
 
 
 
 
Data i lloc: Dimarts 21 de març de 2017 al Centre Cívic Sant Joan   
Durada de la sessió: 19:30 h – 21:15 h  
Assistència: aprox. 40 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras, Glòria García i Blanca Albà    
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE  
SANT JOAN 

Recull de la quarta sessió 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE  

SANT JOAN 

 

 

JARDINERIA 

A l’alçada d’avinguda Francesc Macià 100, entre el forn i el bar, hi ha un arbre que no es poda, 

sembla que està podrit i tenen cucs als balcons.  

L’arbre ja ha estat podat.  

 

A la plaça Anxaneta hi ha uns pins que no es poden i les branques els arriben als balcons.  

Es valora que els arbres no estan afectant als balcons i per tant no cal fer cap intervenció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’avinguda Francesc Macià, des de bombers fins a jardins Francesc Macià s’han anat eliminant 

arbres, han encimentat els escocells i no els reposen. 

L’alcaldessa explica que es preveu anar reposant-los.  

 

MOLÈSTIES A LA VIA PÚBLICA 

Al c. Bruc quasi a l’alçada de la cantonada amb c. Jardí hi ha tres bars. El del mig és 

especialment molest, sembla que es podria estar traficant i la pudor de marihuana arriba a les 

vivendes.  

Derivat a la Policia Local 
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La canalla que surt de l’escola Volerany i berena al voltant de l’escola juguen a agafar papers 

de les bústies i llençar-los a terra, deixen totes les restes de berenar per terra. S’han queixat a 

l’escola per tal que ho treballin amb l’AMPA però l’escola li va dir que era un tema de Via 

Pública. Es demana que passi la Policia Local o que es posin cartells recordatoris de fer servir 

les papereres.  

Derivat a la Policia Local 

 

ALTRES 

Representants dels 8 treballadors acomiadats de RENFE expliquen la seva situació i demanen el 

suport de l’alcaldessa per solucionar el tema.  

L’alcaldessa explica que ja ha parlat amb un representant del comitè i que té previst parlar amb 

RENFE per tractar aquest assumpte. Se’ls mantindrà informats.   

 

A l’hora d’entrar a l’escola Volerany surten carros del Caprabo a llençar menjar als contenidors. 

És vergonyós i hi ha gent que espera per recollir el menjar del contenidor. A més, si hi ha peix 

fa molta pudor. 

La regidora Blanca Albà explica que hi ha supermercats que col·laboren donant el menjar i 

altres que no volen i l’acaben llençant.  

 

Senyor sol·licita hora amb l’alcaldessa per tractar un tema personal. 

S’està tramitant l’entrevista. 

 

Es pregunta com està el tema del cinema. 

L’alcaldessa explica que el cinema era privat. Ara s’ha fet un conveni amb el Círcol Catòlic per 

poder oferir cinema. Estan pendents del Lauren a veure què fan.  

 

VIA PÚBLICA 

Diversos veïns i veïnes es queixen del gran nombre d’excrements de gos, de la impunitat dels 

propietaris que no els recullen, dels orins que acaben tacant les façanes i de la manca de 

neteja. També es comenta que hi ha força gossos perillosos sense lligar. 

L’alcaldessa i la regidora Gloria García expliquen que s’ha augmentat la neteja, fins i tot hi ha 

un servei específic de recollida d’excrements. Ara s’augmentarà la plantilla de la Policia Local i 

s’està revisant el Pla de Civisme. També s’està buscant un tercer espai per a gossos al barri de 

La Geltrú. Respecte als gossos perillosos, es sancionen molt i amb multes importants. 

La regidora Gloria García comenta que demanarà a la Policia Local una campanya específica del 

tema dels excrements al barri de Sant Joan.   
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Veïna es queixa de les caigudes que ha patit i pateixen altres persones pel mal estat de les 

voreres i passos de vianants. 

L’alcaldessa explica que ara es pot fer una inversió important en millora i manteniment de la via 

pública amb uns diners que s’han rebut de la Diputació. Ja estan en procés algunes de les 

millores.  

 

A l’alçada de c. Sant Onofre amb c. Joan Llaverias cap a la plaça Beatriu de Claramunt hi ha 

molts sots a la calçada. 

Els sots han estat arranjats. 

 

 

 

 

  

 

  

Abans     Abans     Després 

 

A la plaça Armand Cardona amb c. Menéndez Pelayo tenien uns contenidors que es van retirar 

fa uns 3 anys. Ara la gent llença la brossa a les papereres i tenen mosques i coloms. Hi viu 

força gent gran i ara els contenidors són massa lluny. 

Realitzada una inspecció visual a la zona es comprova la retirada del grup de contenidors que 

estaven col·locats a la pl. Armand Cardona amb Menéndez Pelayo. Alguns contenidors es van 

retirar donada l’existència d’un altre grup pròxim que optimitzava el servei i no comportava un 

greuge al veïnat de la zona. Un cop valorada la possibilitat de tornar a reubicar l’esmentada illa 

de contenidors de recollida selectiva es valora: 

- Existeix una altra illa de contenidors de selectiva a la mateixa plaça amb el c. Joan 

Llaverias, la qual presta el mateix servei al veïnat de la plaça. 

- La seva col·locació en el carrer Menéndez Pelayo no es considera viable ja que resten 

molt pròxims al grup de contenidors de mateix carrer amb el carrer Castellet. 

Per aquests motius, no es considera recomanable la col·locació a la ubicació proposada.   

 

El camí que surt del pàrquing de l’Hospital cap al pont que va a la Masia Cabanyes està molt 

malament i costa caminar-hi. 

La regidora Gloria García explica que tot això pertany a Eixample Nord, que de moment es pot 

endreçar una mica però no asfaltar, ja que és zona no urbanitzada.  
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Veí felicita l’Ajuntament per la neteja després de les comparses però comenta que al c. Aigua 

amb c. Picapedrers les clavegueres encara estan plenes de caramel i fa molta pudor. 

L’alcaldessa explica que després de les comparses es va netejant tot el clavegueram i aquesta 

zona també es farà.  

 

Veïns de plaça Catalunya es queixen que tenen sempre els contenidors davant de casa. 

Demanen que els desplacin un temps a altres zones de la plaça. 

Realitzada una inspecció visual a la zona es comprova la presència d’un grup de contenidors de 

superfície destinats a la recollida selectiva d’escombraries domèstiques. Un cop valorada la 

possibilitat de reubicar l’esmentada illa de contenidors, s’analitzen diferents possibilitats: 

- Traslladar el grup a la cantonada de c. Jardí amb la pl. Catalunya: davant la proximitat del 

grup de contenidors del c. Recreo amb c. Pare Garí, no es considera viable el seu trasllat ja que 

sobredimensiona la nova ubicació i deixa sense part del servei al veïnat proper a la pl. 

Catalunya, a banda de les possibles queixes del veïnat de la nova ubicació per proximitat i 

donat que les voreres no contemplen amplada suficient per minimitzar les molèsties. 

- La seva ubicació en c. Pare Garí amb c. Aigua no es considera viable ja que estan molt 

propers al grup de contanidors del c. Pare Garí amb c. Sant Onofre i els existents al c. Aigua 

alçada n. 124, sobredimensionant la nova ubicació i deixa sense part del servei al veïnat proper 

a la pl. Catalunya, a banda de les possibles queixes del veïnat de la nova ubicació i dels 

establiments de restauració existents. 

- Eliminació del grup de contenidors: no es considera viable donat el volum detectat de recollida 

selectiva i la densitat de població existent a la zona que presta el servei. 

Per tot això, no es considera viable la reubicació sense que comporti un greuge en el servei que 

es presta. 

 

A les papereres es podria posar algun sistema que permetés apagar la cigarreta abans de 

llençar-la.  

De moment no està previst posar-ne.  

 

Es demana que es rebaixin més voreres en els passos de vianants. 

Actualment, es van rebaixant totes les voreres que es demanen en els trajectes de persones 

amb mobilitat reduïda.  

 

Es comenta que cada vegada hi ha menys cartelleres per penjar informacions. 

Derivat a Via Pública. 
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Senyor amb minusvalia es queixa de la dificultat d’anar per la ciutat. 

L’alcaldessa comenta que té raó, fa anys que no es feia manteniment de la ciutat i ara s’ha 

prioritzat aquest tema.  

 

MOBILITAT 

Diverses queixes de la circulació de bicis per la ciutat, moltes sense llum a la nit i també 

circulant per les voreres i zones de vianants a molta velocitat. És perillós. Es demana 

matricular-les o prohibir la circulació de bicis en algunes zones en les hores de més circulació 

de persones. 

La regidora Gloria García comenta que, tot i que hi ha diversos problemes amb les bicicletes, la 

majoria circulen correctament. Durant la passada legislatura es van construir 10km més de 

carril bici i està previst ampliar-lo. També s’està valorant que les bicicletes hagin d’anar 

matriculades per poder sancionar les infraccions i reclamar assegurances de responsabilitat 

civil.  

 

A l’avinguda Cubelles 43 han pintat un aparcament en bateria per a quatre cotxes i l’últim està 

davant del gual.  

Realitzada la inspecció de la zona, es pot verificar que l’estacionament de vehicles a la plaça 

acabada de pintar, al costat del gual, no impedeix l’accés ni la sortida del gual en qüestió. 

A les fotos adjuntes es pot comprovar en color groc, els eixos que delimiten la zona 

d’estacionament i que fan de separació del gual. El paral·lel a la calçada no sobrepassa el límit 

de la zona d’estacionament, i el perpendicular a la calçada, és inamovible, donat que és 

l’escocell de l’arbre. 

En vermell es poden verificar els eixos d’entrada i sortida del gual, a la foto núm. 1, delimitats 

per l’arbre de la línia de calçada i la ubicació de la porta d’entrada al gual a la vorera. I a la foto 

núm. 2, es pot veure que no s’ocupa el radi de gir per fer la maniobra d’entrada. 
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El c. Menéndez Pelayo ha passat a ser de direcció única després de la remodelació de la 

cantonada amb c. Aigua. Aquest canvi suposa que s’ha de fer molt tomb per anar al centre. 

La cruïlla de Menéndez y Pelayo amb Aigua, segons el Pla Local de Seguretat Viària, era un punt 

de concentració d’accidents. En aquest sentit l’actuació que s’ha fet té com a objectiu la 

reducció de la sinistralitat en aquesta cruïlla en els següents aspectes: 

- Reducció de velocitat: bandes sonores 

- Millora de visibilitat: prohibició d’estacionament de vehicles 

- Reducció de girs: Sentit únic a Menéndez y Pelayo 

Totes aquestes accions poden haver comportat algun tipus de molèstia però persegueixen un 

objectiu, que és la reducció de la sinistralitat.  

 

Veïna felicita l’ajuntament per posar aparcaments de motos per protegir els passos de vianants 

millorant-ne la visibilitat.  

 

ENLLUMENAT 

Veïna comenta que els fanals de c. Menéndez Pelayo estan podrits pels orins dels gossos. 

Derivat a Via Pública.  

 

A la plaça Armand Cardona hi ha molt poca llum. 

L’alcaldessa explica que es renovarà tot l’enllumenat de la ciutat.  

 

 

Darrera actualització  

24 de maig de 2017 


