
 
 
 
 
Data i lloc: dimarts 25 d’abril de 2017 al Centre Cívic la Sardana   
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE LA SARDANA 
Recull de la sessió 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE LA SARDANA 

 

 

ESTAT DE CARRERS I PLACES  

Una veïna explica que el Parc de Gumà i Ferran dóna molta sensació d’inseguretat. Hi ha fanals 

que no funcionen i està molt brut. 

 

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 i les pintades. 

L’alcaldessa explica que actualment hi ha un servei especial de neteja per excrements de 

gossos.   

També s’està estudiant un nou espai de sociabilització d’animals a la Geltrú i un altre a l’estació  

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

 

Pel que fa a les pintades, la regidora Blanca Albà  explica que hi ha dos tipus de pintades; les 

reivindicatives, que a més de sensibilitzar a qui ho fa, es posen multes i es repinten; i els tags 

pels que ara s’ha creat el Project G. Es tracta d’un catàleg de parets públiques on poden pintar, 

a més de l’organització de tallers de grafitis i també d’altres que fan els treballadors de la 

brigada per explicar el cost de netejar-ho. 

 

Un veí demana perquè no hi ha lavabos públics 

La regidora Blanca Albà explica que es van retirar perquè eren objecte d’actes vandàlics. 

Actualment s’han instal·lat uns a la platja de Ribes Roges. 

 

Un veí es queixa de que els contenidors del carrer Anselm Clavé , entre Josep Coroleu i carrer 

de l’Estany i els del carrer Arquitecte Gaudí estan bruts i trencats. 

 

Per què no es reposen els arbres o fanals que es retiren i es tapa el forat amb ciment? 

El regidor Gerard Llobet diu que el forat es tapa mentre no es fa la reposició per evitar 

caigudes. Ara s’han replantat 200 arbres. 
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L’espai amb gronxadors del carrer Canigó té el terra de sorra i els gossos i entren i l’embruten. 

Demanen que es posi una tanca en aquest espai. 

 

La meitat de la il·luminació dels carrers s’apaga a les 12 de la nit ¡, donat que ja és deficitària, 

queda molt fosc i propicia els actes vandàlics. 

 

Hi ha establiments que tenen terrassa i envaeixen molt espai a les voreres. 

L’Alcaldessa explica que els inspectors municipals fan un control d’aquests espais, però hi ha establiments 

que no ho respecten. 

 

El pas de vianants del carrer Anselm Clavé (davant del suckers) és perillós. Els vehicles no veuen als 

vianants. Proposen traslladar-ho més a prop del carrer Josep Coroleu, on hi ha la zona de pas cap al centre 

cívic la Sardana. 

 

També es demana per l’estat de la façana de l’Ortoll. 

El regidor Gerard Llobet explica que els bombers van haver de retirar la paret perquè 

representava perill. Es tracta d’un espai privat que actualment està ocupat i el propietari ha 

hagut de fer gestions judicials. Ara ja es té l’autorització necessària i es programarà arreglar-

ho. 

 

ZONA CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Un veí explica el perill que representa la zona de càrrega i descàrrega que utilitza el 

supermercat Caprabo del carrer Josep Coroleu 123-125, i que anar-la canviant de lloc no és la 

solució, que podria passar per ampliar la vorera, donat que els transportistes hi deixen 

transpalets i els vianants han de baixar de la vorera o posar-se dins dels establiments 

comercials. 

 

HABITATGES MUNICIPALS 

Un veí explica que els pisos municipals estan en molt mal estat i no s’hi fan reformes. 

El regidor Gerard Llobet explica que Vilanova té un parc de 60 pisos municipals que són una 

mica vells i que es van rehabilitant a mida que van quedant buits.  

 

PONT SOTA LA VIA DEL TREN 

Un veí torna a comentar la sensació d’inseguretat del pas per vianants del pont sota la via del 

carrer Josep Coroleu. Creu que l’ajuntament ha rebut una subvenció per arreglar-ho. 
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L’alcaldessa explica que ja es va demanar als serveis tècnics municipals que valoressin la 

possibilitat de modificar-ne el recorregut, però informen que es va fer un estudi i donada la 

complexitat del projecte, actualment no es pot tirar endavant. Es presentarà aquest estudi als 

veïns.  Per altra banda, no els consta aquesta subvenció que comenta el veí. 

 

POLICIA MUNICIPAL 

Un veí explica que només es veuen agent de policia els dissabtes a la Rambla i a l’entrada i 

sortida de nens i nenes de les escoles. 

L’Alcaldessa explica que ara s’han convocat 10 places més de policia local. 

 

LÍNIES BUS 

Una veïna demana per què s’han tret els busos de la línia 3 i 4. 

L’Alcaldessa explica que aquestes línies de bus es van haver de suprimir per una sentència 

judicial. Actualment s’està començant a treballar per preveure que el proper plec de condicions 

que anirà a concurs millori la situació actual. 

 

Una veïna també demana per què no passa cap bus per l’avinguda Montseny. 

El regidor Gerard Llobet comenta que el nou Pla de Mobilitat redefineix els recorreguts i s’ha 

d’estudiar si és viable tenint en compte les amplades dels carrers i els girs dels vehicles. Aquest 

Pla aposta per recorreguts més curts i més freqüents. 

 

CINEMA 

Una veïna demana per què es va tancar el cinema Bosc. 

L’Alcaldessa explica que aquest cinema era de titularitat privada i els propietaris van decidir 

canviar l’ús de l’espai. Tot i així, actualment, el Círcol Catòlic (cinema comercial) i el Teatre 

Principal (cinema d’autor i documental del mes) ofereixen una bona programació. 

Darrera actualització  
28 d’abril de 2017 

 


