i benvinguda
Coneixença
Diàleg
Valoració de la sessió
Novetats
Cloenda i comiat

Assistència:
Per part de l’Ajuntament:
 Nani Mora i Buch. Alcalde. Urbanisme i Governació.
 Gerard Viladomat. Regidor de Comunicació, Participació Ciutadana, Transparència i Protocol.
 Nadine van Loock. Regidora del barri del Centre. Ocupació, Joventut i Igualtat.
 Raquel Begines. Tècnica de la regidoria de Participació Ciutadana, Transparència i Comunicació.
Per a futures comunicacions, el contacte de la regidora del barri, Nadine Van Loock Borras, és
vanloockbn@ajllavaneres.cat
Per part del veïnat: 10 persones, 6 veïns i 4 veïnes de l’avinguda Catalunya, la plaça dels Geganters, el passeig de les
Moreres, el carrer del Doctor, el carrer del Cardenal Vives, el carrer Clòsens, la travessia Llorita i l’avinguda de Pau
Casals.

Preguntes i respostes:
Medi ambient
Poda plataners de la riera
Voldria saber per què els plataners de la riera, la fila dels que van des de l'avinguda de Catalunya fins al parc del
Monument, no s'han podat i s'han deixat créixer les branques fins a una altura desmesurada, tenint en compte que els
habitatges del costat són cases baixes.
L'excés de fulles, al ser un arbre tan alt, fa que augmenti sobretot a la tardor, la brossa que hi ha al carrer, que com que
no es neteja amb la corresponent assiduïtat, provoca brutícia al carrer, amb el risc de què la gent gran pugui caure,
sobretot quan plou, perquè les fulles patinen molt.
També és important pel tema al·lèrgies al plataner; en ser habitatges tan baixos hi entra molt de pol·len per les finestres.
Resposta:
- Els plàtans objecte de comentari es troben situats a més de 8 m de la façana de l'habitatge més proper.
Contràriament al què es pensa, els arbres no necessiten ser podats: es poden quan hi ha alguna interferència
amb edificis, carreteres, serveis, etc. La poda dels arbres el què fa és afeblir-los, desestructurar-los i per tant els
fa més sensibles a l'atac de les plagues i obliga a destinar recursos públics a una poda recurrent que acaba
afeblint als exemplars. Això que estem fent a Llavaneres és el mateix que es pot veure a Argentona, Barcelona i
tants d'altres municipis. La poda dels arbres no és la solució al problema plantejat ja que no fa que els arbres no
perdin fulla ni que no produeixin pol·len.
Sensació de deixadesa
Hi ha un parell d'aspectes del meu barri que em preocupen, d'una banda, la sensació de deixadesa (carrers bruts, espais
verds mal cuidats, voreres inexistents o poc transitables); és un conjunt de coses que em fan posar en dubte el
Compartim privilegi, el privilegi no es pot fonamentar en tenir una platja (mal cuidada, per cert) i un bosc (ple de residus).
Resposta:
- Es fa difícil poder respondre a sensacions i consideracions de tipus general. Recordar que a partir del 2021
tindrem un nou sistema de neteja viària amb més recursos. Des de l’Ajuntament destinem molts recursos cada
estiu a mantenir en bon estat el nostre litoral.
Pla de neteja i recollida de contenidors
Quin pla tenim de neteja del carrer i del barri en general? És possible que no hi hagi els contenidors de brossa de reciclat
sempre desbordats?
Proposta de sensors o monitorització veïnal a través d’apps
Tenint en compte que està prevista una nova licitació, estaria bé preveure alguna proposta de sensors o alguna aplicació
de monitorització veïnal dels llocs on hi ha més incidència del tema de la gestió de residus.
Resposta:
- Primer de tot, un contenidor d'envasos ple és un bon senyal perquè vol dir que la gent recicla. El volum de
contenidors de selectiva/habitant/dia de recollida és més que suficient. Malauradament hi ha contenidors que no
són utilitzats només pels veïns propers, sinó per d'altres que els fan servir quan porten els nens a l’escola, quan
van a comprar... Per controlar això només hi ha dues possibilitats: o posar un accés als contenidors (targeta) de
manera que només els veïns que els hi toca el puguin obrir per dipositar els residus o bé buscar un sistema en el
qual es recullin sense necessitat de contenidors (sistema porta a porta). Totes dues opcions s'estan valorant
actualment.
- L’Ajuntament té en marxa un nou contracte de recollida de brosses i de neteja viària: La nova contractació
començarà a treballar a mitjans del 2021. L’empresa externa que porta les contractacions i els plecs ha fet
propostes per les necessitats del poble. Des de Medi Ambient hem passat 3 propostes de residus al govern i
l’oposició. Una proposta té a veure amb recollida porta a porta d’orgànica i rebuig i així les bateries de
contenidors passarien a ser de paper (2), envasos (2) i vidre (1) així que hi hauria més capacitat de recollida
selectiva. Segurament canviarem tots els contenidors, els contenidors actuals no han donat el resultat que
havien de donar, són bruts i queden embussats. El següent pas seria fer-ho tot amb recollida porta a porta. El
poble ha crescut molt i cal donar més servei, posar més diners per poder contractar més, gairebé duplicar el
pressupost. Hi ha problemes d’incivisme que compliquen la gestió. Hi ha un volum molt alt de deixalles fora de
contenidors. Papereres que esdevenen deixalleries.
- A banda d’això, ens hem gastat 15.000€ en canviar els camions per a que no perdin líquid.
- Per millorar d’aquí a la nova concessió (d’aquí a 9 mesos), el Consell Comarcal ha donat una subvenció en
forma de personal contractat que serà un agent cívic que farà una feina pedagògica als contenidors i al carrer
per a que es faci un bon ús de l’espai públic i de la gestió de residus. S’intentarà que al proper contracte hi hagi
un agent cívic fixe.

-

-

Pel que fa als residus deixats de manera incívica: Obrim i remenem les bosses d'escombraries, localitzem les
etiquetes de les caixes de cartró. A més, estem provant de bastir una alternativa per poder denunciar la gent que
fa infraccions de manera més àgil.
Informació de residus del web municipal: https://ajllavaneres.cat/residus
Servei de recollida d'andròmines i trastos vells: mobles, matalassos, fustes i electrodomèstics 93 790 36 42

Falta neteja als embornals carrer de Munt
Reitero una vegada més la falta de neteja en els embornals dels carrers que baixen des del carrer de Munt fins a l’avda.
de Catalunya, fa temps es va comentar que amb el canvi de contracte de primers d’any quedaria resolt, però de moment
estan igual.
Té impacte en veïns a qui se’ls hi inunden parts de la casa degut a que no drenen els embornals.
Resposta:
- Actualment, s'està fent una neteja periòdica de les reixes i embornals. Estem estudiant la manera de millorar-ne
la neteja i el manteniment. Actualment, s’han destinat recursos a feines diverses de condicionament de les àrees
de contenidors i neteja de reixes i embornals. Des de serveis tècnics, s’està fent una llista d'embornals obturats
per desobturar-los. Aquest 2020 es començarà amb els més urgents. De fet, amb el pressupost participatiu,
l'Ajuntament dedicarà 10.000€ al manteniment de la xarxa de clavegueram i neteja d'embornals.
Tapa contenidor de resta trencada
Hi ha una tapa del contenidor de resta que porta trencada fa molts mesos. Estem en pandèmia i la veritat no ve de gust
tocar-la gaire i amb el peu no s'aixeca.
Resposta: (La persona que ha formulat la pregunta telemàtica no assisteix a la reunió).
Necessitem saber amb exactitud on es troba aquest contenidor per esbrinar què ha passat i fer-ho arreglar.

Sanitat
Desratització de la riera
Es va fer una desratització de la riera, en farem un seguiment?
Resposta:
- S’hi fa una desratització periòdica cada dos mesos i addicionalment cada vegada que s'informa a l’Ajuntament
d'una incidència. S’ha de tenir en compte que l’Agència Catalana de l’Aigua no depèn de l’Ajuntament i, si
l’Ajuntament actua sense el seu permís, s’exposa a una sanció.
Plaça dels geganters i parc de la Biblioteca
Els gossos de la zona fan les seves necessitats a la plaça dels Geganters i al parc de la biblioteca i els amos no ho
recullen, sobretot als matolls més amagats.
Resposta:
- Es recullen les queixes.

Mobilitat
Zona centre peatonal i ciclable
Suggerir fer peatonal i ciclable la zona centre de Llavaneres, tancant en exclusiva carrer de Munt, Pintors Masriera i
carrers que fan l’eix comercial. Establir horaris només per a la càrrega i descàrrega.
El motiu concret és la circulació de vehicles que emeten gasos, aparcament en zones on no es lògic, velocitats
excessives, soroll acústic.
A Pintors Masriera per exemple la pilona es va trencar i no s’ha arreglat per falta de peces fa mes d’un any i no s’han
buscat alternatives. Es van posar testos com a barreres i s’aparca igualment. Es circula en direcció contrària pel carrer.
L’objectiu és fer vida més saludable i fer un poble amb menys gasos.
Resposta:
- La pilona del carrer Sant Joan i la del carrer de Munt es posaran en funcionament properament. El dimecres 11
de novembre es va instal·lar un sistema nou que ha de tenir menys incidències i, per tant, funcionar amb
normalitat. Amb aquesta mesura es reduirà el volum de vehicles que accedeixen a aquests carrers. La tardança
d'aquesta reparació ha estat causada per la dificultat de trobar proveïdors en època de pandèmia pel mig.
Circulació a peu insegura al carrer Clòsens
Visc al carrer Closens i cada cop que faig el tram que va de la farmàcia a la biblioteca prego que no vingui un eixelebrat
en cotxe i m'encasti contra la paret. Alguna solució efectiva? Crec que està demostrat que col·locar un cartell on
s'informa de l'existència d'una càmera inexistent no és solució.

Resposta:
- Es va instal·lar una càmera amb control fotogràfic perquè només poguessin accedir els veïns i vehicles
autoritzats. Està pendent de posar-la en funcionament.
Velocitat carrer del Doctor
Visc al carrer del Doctor. Quan posaran mesures perquè els cotxes i motos no corrin tant? És un carrer estret i un dia hi
haurà un ensurt, sobretot als matins, on passen molts cotxes que van a l'escola.
Resposta:
- La posada en funcionament de la càmera del carrer Clòsens reduiria el pas de vehicles que no tenen com a destí
el carrer del Doctor sinó que l'han de travessar i s'estalvien els semàfors de l'av. de Catalunya. Hi ha una
proposta tècnica per instal·lar elements urbans al carrer del Doctor que, de moment, no s’ha executat.
Semàfors Av. Catalunya c/Sant Joan
S'han pintat passos de vianants nous però s'han tret semàfors a l'alçada de la cruïlla entre avda. de Catalunya i C/ de St
Joan. Es tornarà a posar?
Resposta:
- El semàfor del carrer Sant Joan s'ha eliminat perquè s'havia comprovat que no era efectiu. Primer, perquè molts
dels vianants que provenien del pg. de les Moreres no l'utilitzaven per estar separat de la trajectòria normal dels
vianants (sempre anem pel camí més curt i més recte).
Circulació av. Catalunya no ha aconseguit objectiu
Voldria exposar que les modificacions fetes en l’avda. de Catalunya, en aquest tram central, per part de la Diputació, per
minorar la velocitat dels vehicles que creuen la vila, que ha consistit en la col·locació d’un pas de vianants elevat, i amb
la retirada d’un semàfor, no han aconseguit l’objectiu previst. Havent-ho comentat amb un tècnic de la Diputació, aquest
ens va dir que l’única solució seria posar un radar amb càmera fotogràfica en aquest punt.
Resposta:
- Les millores dutes a terme per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament són recents i, per tant, encara és aviat
per treure’n conclusions i comprovar si les mesures preses han complert amb els objectius. A dia d'avui podem
dir que les considerem encertades. Tot i que hi poden haver aspectes a millorar.
Aparcament al carrer
Per què els que vivim a Llavaneres i no tenim pàrquing no podem aparcar al carrer sense haver de pagar? Al passeig de
les Moreres, ja quasi ja no es pot aparcar i m'agradaria saber si els que hi aparquen són residents a Llavaneres. Total
que per poder aparcar has d'anar a Can Rivière i resar perquè no et facin malbé el cotxe.
Resposta:
- El pg. de les Moreres és una zona d'estacionament lliure de pagament per a tots els veïns. Actualment, les zones
blaves del centre son gratuïtes i s’hi pot estacionar amb control horari.
Velocitat al Carrer del Doctor
Tot i que és un carrer peatonal, els cotxes passen a molta velocitat. Es pot posar una càmera de videovigilància o
controlar que només hi passin els veïns?
Entrada contra direcció al Carrer Doctor
Excepcionalment, hi ha veïns que fan entrada contra direcció al carrer del Doctor per anar al mecànic. Hi ha molts
vehicles que podrien fer la circulació correcta per Clòsens i fan aquesta circulació en contra direcció. L’excepció es
podria donar per la grua que té dificultat de mobilitat però no pels cotxes.
Resposta:
- El problema comença al carrer Clòsens i acaba al carrer del Doctor. Hi ha persones que per estalviar-se els
semàfors de l’avinguda de Catalunya fan servir aquests carrers a alta velocitat. Teniu tota la raó. Des de
l’ajuntament som conscients, estem treballant propostes des de Mobilitat però no s’han tirat endavant encara.
Recollim la preocupació i hi donem prioritat.
- La càmera de l’entrada del carrer Clòsens autoritza vehicles. El problema és que les ambulàncies i els familiars
que es dirigien al geriàtric, no podien accedir-ho i l’Ajuntament s’ha vist sobrepassat per la gestió de les
excepcions en les multes.
- El govern té la intenció de donar solució als carrers Closens, Doctor i de Munt, repensant els accessos, reduint
cotxes de la circulació d’aquells carrers, etc.

Urbanisme
Manca d’il·luminació del carrer Closens
Durant la pandèmia aquest tram del carrer Closens des del Carrer del Doctor fins al Carrer de l’Església va quedar a les
fosques i ha passat fora dels moments de la pandèmia. Els pals de llum hi són però no funcionen.
Resposta:
- No teniem la incidència recollida. Avisem als serveis tècnics de l’Ajuntament.
Reurbanització Passeig de les Moreres
Als pressupostos participatius es va aprovar una part del pressupost per la reurbanització del passeig de les Moreres.
Demanariem que es pugui discutir quines característiques hauria de tenir la reurbanització i destacariem: clavegueram,
pavimentació més impermeable.
Resposta:
- Prenem nota.
Passeres metàl·liques de sobre les rieres
En general el poble té uns bons itineraris peatonals i les passeres es fan servir moltíssim.
Resposta:
- Prenem nota.
Xiprers del Carrer Cardenal Vives
Els xiprers de la finca abandonada del carrer Cardenal Vives corren el risc de caure quan faci una ventada forta, estan
envaint més de la meitat del carrer. A més, és un niu de rates.
Resposta:
- Essent una finca privada, l’Ajuntament no hi pot intervenir. Farem un altre cop requeriment als propietaris perquè
facin neteja i manteniment de la finca, només ho fan quan els hi requerim. Quan ho hem requerit, ho han fet.
Parc Can Matas envoltat de pals
Parc de Can Matas: han envoltat l'únic tros de gespa amb pals altíssims que fan de barrera arquitectònica, fan ombra al
passeig i són molt lletjos. Ho pensen deixar així? Parlant amb els veïns de la zona, ningú no hi troba una explicació
lògica a aquesta aberració que a més tapa la vista del parc.
Resposta:
- L’espai verd amb gespa era un lloc pensat perquè els nens petits poguessin fer tombarelles i jugar a futbol i els
pares es poguessin estirar a prendre el sol. L'únic que s'ha fet ara és posar-ho dins del parc per protegir l’espai
de defecacions de gossos. Els pals són una barrera molt més permeable a la vista que no pas el mur de formigó
que hi ha en d'altres punts i evita que la gent deixi anar als gossos dins de l'espai.

Valoració

Comentaris:
- Falta més temps per poder donar més espai a membres de l’Ajuntament com a veïns.
- Ser online. Presencial no hauria pogut venir i tinc nens petits a càrrec. Es podria fer híbrid quan no hi hagi Covid,
sessions presencials i virtuals.
- El zoom funciona bé, tècnicament va molt bé.
- És fàcil i còmode accedir. Per millorar: qui porta la reunió ha d’evitar quedar enganxats en els temes que sovint
són sempre els mateixos.
- Em sembla correcte el format, i suficient el temps de comentaris.

