Nota informativa de la reunió l’Associació Veïnal del Poble Sec amb
l’Ajuntament
Data: 24/07/2020
Lloc: IgNova, Carrer Lleida 78
Representants, per part de l’Ajuntament:
Sra. Patrícia Illa, Sr. Jordi Servitje
Representants, per part de l’Associació Veïnal:
Sra. Carme Bonastre, Sr. Mario Serrano, Sr. Otger Costa, Sr. Jordi Pelfort, Jose García.

Incivisme al nostre Barri
 Parc del Garcia Fossas.
 Parc de l’Estació Vella.
 Parc Central.
 Voltants del Pub Tres al carrer Calaf.






Augmentar les patrulles policials nocturnes a cada dia de la setmana i dotar de
sistemes de videovigilància al mateix parc.
Desenvolupar dins de l'Ordenança de Civisme cartells a cada una de les entrades
al parc infantil explicant l’incompliment de l’ordenança reguladora del soroll (art. 20)
amb sancions fins a 600€ i l’ordenança de les persones (art. 9.4) amb sancions fins a
150€ tal com ja s’ha fet a la paret de la caseta del parc, creiem que és necessari que
totes aquelles persones que vulguin accedir al parc estigui degudament informades de
les normes cíviques de la nostra ciutat.
Instal·lar al parc llums led amb regulació d’intensitat per nivell de soroll en hores
nocturnes per dissuadir els actes vandàlics i l’incivisme.
Fer recordatori als mitjans de comunicació de la ciutat les sancions per
l’incompliment de l’ordenança de Civisme a la nostra ciutat.

1. Local al Parc del Garcia Fossas




Seu Social, punt de trobada pel veïnat.
Poder fer-lo servir com a seu social durant tot l’any.
Totes les comunitats al voltant del parc Ctra. Manresa 101 (A...G) i Av. Barcelona 20, 22
han donat el seu consentiment.

2. Nou Centre Cívic


Disponibilitat d’una sala de reunions. Per fer assemblees, activitats, xerrades
dinamitzadores, events culturals etc..

3. Llums Nadal 2020


Ampliar la il·luminació a tot el llarg de l’Av. Barcelona, Ctra. Manresa i carrer Lleida.
Figures de Pessebre amb leds al Jardí que hi ha al costat de l’Església de la Sagrada
Família.

4. Millores a la Ctra. Manresa


Adjuntem proposta veïnal.

5. Revisió de la Il·luminació Pública
 Millorar la il·luminació als voltants de l’Església de la Sagrada Família


Millorar la il·luminació a l’Av. Barcelona (Seguretat vial)
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Breu explicació del que s’ha parlat en aquesta reunió de cada un dels punts
anteriors.
1. Incivisme al nostre Barri
Per part del consistori ens fan saber que els joves que normalment van a les nits als parcs
son menors d’edat i de famílies desfavorides i que per tant la policia no pot multar-los ni a ells
ni als seus tutors legals perquè aquests no tenen recursos econòmics suficients.
Com a mesura proposen tallar els arbustos del parc que són més alts per guanyar visibilitat i
al mateix temps facilitar a la policia urbana que amb un cop d'ull des del cotxe puguin veure si
hi ha aldarulls o actes incívics al parc.
Per la nostra part hem fet saber que no compartim aquesta mesura com una solució vàlida, ja
que aniria en perjudici de les famílies que volen seguir gaudint d'aquest espai tal com està
sense haver-hi de recórrer a la poda de les plantes més decoratives com les que tenim
en aquest moment, d'altra banda ens comenten que pitjor seria haver de treure les taules de
pícnic per evitar que es puguin posar allà.
Respecte a la proposta de fer un espai més il·luminat a les nits en el cas d'haver-hi aldarulls
o actes incívics ens comenten que després de valorar la il·luminació que hi ha, ara mateix
aquesta és més que suficient, tot i que nosaltres hem insistit que la zona del parc que està al
costat del Pipican encara segueix quedant poc il·luminada i és un punt calent de trobades
d'aquest tipus, per tant caldria fer alguna actuació més.
Ens han insistit que si els veïns senten xivarri a les nits i no poden dormir el que han de fer és
trucar a la policia i ens informen que en el que portem d’estiu la policia ha comptabilitzat només
3 trucades.
D’altra banda hem tornat a insistir en la nostra proposta d'instal·lar fanals intel·ligents que
s'encenen quan perceben un excés de soroll al parc en horari nocturn i al mateix temps que
serveixin per poder donar un avís automàtic a la Policia Urbana. Amb aquesta mesura volem
generar un efecte intimidatori relacionant l'encesa dels fanals amb la presència policial al cap
de poc temps, estem convençuts que seria un primer pas per convidar-los a marxar a llocs
menys poblats i així reduir el soroll nocturn a la ciutat, especialment durant els mesos d'estiu.

2. Local al Parc del Garcia Fossas
Ens expliquen que la intenció de l'Ajuntament és obrir una licitació pública perquè tothom que
reuneixi els requisits exigits pels plecs, pugui presentar la seva oferta. Aquestes seran
seleccionades i avaluades i s'adjudicarà el contracte a aquella que compleixi la millor relació
qualitat preu. Per la nostra part informem que ara fa cinc anys ja es va obrir una licitació oferint
aquest local com a quiosc de begudes, generant un rebuig majoritari per part del veïnat de la
zona. Presentem la instància que es va fer arribar en el seu dia a l'Ajuntament i formulada pel
President de la mancomunitat de veïns que viuen al costat del parc del Garcia Fossas, el Sr.
Mario Serrano de data 15 de maig del 2015, en la qual demanaven la reducció de l'horari
d'aquesta licitació ja que consideraven que aquesta obertura potenciaria els problemes
relacionats amb el soroll nocturns i actes vandàlics a tota aquella àrea.
Per la nostra part els hem presentat un escrit firmat pel mateix president d'aquesta
mancomunitat i amb representació dels presidents de veïns dels blocs de la Ctra. Manresa
101 A, B, C, D, E, F, G i Av. Barcelona 20 i 22 on es recolza la iniciativa de l'Associació Veïnal
del Poble Sec perquè aquest local serveixi com centre de reunions pel veïnat del barri.
Així doncs queda de manifest que la voluntat del veïnat de la zona és que aquest local serveixi
per reactivar aquest espai donant veu i fent partícip a tothom de les seves propostes.
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3. Nou Centre Cívic
Se’ns informa que el nou centre públic té una sala de reunions polivalent per a totes les entitats
del barri que ho sol·licitin, aquestes hauran d'informar quins dies de la setmana la volen fer
servir especificant l'horari, així com la possibilitat d'habilitar un armari per poder guardar tota
la documentació de la mateixa entitat.

4. Llums Nadal 2020
L'Ajuntament ens comenta que pel que fa a les llums que ells posen repartides per diferents
punts de la ciutat, cap la possibilitat d'escollir el lloc del nostre barri on les voldríem instal.lar,
només cal que fem la nostra proposta i ells la valoraran amb els tècnics de l'Ajuntament si és
possible.
Pel que fa a les llums que vol posar l'Associació veïnal ens comenten que cap la possibilitat
de fer servir la mateixa empresa que s'adjudicarà per al servei d'instal·lació de les llums de
Nadal de tota la ciutat. Totes aquelles entitats que ho desitgin podran contractar aquest servei
i acollir-se a l'oferta que ells tenen com Ajuntament.
Durant aquests dies hem quedat que ens posaran en contacte amb els serveis tècnics de
l'Ajuntament per valorar els diferents carrers del barri on es podrien posar i així poder fer un
mapa del projecte d'il·luminació Nadalenca per aquest any.

5. Millores a la Ctra. Manresa
En aquest punt fem recordatori que en el mes de Gener la nostra Associació va enviar un
correu amb un informe on es presentaven diferents propostes per millorar la seguretat
viària d'aquesta via i la seva accessibilitat en tot el seu recorregut. Ens comenten que
l'Ajuntament ja està elaborant un estudi de millora de tota la ctra. de Manresa i que tenen en
compte les nostres propostes, hem quedat que quan les tinguin a punt per presentar ens ho
faran saber.

6. Revisió de la Il·luminació Pública
Els hem comunicat el nostre descontent pel que fa a la seguretat viària d'aquesta via principal,
sobretot per la falta d'il·luminació en els passos de vianants. Respecte a aquest tema ens
comenten que són conscients que han detectat que hi ha punts concrets de l'Av. Barcelona
que caldria reforçar posant més il·luminació.
Nosaltres els hi proposem la instal·lació de fanals intel·ligents en tots els passos de vianants,
aquests es podrien encendre puntualment quan el vianant vol creuar aquesta via, tenint en
compte que a l'hivern i sobretot en horari de sortida escolar és quan més falta fa.
També vam fer saber que caldria reforçar la il·luminació de la zona comercial de l'Av.
Barcelona, Ctra. Manresa i als voltants de l'Església de la Sagrada Família per tal de
promocionar més aquest espai tan vital per la vida comercial del barri. Com a prova del que
exposem els hi fem saber que hi han comerços que allarguen la seva encesa de llums els dies
del Nadal per tal de promocionar el carrer, ja que diuen que després queda tot molt apagat i
no convida a passejar per aquesta zona.
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Altres temes que han sortit amb aquesta reunió:


Comentem les molèsties que provoquen l'ús dels caixers automàtics de l'oficina de La
Caixa de Pensions que hi ha a l'Avinguda Barcelona 20, ja que sempre trobem un munt
de papers tirats al terra. Informem que el veïnat de les comunitats afectades ens diuen
que ja han parlat amb els responsables de l'oficina vàries vegades, però que a dia
d'avui encara no han notat cap millora. És per això que demanem si l'Ajuntament pot
parlar directament amb el responsable per mirar de trobar una solució com més aviat
millor.



Aprofitem per presentar l'informe fet aquest dia per la nostra associació en el que
s'exposa que en els darrers mesos hem detectat un augment d'aparcaments de motos
a les voreres del nostre barri, ocasionant molèsties amb els veïns que passegen per
la zona. Per part del consistori ens comenten que estudiaran les propostes fetes per
veure que es pot fer al respecte.



Sense deixar el tema dels aparcaments aprofitem per demanar al consistori la
possibilitat d’eliminar els aparcaments de vehicles que hi ha al Passatge Colomer, per
tal d’ampliar la vorera de mig metre que hi ha ara mateix a les dues bandes de la
calçada i que acaba sent un inconvenient pels vianants que fan servir aquesta via per
accedir a l’estació vella.



Ens informen que aviat s'asfaltarà el pàrquing que es va fer al costat de
l'escola Monalco, aquesta notícia ha sigut molt ben rebuda, ja que amb els darrers
mesos la nostra Associació ha rebut queixes del fangal que provoca aquest
aparcament els dies de pluja com la quantitat de pols que s'aixeca a la resta dels dies.



Respecte al tema de les escales mecàniques, ens expliquen que ja s'han fet les
reformes necessàries per evitar que puguin estar molt temps no disponibles, ara és la
mateixa empresa de manteniment qui gestiona les avaries d'una forma
automàtica al tenir accés a les càmeres de vigilància que fins ara no funcionaven. Per
la nostra part expressem el nostre descontentament per la situació viscuda els darrers
mesos i que tot i que ara ja estan en funcionament detectem que fan molt soroll quan
estan en marxa, amb les molèsties que això comporta per als veïns que viuen a la
zona. Traslladem la nostra opinió de que caldria fer una renovació de la maquinària
perquè fossin més silencioses.



Dins del marc de la seguretat viària fem constar la sol.licitud de revisió del temps
d'espera que s'ha de fer quan un vianant polsa el botó de pas del semàfor. En alguns
llocs del barri arriba a ser de gairebé dos minuts, sobretot amb el que estan situats a
l'Avinguda de Catalunya. Creiem que convindria revisar-los per evitar així que la gent
acabin passant amb el semàfor en vermell.



Informem de les rates que hi ha a l'antic mercat de l'Avinguda de Barcelona i creiem
que s'hauria de fer una inspecció de tota la zona per si cal desinfectar-la, ja que hi ha
clars indicis que allà viuen rates molt grans segons ens explica el Sr. Mario Serrano i
pot esdevenir en un greu problema d’insalubritat.



L'Ajuntament ens informa que aquests dies al Parc de l'Estació Vella estan
fent vàries actuacions de millores, entre les que destacaria mirar de canviar l'aspecte
de la jardineria del parc perquè fos més atractiva.
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Annexes:
 Incivisme al nostre Barri, actes vandàlics de la nit abans de la reunió.

 Local al Parc del Garcia Fossas, ara mateix es un traster de la brigada de manteniment.

 Inici de la reparació de Ctra. Manresa per evitar el tolls a un costat de la calçada però
que en aquest moments aquestes obres estan aturades.
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 Estat del Parquing de cotxes que hi tenim a la Ctra. Manresa els dies següents després
de ploure.
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 Motos a les voreres.

 Il.luminació del voltants de l’esglesia de la Sagrada Família a partir de les 11 de la nit.

 Aparcaments al Passatge Colomer.
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