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L’ALCALDESSA AL BARRI DE LA GELTRÚ 
Recull de la sessió 

 

CIVISME 

En general els assistents es queixen de la manca de civisme i de la brutícia als carrers, voreres i 

places i parcs del barri pels excrements i orins dels gossos, en especial a la plaça del Portal de 

Sitges i al carrer Cristòfol Raventós. 

L’alcaldessa explica que s’està fent un diagnòstic sobre els resultats de l’aplicació de 

l’Ordenança de Civisme perquè s’està veient que no ha tingut els efectes previstos.   

També s’està estudiant un nou espai de sociabilització d’animals a la Geltrú que se sumaria 

amb els existents a la Torre d’Enveja i al de la zona de Baix a Mar. 

 
Un veí pregunta quan tornarà a haver-hi platja pels gossos a la ciutat. 

L’alcaldessa explica que fa dos estius es va intentar però no va funcionar, va provocar moltes 

queixes. S’estudia la possibilitat de fer-ho de nou però no serà fàcil. 

 
Un veí pregunta si hi ha algun projecte per posar càmeres a la ciutat i així controlar els actes 

incívics. 

L’alcaldessa explica que es va intentar posar càmeres en unes zones conflictives de la ciutat per 

regular el trànsit i es van haver de retirar per les queixes veïnals. 

 

Un veí pregunta què poden fer els veïns contra l’incivisme? 

 
JARDINERIA 

Les jardineres que hi ha a la rambla Castell, en el tros que puja cap al carrer de la Muralla, 

estan molt abandonades. Es podria posar algun element que impedís que els gossos 

trepitgessin les plantes i replantar-ho de nou.  

S’ha passat l’avís al servei de Jardineria. 

 

IL·LUMINACIÓ 

A l’avinguda Penedès, davant del número 14-16, entre les dues terrasses, hi ha un fanal que es 

va reparar el cablejat de la base però la llum no funciona.  

La Unitat de Serveis Municipals ha resolt l’avaria. 
  
Als carrers del casc antic de la Geltrú, on hi ha problemes amb l’oci nocturn, s’apaguen ells 

llums a les 12 de la nit i això facilita l’incivisme. 

Des de Serveis Viaris ens comuniquen que han retirat la reducció nocturna de l’enllumenat. Això 

vol dir que a partir de les 12 h dela nit ja no s’apagarà un 33% d’enllumenat de la zona. 
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Els fanals del carrer Sta. Gertrudis són molt antics i alguns tenen els vidres trencats. No es 

reposen perquè ja no n’hi ha. Demanen que canviïn la il·luminació d’aquest carrer. 

Des dels serveis Tècnics Municipals informen que aquesta petició l'atendrà l'empresa 

que ha guanyat el concurs un cop estigui operativa. 

 

NETEJA 

Els veïns del portal de Sitges demanen si es podria netejar més sovint la plaça i fer, 

periòdicament un canvi de sorra per obtenir més higiene. 

S’està estudiant una actuació en aquesta plaça amb la plantació de més arbres. Això sumat al 

nou espai de sociabilització d’animals a la Geltrú previst per l’any vinent, descongestionarà el 

nombre de gossos a la plaça. Actualment ja hi ha un reforç de brigada de neteja (“brigada 

canina”). Canviar la sorra és econòmicament molt costós, tot i així s’ha passat l’avís a 

l’empresa concessionària del servei de neteja que ens comunica que farà un reforç diari de 

neteja de la plaça. 

El carrer Sta. Gertrudis ha esdevingut un carrer de pas per les persones que van amb els seus 

gossos a la rambla St Jordi o a l’escola i ha augmentat la brutícia. Es demana que es reforci 

perquè es troben molts excrements de gos. 

S’ha passat l’avís a l’empresa concessionària del servei de neteja  i ens comunica que es farà 

escombrada manual de dilluns a dissabte i amb aigua els dijous matí. Tot i així la brigada 

canina passarà tots els dimarts i divendres tarda. 

 
A la rambla Castell, prop de l’avinguda Garraf hi havia 5 contenidors i prop del carrer 

Providència 3 més. Es va reestructurar i ara entre els números 56 i 62 de la rambla n’hi ha 6 i 

és excessiu perquè provoca molta brutícia. Demanen que es puguin separar, posar-ne 3 i 3 per 

exemple, tal i com està en el tram de la rambla Castell entre els números 94 i 98. 

S’ha passat l’avís als serveis tècnics municipals. 
 

 

VIA PÚBLICA 

El tros final de la baixada del Cinto la calçada continua  

enfonsada. 

Des dels Serveis Viaris ens comuniquen que aquesta incidència 

la tenen detectada i es repararà tan aviat com sigui possible. 
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Les voreres i la calçada del carrer Providència  a l’alçada del carrer Ivern i també de la rambla 

del Castell estan en molt mal estat. 

S’ha passat l’avís als serveis tècnics municipals. 
 

Al carrer Unió, a l’alçada de la plaça del Pou, hi ha dos passos de vianants que estan molt junts. 

El primer, en sentit de pujada, anava molt bé per les persones que baixaven de l’autobús però 

les línies són molt poc visibles i a més a sobre s’hi ha posat els contenidors. El segon, davant 

l’estanc, queda tapat pels contenidors i els cotxes que pugen pel carrer Unió no veuen als 

vianants fins que estan gairebé sobre el pas de vianants.  

Des de Serveis Viaris ens comuniquen que el primer pas de vianants es va anul·lar. Només 

existeix un pas de vianants, que és el què està davant l'estanc 

 

Uns veïns del passatge del Garraf denuncien l’estat en que es troba aquest carrer. Està 

enfangat, hi ha problemes per poder accedir amb cotxe i l’ajuntament els demana que paguin 

gual.  

 

Avinguda Garraf, 50-52, a la terrassa del pàrquing hi posen menjar per gats. 

 

 

Es demana si està previst fer alguna actuació al final del carrer Barcelona, encreuament amb 

carrer Bonaire i carrer de la Creu. 

L’alcaldessa explica que s’està treballant en un projecte per millorar l’accessibilitat i seguretat 

en aquest punt. Està previst per finals d’any. 

 

Un veí torna a demanar quan s’obrirà el terreny que hi ha en front del c. de Sales i Vidal per 

poder accedir a la rambla de St. Jordi 

Aquesta intervenció està a la llista d’actuacions i es realitzarà quan pressupostàriament sigui 

possible.  

 

Les reixes de clavegueram de sota les voltes de la plaça Peixateria estan trencades i molt 

brutes. 

Des de la Companyia d’Aigües ens informen que quedarà resolt en breu. 
 

A la carretera general davant de la Guardia Civil i Neàpolis no hi ha cap semàfor que reguli el 

trànsit i el pas de vianants està despintat.  
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Aquesta actuació a la via pública queda emplaçada per ser tractada a la Ponència 

Tècnica de Circulació i sol·licitar un projecte d'adequació 

de la cruïlla de l'Esperança. 

Per altra banda, properament es repintarà el pas de 

vianants que hi ha al carrer de Ll. M. Xirinacs. 

 

Una veïna es queixa que les voreres de l’avinguda Eduard 

Toldrà estan enfonsades perquè la xarxa de clavegueram és 

molt antiga. 

Des dels serveis tècnics municipals comuniquen que han anat a inspeccionar aquestes voreres i 

tècnicament es considera que no requereixen una intervenció immediata.  
 

Al carrer Sta. Magdalena, en el tram entre la plaça del Pou i el carrer Barcelona, la vorera és 

molt estreta i a més hi ha un pal de cablejat elèctric que encara dificulta més el pas als 

vianants que es podria encastar per millorar la situació. 

Els serveis Tècnics Municipals informen que aquest element és una conversió de cablejat aeri a 

soterrat i pertany a Endesa.  

 

Uns veïns pregunten com és que, en fer-se l’obra privada nova de la rambla Sant Jordi 

cantonada amb el carrer Cristòfol Raventós, no s’ha demanat que respectessin una vorera més 

ampla. 

 

Al carrer de l’Argenteria, la Fonda del Cinto instal·la una terrassa a la via pública que impedeix 

el possible pas de vehicles d’emergència. 

S’ha passat l’avís als serveis tècnics municipals. 

 

Un veí expressa la seva preocupació per l’excés de velocitat dels vehicles que circulen pel carrer 

de la Creu. A l’encreuament amb el carrer Sta. Maria hi ha una senyal d’stop que molts no 

respecten i representa un perill pels vianants o vehicles que baixen pel carrer de Sta. Maria. 

Demana si es podria posar alguna mesura per controlar la velocitat. 

S’ha pintat una línia de detenció al carrer de la Creu, 4, cantonada amb el carrer de Sta. Maria i 

la paraula STOP al paviment 

 

AUTOBÚS 

Un veí pregunta si es tornaran a restablir les línies 3 i 4 del bus urbà. Si fos així demana que es 

tinguin en compte algunes peticions: 
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• Les dues parades de la rambla St Jordi estaven molt juntes i creu que la que hi ha a 

l’alçada de l’escola St. Jordi provocava problemes de mobilitat donat que a les hores 

d’entrada i sortida dels nens i nenes de l’escola allà hi aparquen els cotxes en doble fila.  

• Pensar la possibilitat que aquesta línia de bus vagi fins l’hospital St Antoni Abad. 

L’alcaldessa explica que s’han hagut de suspendre les línies 3 i 4 del bus per una sentència 

judicial de 30 de setembre. L’endemà es van fer les modificacions necessàries i d’urgència per 

no interrompre la mobilitat a la ciutat. És una mesura provisional i s’està treballant per trobar 

una solució definitiva. 

 

Una veïna demana si, quan es restableixin les línies de bus, es pot tenir en compte passar la 

parada de la rambla Exposició enfront del número 77 a la zona de la mateixa rambla on hi ha 

més habitatges (zona dels centres mèdics) i que el bus pugui donar la volta a la rotonda de la 

rambla amb el camí de Solicrup. També caldria tenir en compte, que a les persones que viuen 

en aquesta zona els correspon el CAPI Baix a Mar, i no hi ha servei de bus directe. 

S’ha passat aquesta informació als serveis tècnics municipals perquè ho puguin tenir en 

compte. 

 

OCI NOCTURN 

Aquesta és una preocupació general al barri. Els veïns es queixen que per les nits als carrers 

dels voltants de l’església i també a la pl. Peixateria s’hi fa “botellon” amb les molèsties per 

soroll i brutícia que comporta. Demanen més vigilància policial. 

S’ha passat aquesta inquietud del veïnat a la policia municipal. 

 

NETEJA 

Una veïna demana que es reforci el servei de neteja del carrer després de la celebració de 

casaments al castell de la Geltrú.   

S’ha passat l’avís a l’empresa concessionària del servei de neteja que ens comunica que s’avisa 

al personal de tarda que s’encarreguen del repàs de la neteja al centre. 

 

Un veí explica que diumenge es va fer la prova de Triatló i la platja presentava un estat 

lamentable fruit de la brossa que arrossega la riera. 

La regidora Blanca Albà explica que divendres es va fer una neteja però que les pluges 

posteriors van tornar a arrossegar  brutícia. Està previst fer una petita intervenció que haurà 

d’evitar que surti brutícia. 

 

El carrer de l’Argenteria no es neteja amb regularitat. 
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L’empresa concessionària del servei de neteja informa que és un sector on l’escombrada 

manual es fa a diari de dilluns a dissabte i dijous amb aigua a pressió als matins. Per les tardes 

es fa repàs i la brigada canina hi va els divendres, diumenges i festius.  

 

Un veí expressa la seva queixa de l’estat de brutícia en que queda el carrer Unió i Providències 

a la sortida dels nens i nenes de l’escola. Demana si per la tarda podria haver-hi un reforç de 

neteja. 

L’empresa concessionària del servei de neteja ens informa que han programat, en la seva 

planificació diària, passar per aquest carrer per fer un repàs de neteja, preferentment després 

de la sortida dels nenes de l’escola. 

 

ALTRES 

 

Un grup de veïnes dels pisos de protecció oficial de la plaça Peixateria expliquen la seva queixa 

perquè no tenen comptadors d’aigua i el subministrament va per aforament. Això els suposa 

una despesa d’aigua molt elevada. Demanen que es facin les gestions oportunes per poder-ho 

resoldre. 

Des de la Companyia d’Aigües informen que els habitatges dels números 1, 2 i 3 de la plaça del 

Portal de Sitges disposen de pressió suficient per anar amb aigua directa. Els números 4,5 i 6 

no, i la previsió és que es comencin a donar permisos quan tècnicament sigui possible. 

 

Al carrer Ravalet número 11 han donat permís per ensorrar la casa i els veïns dels costats estan 

preocupats pels efectes que això pot tenir als seus habitatges. Alguns tenen esquerdes.  

 

Un veí pregunta per quan està previst que se solucioni el problema de pressió d’aigua que 

tenen els veïns del Portal de Sitges.  

S’ha passat l’avís a la Companyia d’Aigües. 

 

Un veí pregunta perquè els avions sobrevolen la ciutat a tan baixa alçada.  

L’aeroport del Prat funciona amb vàries configuracions de pista segons les condicions 

climatològiques i segons les hores del dia. 

 

Normalment la configuració de pistes allunya de la nostra ciutat els avions que van o venen del 

Prat en l’horari diürn de 7 a 23h, però a vegades les condicions climatològiques no ho permeten 

i els avions que van a aterrar a l’aeroport circulen per sobre de Vilanova i la Geltrú seguint la 

costa i volen baix sobre les ciutats més properes a l’aeroport del Prat, con és el cas de, per 

exemple, Castelldefels a on causen molèsties molt perceptibles. 
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Es té constància també que aquest últim mes AENA ha hagut d’utilitzar molt sovint la 

configuració que porta els avions que aterren al Prat per sobre de la ciutat, anomenada 

configuració est, durant horari diürn.  

 

Una veïna demana per què no es prohibeix la circulació amb bicicletes i patinets per la rambla 

Principal. 

 

Un veí es queixa de les males olors que se senten molts dies a la Rambla St. Jordi. 

 
 

Darrera actualització  
17 de novembre de 2016 


