
 

 

 

 
Data i lloc: Dimarts 7 de març de 2017 a l’Hotel Ceferino.  

Durada de la sessió: 19:30 h – 21:30 h  
Assistència: 50 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras, Gloria Garcia,Joan Giribet, Gerard Llobet. 
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE RIBES ROGES  

Recull de la Quarta sessió 
 

 

La trobada amb els veïns comença per part del regidor Joan Gilibert explicant les actuacions 

previstes al barri. 

- Obres al tram  final del Torrent de Sant Joan, que dona a la platja. 

o Tram final retirada de residus i neteja 

o Construcció de pous de bombeig, per evitar que quedi estancada l’aigua, i corri 

l’aigua. 

- Obres platja Far, projecte del ministeri de Madrid, es traurà el pàrquing de cotxes, i es 

facilitarà una platja amb dunes. 

o Davant de l’Aki es realitzarà un aparcament amb autobusos llançadora. 

- Implantació de la zona verda al barri i limitar la velocitat a 30 km. 

o Degut als problemes de mobilitat al barri durant els mesos de juliol i agost, 

s’implantarà Zona verda a tot el barri de Ribes Roges, que serà gratuïta a tots els 

veïns del barri. ())) 

No es fa amb esperit recaptatori, , sino per reduir el trànsit al passeig, fomentar 

l’ús de la bicicleta i el transport públic. 

-  

MOBILITAT 

Hi ha varies queixes sobre temes de mobilitat al barri. 

- L’accés a l’Ortoll es un cul de sac, que ocasiona molts problemes de circulació al barri . 

- Camí de sant Gervasi, el regidor Joan Gilibert , explica que s’ha constituït una Comissió 

de Treball, per veure quina proposta es porta a terme ( camí peatonal, de bicis, direcció 

única..etc..) 

 

- Velocitat excessiva a la Ronda mediterrània. 

 

La idea de reduir a Zona 30 tot el barri reduirà possiblement aquest problema. 

 

CONTENIDORS 

 

 Una veïna que viu al passeig de Ribes Roges, a l’alçada del número 12, comenta que es 

van traslladar els contenidors i ara li queden massa lluny, els mes propers estan a Joan 

d’Austria cantonada plaça Consolat del Mar. 



L’alcaldessa al teu barri 

 

2 

 

 

ENLLUMENAT  

 Els veïns es tornen a queixar de la poca llum que hi ha al barri,  

El nou sistema d’enllumenat del barri sembla que faci menys llum ja que s’adequa a la 

nova reglamentació on no es pot provocar enlluernament per irradiació directa. Està 

estudiat que il·lumina més i contamina menys. 

El regidor Joan Giribet explica el nou sistema d’enllumenat sembla que faci menys llum 

ja que s’adequa a la nova reglamentació on no es pot provocar enlluernament per 

irradiació directa.  

Està estudiat que il·lumina més i contamina menys. 

 

 Explica que s’ha fet una nova concessió i que la nova empresa, ha de canviar tota la 

il·luminació de la ciutat( il·luminació per lets, nous quadres elèctrics, canvi del cablejat, 

punts d’il·luminació intel·ligent ).  

 

 

VORERES 

Vorera de la Ronda mediterrània, que dona a la via del tren, entre el c. Joan d’Àustria i el c. 

Roger de Lluria, Millores a aquest espai. ( aquest proposta va ser presentada a 4ª AMO del 

passat 26 de novembre) 

 

Una veïna es queixa que hi ha plantes de les cases que ocupen espai a les voreres, se li 

contesta des de govern que ha de trucar a l’ajuntament on es faran els tràmits necessaris per 

avisar al veí que talli les plantes el que surt de la seva propietat. 

 

CIVISME 

Varis veïns es queixen d’actes de manca de civisme. 

- Les papereres es troben molts cops plenes de bossa d’escombraries. 

- Arriben cotxes amb gossos dins, aparquen el cotxe al passeig i obren el cotxe i el gos 

surt corrent. 

-  La gent que passeja pel passeig No portem els gossos lligats 
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IBI 

Varis veïns es queixen de la pujada de l’IBI d’aquest anys, hi ha casos que ha pujat molt. 

La Regidora Gloria Garcia explica el perquè de la pujada. 

 

 

El regidor Gerad Llobet explica que s’ha aconseguit una subvenció per arrengar camis extra radi 

de la ciutat, es milloraran els camins. 

- El camí de vilanova –Cubelles. 

- El camí de Ronda de vilanova –Sitges 

- El camí de Ronda vilanova-Cubelles 

- Projecte de platja Llarga 

 

Un veí demana perquè es tapen els escocells, que no tenen cap arbre amb ciment, el regidor 

Joan Gilibert li respon que es com a mesura de seguretat perquè la gent no caigui, explica que 

a la nova concessió del servei de jardineria, hi ha la replantació de molts arbres a la ciutat. 

 

PLATJA 

Alguns veïns comenten que es podria aprofitar mes la platja de vilanova durant tot l’any. 

Des de govern es respon: 

- Des de la regidoria d’esports s’està treballant en un projecte d’aquestes característiques. 

- A la nova concessió dels xiringuitos 2018 a la sorra es demanar que un d’aquest 

xiringuitos estigui obert tot l’any. 

- A la nova concessió del xiringuito del Parc , canvi d’imatge del xiringuito. 

- Augment dels servei a les platges. 

 

U veí es queixa del mal estat dels jocs que hi ha a la platja de la república. 

 

 

 

 


