
 
 
 
 
 
3a Sessió 
Data i lloc: Dimarts 10 de març de 2015 al Centre Cívic Sant Joan  
Durada de la sessió: 19.30 h – 21.00 h  
Assistència:  32 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras i Blanca Albà 
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE SANT JOAN 
Recull de la 3a sessió 

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE SANT JOAN 

 

MANTENIMENT DE CIUTAT   

• Al c. Greco, davant la pastisseria s’hauria d’arreglar la vorera de la cantonada. 

 En data 31 de març s’ha arranjat la vorera. 

 

 Abans      Després 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• Al passatge Trobador Cercamons hi ha unes moreres que es fan molt grans i fins que les 

poden tapen les làmpades i queda molt fosc.  

 Les moreres han estat podades per solucionar el problema d’il·luminació. 
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• Veí agraeix que la vorera on va caure la seva dona ha estat arreglada després que ho 

demanés a la darrera trobada. 

 Veïna també comenta que s’ha arreglat els voltants del CAP i de la plaça Xuriguer.  

 

• A la zona de Joan Llaverias i Francesc Macià s’han retirat un grup de contenidors que 

estaven a l’alçada de l’institut Manuel de Cabanyes i ara els més propers són els de 

Francesc Macià davant del Mercadona. Aquests contenidors estan sempre plens de les 

caixes que deixen les fruiteries que hi ha al costat. 

L’alcaldessa explica que en aquests moments s’estan recol·locant i espaiant els 

contenidors perquè no hi ha més existències. El motiu és el gran nombre de contenidors 

que es cremen a la ciutat i que s’han de reposar amb la despesa corresponent.  S’han 

demanat més contenidors que arribaran probablement a l’estiu. 

Respecte al tema de les caixes que deixen els comerços de la zona, se’ls farà un avís per 

tal que siguin més curosos. 

 

• Veí comenta que la seva dona va amb cadira de rodes i les voreres i rampes estan força 

malament, per exemple a c. Jardí amb Doctor Fleming. 

 L’alcaldessa explica que es van millorant les voreres però que si algú amb alguna 

minusvalia necessita que es millori el trajecte que utilitza habitualment, aquest s’arranja 

prioritàriament. Es posaran en contacte amb el veí per tal de veure les seves 

necessitats. 

  

• Diferents veïns es queixen de l’incivisme d’alguns propietaris de gossos que no en 

recullen els excrements. 

 L’alcaldessa i la regidora Blanca Albà expliquen que a Vilanova i la Geltrú tenim un greu 

problema amb la recollida dels excrements de gos. S’han fet campanyes de civisme, s’ha 

canviat l’ordenança i s’està sancionant però encara és un tema no resolt en el qual 

s’està treballant. 

 

• Al c. Sant Onofre sempre hi ha cotxes aparcats a les rampes que hi ha a les cruïlles.  

 S’avisarà al policia de barri perquè en faci un seguiment. 

 

• Hi ha força rampes al barri que no es corresponen amb el pas de vianants, per exemple 

a c. Sant Onofre amb c. Bruc. 

 Des del departament de Via Pública es van revisant i arranjant aquests temes. A més 

 està programat rebaixar les voreres del pas de vianants cruïlla amb c. Sant Onofre. 
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 També es millorarà la cruïlla de c. Lepant banda Tarragona pintant un pas de vianants i 

 posant un stop i a la banda de muntanya també es pintarà un pas de vianants. 

 

• El c. Josep Coroleu, a l’alçada de davant de la piscina està sempre molt brut. 

 El carrer Josep Coroleu es neteja de manera diària amb una escombrada manual; de la 

mateixa manera, dins una freqüència establerta, es disposa del servei de baldeig per tal 

de millorar la qualitat de neteja d’aquest vial. 

 

• Les persones que reparteixen propaganda comercial no es fan responsables del que es 

llença pel carrer. 

 L’alcaldessa comenta que quan es detecta aquest fet, es fa un requeriment a l’empresa 

que fa la propaganda. 

 

HABITATGE 

• Uns veïns de c. Castellet tenen la façana en molt mal estat i l’ajuntament els ha 

reclamat que l’arreglin. Tenen morosos a la comunitat i no poden pagar. 

 L’alcaldessa els demana que el president de la comunitat s’adreci a l’Oficina d’Habitatge 

perquè l’assessorin per tal d’intentar cobrar i també per saber les ajudes que puguin 

tenir per arranjar la façana. 

 

MOBILITAT 

• Veí comenta que no entén l’objectiu de la zona blava. 

 L’alcaldessa i la regidora Blanca Albà expliquen que la zona blava no té un ànim 

recaptatori, el que es recapta cobreix el cost del servei. L’objectiu de la zona blava és 

garantir la rotació de vehicles per tal de facilitar l’aparcament a la ciutat, especialment a 

les zones més concorregudes.  

 

• Veí comenta la problemàtica de les bicicletes circulant per les voreres. Un policia local li 

va dir que hi podien circular. 

La regidora Blanca Albà explica que Vilanova i la Geltrú és una bona ciutat per la 

circulació en bicicleta però cal que tothom en faci un bon ús i que puguin conviure sense 

conflicte. Ara s’està connectant tot el carril bici en dues anelles que donen tot el tomb a 

la ciutat i el centre és zona de pacificació de trànsit, fet que ha de millorar la convivència 

de bicicletes i vianants. 
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• Veí suggereix que hi ha pocs aparcaments de motocicletes al centre, especialment quan 

hi ha mercat. Porta un croquis amb una proposta d’ubicació d’un nou espai 

d’aparcament. 

El departament de Mobilitat està estudiant la proposta. 

 

• Hi ha molt trànsit a avinguda Francesc Macià i c. de l’Aigua. 

 La regidora Blanca Albà comenta que aquests carrers han estat estudiats en el Pla de 

Mobilitat. 

 

• Al c. Vapor cantonada amb Manuel Tomàs i la resta de carrers perpendiculars que porten 

a la rambla Principal no estan ben senyalitzats i quan es gira cap a la dreta és un tros de 

carrer sense sortida i es produeixen situacions de vehicles que es troben tancats i han 

de sortir marxa enrere. Caldria senyalitzar-ho bé. 

El departament de Mobilitat està estudiant la proposta. 

 

CONVIVÈNCIA 

 

• Diferents veïns comenten i agraeixen la millora en el tema de les molèsties que 

ocasionaven els coloms. 

 

• Es pregunta si enguany es continuarà mantenint la platja d’Aiguadolç com a espai 

compartit amb gossos. 

Aquesta platja no ha resultat la més adequada per aquest ús compartit i per tant aquest 

estiu no serà l’espai on portar els gossos, s’està buscant una altra alternativa. 

 

• A una vivenda de C. Doctor Fleming hi viu algú que ho té tot abandonat i afecta i 

provoca molèsties al veïnat. 

 Aquesta demanda ha estat derivada al Servei de Llicències i Disciplina urbanística. 

 

• Veïna de Francesc Macià a l’alçada de davant de l’institut Manel de Cabanyes, que es fa 

una placeta, comenta que hi ha dos bars que provoquen molt soroll fins tard i a primera 

hora del matí. Quan arriba el bon temps encara és més molest. 

 Es comunica a la Policia Local perquè en faci un seguiment. 
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SOLAR 

• A l’inici de rambla Sant Jordi, passat els pisos de RENFE, hi ha un terreny abandonat 

molt brut que no està tancat. 

Aquesta demanda ha estat derivada al Servei de Llicències i Disciplina urbanística. 

 

Darrera actualització  
8 de juny de 2015 

 


