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L’ALCALDESSA AL BARRI DE LA SARDANA 
Recull de la segona sessió 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE LA SARDANA 

 

MOBILITAT 

Un veí exposa el perill que representa la circulació de vehicles en els horaris d’entrada i sortida 

dels nens i nenes de l’escola Pia. Ja sap que a la cruïlla avinguda Balmes/Pare Garí/Joan 

Maragall no es pot posar un semàfor per la proximitat dels de la rambla Samà i Dr. Fleming. 

Però demana si es podria posar un pas de vianants a l’avinguda Jaume Balmes, a l’alçada del 

número 17-19 o si es podria reforçar aquest punt amb la presència d’un policia local.  

L’alcaldessa explica que a l’hora d’entrada i sortida dels nens i nenes de les escoles 

l’ajuntament no compta amb més efectius dels que ja estan repartits per tota la ciutat per 

garantir la seguretat a tots els centres educatius.  

També expliquen que, per motius de seguretat, a l’avinguda Jaume Balmes no es pot posar un 

pas de vianants sense semàfor 

 

Els vehicles estacionen a la vorera de la benzinera i no permeten el pas als vianants. 

S’ha passat la incidència a la Policia Local que en farà un seguiment. 

 

Queixes per l’excés de velocitat amb el que circulen les bicicletes per les voreres, pel pas de 

vianants del pont sota la via del carrer Josep Coroleu o per la Rambla. 

La Sra. Gloria Garcia explica que properament s’uniran els carrils bici que hi ha a la ciutat en 

dues anelles i dos eixos transversals i s’aprovarà el Pla de la bicicleta. Aquest Pla preveu 

senyalitzar les vies per on s’haurà de compartir l’ús entre vianants i bicicletes. 

 

Expliquen que l’accés al carrer Josep Anselm Clavé des de l’avinguda Montseny fa un retomb 

que els vehicles no respecten. Proposen senyalitzar-ho marcant al terra els carrils dels vehicles. 

Es reforçarà la senyalització vertical i horitzontal en el punt de confluència entre els Josep 

Anselm Clavé i l’avinguda  Montseny. 

 

A la cantonada de l’avinguda Montseny amb el carrer Canigó hi havia una senyal de  cediu el 

pas que va caure i no s’ha reposat.  

Des del servei de Mobilitat informen que no te sentit el senyal de cediu pas doncs el carrer 

Montseny és direcció Cubelles únicament i amb possibilitat de gir a l’ esquerra per Carrer 

Canigó que és direcció muntanya en sentit únic.  
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CLAVEGUERAM 

A l’avinguda Cubelles, 53 hi ha un embornal que està embussat i quan plou l’aigua passa per 

damunt de la vorera. 

Des de la Companyia d’Aigües ens informen que es farà una actuació el dia 4 de desembre.  

 

ESTAT DE CARRERS I PLACES I IL·LUMINACIÓ 

A l’avinguda Cubelles, enfront el número 53, hi ha dos fanals que no funcionen. 

Des de Serveis Viaris informen que el dia 19 de novembre s’han reparat els fanals que no 

funcionaven, i s’ha fet un repàs a tot el carrer. 

 

El Parc Montseny està molt abandonat. Està molt brut i a més, donat que és una zona poc 

il·luminada, quan es fa fosc hi ha problemes de civisme. 

Des de Serveis Viaris ens comuniquen que es fa un repàs d’aquest parc a mitjans del mes de 

març. 

 

En aquesta mateixa zona també hi ha uns bancs que estan trencats i un focus que no funciona. 

S’han reparat els bancs. 

 

Una veïna explica que el Parc de Gumà i Ferran dóna molta sensació d’inseguretat. Hi ha fanals 

que no funcionen i l’arbrat dificulta la visibilitat dels passadissos. 

Els  Serveis Municipals informen que han repassat la il·luminació del Parc 

 

Els veïns també comenten la sensació d’inseguretat del pas per vianants del pont sota la via del 

carrer Josep Coroleu.  

S’ha demanat als serveis tècnics municipals que valoressin la possibilitat de modificar-ne el 

recorregut, però informen que donada la complexitat del projecte es farà un estudi així que hi 

hagi ocasió i dotació pressupostària. 

 

Al carrer Arquitecte Gaudí, enfront el número 6, s’ha reparat diverses 

vegades un forat a la calçada. Torna a haver-hi un forat. 

S’ha reparat el forat 
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A la plaça de les Danses va caure un fanal i no s’ha reposat. 

Aquest fanal no s’ha tornat a reposat degut a què al darrera hi ha una 

torre amb 4 lluminàries, quedant la zona suficientment il·luminada segons 

els estàndards actuals d’il·luminació. 

 

Al carrer Canigó hi havia uns panells lluminosos que senyalitzaven el perill 

per zona escolar. Van desaparèixer. 

Properament s’instal·larà un panell lluminós. 

 

Demanen que s’instal·lin màquines per fer exercici físic per la gent gran al Parc de Baix a Mar. 

L’alcaldessa explica que n’hi ha a la rambla del Far i a la platja de la 

República.  

 

Queixes perquè sota el pont de la via del carrer Josep Coroleu sempre hi 

ha una zona amb el terra mullat que provoca accidents als vianants. 

Des de Serveis Viaris informen que es tracta d’humitats causades per un 

defecte estructural de impermeabilització de les juntes de dilatació.  

Tenint en compte que la part superior de l’estructura no és accessible 

(vies del tren) la solució definitiva és molt difícil. Tot i així, s’estudiarà la 

possibilitat de trobar una solució pal·liativa d’aquest defecte.  

 

 

TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS 

Al carrer Canigó, tot i ser un carrer petit, hi ha 3 equipaments públics (llar d’infants, escola i 

CDIAP) i està molt brut per les defecacions dels gossos. Demanen instal·lar-hi una placa 

recordatori de l’ordenança de tinença responsable d’animals i plantejar la possibilitat de fer un 

pipi-can en un espai enjardinat que hi ha al carrer Canigó cantonada amb carrer Anselm Clavé.  

L’Alcaldessa explica que ja es va aprovar l’Ordenança de Tinença responsable d’animals. 

Inicialment es va fer una campanya informativa amb els propietaris dels animals i actualment la 

policia local ja pot sancionar. També explica que els pipicans petits no són la solució, perquè 

són zones brutes, i que s’ha habilitat un espai de sociabilització de gossos al Parc de Baix a Mar. 

Properament s’iniciarà novament una campanya i el punt d’inici serà el barri de la Sardana. 
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Un veí fa una proposta d’establir una taxa als propietaris de gossos perquè les molèsties que 

ocasionen suposen una gran despesa a la ciutat. 

 

Un veí fa una proposta, l’ha vist a Valladolid, Paris, Zurich o Berna, de pintar una senyal de gos 

en els embornals per conscienciar als propietaris de gossos que facin les seves necessitats. 

S’han passat aquestes propostes al departament de Medi Ambient. 

 

TERRENYS EN MAL ESTAT 

El terreny que hi ha entre la via del Tren i el carrer de la Boia està molt brut i hi ha rates. 

S’ha requerit a la propietat perquè mantingui en bones condicions el terreny. 

 

Darrera actualització  
4 de juny de 2015 

 


