
 
 
 
 
Data i lloc: 5 de febrer de 2014 a la Residència Sant Cugat  
Durada de la sessió: 19.30 h – 21:00 h  
Assistència: 30 persones i amb la presència de Neus Lloveras, Glòria Garcia i Marijó Riba 
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L’ALCALDESSA AL BARRI DEL PRAT DE VILANOVA 
Recull de la sessió 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DEL PRAT  

 

ENTRADA AL BARRI   

• El veïnat es queixa que l’entrada al barri és molt perillosa. S’hauria de posar una 

rotonda. La regidora Glòria Garcia explica que aquesta carretera depèn de la Diputació i 

que s’han mantingut varies reunions però l’índex de sinistres no és elevat. Tot i així, 

s’han pintat unes bandes per reduir la velocitat. Es comenta que també és perillós 

l’accés al barri per la Variant, venint des de Cubelles.  

Tal i com ja es va exposar durant la sessió, aquesta carretera no té sinistralitat i la 

visibilitat de la cruïlla és elevada. A més, l’estiu passat la Diputació, a instàncies de 

l’Ajuntament, ja va fer una actuació de millora per reduir la velocitat. Per tant es 

considera que aquestes mesures són suficients per garantir la seguretat en aquest punt.  

 

IL·LUMINACIÓ    

• A l’entrada del barri hi ha un focus que il·lumina poc però en canvi enfoca massa a la 

vista i pot molestar a les persones que condueixen.  

En data 19 de febrer, l’empresa SECE va reorientar el projector del fanal de l’entrada del 

Prat de Vilanova.  

 

                                          Abans de l’actuació                 Després de l’actuació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al costat de la caseta de la Platja Llarga hi ha un gran fanal amb diversos focus que 

sempre està apagat. Potser s’haurien d’intercanviar.  

La columna ja funciona. L’enllumenat s’encén a les 18 h i s’apaga a les 8 h del matí.  
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• Una veïna explica que hi ha un fanal al Carrer Joncar 22 que fa 14 mesos que s’ha 

d’arreglar. Fa pocs dies s’ha posat el fanal però hi falta llum. També hi ha una tanca 

malmesa a causa d’un arbre que va caure.   

El fanal es va reposar durant el mes de febrer. 

 

PONT  

• És molt perillós. La tanca que s’ha posat no és adequada ja que es pot apartar fàcilment.  

En data 6/05/2014, el personal tècnic municipal ha reforçat el tancament a l’accés al pas 

elevat de vianants sobre la via per evitar l’accés a les persones. També s’està treballant per 

resoldre la problemàtica del mal estat de l’estructura que podria causar la caiguda 

d’elements a les vies.  

 

  Abans                                                             Ara 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BUS INTERURBÀ  

• Hi ha algunes queixes de l’autobús interurbà. La regidora Glòria Garcia explica que la 

freqüència és adequada pels usuaris que hi ha actualment. Una veïna proposa que la 

parada estigui a l’altre banda de l’urbanització a veure si així hi puja més gent.  

L’autobús interurbà disposa de dues parades al Prat de Vilanova, una situada a l’entrada 

pel carrer Nansa i una altra cèntrica que dóna abast a tota la zona. Donat que el barri 

disposa de dues parades, que les distàncies són curtes i el nombre d’usuaris/es actual no 

és elevat, no es considera prioritari fer una nova parada. 

 

MAL ESTAT DELS CARRERS O EL MOBILIARI 

• Al carrer Llagut 8, hi ha un forat que quan plou s’inunda molt.  

Durant el 2014 es van realitzar diverses intervencions als carrers 

Joncar, Llaguts, de les Xarxes i del Prat per tapar sots de les 



L’alcaldessa al teu barri 

 

3 

voreres i escocells dels arbres. També es van arreglar adaptacions d’accessibilitat de les 

voreres per tal que els avis de les residències puguin anar amb cadira de rodes al 

passeig.  

 

• Al carrer Nansa 7-11 hi ha un banc molt malmès i caldria intentar tornar a pintar els 

bancs del passeig. 

 

Després de valorar-ho amb el president de l’associació de veïns, s’ha retirat els 3 bancs 

que hi havia en aquest espai en desús.  

 

 

 

 

 

 

 

S’han repintat els bancs del passeig de Voramar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En data 30 d’abril s’ha pintat altres bancs del barri com per exemple els de la pista de 

petanca del carrer de les Ones. 

     Abans                                                            Ara 
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• Al barri hi ha moltes voreres aixecades a causa de les arrels.  

La regidoria de Serveis Viaris arranja aquests espais de la ciutat de manera progressiva 

prioritzant els més perillosos.  

 

NETEJA I CONTENIDORS  

• El veïnat manifesta que el barri està molt net i feliciten a l’Ajuntament.   

 

• Es demanen dos cubilots de la brossa per la residència de gent gran.  

Els cubilots es van entregar el 7 de febrer.  

 

• Es comenta que hi ha uns contenidors al mig del carrer del Prat i caldria canviar la 

ubicació i preveuré una superfície de ciment. L’associació de veïns ja ha gestionat 

aquesta demanda.  

Durant el mes de setembre l’associació de veïns i el personal tècnic municipal s’han 

reunit i han acordat retirar  els contenidors i l’estiu vinent tornar a fer-ne una valoració.  

 

ACCÉS A CUBELLES  

• Per anar a Cubelles en cotxe, s’ha de fer tot el tomb i baixar a la platja. Es podia fer un 

accés on està el parc dels nens. La regidora ja explica que estava el projecte fet però 

l’ACA no va deixar fer-ho.  

 

CENTRE SOCIAL I INFORMACIÓ D’ACTIVITATS 

• Es demana un centre social per l’associació de veïns o un lloc on hi hagi informació de 

les activitats de Vilanova.  

Actualment el barri no disposa de cap equipament municipal on fer actes de mitjà o de 

gran format però l’Ajuntament ja va cedir un local a l’associació de veïns per fer de seu 

d’aquesta entitat. Així mateix l’Ajuntament pot facilitar tríptics i altres informacions a 

l’associació de veïns perquè en faci difusió a la seu social.  

 

LAVABOS PLATJA 

• Algun veí explica que no et deixen la clau del lavabo de la platja sinó consumeixes al 

xiringuito.  

És cert que cal anar a buscar la clau del lavabo a la guingueta per garantir un millor 

manteniment dels mateixos però aquests lavabos són públics i gratuïts tal i com s’indica 

en un cartell. Tot i així es traslladarà aquesta qüestió als propietaris/es de l’establiment.  
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COTXES AL PASSEIG  

• Alguns veïns comenten que, tot i la prohibició, passen cotxes pel passeig.  

El passeig ja disposa de senyalització de prohibició de circulació de vehicles i accessos 

tallats per evitar-ne la circulació indeguda. És creu poc convenient posar més obstacles 

per evitar la circulació indeguda de vehicles ja que cal disposar d’entrades i sortides 

ràpides en casos d’emergència. 

 

POCA VIGILÀNCIA POLICIAL AL BARRI  

• Alguns veïns es queixen de la poca presència policial al barri.  

El guàrdia destinat al Prat de Vilanova és el de la Collada, es desplaça en moto i gairebé 

cada dia visita el barri. Segons dades de la Policia Local, no tenen constància de conflictes. 

A l’estiu es disposa de més efectius per incrementar la presència policial.  

 
 

Darrera actualització  
12 de juny de 2015 


