
 
 
Data i lloc:  27 de febrer de 2019 al Centre Cívic Sant Joan 
Durada de la sessió: 19.30 h – 21:00 h  
Assistència: 18 persones i amb la presència de Neus Lloveras i Blanca Albà.  
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE SANT JOAN 
Recull de la 5 sessió 

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE SANT JOAN 

 

SOLAR  

El solar tancat de c. Lepanto amb accés per c. Aigua està molt abandonat. Tenia herbes 

molt altes i les han tallat però ara ha quedat tota la brutícia i la gent hi deixa andròmines.  

 

JARDINERIA 

Feia molts anys que no es podaven els plataners de l’Avinguda Cubelles, entre carrer 

Josep Coroleu i carrer Greco. Ara els han podat però falten uns quants fins a c. Greco. 

S’estan podant durant aquests dies, en breu estarà fet.  

 

VIA PÚBLICA 

El torrent de Sant Joan i la resta de torrents estan molt bruts i abandonats. 

La neteja dels torrents depèn de l’ACA i en principi els Ajuntaments no els poden tocar. 

Quan la situació és urgent, es pot fer alguna intervenció puntual.  

 

Es demana que es netegin els grafitis que hi ha per tot el barri, especialment al voltant 

de la biblioteca, darrera de la piscina... 

Derivat a Via Pública 

 

A la plaça Catalunya, on paren els autobusos s’està enfonsant l’asfalt. 

Els autobusos són molt grans i pesats i fan molt malbé els carrers. Properament seran 

més petits. 

 

IL·LUMINACIÓ 

El barri està molt mal il·luminat, hi ha zones que no funcionen els fanals. 
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Properament es canvia tot l’enllumenat de la ciutat. Segurament en el Ple de març 

s’adjudicarà i començaran a canviar l’enllumenat. En els casos que salta la llum, es pot 

trucar a la policia i algunes es poden solucionar al moment.  

 

MOBILITAT 

Es demana que el tram de c. de l’Aigua que queda de dues direccions passi a ser d’una 

sola direcció. Hi ha molt trànsit, passen molts autobusos, hi ha molt soroll i la 

contaminació és molt alta. Caldria fer algun estudi per evitar que tots els autobusos 

passin per aquest tram. 

Derivat al Departament de Mobilitat 

 

Els carrers estan plens de barreres arquitectòniques per circular en cadira de rodes. 

Quan una persona amb minusvàlua necessita que s’adapti el seu recorregut es fa. A 

part, unes obres que farà en breu la Companyia d’Aigües milloraran moltes voreres del 

barri. 

   
NETEJA 

Hi ha excrements de gos per tot arreu i els gossos no porten morrió. També als voltants 

de la plaça Poble d’Espanya al c. Doctor Fleming des de Francesc Macià a avinguda 

Cubelles. 

S’han fet dues campanyes amb policia vestida de civil i s’han posat moltes multes, tant 

per no recollir els excrements com per no posar morrió al gos. 

 

Els carrers estan molt bruts en general. Potser caldria ampliar la flota de neteja per tal 

de millorar-ho. 

Els carrers es netegen cada dia. Si es detecten zones on aquesta neteja no es fa 

correctament, cal avisar. Es pot utilitzar l’aplicació MilloraVNG, la web o trucant 

directament a l’Ajuntament. 

 

CONTENIDORS 

Al carrer Jardí, a l’alçada del número 125 (jardins Francesc Macià), hi ha un contenidor 

que no obre la tapa. 

Derivat a Via Pública 
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A carrer Pelegrí Ballester, davant l’escola Pompeu Fabra, hi ha uns contenidors que 

potser s’haurien de retirar de la zona per un tema higiènic ja que hi ha molts nens que 

entren i surten de l’escola. 

No es considera tècnicament viable treure els contenidors donat que la porta d'entrada 

i sortida de l'escola es realitza per Pius X 

 

A carrer de l’Aigua prop de plaça Catalunya hi ha uns contenidors davant d’una casa 

ocupada i uns altres davant una casa en obres. Es pregunta què passarà amb aquests 

contenidors quan aquestes cases siguin venudes. 

En principi es quedaran al mateix lloc. 

 

VARIS 

Un veí va recollir firmes perquè els lavabos del Centre Cívic Sant Joan estiguin oberts 

els diumenges i festius, sobretot per la gent que juga a la petanca. 

Una persona del col·lectiu de la petanca es va fer responsable d’una clau però la va 

retornar. Si algú se’n responsabilitza se li donarà des de la direcció del centre cívic. 

 

Es pregunta si hi ha algun lloc a Vilanova on pugui dormir la gent que viu al carrer. 

A Vilanova no hi ha cap espai per dormir tot i que quan fa molt fred s’habiliten uns 

mòduls. Amb la gent que viu al carrer s’intenta fer un treball des de Serveis Socials per 

tal que abandonin el carrer. També hi ha allotjaments d’emergència. 

 

La senyora que viu al cotxe al carrer de l’Aigua, cada vegada té més coses, té la porta 

oberta del cotxe i és perillós. S’hauria de fer alguna actuació. 

A Vilanova hi ha 4 o 5 persones que viuen al carrer i que no es deixen ajudar. En breu, 

uns educadors de carrer començaran a treballar amb aquestes persones i fer-ne un 

treball individualitzat perquè acabin deixant el carrer. 

 

 

 
Darrera actualització 

5 de març de 2019 


