
 

 

 

 

Data i lloc: Dimarts 20 de gener de 2015 a l’Auditori  
Durada de la sessió: 19:30 h – 21 h  
Assistència: 10 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras, Marijó Riba i Gerard Figueres   
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE LES CASERNES 
Recull de la sessió 

 

 
CIRCULACIÓ 

Els veïns diuen que a la zona habilitada per l’aparcament al Raval de 

Santa Magdalena hi ha un tros del tronc d’una palmera que es va 

tallar i suposa un perill pels vehicles i vianants. 

A mitjans del mes de febrer han tret el tros de tronc de la palmera. 

 

També es queixen que els vehicles aparquen a la zona destinada als vianants i s’hauria de 

regular l’estacionament en aquesta zona. 

CIRCULACIÓ 

Al carrer Sta. Magdalena cantonada amb el carrer Duc de la Victòria hi ha un pas de vianants 

que consideren perillós per la velocitat en que circulen els vehicles que pugen pel carrer de Sta. 

Magdalena.  

El Raval de Santa Magdalena entre el carrer de les 

Casernes i el carrer de Barcelona ha estat objecte 

d'una intervenció de millora que ha endreçat aquest 

espai seguint criteris urbanístics i de mobilitat. Entre 

les millores realitzades destaquen la creació de 

recorreguts per a vianants, senyalitzats 

horitzontalment mitjançant pintura a la via; pilones i 

passos de vianants als encreuaments de carrers. Així 

mateix també s'ha reubicat la parada de l'autobús urbà, amb la qual cosa s'ha aconseguit major 

visibilitat i accessibilitat per a les persones usuàries. 

 

Al passatge Llimonet aparquen cotxes a banda i banda i els vianants no poden circular. En cas 

de que hi hagués alguna emergència, els vehicles especials no podrien passar. A més, aquest 

carrer és molt fosc i dóna molta sensació d’inseguretat. 

 

Demanen si es podria posar un nou pas de vianants al carrer Casernes, a l’alçada del carrer 

Llimonet, davant d’on hi havia una farmàcia. 

 

Al carrer Llimonet té les voreres molt estretes i el tipus de papereres que hi ha dificulten la 

circulació de vianants amb mobilitat reduïda. 
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Donada l’arquitectura de les voreres és l’únic tipus de paperera que es pot posar, però donat 

que atempta contra la mobilitat de pas de les persones, es decideix retirar-la. 

 

 

 

 

 

 

 

Els veïns volen saber com és que per la festivitat de St Antoni es van tancar els accessos al 

pàrquing de la plaça de les Casernes si finalment no van passar carruatges per aquesta zona. 

 

CONVIVÈNCIA 

Insisteixen en les molèsties acústiques que produeixen les ambulàncies quan circulen per la  

Rda. Ibèrica amb les sirenes en marxa. 

 

El veïnat destaca la problemàtica de les molèsties que provoquen l’Ateneu i els Bordegassos 

(especialment dimarts i divendres nit que és quan assagen). Gent al carrer, begudes al carrer.  

 

GOSSOS 

A la plaça de les Casernes hi ha molts propietaris de gossos que els porten deslligats i 

embruten la plaça i el parc infantil. Insisteixen en la idea de posar alguna tanca que protegeixi 

el parc. 

L’actual Ordenança de Tinença d’Animals obliga als propietaris a portar-los permanentment 

lligats, excepte en llocs habilitats. El propietari ha d’evitar l’accés a qualsevol zona de jocs 

infantils, atenent a la senyalització de prohibició de gossos, senyalització que totes les zones de 

jocs infantils disposen.  

Respecte el tancament de la zona infantil, informen que 

actualment, les zones de joc es tanquen per un tema de 

seguretat en zones properes a vies de circulació ràpida de 

vehicles. En aquest cas, no es presenta un perill respecte el 

vial de circulació més proper. Pel que fa als gossos, ja s’ha 

comprovat que en aquest cas el tancament és inefectiu, 

bàsicament perquè no es té cura de tancar les portes. 

Finalment, destacar que la zona de joc de la plaça de les Casernes està configurada d’acord 

amb els criteris de disseny emprats en la urbanització del conjunt de la plaça. Tancar aquest 
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recinte de forma contundent entraria en discordança amb els criteris  esmentats o obligaria a 

una reforma total del recinte. 

 

ENLLUMENAT 

Els arbres que hi ha al carrer Casernes, entre la plaça Casernes i la plaça Llimonet, tapen les 

llums.  

Des del servei de Jardineria informen que el dia 18 de febrer s’han podat aquests arbres. 

 

A la plaça de les Casernes hi ha una línea de llum (a la zona del ping-pong) que no funciona. 

Els Serveis Municipals han substituït un diferencial per evitar que la línia salti tan ràpid.  

 

Un veí també vol saber si està previst soterrar les xarxes elèctriques que actualment passen 

per les façanes. 

L’alcaldessa explica que no està previst. Si que està regulat per les obres noves, però no per les 

que ja estan fetes.  

 

 

 

Darrera actualització  
25 de març de 2015 


