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Antecedents 

 

L’espai que hi ha entre la via del tren i la ronda de la Mar Mediterrània 
entre el carrer de Roger de Llúria i de Joan d’Àustria.  
Es un espai que s’hi pot accedir fàcilment. 
 

 
Antecedent 1  
L’espai és freqüentat sovint per nens i adolescents, per jugar a les vies del 
tren, per fer el “botellón” etc. És una zona que ha quedat com marginal on 
es fan intercanvis de droga i objectes robats.  
Molts adolescents amants del risc posen obstacles a la via o fan juguesques 
quan passa el tren. També és utilitzat per fer-se selfies en el moment que 
passa el tren o s’estiren a la via per comptabilitzar quantes hores poden 
resistir abans de que passi el tren. Els trens quan passen per la zona “piten” 
estrepitosament. Hi ha antecedents de persones que s’han suïcidat i també 
la mort de dos nens quan es van lligar unes cordes a les cames i es van 
posar un a cada banda de la via amb l’objectiu d’aturar el tren. Aquests 
nens anaven al centre d’esplai Auxilia, un centre que hi havia a Vilanova i la 
Geltrú per nens discapacitats i nens amb problemes socials, el qual jo era 
monitora. Estem parlant de fa 30 anys.  
Per una altra banda, molts vianants, gent de la tercera edat, esportistes o 
famílies que van a la platja, per no passar pel passa sota la via travessa la 

via del tren, travessen la via per uns punts que hi han en aquest tram. 
(tenim documentació gràfica 
 

 
 

Antecedent 2  
L’espai consta de diferents espècies d’arbres i arbustos. Fa algunes dècades 
era visitat per estudiants universitaris de biologia concretament de la UB per 
estudiar la biodiversitat existent en aquesta zona. Cal ressaltar que molts 
ocells nidifiquen a la zona, alguns observats són puputs, tallarols, merles, 
garses, tórtores, gafarrons entre d’altres i també aquest any hem vist 
esquirols i en altres ocasions eriçons. En aquest espai durant l’estiu es fa 
servir com un aparcament. Com no es posen multes, tot hi haver la senyal 
de prohibit parar, els cotxes entren a la zona de mala manera arrabassant 
tota la vegetació existent, trencant arbres, erosionant el terreny, llençant 
deixalles, espantant als ocells, i aparcant al costat mateix de la via del tren. 
Jo he vist com una persona arrancava branques d’un arbre per posar el seu 
cotxe. (tenim documentació gràfica)  
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Per altra banda la gestió dels espais arbrats com aquest no segueixen 
criteris de respecte mediambiental. Fa pocs mesos, l’empresa contractada 
per l’Ajuntament (Valoriza) va fer una acció al pàrquing de davant i van 
deixar sense branques tots els pins a on nidificaven un munt d’ocells. 
 
Aquesta zona està plena de deixalles, preservatius, matalassos, rodes de 
cotxes, mobles, roba, escombraries, andròmines, papers etc. (tenim 
documentació gràfica). Tenint en compte l’antecedent 1 i el 2, volem: 
 

 

Proposta : 
 
Millorar l’espai situat entre la via del tren i la ronda de la mar Mediterrània, 

entre els carrers de Roger de Llúria i de Joan d’Àustria, amb un seguit de 
mesures com per exemple: Posar una tanca per impedir l’accés a la via del 

tren i també per evitar que la gent travessi pels diferents punts, posar 
pilones per evitar l’accés dels cotxes al llarg del tram, reconèixer i protegir 

la zona pel seu valor natural, que es faci un mantenim de la zona amb 
criteris de conservació, mantenir neta la zona i augmentar la vigilància 
policial a la zona esmentada. 

 
 

 


