
 

 

 

 

 

2a Sessió 
Data i lloc: Dimecres  17 de setembre de 2014 al Centre Cívic del Molí de Vent  
Durada de la sessió: 19.30 h – 21.30 h  
Assistència:  40 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras, Glòria Garcia i Blanca Albà 
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L’ALCALDESSA AL BARRI DEL MOLÍ DE VENT 
Recull de la 2a sessió 

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DEL MOLÍ DE VENT 

 

BICICLETES  

• Una veïna demana per què no és obligatori que les bicicletes portin timbre per tal 

d’avisar que s’acosten. 

La regidoria Blanca Albà explica que en altres països hi ha més tradició de fer servir el 

timbre i que el problema amb les bicicletes és que hi ha persones que no en fan un bon 

ús per permetre una bona convivència. S’està mirant de fer un projecte per millorar el 

bon ús de la bicicleta i evitar-ne el mal ús. A més, el projecte de carril bici mirarà d’unir 

la ciutat per permetre la circulació en bicicleta. 

 

ARBRES   

• Un veí demana la poda dels arbres que hi ha al costat de la caseta de Copaigua.  

Els dos pins han estat tallats ja que havien agafat una inclinació superior al 50%, fet que 

afectava a l’estabilitat de l’arbre i el punt de caiguda era perillós i podia provocar 

desperfectes. 
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MOLÈSTIES A LA VIA PÚBLICA  

• Un grup de veïns es queixen de les molèsties que els ocasiona l’entrada i sortida dels 

joves que van a l’institut Lluch i Rafecas i que col·lapsen la zona. No poden entrar ni 

sortir de les seves vivendes. Proposen que l’accés sigui per una altra part de l’edifici. 

Des del Departament d’Educació han posat en coneixement de l’institut aquest problema 

per tal que facin un reforç d’avís a l’alumnat.   

                                                               

• El mateix grup de veïns es queixa de l’ús que fa un supermercat del carrer Zamenhof de 

la zona peatonal que dóna accés a les seves vivendes per fer càrrega i descàrrega 

provocant molèsties de soroll i també d’accés a les vivendes. Sovint el camió també 

ocupa el pas de vianants i l’espai per a minusvàlids. 

 Per tal de solventar aquest problema, s’han fet diferents actuacions:  

 - S’ ha reforçat la senyalització vertical i horitzontal, en l’espai just davant de l’institut, 

    s’ha pintat un zig zag en pintura groga prohibint qualsevol estacionament a la zona. 

 - S’ han instal·lat 4 pilones balístiques en aquest punt en presència de la policia local per 

   determinar en exactitud els punts convenients, d’ aquesta manera  impossibilitar          

   l’estacionament de vehicles i camions i a la vegada protegir el pas de vianants i la plaça   

   d’aparcament de mobilitat reduïda. 

- S’ habilitarà un nou estacionament de mobilitat reduïda just davant del IES per 

reforçar l’ existent. 

 - S’ ha reforçat també la vigilància policial. 

 

 

 

 

 

 

• Un veí es queixa del soroll que provoquen a la una de la matinada persones que estan 

passejant els gossos al jardins de la MG. S’aturen i parlen fort i els gossos borden. 

L’alcaldessa comenta que es reforçarà la vigilància.   

 

• Els alumnes de l’institut Lluch i Rafecas fumen porros i deixen bruta tota la zona 

d’aquest carrer i altres propers. 

Des del Departament d’Educació han posat en coneixement de l’institut aquest problema 

per tal que facin un reforç d’avís a l’alumnat. Ja estan treballant el tema del civisme, 

però incidiran en el tema. Respecte al consum de porros ja s’ha posat en coneixement 

de la policia.  
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PANEROLES   

• Veïna del c. Vendrell es queixa que estan infestats de paneroles, que els entren a les 

vivendes per tot arreu. Van fer una neteja amb una empresa especialitzada i els van 

comentar que el clavegueram està ple i caldria fer una intervenció urgent. 

La Companyia d’Aigües va fer una actuació en data 26 de setembre. 

 

MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA   

• Les pistes de bàsquet de Ribes Roges estan inundades i no es poden fer servir 

Aquest problema ha estat solucionat amb els treballs de manteniment a la via pública 

realitzats entre gener i febrer de 2015. 

 

• Una veïna comenta que als jardins de l’Esmeralda a l’alçada de Francesc Macià 167, al 

costat de la pista de bàsquet, els bancs estan malmesos i els falten travessers i que hi 

ha una zona com un triangle que està plena d’excrements de gos. 

Abans 

 

    

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara 
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• El carrer Zamenhof a l’alçada del n 45 s’inunda diverses vegades a l’any quan plou molt. 

Se’ls inunden les entrades de les vivendes i els pàrquings.  

En aquesta zona la xarxa és separativa, hi ha xarxa de pluvials independent que hauria 

de captar les aigües que circulen en superfície. Si no és així pot ser per diverses causes. 

Per tant la Companyia d’Aigües en farà seguiment.  

 

• Una veïna comenta que algunes rampes d’accés a les voreres per a persones amb 

mobilitat reduïda estan en mal estat. Comenta les que té detectades: CAP Sant Joan per 

sortir del càmping, Josep Coroleu davant del Bon Preu i Dr Zamenhof davant la 

papereria Anxaneta.  

 Després de parlar amb la veïna, el Departament de Via Pública va millorar diverses 

 rampes. 

 C. Zamenhof amb c. Torre d’Enveja 

 Abans     Ara 

  

 

 

 

    

     C. Josep Coroleu amb c. Jardí 

 

 

 

 

      

 

• Un veí demana si es revisen els fanals per tal que no tinguin cables o altres elements 

accessibles als nens que puguin ser perillosos. 

 Des del Departament de Via Pública es vigila aquest tema i s’arregla tant si es detecta 

 des dels tècnics municipals com si avisa un veí. 

 

• La rotonda de l’escola Cossetània s’inunda quan plou, s’omple de fang i no es pot 

passar. 

 Des del Departament d’Urbanisme faran un seguiment d’aquest problema quan plogui. 
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• Veí de Francesc Macià 159 comenta que el parc de davant dels bombers està en molt 

mal estat, brut, amb gronxadors trencats, tobogan perillós, bancs 

malmesos, bombetes foses i pins sense esporgar. 

Després de parlar amb el veí que feia la sol·licitud per aclarir les 

demandes, s’ha netejat la  zona de jocs de papers i restes de brossa, 

s’ha demanat un repàs de pintura dels diferents elements de la zona 

infantil, s’ha demanat omplir de sorra el forat de davant del tobogan 

i s’han arranjat els bancs malmesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Els passos de vianants del c. Doctor Zamenhof no es veuen bé a la nit, l’enllumenat no 

és suficient i els arbres tapen llum. Caldria repintar-los o senyalitzar-los. Especialment 

davant la peixateria del supermercat Condis. 

 Des del Departament de Serveis Viaris, en data 29 de gener s’han canviat nou equips i 

làmpades de tot el carrer Zamenhof per tal d’il·luminar millor la zona i millorar la  

visibilitat dels vianants i dels vehicles. 

  

• L’asfaltat de la zona de pl Xoriguer està en molt mal estat i ple de clots. 

 Aquesta intervenció s’ha dut a terme durant el mes de gener de 2015 dins el pla de 

 manteniment de Via Pública. 

 

NETEJA DE LA VIA PÚBLICA  

• Un veí demana alguna intervenció per evitar els excrements de gossos al parc de la 

Torre d’Enveja, que és també l’espai de joc del Centre d’Esplai. 

La regidora Blanca Albà comenta que tot i que hi ha un espai per a gossos en el mateix 

parc, hi ha persones que no en fan ús. Es faran rètols i s’obriran més zones per a 

gossos. Des del Departament de Via Pública es fan campanyes de sensibilització i el 

servei de neteja realitza un repàs de manera diària per tal de retirar els residus 

detectats i minimitzar les molèsties. 
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• Una veïna es queixa de la brutícia a les voreres de la zona de c. Joan Fuster, 

especialment de fulles. 

Des del Servei de Via Pública, s’han fet diferents 

inspeccions en aquest carrer i es valora correctament el 

servei de neteja, tot i que és un sector on es realitza la 

neteja en alternança de dies. En temporada de fulles es 

realitza un reforç en el servei que fa repassades en els 

vials que més pateixen aquesta caiguda de fulles dins una 

freqüència establerta. 

 

• Al c. Bardisses hi ha molts excrements de gos que han de recollir els mateixos veïns de 

les seves portes. Una veïna també va comentar que una persona de la neteja viària li va 

dir que ells no recullen excrements de gos.  

El Servei de Via Pública fa campanyes de sensibilització i el servei de neteja realitza un 

repàs de manera diària per tal de retirar els residus detectats i minimitzar les molèsties. 

Pel que fa a les competències dels peons de la neteja manual, la retirada dels 

excrements està inclosa i ho han de fer com a pràctica habitual en el cas que es detectin 

els residus. 

 

• La zona del c. Arquitecte Gaudí, entre els números 10 i 16, està molt brut, els 

contenidors fan pudor i està ple d’excrements de gos. 

Des del Servei de Via Pública, s’han fet diferents inspeccions en aquest carrer i es valora 

correctament el servei de neteja. Pel que fa als contenidors, hi ha una programació 

establerta que els neteja tant per dins com per fora, controlant amb el servei de 

recollida de voluminosos la retirada dels mobles abandonats que els envolta. 
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PLATJA DE L’AIGUADOLÇ 

• Diferents veïns i veïnes es queixen de la problemàtica generada amb la convivència de 

gossos i usuaris a la mateixa platja. 

La regidora Gloria García comenta que aquesta problemàtica està actualment en 

valoració per part de diferents tècnics municipals, que estan analitzant els pros i contres 

que han anat rebent de la ciutadania per tal de millorar i prendre mesures correctores. 

Més endavant es convocarà una trobada amb els animalistes i els naturistes per tal de 

buscar solucions consensuades. 

 

APARCAMENT  

• Una veïna demana que hi hagi més zones blaves amb tarifes reduïdes per a residents, 

especialment en llocs com el CAP de Sant Joan. 

La zona blava, al ser de prepagament no permet discriminar quin ús en farà l’usuari 

(atenció mèdica, visita, oci...), per tant la tarifa no pot privilegiar una determinada 

activitat ja que no és controlable de cap manera. 

En aquest sentit, la tarifa reduïda que s’aplica a la façana marítima i als aparcaments 

dissuasoris no és per a una activitat sinó per a tots els residents que compleixen els 

requisits per ser-ne beneficiaris, sigui quina sigui l’activitat que faran un cop estacionats. 

Si es generalitzés la tarifa reduïda a la zona blava dels CAP, es podria donar la situació 

que es fes servir majoritàriament per altres usos saturant així l’aparcament de qui 

realment el necessita. 

 

• Una veïna demana si està previst obrir la rambla Arnau fins la platja. 

L’alcaldessa comenta que es va intentar però no van tenir prou suport del Ple per tirar-

ho endavant. 

 

POLICIA DE BARRI  

• Un veí es queixa de que els policies de barri multen però no fan seguiment de l’estat del 

barri per tal de fer avisos. 

 Des de la Policia Local informen que al llarg de l’any 2014, el guàrdia de barri va 

 tramitat prop de 271 notes de servei per anomalies detectades a la via pública. 

 A més, al Barri Molí de Vent, l’any 2014, la Policia Local va fer un total de 2350 serveis, 

 dels quals 271 van ser per gestions internes o anomalies a la via pública, 110 de policia 

 administrativa, 405 de tipus assistencial, 725 relacionats amb seguretat ciutadana, 510 

 de trànsit, 296 procediments judicials i 33 de protecció civil. 
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MOBILITAT 

• El carrer Bardisses és semipeatonal però sempre hi ha cotxes aparcats a l’accés al carrer 

que impedeixen als veïns entrar i sortir. El senyal no es veu prou bé. 

 El Departament de Serveis Viaris està treballant per solucionar aquest problema. 

 

COLÒNIES DE GATS  

• En diferents punts del barri i altres de la ciutat hi ha persones que alimenten colònies de 

gats i ho deixen tot brut. 

 Des del Departament de Medi Ambient es prenen mesures per reconduir aquestes 

 actuacions i pactar maneres de fer més higièniques i controlades sanitàriament per tal 

 d’evitar molèsties al veïnat. 

 

PINTADES  

• Durant les dates al voltant de la Diada de l’11 de setembre han aparegut moltes 

pintades del tipus “Arriba Espanya” en carrers com Olèrdola o Francesc Macià. 

Ja han estat netejades. 

Abans: 

 

 

 

 

 

 

 

Ara: 
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PARC DEL GARRAF  

• Es proposa l’ampliació de l’horari d’obertura de la piscina exterior del Parc del Garraf en 

funció de la climatologia. 

Des del Departament d’Esports s’avaluarà la possibilitat d’aplicar aquesta proposta 

atenent a la meteorologia, les demandes i les possibilitats derivades del propi servei. 

 

 

 

 

Darrera actualització  
24 de febrer de 2015 

 


