
 
 
 
 

Data i lloc: 6 de febrer de 2019 a la Plataforma Centre Multiserveis   
Durada de la sessió: De 19:30 a 21 h 
Assistència: 26 persones i amb la presència de Neus Lloveras, Blanca Albà i Joan Giribet 
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L’ALCALDESSA AL BARRI DEL NUCLI ANTIC 

Recull de la 4a sessió 
 

 

 

JARDINERIA 

Es comunica als veïns que properament es plantaran arbres al carrer Tarragona. Els veïns 

demanen que, mentrestant, s’haurien de reomplir els escossells per evitar accidents dels 

vianants. 

Des del servei de jardineria ens informen que aquesta plantada es farà dins del mes de febrer, i 

per tant, no es reompliran prèviament els escossells. 

 

A la ronda Ibérica i a la plaça interior hi ha plantats lledoners i jacarandes que fa temps que no 

es poden i entren als balcons dels pisos. 

Incidència comunicada al servei de jardineria.  

 

A la ronda Ibérica, davant del Mercadona, hi ha una masia on viuen molts gossos que molesten 

als vianants. Demanen si compleixen l’ordenança. 

Incidència comunicada al servei de medi ambient. 

Al carrer Estudis, enfront del núm. 1, hi ha un escossell que representa un perill pels vianants.  

Incidència comunicada al servei de jardineria 

 

Els veïns demanen que s’instal·lin senyals de gossos a les zones enjardinades del barri indicant 

les sancions establertes a l’ordenança. 

 

MOBILITAT I CARRERS EN MAL ESTAT 

Alguns veïns i veïnes expliquen que no s’han respectat els criteris de restricció de la mobilitat al 

barri que marcaven el Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic i el Pla de Millora Urbana. 

Aquests projectes preveien que no hi podia haver mobilitat de pas i que es farien diverses 

restriccions del trànsit rodat. Això ha provocat que els carrers estiguin malmesos, les 

llambordes aixecades i hi hagi problemes de seguretat.  

El regidor Joan Giribet explica que s’està fent un peritatge per veure d’on ha vingut exactament 

el problema i quina ha de ser la millor solució per arreglar les llambordes aixecades. 

 

Alguns veïns demanen quina pot ser la solució per reduir la velocitat dels vehicles al carrer 

Tarragona, entre Picapedrers i Economia. 
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Els veïns demanen que s’instal·li algun obstacle que impedeixi als vehicles girar des del carrer 

de St Magí cap al carrer dels Estudis sense anar a la rotonda de la plaça Cap de Creu. 

 

Els veïns volen saber com es farà la implantació dels canvis que es proposen al Nou Pla de 

Mobilitat que afecta al Nucli Antic. 

El regidor Joan Giribet explica que s’està treballant en les modificacions necessàries de mobilitat 

del barri, especialment, en l’accés i sortida de la ciutat. 

 

Un veí demana si a l’accés a la zona del Nucli Antic hi ha alguna senyal de limitació de camions. 

 

Una veïna del carrer St Roc demana que s’instal·lin unes quantes pilones més en aquest carrer 

(davant del número 6, banda esquerra del sentit de circulació) per evitar que hi aparquin 

vehicles i evitar riscos per les persones que viuen en aquest tram. 

 

PAPERERES 

Alguns veïns volen saber per què s’han retirat les paperers del carrer Sta. Ana, ronda Ibèrica, c. 

St. Francec, c. Manuel de Cabanyes o plaça de la Fita. Entenen que hi deu haver una motivació 

però agrairien que abans de retirar-les, posessin alguna nota. 

 

COLOMS 

Una veïna demana si es pot mirar de fer alguna cosa amb la colònia de coloms que envaeixen al 

carrer Guansé 12. 

La regidora Blanca Albà explica que es fan campanyes d’enxarxar coloms, pinso anticonceptiu... 

però que el més greu són els alimentadors. Tot i així, es parlarà amb el departament de Medi 

Ambient. 

 

ALTRES 

Un veí demana si hi ha algun projecte per la Sínia Rovira. 

L’alcaldessa explica que no és un projecte municipal, però que es mirarà i s’informarà a través 

de l’associació de veïns. 

 

Un veí demana que es farà a l’espai que actualment ocupa la casa ocupada. 

L’alcaldessa explica que es farà un aparcament dissuasiu. 

 

Un veí demana on pot trobar la informació sobre el PERI Cap de Creu 
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Actualitzada 15 de febrer de 2019 

 


