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

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE LES CASERNES 

 

L’alcaldessa comença la reunió explicant en quina situació estan actualment els clubs de 

fumadors de cannabis.  

 

MALES OLORS A CAUSA DEL TORRENT  

S’insisteix en la queixa per les males olors del Torrent.  

El Torrent és responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que s’ha d’encarregar de la 

neteja del torrent. Subsidiàriament, l’ajuntament s’encarrega de la neteja. Pel que fa al 

cobriment, no és possible donat que està afectat per un procés d’urbanització (Eixample Nord). 

Tot i així, informen que s’està provant un sistema amb partícules absorbents d’olors. 

 

Hi ha un punt del torrent on hi desaigüen claveguerams i hi ha rates.  

Periòdicament es fa una neteja i un control de rates al torrent. Tot i així, si en algun moment es 

detecta alguna incidència cal avisar a l’ajuntament. 

 

CIRCULACIÓ 

Els dimecres, al carrer Creu de Xiribia aparquen autocars que porten visitants al Celler de Can 

Pujol, dificulten la circulació al carrer i provoquen molèsties als veïns del bloc de pisos perquè 

no paren el motor.  

S’ha parlat amb l’organitzador de l’activitat per resoldre aquesta situació. 

 

Es torna a insistir amb la senyal d’STOP que hi ha al raval de la Pastera (lateral del torrent, 

costat hospital) que no es veu bé perquè el tapa els arbres.  

Bon dia, 

Des del Servei de Mobilitat expliquen que el Reglament de circulació indica que els usuaris han 

d’obeir les indicacions de les senyals verticals de circulació situades immediatament a la seva 

dreta. 

La senyalització vertical d’stop està situada a la dreta en el sentit de la marxa i disposa de 

visibilitat. Tanmateix, el Pla Local de Seguretat Viària no detecta aquest punt amb sinistralitat. 
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Insisteixen en les molèsties acústiques que produeixen les ambulàncies quan circulen per la  

Rda. Ibèrica amb les sirenes en marxa. També proposen que es faci un encreuament per poder 

entrar les ambulàncies a l’hospital sense haver de recórrer tota la Ronda.  

Vist que continuen les molèsties s’ha decidit parlar amb la Gerència del Consorci Sanitari del Garraf  que ens 

expliquen que les ambulàncies medicalitzades normalment no fan servir senyals acústics però malgrat això ho 

tindran en compte. Pel que fa a les no medicalitzades que depenen directament del SEM, es transmetrà 

aquesta incidència a la direcció. 

 

CLAVEGUERAM  

Es torna a insistir en la 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. És 

una situació que afecta a gran quantitat de veïns. 

Al desembre de 2014 s’ha realitzat aquesta intervenció. 

 

Al carrer Casernes, al lateral del pavelló, hi ha dos embornals que estan embussats.  

La Companyia d’Aigües ha realitzat tasques de neteja en aquests embornals. 

 

Al carrer Llimonet, cantonada amb carrer de les Casernes, hi ha un embornal que està més 

alçat que la calçada.   

La reparació d’aquest punt es farà de forma integral amb altres incidències de la zona. 

 

ARBRAT  

Degut a les ventades i actes vandàlics, falten arbres a la plaça de les Casernes.  

Des del servei de Jardineria informen que s’ha rebut una subvenció de la Diputació que ha 

permès la compra i reposició d’arbres en aquest espai. 

 

Demanen que es vigili la poda dels arbres. Va haver-hi un incendi de contenidors i es van 

cremar uns arbres, amb el perill que representa pels balcons dels edificis.  

Des del servei de Jardineria revisaran tots els punts on hi hagi contenidors per millorar, en lo 

possible, la distància entre arbres i contenidors 

 

A la rambla Pep Ventura només es va podar una banda (el lateral que toca al barri de 

l’Armanyà).  

Des del servei de Jardineria confirmen que es va actuar a una sola banda donat que es tracta 

d’espècies diferents que tenen altres períodes de poda. A la banda de Tarragona es va actuar 
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puntualment, a petició dels afectats,  en un parell d’exemplars que estaven a punt de tocar 

balcons. 

 

Els arbres del carrer de les Casernes es reguen poc. Sembla ser que es va anul·lar el reg per un 

problema de filtracions en un edifici.  

Aquesta arbres ja porten més de dos anys plantats. A la ciutat es donen regs d’arrelament  els 

dos primers anys després de la plantació i es distancien els regs en el temps per tal que visquin 

per si sols. 

 

ENLLUMENAT 

Al carrer Escorxador molts dies fallen els llums. Ho reparen, però la situació es repeteix 

constantment.  

Els Serveis Tècnics Municipals revisen periòdicament l’enllumenat. 

 

CONTENIDORS 

Demanen si és possible canviar els contenidors que hi ha al Raval de Sta. Magdalena, enfront 

del número 2, cantonada amb el carrer de la Creu de Xirivia  a Raval de Sta. Magdalena, 16-18 

on es van enderrocar unes cases i actualment hi aparquen cotxes. On estan actualment, hi ha 

vivendes i a les plantes baixes locals comercials. 

En cas de no poder-los traslladar, demanen que es retirin donat que al carrer de la creu de 

Xirivia n’hi ha de soterrats. 

El volum de brossa generada segons el cens de veïns fa necessària l’existència d’una illa de 

contenidors en aquesta zona. La ubicació actual permet l’accés amb seguretat als vianants i a 

persones amb mobilitat reduïda. 

A més la distància lateral a qualsevol façana de la zona, en els punts més desfavorables, és 

superior a 5 metres. 

Analitzades altres possibilitats d’ubicació no es troba cap alternativa que no presenti altres 

inconvenients. 

Quan es tracta d’illes de contenidors, és molt difícil aconseguir la plena satisfacció del veïnat. 

Amb l’ànim de millorar la imatge de la zona i evitar el mal efecte i l’impacte visual que es pot 

produir, es procurarà recollir en el possible les restes del terra que aboquen alguns ciutadans, 

mentre no hi hagi la possibilitat de crear una zona soterrada amb elements d’elevació 

automàtics.  
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APARCAMENT  

Al carrer Olesa de Bonesvalls, es produeixen problemes d’aparcament/mobilitat per les tardes 

en l’horari d’entrada i sortida de l’escola de música. Els vehicles aparquen damunt dels passos 

de vianants o a les entrades dels aparcaments dels blocs de pisos. Demanen més presència 

policial en aquest horari. 

 

Es demana que no es pugui aparcar a la rambleta del carrer de 

l’Escorxador cantonada amb el carrer Olesa de Bonesvalls.  

L’estacionament de vehicles en aquest punt està prohibit. 

Tanmateix, evitar l’estacionament indegut de vehicles amb 

elements de mobiliari urbà no és viable pel fet que l’itinerari de 

vianants seria inaccessible. La Policia Local reprogramarà la vigilància en aquest punt coincidint 

amb l’inici el nou curs escolar de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat.  

 

GOSSOS 

Es destaca la problemàtica dels excrements de gossos.  

L’alcaldessa explica que ja està aprovada l’Ordenança de Civisme, ja s’ha fet una tasca de 

sensibilització i la policia local ja ha rebut la formació per poder-la aplicar. A més, s’ha creat 

una unitat de multes. També s’estan buscant altres espais de socialització de gossos, com el 

que hi ha al costat del parc de la Torre d’Enveja.  

 

Destaquen el carrer de les Premses que està molt brut.  

El servei de Neteja informa que en aquest punt es realitzen els treballs de neteja amb la 

periodicitat establerta. 

 

SOLAR BRUT  

A la ronda Ibèrica, entre el carrer Masia d’en Frederic i el Torrent de la Pastera hi ha un solar 

ple de matolls. Antigament aquest terreny s’utilitzava per buidar l’oli de camions, i encara hi ha 

uns dipòsits. Pot suposar un risc per la seguretat.  

S’ha passat la incidència a Disciplina Urbanística. 

 

A la rambla Pep Ventura cantonada am Ausias March hi ha un terreny que està molt brut.  

Tant un terreny com l’altre estan inclosos en la relació de solars a netejar dins la campanya de 

prevenció d’incendis d’aquest estiu.  

 

Per què no es neteja el solar de la Ronda Ibèrica on es va enderrocar una nau. 
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Es tracta d’un terreny privat on hi havia una nau que es va enderrocar perquè suposava un 

perill per la seguretat. S’està en contacte amb la propietat perquè pugui retirar la runa. 

 

MOBILIARI  

Els bancs de la rambla Pep Ventura tenen la pintura malmesa. 

Els Serveis Municipals, en una primera actuació, han reposat tots els llistons trencats dels bancs 

de la Rambla Pep Ventura, en el tram comprés des del carrer Urgell a la Ronda Ibèrica. Quan hi 

hagi disponibilitat es repassarà la pintura.  

 
 

CIVISME 

Antigament als carrers hi havia cartells que recordaven la importància del civisme. Per què ja 

no hi són? 

En els darrers anys s’ha realitzat altres campanyes de civisme i es continuarà treballant en 

aquest sentit.  

 

FAÇANA DEL PAVELLÓ 

La façana del pavelló està en molt mal estat.  

L’alcaldessa explica que s’ha demanat, dins d’una línia de subvencions a la Diputació per 

restauració d’edificis catalogats, una subvenció per intervenir al pavelló d’esports de la plaça de 

les Casernes. 

 

 

 

Darrera actualització  

4 de juny de 2015 


