
 
 
Data i lloc:  9 de gener de 2019 al Restaurant Gran Duque 
Durada de la sessió: 19.30 h – 21:00 h  
Assistència: 21 persones i amb la presència de Neus Lloveras, Blanca Albà, Olga Arnau i Glòria García.  
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE LA MASIA NOVA 
Recull de la 5a sessió 

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE LA MASIA NOVA 

 

ESPAI DE REUNIÓ 

Es demana un espai/equipament al barri. 

De moment no ha estat possible i no hi cap espai disponible a la zona. 

 

POLICIA LOCAL 

Es reclama més presència policial 

Actualment ja no hi ha la figura del policia de barri. Degut a la situació d’alerta 4 els 

policies han de patrullar de dos en dos, per tant ja no podem anar sols pels barris. 

Tot i així, hi ha uns recorreguts establerts de vigilància per tota la ciutat que són públics. 

El que es pot demanar és que es facin aturades dissuasives del vehicle de la policia en 

diferents punts del barri. També s’han incorporat 10 policies locals més.  

 

CONTENIDORS 

Hi ha força problemàtica amb el tema contenidors. Furgonetes que descarreguen 

andròmines com matalassos, mobles, etc, les deixalles que generen els restaurants de 

la zona, mal estat d’alguns contenidors i manca del contenidor de vidre (al c. Albert 

Ferrer i Soler). 

La problemàtica del contenidors es dóna a tota la ciutat si bé és cert que en les zones 

més perifèriques és més habitual la descàrrega d’andròmines vàries. En aquests casos 

hi ha un telèfon on trucar i venen a recollir-ho.  

Respecte al tema de les deixalles dels restaurants, s’està iniciant la recollida directa de 

les escombraries en els mateixos restaurants i això evitarà que les deixin al costat dels 

contenidors. 
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S’ha posat un contenidor de vidre al c. Albert Ferrer i Soler. 

 

 

ENLLUMENAT 

El barri té zones molt fosques i fanals que no funcionen. A l’alçada del c. Pau Roig, 11 

no funciona la bombeta. 

Actualment està a punt d’adjudicar-se la concessió per a canviar tot l’enllumenat de la 

ciutat i que solucionarà aquestes problemàtiques. Entretant es demanarà que es canviï 

aquesta bombeta que no funciona. 

 

VIA PÚBLICA 

El pas av. Eduard Toldrà amb c. Albert Ferrer Soler té un tros amb terra que no es pot 

passar amb cadira de rodes, es pot ensopegar i s’enfanga quan plou. 

 

El pont del torrent Santa Magdalena està sense barana i no està protegit per als vianants. 

És un tram que pertany a la Generalitat i no han donat permís per posar la barana. 

Valoren que no és un tram amb concentració d’accidents i que la velocitat està limitada 

a 50km/h. 

 

Veí es queixa de les dificultats per retornar una placa. Se li demanen dades bancàries 

que l’Ajuntament ja té, la policia ha anat a casa seva a fer comprovacions... 

És un tràmit establert, quan es retira una placa la policia ha d’anar a comprovar que 

s’esborra la línia groga de la vorera. El tema de les dades bancàries és obligatori per 

comprovar que la persona que paga o rep els diners és el titular del compte bancari. 

 

JARDINERIA 

Les herbes de les voreres estan molt altes i no les arrenquen. Per exemple a l’alçada de 

c. Antoni Urgellès, 5. 
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El servei de Jardineria informa que ha efectuat una inspecció de la zona i no ha 
detectat cap incidència. 
 

        

 

PANEROLES 

Aquest estiu hi ha hagut moltíssimes paneroles, que entraven als habitatges. 

Es fan les desinfeccions periòdiques a càrrec de la Companyia d’Aigües però és un 

problema difícil de solucionar, especialment aquest estiu que ha plogut molt. Algunes 

espècies s’han fet resistents i costa molt eliminar-les. 

 

 

MOBILITAT 

El barri té diversos problemes de mobilitat. 

- Les pilones del tram interior del c. Albert Ferrer Soler 

- L’aparcament a la pl. Magrinyà, on s’aparca de qualsevol manera i els veïns ja no 

tenen places. 

- La parada de bus a la cruïlla de l’Esperança-Neàpolis està ubicada en un lloc des 

d’on és molt difícil anar cap al centre mèdic sense fer un tomb molt gran. Caldria 

moure la parada o trobar alguna solució. 

- El pas de vianants per creuar cap al Lidl està inclinat, sembla ser que és la vorera. 

- Al c. De la Fita està prohibit l’aparcament en una de les bandes, però hi aparca 

tothom 

Es farà una visita específica pel barri amb la responsable de mobilitat per tractar tots 

aquests temes i d’altres que hi ha al barri. 
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Darrera actualització 
28 de gener de 2019 


