
 
 
Data i lloc:  12 de novembre 2018 al Local Confraria de Pescadors 
Durada de la sessió: 19.30 h – 21:30 h  
Assistència: 62 persones i amb la presència de Neus Lloveras, Blanca Albà i Olga Arnau.  
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE MAR 
Recull de la 5a sessió 

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE MAR 

 

CONTENIDORS  

A l’alçada de c. Llibertat 119 han tret els contenidors i ara estan molt lluny. 

Alguns contenidors de Conxita Soler els han posat quasi a la rambla entre cotxes i no es 

veuen. 

La decisió de moure els contenidors ha estat donada pel requeriment d’un establiment 

de la zona on hi assisteixen infants. Per part dels tècnics es considera que tenir uns 

contenidors a la vora d’infants pot provocar situacions de risc, i es decideix fer el 

desplaçament. 

 

MOBILITAT 

A la rambla de la Pau, al costat de l’escola La Pau hi ha una sortida de pàrquing veïnal 

que amb la intervenció que s’ha fet a la zona obliga els cotxes a sortir en direcció a 

passeig Marítim i fer molt de tomb. 

 

El carril bici que circula per la cruïlla de c. Canàries hauria d’anar recte i continuar per la 

carretera fina al final. 

Hi ha hagut dos punts del carril bici que s’han debatut molt, el del pas Magdalena Miró i 

aquest. Es va valorar que era el millor per la seguretat i per als infants. Es va parlar amb 

el veïnat i amb Camins Escolars. 

 

Queixes de l’excés de zona blava al c. Llibertat i al barri. 

La del carrer Llibertat està demanada i pactada amb el veïns. La resta permet afavorir 

la mobilitat dels cotxes i la facilitat d’aparcament. L’Ajuntament no guanya diners amb 

les zones blaves, els ingressos que reben serveixen pel seu manteniment i per pagar el 

personal que en fa la vigilància. 
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La zona de c. Carlets amb c. Canàries s’està arreglant però de moment han perdut les 

rampes de les voreres, que les han deixat per al final de la obra. Les persones amb 

cadira de rodes les necessiten urgent. 

 

La zona verda de la Marina és poca i s’hauria d’ampliar al c. Boia i c. Any dels Negats. 

Ja està previst augmentar les places de zona verda en aquesta zona. 

 

El bus exprés que va a Barcelona hauria de baixar fins a Mar. 

 

La zona verda que es farà al barri no hauria de ser com la de Ribes Roges, que permet 

als no veïns aparcar a preu de zona blava. 

La zona verda del barri de Mar està previst que sigui el proper estiu amb el mateix règim 

que Ribes Roges: zona verda preferent i, per tant, amb possibilitat per estacionar els no 

veïns pagant.  

 

Cal més informació de com funcionen les zones verdes. Un dia hi va aparcar i en no ser 

de la seva zona, la van multar. 

Es va fer una bustiada informativa a tot el veïnat. S’haurà de fer una altra de reforç. 

 

Caldria preveure en les intervencions que es fan al barri, posar punts de recàrrega de 

vehicles elèctrics. 

Està previst que es vagin posant. 

 

Els autobusos que baixen per la rambla Samà van molt ràpid i fan molt soroll, 

especialment els de l’empresa Plana. 

 

Els passos sota via s’inunden molt quan plou.  

No és habitual que s’inundin tots perquè el de Magdalena Miró no sol inundar-se. 

 

Les bicis i patinets circulen molt ràpid.  

 

Es demana el trasllat del espai per a gossos del c. Àncora. 
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A c. Àncora 1 hi ha un aparcament de motos sota un edifici de pisos que fa molt soroll. 

 

Al c. Àncora amb rambla Principal s’hauria de posar unes bandes sonores per reduir la 

velocitat. 

Des del servei de Serveis Viaris i Mobilitat ens informen que ja s’han fet una sèrie 
d’actuacions per reduir la velocitat dels vehicles en aquesta cruïlla i millorar la seguretat 
dels vianants, consistents a estretir l’amplada de pas dels vehicles amb la instal·lació 
d’elements de mobiliari urbà. Es consideren prioritàries aquest tipus de mesures, sempre 
que es pugui i siguin efectives, davant de la instal·lació de bandes reductores de velocitat 
que provoquen problemes de sorolls.  
  

Al final del c. del Gas i s’ha de girar a l’esquerra hi ha poca visibilitat. 

Una vegada feta la revisió de la zona, des del servei tècnic de Serveis Viaris i Mobilitat 
es considera que la visibilitat és bona per la regulació de la cruïlla amb STOP. A la dreta 
hi ha un espai amb aparcament per motos més endins del límit de la línia de detenció, 
espai que afavoreix la visibilitat.  
 

Per creuar de la rambla de la Pau al passeig els cotxes van molt ràpid i caldria repintar 

el pas de vianants. 

 

VIA PÚBLICA 

Al pont sota la via de la ronda Ibèrica s’hauria de posar una tanca de protecció  a la 

vorera. 

 

Dins la plaça Vilanova Port hi ha un tros de terreny sense edificar que està ple d’herbes 

i amb un mur que està caient. 

 

A l’alçada de rambla de la Pau 87, hi ha una accés a la plaça interior amb escales i una 

rampa molt pronunciada que no permet l’accés a persones amb minusvàlua a la 

farmàcia. 

 

Al final del c. Canàries hi ha una plaça que està molt malament, plena d’excrements, un 

parc infantil... 

Cada dia es realitza una neteja manual de la plaça , i un rentat cada setmana amb aigua 
a pressió. 
La plaça es troba en un estat molt òptim de neteja, però com passa en altres places es 
detecta sovint alguns excrements de gossos, normalment de la gent que deixa anar el 
gos sense lliga aprofitant l’espai obert de la plaça. 
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Comentarem la demanda a la concessionària per tal que tingui coneixement del fets, tot 
i així, donada la presència d’una terrassa d’un bar, aquest espai es troba molt ben 
custodiat i amb un índexs de neteja molt bons. 
 

GOSSOS 

A la rambla de la Pau al costat de l’escola hi ha un espai per a gossos que s’hauria de 

netejar perquè fa molta pudor. La gent no recull els excrements i fan pudor. 

 

CIVISME 

En general el c. Pere Jacas pateix molt els soroll que provoca la Fira, el Tingladu, la 

Daurada... però el pitjor és als aparells de gimnàstica que hi ha davant l’edifici de les 

calderes. Els joves s’hi estan fins les 4 de la matinada amb la música molt alta. Avisen 

a la policia i quan venen marxen però després tornen. Alguns veïns esperen cita amb 

l’Ajuntament des de l’agost però no els han dit res. 

Aquest esport té molt d’èxit i és interessant que els joves facin activitat física. El que cal 

és que no posin música a partir d’una hora prudent. 

 

Queixes del Tingladu perquè els veïns es passen 4 dies sense dormir. Especialment dur 

és que el diumenge acabi a les 4 de la matinada. 

El Tingladu només són quatre dies l’any i es prenen totes les mesures i es compleix 

acústicament. 

 

La policia es percep com a absent i quan hi és no actua correctament. 

Al llarg de l’any 2018, la Policia Local ha realitzat un total de 3.002 intervencions al Barri 

de Baix a Mar, essent el barri amb més intervencions i junt amb el Barri del Centre Vila 

el de més presència d’efectius de la Policia Local. 

 

La sortida d’emergència del local de la Confraria dóna a una plaça interior on hi ha uns 

sense sostre que dormen allà amb uns matalassos, i hi orinen, etc. i fa molta pudor. 

La Policia Local ha realitzat la corresponent identificació de les persones que pernocten 

a la plaça i ha fet el corresponent informe al departament de Serveis Socials d’aquest 

ajuntament, així com al departament de Serveis Viaris per tal que es procedeixi de forma 

periòdica a la neteja de la zona. 
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Al pas sota la via de la rambla hi ha senyalització de baixar de la bicicleta però no es 

respecta. La policia els va dir que no era d’obligat compliment. 

El senyal és d’obligat compliment. S’avisarà a la Policia Local que en facin seguiment i 

s’hi posaran uns dies els agents cívics. 

 

Les places de pàrquing de minusvàlid estan sempre ocupades. La policia hauria de posar 

més multes. 

 

ENLLUMENAT 

L’enllumenat a la zona de l’Institut Baix a Mar no va bé, especialment en direcció al pont. 

Des de serveis Viaris informen que s’ha reparat l’enllumenat d’aquesta zona i de la Ronda 

Europa. 

AC. Àncora 16 hi ha un fanal fos 

El fanal ja està en funcionament. 

 

VARIS 

L’edifici calderes s’hauria d’arreglar i donar-li servei. L’AV té la proposta de fer-ne un 

equipament com a centre cívic, biblioteca... 

 

La informació per aquesta trobada amb l’alcaldessa no s’ha rebut bé a tot el barri. 

En principi s’ha fet repartiment en bustiada a tot el barri. 

 

Es detecta que hi ha màfies que busquen pisos per després ocupar-los. 

Aquests temes s’han de denunciar i en cas de dubte parlar amb l’Oficina d’Habitatge. 

 

Es demana que s’informi a la ciutadania del risc de càncer per les emissions de benzè de 

l’empresa Componentes. 

 

Els talls en l’accés a l’estació per la banda de Mar són continus. 

 

 

 
Darrera actualització 
21 de febrer de 2019 


