Falta de visibilitat a la sortida del pàrquing de la Sagrada Família.
A la sortida del pàrquing hi ha una filera de contenidors situats just al costat esquerre, aquest fet
ocasiona una falta de visibilitat per als vehicles que es disposen a sortir del pàrquing. Hem de
tenir en compte que en les hores d'entrada i sortida escolar hi ha molt trànsit per aquesta zona.
Demanem moure de lloc aquest contenidor a un lloc més adient per tal d'evitar aquesta
inseguretat

Agraïm a l’Ajuntament d’Igualada, la seva ràpida resposta per treure els contenidors d’aquest
lloc per posar-los una mica més amunt on segueixen fent la seva funció però sense molestar en la
visibilitat per als vehicles que surten del parking.

Pàg. 1

Falta de visibilitat al pas de vianants C/ Calaf.
Al principi del carrer Calaf tenim un pas de vianants amb poca visibilitat, aquest està situat just a
la sortida d'una corba molt tancada que ve de la plaça de la Sardana, fet que sumat a la velocitat
inadequada en què alguns vehicles agafen aquesta corba dificulta i molt poder aturar-lo a temps
davant del pas de vianants. Hem vist situacions molt compromeses per als vianants i sobretot a
famílies
amb
nens
petits
i
cotxets,
tenint
poc
marge
de
maniobra.
Demanem un estudi viari que garanteixi la seguretat per als vianants que volen creuar aquesta
via.

Vehicles en doble fila C/ Calaf.
Tot i tenir dos pàrquings gratuïts al mateix carrer, el dia d'avui seguim veient molts conductors que
aparquen el seu vehicle en doble fila, agreujant encara més la seguretat viària d'aquest carrer.
Demanem que es posin les mesures que siguin necessàries per solucionar aquest problema que
fat temps que dura.

Pàg. 2

Correus.
Local situat al Carrer Piera, 6. El veïnat de la zona s’ha queixat que durant el dia a vegades es
troben les motos aparcades a la vorera, tenint en compte que aquesta te 3mts d’amplada es fa
molt difícil poder facilitar el trànsit de vianants en aquest tram. Per la nostra part ens hem reunit
amb el responsable de l’oficina de correus d’Igualada perquè ens expliqués la realitat del
problema que tenen en el dia a dia. Ens han comentat que tot i tenir un aparcament exclusiu per
ells de càrrega i descarrega, molta gent aparca el seu cotxe allà mateix en comptes de fer-ho al
pàrking que tenen al davant. Aquest fet provoca que quan ve el seu camió o les motocicletes que
fan servir per repartir no puguin aparcar. D’altra banda ens han comentat que la seva hora punta
de càrrega i descarrega és de 9 a 10h del matí i de 14 a 15h, es en aquest horari quan més falta
fa poder disposar d’aquest aparcament.

Pàg. 3

Millores a l’Av. Barcelona


Volem destacar possible millora a la via pública en el tram que compren des del Forn
Alemany fins a la Cafeteria Soler. Hem detectat que tot i tenir unes voreres molt amples hi
ha una falta d'accessibilitat per als vianants d'aquesta via.
És per això que demanem un estudi de com crear un espai molt més agradable per als
vianants tenint en compte que és un punt comercial molt important. A
continuació nomenem uns quants exemples que es poden tenir en compte:
• Reconduir les jardineres existents.
• Posar bancs per seure.
• Treure la cabina de telèfons. Obsolet.
• Treure els 2 "Pirulos informatius" Obsolet.
• Ara que tenim dues zones blanques a tocar proposem poder treure places d'aparcament
per guanyar espai per als vianants i la zona comercial.
• Crear dues zones de Càrrega i descarrega a banda i banda de l'Av. Barcelona.
• Augmentar la il·luminació.
• Canviar els contenidors de lloc per posar-los més cap a la cantonada i que no tinguin tant
protagonisme.

Pàg. 4

Pàg. 5

Manteniment de l’espai públic
Trobem a faltar una millora en el manteniment de la neteja dels carrers, ja que aquesta s'ha vist
agreujada per diferents motius que volem destacar:
• Augment de les cagades de gossos a les voreres i pixums a les parets de les cases.
• Brutícia acumulada en diferents racons del barri. (mascaretes, guants, bosses, gots de plàstics,
papers etc...)
És per això que demanem que es facin més campanyes sensibilitzadores cap a la ciutadania per
conscienciar encara més el bon ús de l'espai públic.

Pàg. 6

També volem destacar que al tractar-se d’un barri que sempre sol fer bastant vent s’hauria de
Tenir en compte que segons quin format de papereres no funcionen bé, ja que aquestes s’acaben
buidant cada dos per tres.

NO

OK

Pàg. 7

Pel que fa a l’estat dels parcs i jardins del barri volem destacar el deteriorament que pateix la
vegetació del Parc del parc del Garcia Fossas.
Demanem que es prenguin les accions pertinents per tornar a recuperar l’espai verd perdut d’un
dels llocs més emblemàtics del nostre barri.

Pàg. 8

Seguretat viària a la Ctra. de Manresa.
Dins del plec de Propostes fetes per millorar el nostre barri, us fem arribar una ampliació del punt
nº 4 que feia referencia a millorar l’accessibilitat a les escoles dins del marc de la seguretat viària.
 Senyalitzar el pas de vianants de tots els centres educatius amb panel informatiu
lluminós vertical i horitzontal al terra.
El veïnat que viu a la Ctra. de Manresa ens han fet arribar el següent escrit fent referencia als
inconvenients que pateixen cada dia a l’hora de creuar el seu carrer per poder anar al centre
escolar.
Adjuntem l’escrit rebut:
Sempre que sortim de casa i travessem amb els fills per anar a l'escola Garcia Fossas, ens és
complicat poder fer-ho bé i passar per un pas de vianants, ja que hauríem de recular uns 20
números enrere, com per a molts d'altres veïns i moltíssims vianants que utilitzen la via. A més
tenim l'afegit de la gran velocitat que els cotxes agafen en aquesta via.
Som molts veïns que patim aquesta inseguretat i sobretot pels fills quan hem de travessar.
Demanem un pas de vianants a l'altura dels números 46, 44 i alguna mesura per fer baixar
la velocitat dels vehicles, ja sigui senyalització excepcional i més tenint en compte que hi
ha una escola a la vora, passos elevats, semàfor, control fotogràfic, sensor...
Vam presentar una queixa a l'ajuntament fa uns 5 mesos, però no hem rebut resposta i seria
important una visita amb un tècnic de l'ajuntament perquè detectaria l'error ràpidament.
Carretera de Manresa nº 40 - 42

Pàg. 9

Després d’analitzar el problema exposat hem pogut verificar que el veïnat que hi viu a partir del nº
40 han de recular enrere, per poder creuar la Ctra. de Manresa, per un pas de vianants ubicat a la
sortida d’una corba, que dificulta la visibilitat a l’hora de saber si ve algun cotxe abans creuar.
Carretera de Manresa, pas de vianants

Fet molt greu tenint en compte que està molt a prop d’una zona escolar i fa que en moltes
ocasions o facin just per un canvi de rasant sense senyalitzar per aquest us, amb el perill que això
comporta, degut a la quantitat de cotxes que hi passen en aquell moment.
Carretera de Manresa 52

Pàg. 10

Carrer Carme Verdaguer nº 2

Ctra Manresa nº 40

Informar també de possibles punts que creiem convenient que s’haurien de senyalitzar amb un
panell lluminós per indicar pas de vianants al girar a la dreta ja que els cotxes pugen molt ràpid i
quan giren no els hi dona temps a veure si està passant algú pel pas de vianants.

Pàg. 11

 Contemplar línia de treball per fer proposta de carril bici per connectar tots els centres
educatius amb els principals punts de la ciutat.
D’altre banda i aprofitant que la Ctra. de Manresa es d’un sol sentit, creiem convenient poder
adaptar-la amb un carril bici, ja que hem detectat que cada vegada son més els usuaris que fan
servir aquesta via per anar cap a l’institut, o que pugen del passeig cap a l’Av. Barcelona i que ara
mateix ho estan fent per la vorera. També és estem convençuts que el fet de col·locar separadors
vials per al carril bici ajudaria a reduir la velocitat dels cotxes.
La incidència en quant als aparcaments seria mínima ja que hem calculat que només s’hauria de
treure unes 20 places en tota la via, fins arribar a l’Av.Barcelona.

 Crear un camí segur al voltant dels centres educatius.
Creiem molt important continuar amb la tasca de camí segur que ja s’ha iniciat en altres centres
educatius de la nostra ciutat i és per això que voldríem sol·licitar la instal·lació de mesures de
seguretat al principal accés de l’escola Garcia Fossas situat a la Ctra. de Manresa, ja que en
aquests moments creiem que és deficient.

Pàg. 12

Altres centres educatius de la nostra ciutat amb les millores proposades:

Pàg. 13

Millores vials a la Ctra. de Manresa.
Hem rebut queixes per part dels usuaris d’aquesta via que els dies de pluja sempre es fa un toll al
llarg de tota la vorera que va des de l’escola Garcia Fossas fins al carrer del Dr. Joan Lladó,
provocant esquitxades per part dels cotxes cap als vianants.
Demanem una revisió de l’estat de la calçada per determinar que es pot fer per evitar aquestes
retencions d’aigua i acabar d’una vegada amb el malestar del veïnat a l’hora de fer servir aquesta
vorera en dies de pluja.

Pàg. 14

Queixa veïnal per la quantitat de Coloms al Barri
Informar-vos que vàrem fer arribar un escrit a l’Ajuntament d’Igualada, el passat 4 de Setembre
2019, on s’exposa un resum de les queixes rebudes a la nostra associació per part del veïnat que
viu a la part alta de l’Avinguda Barcelona, segons ens han explicat, se senten impotents davant la
“plaga de coloms” que pateixen des de fa anys i que últimament s’ha vist agreujada.
És per tot això que agraïm a l’Ajuntament d’Igualada, la seva col·laboració col·locant un
dispensador anticonceptiu per a coloms al parc del Garcia Fossas e informar que al mateix temps
s’està fent un seguiment de la natalitat d’aquestes aus per obtenir dades reals de la problemàtica
que hi ha a la nostra ciutat i mirar de reduir-la al màxim.
En resposta de les dades obtingudes ens han fet arribar aquest mes de febrer del 2020 que el
projecte està funcionant bastant bé tot i ser un projecte a llarg termini.
D’altre banda i arrel dels comentaris que ens han fet arribar el veïnat de la zona preguntem a
l’Ajuntament pel seu funcionament diari i l’ús que se li dona:
Efectivament, els dispensadors sempre dispensen producte un cop al dia a primera hora (entre 7 i
7:30 depèn de l’època de l’any).
Actualment només estem dispensant 1 segon de blat de moro perquè és el període de no
tractament perquè els coloms no fan postes d’ous. La quantitat dispensada només té com
objectiu, mantenir-los fidelitzats (1 segon = 60 grams de blat de moro, aproximadament),
altrament els estaríem alimentant, cosa contraproduent.
A partir de l’1 de Març iniciem el tractament i passarem a dispensar l’anticonceptiu. Programarem
que dispensi 3 segons (equival aproximadament a 200 grams) que és el que dispensava fins el
mes de Novembre de l’any passat. El temps està relacionat directament amb la quantitat de
coloms que censem al voltant del dispensador.

Pàg. 15

Local al parc del Garcia Fossas.
Ens agradaria saber com podríem disposar d’aquest local per poder fer-lo servir com a seu social
durant tot l’any.
 Per l’Associació és molt important poder disposar d’un local com aquest, situat en una zona
de vianants molt visible i de fàcil accés, pensem que aquest local suposaria un punt de
trobada per tothom que volgués expressar les seves idees i ser escoltat.
 També ens agradaria fer-lo servir per a totes aquelles accions socials que fossin
relacionades amb la inclusió i la cohesió Social. I sobretot per poder donar un servei de
suport cap a la gent gran.

Per part de l’Ajuntament ens expliquen que primer s’ha d’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.
Pàg. 16

Per la nostra part els vam 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. Tot i així encara estem a l’espera
que ens donin una solució, tot i manifestar en reiterades ocasions que volem fer d’aquest espai un
punt de connexió amb el veïnat per poder fer partícip a tothom de les seves propostes, ja que en
aquest moments l’ús que se li està donant es completament irrellevant pel bé social de la
ciutat tot i tractar-se d’un espai públic.

Pàg. 17

