
 

 

 

 

Data i lloc: Dimecres 6 de novembre de 2013 a l’Auditori  
Durada de la sessió: 19:30 h – 21:30 h  
Assistència: 44 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras i Marijó Riba   

 

 

 

1 

L’ALCALDESSA AL BARRI DE LES CASERNES 
Recull de la sessió 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE LES CASERNES 

 
MALES OLORS A CAUSA DEL TORRENT  

Queixes per les males olors del Torrent. S’hauria de netejar més sovint, abans que arribin les 

queixes veïnals. 

El Torrent és responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Qualsevol actuació ha de 

ser amb el seu consentiment i, habitualment, amb un projecte previ. En tot cas, no permetrien 

la plantació de plantes arbustives llenyoses o arbrat ni a les parets ni a la llera.  

 

Un veí que va treballar molts anys a Clavegueres de Barcelona, proposa alguna solució. 

L’alcaldessa demana poder parlar amb ell perquè ens ho expliqui. 

S’ha mantingut una reunió amb el veí i diversos tècnics municipals. El veí va proposar col·locar 

una mena de cortina amb unes tires de plàstic semirígides per disminuir les olors. Aquestes 

tires tancarien l’entrada del torrent, haurien de ser flexibles per deixar passar l’aigua, i rígides 

per no deixar passar les olors. Se li comenta que s’hauria d’estudiar la viabilitat d’aquesta 

proposta. A part d’estudiar el cost  i l’efectivitat tècnica, s’hauria de comptar amb el vist-i-plau 

de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que és l’organisme que hauria d’autoritzar qualsevol 

actuació al Torrent. Finalment, els serveis tècnics municipals comuniquen que l’ACA  impedeix 

la col·locació de qualsevol element a la llera del torrent que pugui obstaculitzar la baixada  

d’aigua.  

 

 

SOROLLS NOCTURNS 

El veïnat destaca la problemàtica de les molèsties que provoquen l’Ateneu i els Bordegassos 

(especialment dimarts i divendres nit, que és quan assagen). Gent al carrer, begudes al carrer. 

Des de la Policia Local informen que els divendres, dia d’assaig dels Bordegassos, sempre hi ha 

gent que entra i surt, i a l’acabar l’assaig sempre pot haver gent que parla a la porta, però no 

han tingut cap queixa al respecte. Respecte de l’Ateneu, només es tenen queixes dels dies 

3,4,5 d’agost, per la Festa Major. 

 

També hi ha un grup de persones que cada nit i cada matí es reuneixen a la plaça de les 

Casernes amb els seus gossos i provoquen molèsties (soroll i animals deslligats). 

Des de la Policia Local informen que no consta cap queixa en aquest sentit.  
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CLUB DE FUMADORS DE CANNABIS 

Els veïns denuncien que aquest club pot portar alguns problemes especialment perquè els 

associats es concentren a l’espai públic i això comporta queixes veïnals. Han enviat diverses 

cartes a l’alcaldessa.  

El departament d’Urbanisme s’ha posat en contacte amb la veïna que va queixar-se de 

l’associació de fumadors de cànnabis. En primer lloc, destacar que el Govern té molt clar que no 

es volen donar llicències o autoritzacions per  aquest tipus d’establiments al municipi.   

 

Des del servei d’Urbanisme s’ha treballat per plantejar una suspensió de llicències per un 

termini mínim d’un any, temps que l’Ajuntament utilitzarà per fer l’estudi de condicions i 

emplaçaments. Un cop es disposi de la suspensió de les llicències es traspassarà  a la Policia 

Local, perquè juntament amb els Mossos d’Esquadra, facin aquelles intervencions que es 

creguin necessàries. 

 

 

JARDINS MAL CUIDATS  

El veïnat pensa que la plaça de les Casernes té poc manteniment, els jardins no estan cuidats i 

hi ha grafits i brutícia. 

El reg es fa mitjançat un sistema automatitzat durant la nit i es considera correcte.  Si és cert 

que actualment manquen 22 plantes arbustives i 3 arbres. Aquestes reposicions estan pendents 

de pressupost.  

 

Proposen que es tanqui la zona infantil amb una tanca per 

evitar que els gossos puguin accedir al sorral i l’embrutin. 

L’actual Ordenança de Tinença d’Animals obliga als 

propietaris a portar-los permanentment lligats, excepte en 

llocs habilitats. El propietari ha d’evitar l’accés a qualsevol 

zona de jocs infantils, atenent a la senyalització de prohibició de gossos, senyalització que totes 

les zones de jocs infantils disposen.  

 

Respecte el tancament de la zona infantil, informen que 

actualment, les zones de joc es tanquen per un tema de 

seguretat en zones properes a vies de circulació ràpida de 

vehicles. En aquest cas, no es presenta un perill respecte el 

vial de circulació més proper. Pel que fa als gossos, ja s’ha 

comprovat que en aquest cas el tancament és inefectiu, 

bàsicament perquè no es té cura de tancar les portes. 
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Finalment, destacar que la zona de joc de la plaça de les Casernes està configurada d’acord 

amb els criteris de disseny emprats en la urbanització del conjunt de la plaça. Tancar aquest 

recinte de forma contundent entraria en discordança amb els criteris  esmentats o obligaria a 

una reforma total del recinte. 

 

CIRCULACIÓ 

Al carrer Sta. Magdalena cantonada amb el carrer Duc de la Victòria hi ha un pas de vianants 

que consideren perillós per la velocitat en que circulen els vehicles que pugen pel carrer de Sta. 

Magdalena.  

El Raval de Santa Magdalena entre el carrer de les Casernes i el 

carrer de Barcelona ha estat objecte d'una intervenció de millora 

que ha endreçat aquest espai seguint criteris urbanístics i de 

mobilitat. Entre les millores realitzades destaquen la creació de 

recorreguts per a vianants, senyalitzats horitzontalment 

mitjançant pintura a la via; pilones i passos de vianants als encreuaments de carrers. Així 

mateix també s'ha reubicat la parada de l'autobús urbà, amb la qual cosa s'ha aconseguit major 

visibilitat i accessibilitat per a les persones usuàries. 

 

La senyal d’STOP que hi ha al raval de la Pastera (lateral del torrent, costat hospital) no es veu 

bé perquè el tapa els arbres i és perillós. 

Es proposa canviar de costat o duplicar la senyal d’STOP, però des 

del departament de Mobilitat es comunica que no ho permet la 

normativa.  

 

També en aquest carrer hi ha vehicles aparcats, tot i les 

indicacions. 

Al costat dret de l’accés al raval hi ha senyalització de prohibició d’estacionament i al costat 

esquerra hi ha senyalització de prohibició de parada i estacionament. D’acord amb el Reglament 

de Circulació tota senyal és d’aplicació a tota l’amplada de la calçada on estiguin autoritzades. 

 

Una veïna es queixa que cada dia a les 8 del matí i a les 11 de la nit passen les ambulàncies per  

la Rda. Ibèrica amb les sirenes en marxa.  El guàrdia de barri n’està informat. 

La Policia Local informa que s’ha parlat amb l’empresa concessionària per recordar que només 

es poden utilitzar els senyals acústics i lluminosos en cas d’emergència.  
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Necessitat de posar un embornal a l’avinguda Vilafranca amb la ronda Ibèrica per poder 

absorbir la gran quantitat d’aigua que baixa i dificulta el pas de vianants.  

Al desembre de 2014 s’ha realitzat  aquesta intervenció. 
 

ARBRAT  

S’han després uns matolls (marge) del raval de la Pastera (lateral del torrent, costat hospital) i 

suposen un perill 

En visita realitzada després de la intervenció dels jardiners en la retallada d’herbes i arbustos 

de la llera i dels marges, no es va observar cap despreniment de plantes. El que es va trobar, 

però, va ser una part de la tanca que delimitava aquest vial caiguda, probablement per impacte 

d’algun vehicle. El dia 21 de novembre de 2013 s’instal·len unes tanques noves.  

 

Es reguen poc els arbres de la Pl. Casernes. 

Els arbres de la plaça disposen d’un sistema de reg automatitzat. Al estar soterrat no és visible i 

pot donar aquesta sensació. Des de l’any passat en el període hivernal, es tanquen tots els 

sistemes de reg, inclosos aquests, no obstant en cas de necessitat per sequera extrema s’obren 

puntualment.  

 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ  

Al carrer Masia d’en Frederic, i un tros d’Ausiàs Marc,  els llums estan per sobre dels arbres i a 

més alguns no funcionen. 

Es va passar l’avís a SECE, concessionària del sector. El dia 13 de novembre es va fer una 

comprovació i tot el tram funciona correctament.  

Pel que fa a la poda de l’arbrat, el 12 de desembre de 2013 es van podar els arbres de la 

rambla de Pep Ventura i els dels jardins de davant del Caprabo. Les moreres més properes a les 

vivendes es van podar la setmana del 19 al 22 de novembre, poda que es fa anualment, 

deixant els fanals  completament lliures.  La resta d’arbres que afecten a l’altre grup de fanals 

es van podar l’any passat i no tenen cap afectació en aquest moments.  

 
El passatge Llimonet està molt fosc. 

Des del departament de Serveis Viaris es van detectar els punts que per algun problema no 

tenen línia. El dia 5 de desembre de 2013 es va millorar l’enllumenat del carrer Llimonet (tram 

del carrer Duc de la Victòria i el carrer de la Pastera). Concretament mancaven tres punts de 

llum a la part central d'aquest  carrer que no tenien línia. 

 

Alguns punts del carrer prolongació de Sta. Magdalena estan poc il·luminats. 

El dia 27 de novembre de 2013 es van canviar les làmpades del sector que estaven esgotades.  
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CONTENIDORS 

Demanen si és possible canviar anualment la ubicació dels contenidors o reprogramar els 

horaris de recollida. 

La ubicació actual dels contenidors soterrats és molt difícil de modificar ja que suposa una 

inversió significativa. La resta de contenidors s’han planificat tenint en compte causar els 

mínims problemes al veïnat.  

 

Pel que fa a la freqüència de la recollida està basada en un horari on es minimitzen les 

molèsties veïnals, de circulació i d’activitat comercial. Tant la recollida de Rebuig com la 

d’Orgànica es realitza en horari nocturn, ja que són fraccions susceptibles a olors i s’han de 

retirar cada dia, evitant la densitat de circulació que pot implicar un retard en la prestació del 

100% del servei. Pel que fa a la recollida de les altres fraccions de selectiva (vidre, paper i 

envasos) es realitza dins l’horari de matí de 06 a 12:45h; qualsevol modificació d’aquesta 

freqüència suposa entrar en conflicte amb la recollida de rebuig i orgànica, a banda de coincidir 

amb les hores de major afluència de vianants en l’horari de tarda. 

 

APARCAMENT CORREUS  

Un veí vol saber si els vehicles de Correus, tot i tenir un 

aparcament amb horari limitat, poden aparcar tot el dia. 

També es queixa del soroll que es produeix a les hores de 

càrrega i descàrrega.  

S’ha traslladat la demanda al departament de Mobilitat de 

l’Ajuntament que negociarà amb Correus per tal de 

resoldre aquest problema.    

 

GOSSOS 

Es destaca la problemàtica dels excrements de gossos. 

L’alcaldessa diu que s’està treballant l’Ordenança de 

Civisme per poder sancionar.   

 

Destaquen els jardins del davant de l’Auditori que 

s’utilitzen com a pipi-can. Caldria senyalitzar-ho. 

El dia 19 de novembre de 2013 es va instal·lar una placa 

d’obligació de recollida al fanal situat davant de l’Auditori, en el parterre que s’utilitza 

indegudament per part dels propietaris dels gossos. Destacar també que ja s’ha aprovat 
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l’Ordenança de Tinença responsable d’animals. Actualment, s’està fent una campanya 

informativa amb els propietaris dels animals i posteriorment la policia local ja podrà sancionar. 

També explica que els pipicans petits no són la solució, perquè són zones brutes, però que 

s’està negociant per fer una zona tancada com la que hi ha al parc d’Enveja a la zona de baix a 

mar. 

 

SOLAR BRUT 

Quan tallen els esbarzers del c. Masia d’en Frederic, no recullen la poda. 

Des del departament de Serveis Viaris es considera que es tractaria d’un fet puntual, donat que 

el personal de jardineria recull les restes de les desbrossades de tanques i branques per norma. 

En tot cas, s’ha demanat a l’empresa que recordi l’obligació de recollir les restes de les feines 

d’aquest tipus que es realitzen a la nostra ciutat , amb la confiança que no es repetirà. 

 

COMPANYIA D’AIGÜES  

Un veí demana com és que al carrer Olesa de Bonesvalls 1-3 no tenen prou pressió d’aigua per 

poder prescindir de les bombes. 

Des dels serveis tècnics de la Companyia d’Aigües, ens informen que aquesta incidència s’ha 

resolt. 

 

MOBILIARI  

Els bancs de la rambla Principal estan massa baixos. Mirar si estan a la mida. 

L’alçada dels bancs és la correcta, entre 40 i 45 cm. Però al ser del model romàntic que no 

disposa de braços a ambdós costats, la dificultat per les persones amb problemes de mobilitat 

és més gran. Aquest és el motiu pel qual des de fa uns anys la renovació dels bancs existents 

sempre s’efectua amb models que disposin de braços per facilitar l’ús a qualsevol persona, 

independentment de la seva mobilitat.  

 

CASA DETERIORADA 

Al carrer Calva hi ha una casa que està molt deteriorada. Hi ha una balla de l’ajuntament fa 

molt de temps. 

El dia 7 de novembre de 2013 es van iniciar els treballs d’enderroc d’aquest immoble. 

 

 

 

Darrera actualització  
25 de març de 2015 


