
 
 
 
 
 
Data i lloc: Dimecres 27 de novembre de 2013 al Centre Cívic la Geltrú  
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE LA GELTRÚ 
Recull de la sessió 

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE LA GELTRÚ 

 

ESTAT DELS CARRERS I PLACES 

 

El veïnat es queixa de l’estat de la plaça del Portal de Sitges.  

El dia 20 de gener de 2014 s’ha iniciat una intervenció al Portal de Sitges que consisteix en la 

substitució de la terra per sauló en un total de 1400m2, la neteja d’herbes, la plantació de 7 

arbres i la col·locació de morter en tot els punts on falten peces de paviment.  

 

Queixes per la zona del carrer de Santa Gertrudis, Santa Maria, de 

la Creu i Sínies pels sots.  

Al mes de gener de 2015, dins de les microactuacions a la ciutat, 

s’han realitzat treballs d’asfalt en aquests carrers. 

 

Al carrer de les Sínies es va fer, damunt del passeig, una rampa 

de ciment perquè els camions poguessin accedir a l’obra d’uns 

blocs de pisos. L’obra està aturada i no han tret la rampa. 

S’ha traslladat la demanda a l’empresa promotora perquè ho 

solucionin. 

 

També comenten que es va pintar una zona groga que prohibeix 

aparcar en aquest carrer perquè els camions poguessin girar , i 

ara no té sentit. 

El dia 14 de gener es va esborrar la senyalització horitzontal groga per tal d’eliminar la 

problemàtica del gir dels camions en motiu de l’obra que ha finalitzat. 
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Al carrer de les Sínies hi ha un tros que no hi ha vorera, el tros de la Sínia. 

El PERI Casernes afecta aquesta zona, per aquest motiu 

actualment no es pot fer ara cap intervenció. 

 

A la plaça del costat de l’IMET hi ha un tros de tanca 

trencada. 

El dia 30 de gener de 2014 es repara la tanca  

 

 

El carrer Cristòfol Raventós està ple de sots a causa de les obres que s’estan fent (Hisenda). Hi 

treballen grues molt grosses que deterioren l’asfalt.  

Des de Serveis Viaris informen que en el moment de finalitzar les obres 

s’han fet les reparacions. 

 

També hi ha un petit sot a la calçada, a l’alçada del carrer de Josep Pers i 

Ricart, però no influeix a la zona de vianants, i segurament no es pot 

imputar a l’obra, ja que la calçada ha de tenir la suficient fermesa com per 

poder aguantar el pes d’un camió. 

 

RATES  

El veïnat es queixa que a la plaça de la Ciència hi ha rates i que a vegades la plaça no es tanca 

o no sobre. També que tot i que no hi poden entrar gossos hi entren.  

La Policia Local tanca la plaça a la nit i els operaris de neteja la obren. Si algun dia puntualment 

no es fa, els veïns i veïnes  avisen i s’hi va de seguida. Respecte les rates, el dia 29 de gener 

s’ha fet un tractament de desratització de la plaça. 

 

NETEJA VIÀRIA 

El veïnat comenta que en general el barri està molt brut. 

El barri de la Geltrú es neteja amb una freqüència diària i s’escombra dissabte al matí alhora 

que es fa un servei especial de baldeig amb aigua els diumenges al matí per l'activitat nocturna 

de la nit anterior. 

 

Al carrer Barcelona està molt bruta la zona de contenidors. Netegen la vorera dels nombres 

senars però els nombres parells no (núm. 24)  
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El carrer Barcelona es neteja de manera diària; com també, es realitza la recollida i neteja dels 

contenidors que existeixen. No hi ha constància de cap queixa ni incidència al respecte. 

 

La plaça Verger del Mestre Montserrat està molt bruta, la gespa artificial està arrencada, la font 

no para de gotejar. 

La plaça es neteja amb una freqüència diària com la resta del barri. Pel que fa a la demanda de 

la font i la gespa, s’ha trasllat al serveis corresponents.  

 

Proposta de recollida domiciliària d’escombraries a la part antiga per tal de disminuir la pressió 

de la resta de contenidors. 

Es va presentar un projecte de servei porta a porta de recollida selectiva que està en estudi 

actualment, és un projecte amb un cost molt elevat. 

 

Comenten que han trobat que en els darrers anys ha empitjorat el servei de neteja. 

Tot i la reestructuració de la freqüència de pas del servei de neteja en alguns barris, a la Geltrú 

els serveis que es destinen s’han mantingut. El barri de la Geltrú, estadísticament és un dels 

barris on menys avisos de neteja i queixes s’han rebut durant aquests últims anys. 

 

IL·LUMINACIÓ  

Al final del carrer Sta. Gertrudis es va tirar en terra una casa i ara 

hi manca il·luminació. 

Ja s’ha instal·lat un focus.  

 

El carrer Providència / Rbla. Castell està molt fosc. 

El dia 9 de gener de 2014 s’han substituït les làmpades esgotades.  

 

MOBILITAT 

Al carrer de les Sínies, amb carrer Duc de la Victòria, aniria bé un mirall per poder veure els 

cotxes que pugen pel carrer Sta. Magdalena. 

 

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 
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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. 

 

Al carrer Sta. Gertrudis, amb carrer Barcelona, hi havia un mirall que facilitava veure els cotxes 

que baixen pel carrer Barcelona i es podria reposar. Ara no hi és per no facilitar als vehicles que 

girin carrer Barcelona amunt.  

Durant el mes d’agost de 2014 s’ha instal·lat el mirall. 

 

A la rambla Exposició, davant la Nau, la parada de bus queda damunt del pas de vianants. 

El mes de febrer es va traslladar la senyalització de la parada L3 

Rbla. Exposició-Ventosa i roig uns metres costat Cubelles perquè 

estigués situada a l’inici de la parada. També es va pintar parada 

bus a la calçada amb franja continua de color groc de 15 m. de 

llargària (aprox.) i 0.08 d’amplada. 

  

A la plaça de la Peixateria, es van fer unes obres a l’aparcament i 

es van retirar les boles de granit. Els cotxes aparquen damunt la plaça. 

Des del servei de Mobilitat informen que no es col·locaran les boles perquè no compleixen 

normativa d'accessibilitat. En el seu lloc s’instal·len pilones com les situades més amunt. 

 

GOSSOS 

Proposta de fer un pipi-can (com el de St Joan) als terrenys del costat de l’escola St Jordi, per 

exemple. 

La proposta s’està valorant tècnicament.  

 

DELINQÜÈNCIA AL BARRI 

Es detecten grups de persones conflictives al voltant del castell i es fan botellons els caps de 

setmana 

S’ha traslladat la demanda a la Policia Local i hi passaran més sovint per intentar minimitzar les 

molèsties que s’ocasionen.  
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IMMOBLES DETERIORATS 

El veïnat de la Geltrú es queixa del mal estat de diverses cases del barri.  

S’ha traslladat al departament d’Urbanisme totes les adreces de les finques que es van 

comentar. En concret, a la casa del carrer Bonaire s’ha anat a fer una inspecció i no està en 

estat ruïnós. En els altres casos s’està mirant si hi ha expedients oberts i sinó és així, si hi ha 

motius per obrir-los.  

 

SOROLLS EN UN BAR MUSICAL  

Un grup de veïns/veïnes afectats per les molèsties que provoca un bar musical del carrer 

Correu expliquen la seva situació. Diuen que des de fa unes setmanes tornen a sentir la música.  

El local compleix amb els horaris permesos segons la seva llicència. Així mateix, tal i com s’ha 

comentat en els dos casos anteriors, l’Ajuntament i el Gremi estan treballant per minimitzar les 

molèsties que poden causar aquests establiments en el veïnat.  

 

ESCOLA SANT JORDI/PASÍFAE 

L’AMPA farà arribar a l’alcaldessa els escrits que han presentant al departament per demanar la 

incorporació d’un tècnic que no es va suplir.  

 

AVINGUDA PENEDÈS 

Davant del centre de dia hi ha una zona reservada d’aparcament massa gran. 

El servei de mobilitat informa que les dimensions de la zona reservada compleix la normativa 

tenint en compte que és utilitzat per serveis de transport sanitari. 

 

Un veí demana 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.  

 

 

 
 
 
 
 

Darrera actualització  
3 de juny de 2015 

 


