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Com a grup  i taller estable de recull i recuperació de la memòria quotidiana 

de la ciutat, volem aportar les nostres demandes que sol·licitaríem que es 

consideressin. 

Som un grup de dones que tenim present  demandes que creiem importants 

per la ciutat, però si n’haguéssim de destacar algunes, aquestes són les que 

ens afecten com a vianants.  Són moltes  les situacions que  ens preocupen 

quan caminem per la nostra ciutat. Voldríem destacar que les bicicletes, els 

patinets tradicionals, els patinets elèctrics, els gossos lligats als patinets i els 

gossos deslligats sense murrió ens dificulten la nostra normalitat diària. 

Tampoc no voldríem oblidar la falta de civisme en el recull de les deposicions, 

les quals fan que caminar per la nostra ciutat ens sembli , a vegades,  una 

autèntica cursa d’obstacles. 

Són peticions que fa temps que reivindiquem com a ciutadanes  de Vilanova 

i veiem que tot i les bones voluntats, no es fa efectiva una millora evident.  

 

La nostra Rambla és un lloc històric de passeig i de relax però, des de ja fa 

un temps, passejar per la rambla no és fàcil. Els nostres carrers tampoc no 

presenten una situació desitjable, molts amb voreres estretes o en mal estat. 

Som gent gran,  creiem que el present i el futur han de ser millors que temps 

passats, però a vegades la realitat actual no ens fa creure en que les coses 

milloren. Nosaltres per les pròpies dificultats de l’edat observem que aquestes 

anomalies ens poden provocar caigudes o afectar a la nostra autonomia.  

 

Afegim  un recordatori de com es controlaven les bicicletes a la nostra ciutat 

fa uns anys. Segur que en ple segle XXI, el control tindrà un altre format, 
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però la idea de la responsabilitat  i el civisme com a ciclista és la idea que 

volem  compartir. 

 

D’aquí que reiterem que les nostres peticions siguin escoltades i esmenades.  

 

 

 

 

 

 

 

Taller de la Història a les nostres mans. Dones amb Memòria 

26 d’abril 2018 

  

 


