
 

 

 

 
Data i lloc: Dilluns 20 de febrer de 2017 a la Plataforma Centre Multiserveis    

Durada de la sessió: 19:30 h – 21:00 h  
Assistència: 25 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras, Joan Giribet i Gerard Llobet.   
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L’ALCALDESSA AL BARRI DEL NUCLI ANTIC  

Recull de la tercera sessió 
 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DEL NUCLI ANTIC  

VORERES  

Al carrer de Cal Escoda, entre el Mercadona i la Baldufa, hi ha diverses voreres aixecades pels 

arbres.  

Durant el mes d’abril, s’estan realitzant diverses tasques per arranjar les voreres de cal Escoda 

prioritzant aquelles que estan en més mal estat.  

 

 

 

 

 

 

 

També, al carrer Tarragona hi ha diversos arbres morts i es demana que es replantin o que 

tapin el forat.   

 

MOBILITAT I CARRERS EN MAL ESTAT 

Alguns veïns i veïnes expliquen que no s’han respectat els criteris de restricció de la mobilitat al 

barri que marcaven el Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic i el Pla de Millora Urbana. 

Aquests projectes preveien que no hi podia haver mobilitat de pas i que es farien diverses 

restriccions del trànsit rodat ja fos amb càmeres, elements dissuasius o bucles i finalment no 

s’ha complert. Això ha provocat que els carrers estiguin malmesos, les llambordes aixecades i 

hi hagi problemes de seguretat. Es va fer una inversió molt gran i cal fer autocrítica ja que 

alguna cosa no s’ha fet bé. Un veí també explica que va fer un escrit fa molts mesos i que 

encara no se li ha contestat. Es demana que es redueixi d’alguna manera el trànsit.  

L’alcaldessa i el regidor Joan Giribet expliquen que amb el PINA es van executar moltes 

actuacions entre elles la rehabilitació de façanes i la construcció d’equipaments públics. 

Respecte la reurbanització dels carrers, amb el PINA també es va aconseguir millorar 

l’accessibilitat amb la plataforma única per tant consideren que no es pot afirmar que s’hagi 

incomplert el PINA. Si que és cert, que hi ha un problema de mal estat dels carrers que cal 

estudiar i buscar una solució.  
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COLOMS  

Un veí demana que es faci una intervenció al carrer Sant Magí 7 ja que hi ha una plaga de 

coloms. Ja es va fer una intervenció fa un parell d’anys.  

S’ha traslladat la demanda al Departament de Medi Ambient i ens comuniquen que el veïns 

afectats haurien de presentar una instància per tal que l’empresa encarregada de la vigilància i 

el control de coloms pogués fer una inspecció i adoptar les mesures necessàries.  

 

OKUPES AL BARRI I VIVENDA SOCIAL  

Un veí comenta que  el Nucli antic pot ser un focus de futurs conflictes i què farà l’Ajuntament 

per evitar que es concentri un perfil social concret al barri.  

El regidor Gerard Llobet explica que l’Ajuntament no pot decidir qui va a viure a un barri però 

que s’intentaran aplicar mesures per rejovenir el barri i corresponsabilitzar els propietaris.  

 

PROBLEMES D’INCIVISME  

Una veïna explica diversos problemes d’incivisme al barri i a la ciutat. Comenta l’incivisme 

d’alguns ciclistes per exemple a les voreres de la Ronda Ibèrica, les persones que tiren la 

brossa a les papereres o gossos perillosos que no van lligats.  

L’alcaldessa explica que s’està elaborant un Pla d’accions pel Civisme i que en el cas concret de 

els bicicletes a la Rambla, s’estan estudiant mesures concretes als passos sota la via.  

 

JARDINERIA 

Una veïna explica que la zona enjardinada del carrer de Sant Pere està en molt mal estat. Els hi 

consta que era una problema d’incivisme però es demana si el servei de jardineria municipal hi 

pot fer alguna cosa.  

 

Un veí també comenta que tots els espais enjardinats que hi ha a la rotonda i parterres de la 

plaça Cap de Creu estan en mal estat a causa dels gossos.  

 

PINTADES  

A l’església de Sant Antoni, pel carrer Sant Pere, hi ha moltes pintades.  

S’ha traslladat la demanda als responsables de la Neteja Viària i informen que aquest espai es 

neteja periòdicament ja que es pinta molt sovint.  

 

 

 

 



L’alcaldessa al teu barri 

 

3 

GOSSOS AL CARRER NOU i AL CAP DE CREU 

Una veïna explica que al carrer Nou i als voltants hi ha molts gossos deslligats i no es recullen 

les caques dels gossos.  

 

ARBRE ASSOCIACIÓ DE VEÏNS  

L’associació de veïns explica que per Nadal no van tenir permís de l’Ajuntament per posar un 

arbre de Nadal a la plaça del Cubilot.  

Es va denegar el permís ja que calia posar un bidó ple de sorra i era perillós que caigués l’arbre 

amb una ventada.  

 

ACCIONS CIUTADANES PER IMPLICAR EL VEÏNAT  

Una veïna proposa que es podrien impulsar accions per implicar el veïnat de temes del barri per 

exemple millorar la jardineria, informar als joves d’on poden pintar grafits, etc.  

L’alcaldessa explica que se’ls hi farà arribar a les associacions de veïns diverses informacions 

sobre projectes relacionats amb el civisme.  

 

 

 

 

Darrera actualització  

11 d’abril de 2017 


