
 
 
 
 
Data i lloc: 23 de maig de 2016,  Auditori Eduard Toldrà    
Durada de la sessió: De 19:30 a 21:00 h 
Assistència: 20 persones amb la presència de Neus Lloveras, Blanca Albà i Gerard Llobet.  
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE LES CASERNES  
Recull de la 4a sessió 

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE LES CASERNES  

 

CARRER DEL LLIMONET  

Hi ha diverses queixes del carrer del Llimonet. Es va asfaltar i millorar la il·luminació però es 

produeixen diverses problemàtiques ja que es pot aparcar als dos costats del carrer. Es demana 

si és possible aparcar només a una banda o que no es pugui aparcar. També es demana 

millorar l’estat del carrer i del solar que hi ha al costat.    

S’ha passat l’avís als serveis tècnics municipals que han retirat les piles de pedres del carrer. 
Pel que fa a l’aparcament, des de Serveis Viaris ens comuniquen que aquesta zona està 
pendent d’una microactuació de projecte 

 

 

 

 

RAVAL DE SANTA MAGDALENA   

Una veïna comenta que al raval de Santa Magdalena hi ha uns bancs d’obra que són molt 

incòmodes i es demana si es podrien posar de fusta.  Estan a l’alçada dels números 28-36.  

Els inspectors de Via Pública ens comuniquen que només han detectat bancs de fusta. 
 

 

 
 

MOBILIARI URBÀ I MANTENIMENT DELS CARRERS  
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Les rajoles de l’entrada de Casernes amb la plaça Llarga estan molt enfonsades.  

A la ronda Ibèrica, abans d’arribar a la plaça de la Moixiganga, hi ha una claveguera que fa molt 

soroll cada cop que passa un vehicle. 

La Companyia d’Aigües ens comunica que ja han realitzat les tasques de reparació de la tapa 

d’accés a la cambra soterrada de la plaça Moixiganga. 

 

A la plaça de les Casernes, a l’espai on es deixen les motos, s’hauria de reforçar la tanca 

arbustiva ja que està en mal estat i s’ha convertit en una zona de pas.  

Des del servei de Jardineria informen que s’han replantat els arbusts. 

 

A la plaça de les Casernes, prop de l’entrada de l’aparcament del carrer Olesa, hi ha fustes en 

mal estat.  

 

Al carrer de l’Escorxador hi ha algun banc en mal estat i es demana si es podria fer una capa de  

vernís.  

 

OKUPES   

Es comenta que al raval de Santa Magdalena hi ha una casa okupada i que tenen el gas 

manipulat i això pot comportar problemes de seguretat. 

 

TORRENT   

Hi ha moltes queixes de les pudors i rates del Torrent. El veïnat demana que es faci una 

intervenció urgent per cobrir-lo o per millorar aquesta situació.  

L’alcaldessa explica que aquesta zona està afectada per l’Eixample Nord i el manteniment dels 

torrents depèn de l’ACA. Des de l’Ajuntament s’han fet diverses reunions amb l’ACA per 

demanar millores i també s’han fet intervencions encara que no sigui de la seva competència.  

 

APARCAMENT DE CORREUS   

Un veí explica que el servei de Correus disposa d’un aparcament de càrrega i descàrrega i d’un 

permís per començar a descarregar a les 7 h del matí. Es queixa que de 7h a 8h els treballadors 

de correus fan molt soroll i demana si es pot fer alguna actuació.    

 

SENYALITZACIÓ 

Un veí comenta que al carrer Olesa, al arribar a la plaça de les Casernes, caldria posar una 

senyalització de cediu el pas o fer alguna intervenció ja que no hi ha visibilitat.   

SENYALITZACIÓ 



L’alcaldessa al teu barri 

 

3

Un veí comenta que al carrer Olesa, al arribar a la plaça de les Casernes, caldria posar una 

senyalització de cediu el pas o fer alguna intervenció ja que no hi ha visibilitat.   

A la cruïlla esmentada, hi ha un senyal d'STOP al carrer d'Olesa per tal que els vehicles que 

circulen per aquest carrer, s'aturin a l'arribar a Casernes. En el sentit de la marxa, al costat 

esquerre de la cruïlla, hi ha un estacionament de motos que permet visualitzar la circulació que 

per la plaça de les Casernes arriba de la banda de mar, i al costat dret, la visibilitat és bona, 

donat que no hi ha impediments físics.  

  

 

PARC INFANTIL PLAÇA DE LES CASERNES  

Diversos veïns comenten que el parc infantil està en mal estat i que si es podria posar una part 

de goma i no de sorra com està actualment. També si es podria posar alguna mena de tancat 

per evitar que hi entrin els gossos.  

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 

recinte de forma contundent entraria en discordança amb els criteris  esmentats o obligaria a 

una reforma total del recinte. 

En relació al terra,  disposa d 'un terra sorrenc  que permet utilitzar els jocs existents que amb 

goma no seria possible. 

 

 

Darrera actualització 

14 de novembre de 2017 


