
 

 

 

 
Data i lloc: 28 de novembre de 2016,  al Restaurant Gran Duque     

Durada de la sessió: De 19:30 a 21:00 h 
Assistència: 20 persones amb la presència de Neus Lloveras, Glòria Garcia i Joan Giribet.  
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE MASIA NOVA  

Recull de la 4a sessió 
 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE MASIA NOVA  

 

ENLLUMENAT   

Manca un fanal a l’Avinguda Eduard Toldrà en el tros que hi ha aproximadament entre els 

números 96 i 92. També falta una bombeta a la plaça Joan Magrinyà.  

L’alcaldessa explica que properament es canviarà tot l’enllumenat de Vilanova ja que s’ha 

adjudicat el manteniment de l’enllumenat públic a una nova empresa. Això permetrà un major 

estalvi econòmic i de consum energètic i es renovarà la xarxa d’enllumenat en el termini de dos 

anys. Sobre aquests fanals concrets es passa l’avís al departament de Serveis Viaris.  

 

APARCAMENT A LA PLAÇA JOAN MAGRINYÀ  

Sobre aquesta plaça hi ha diverses queixes. Per una banda es demana millorar la senyalització 

per entrar i sortir d’aquest aparcament. La senyal que es va posar no funciona. Els cotxes 

entren per Albert Ferrer i Soler i a més aparquen  a la zona asfaltada.  

També es demana que la plaça Joan Magrinyà  sigui aparcament de zona blava i que els veïnat 

de Vilanova no hagi de pagar.  

  

 

L’alcaldessa explica que s’intentarà buscar recursos per asfaltar la plaça i que es valorarà que 

sigui zona blava.  

 

VANDALISME  

Hi ha moltes queixes d’actes vandàlics a la plaça Joan Magrinyà. Hi ha joves que es posen sota 

les voltes i fan escàndol. Hi hauria d’haver més presència policial o il·luminar més l’espai.  

També hi ha una pintada al número 3 de la plaça que s’hauria de netejar.  

En data 27 de desembre de 2016 s’ha netejat la pintada.  



L’alcaldessa al teu barri 

 

2 

SENYALITZACIÓ I MOBILITAT  

Hi ha moltes demandes en relació a la senyalització i la mobilitat al barri. Alguns carrers que 

hauria d’estar prohibida la circulació excepte pels veïns.  

El regidor de Mobilitat proposa fer una visita pel barri amb l’associació de veïns i detectar 

quines són les demandes concretes.  

 

PONT  

Es demana que s’arrangi la zona del voltant del pont ja que la part de Roquetes està molt bé 

però la part de Vilanova està plena de fang i molt deixada. Es demana que es faci una 

intervenció de millora.  

 

 

BUS   

S’explica que el bus funciona molt malament. S’incompleixen els horaris i alguns conductors fan 

pagar el preu de bus interurbà.  

El regidor explica que es va parlar amb la direcció de l’empresa i que a partir de l’1 de 

desembre el preu del bus ha de ser d’1,60 euros.  També s’explica que s’està començant a 

treballar en un pla de coordinació amb la Generalitat per millorar el bus urbà i es revisaran 

totes les línies.  

 

CONTENIDORS  

El veïnat comenta que des que hi ha el KFC i el Viena, els contenidors de la zona estan més 

saturats i si es pot fer un reforç.  

També s’explica que en concret els contenidors que hi ha al carrer d’Albert Ferrer i Soler, entre 

el carrer de la Fita i la ronda Europa, estan molt bruts. Hi ha algun restaurant de la zona que hi 

tira la brossa i a part sovint hi ha roba, mobles, etc. També falta un contenidor de vidre.  
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Des del servei de recollida, no s'ha detectat cap increment considerable en els residus abocats 

en aquests contenidors. Tot i que es valora que no cal augmentar el nombre de contenidors si 

que s’intenta detectar els abocaments incontrolats per part d’incívics i sancionar. Els locals de 

restauració dels voltants, han estat notificats per una correcta gestió de residus. Tot i això, es 

controlaran les seves pràctiques per tal de millorar el reciclatge dels contenidors. 

  

ACCESSOS AL BARRI   

Caldria arranjar els dos principals accessos al barri, l’avinguda Eduard Toldrà i la ronda Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització  

20/01/2017 


