ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL MAS
MASCORT, DEL DIA 11 DE MAIG DE 2016
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sr. LLUÍS ROS
Sra. VANESA PALACIOS
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part de l’associació
Sr. JAUME TALAVERA
Sra. ESTELA MARTÍN
Sra. CRISTINA CADENAS
Sra. MARI BESÓS
Tècnics
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia
1) Obres
2) Instal·lacions esportives
3) Espais
4) Civisme
5) Neteja
6) Mobilitat
7) Parcs i jardins
8) Local social
9) Festes
1) Obres
S’inicia la sessió a les 8 del vespre amb l’explicació, per part de regidor Lluís Ros,
sobre la vorera del carrer de Pals no es farà més ampla, però si es que farà un
arranjament omplint de formigó i a l’aparcament s’obrirà un nou accés per millorar la
conflictivitat que hi ha a l’escola. Totes aquestes actuacions es faran abans de l’estiu i
el curs vinent s’intentarà que s’acabi els problemes d’aparcament malament a les
hores punta d’entrada i sortida dels alumnes de l’escola Barceló i Matas.
Des de l’associació demanen que els passos de vianants estiguin il·luminats i es
treballi per evitar la situacions d’excés de velocitat.
D’altra banda, el regidor Albert Gómez, comenta a l’associació que es treballa per
demanar una subvenció a la Diputació de Girona per fer un tancament a les
edificacions de Can Salgas. Es tracta d’una actuació que té un cost de 50.000 euros i
que un cop es consolidi s’acabarà amb els problemes de seguretat d’un espai que es

troba en total deixadesa. Això suposarà una important aportació econòmica al barri,
que farà que es prioritzi, al seu un problema que afecta a la seguretat pública, per
damunt d’altres actuacions urbanístiques a la zona.
Tot i això, els veïns avisen que en aquell espai hi ha un pou i que molts nens de la
zona hi juguen, amb el perill que això comporta. Esmenten que és urgent fer-hi una
actuació.
2) Instal·lacions esportives
Des de l’associació de veïns es queixen que a la pista esportiva hi ha un problema
d’incivisme provocat sempre per la mateixa gent. Les principals problemàtiques són en
referència als horaris que no es respecten i amb els cops que reben els vehicles
aparcats a la zona de l’entorn de la pista. Des de l’associació es proposa que la pista
estigui totalment tancada, amb una porta amb pany i que l’horari sigui de 10 del matí a
10 del vespre.
D’altra banda, l’associació aporta la documentació per fer una iniciativa de servei
d’entrenaments de futbol per a tots aquells nens del barri i que seria de caràcter
gratuït. Això provocaria que dos dies a la setmana, en un horari concret, la pista fos
exclusivament per a fer-hi aquesta activitat.
Finalment, es proposa que es posarà una senyalització marcant l’horari d’ús de la pista
(que seria de 10h a 22h) i que això dóna la possibilitat de que els veïns truquin a la
policia local per tal que controlin més l’horari correcte d’ús de la pista.
També s’acorda mirar la possibilitat d’habilitar un espai que serveixi de panell
informatiu per a penjar-hi comunitats i informar de la utilització de la pista esportiva.
3) Espais
El regidor Lluís Ros explica que a l’espai abandonat del carrer Torrent es va fer un
requeriment i que tota actuació és molt lenta degut a la situació de finca, malgrat s’hi
està al damunt i es fan les accions des de l’ajuntament per intentar minimitzar la
problemàtica.
Sobre l’edifici del carrer Pi i Margall cantonada amb l’Escala, el regidor comenta que
no es pot entrar a tapiar les finestres del 2on pis i finalitzar amb els problemes de
presència de coloms. La única solució que es proposa és comptar amb una gàbia
atrapa-coloms especials que tenen a l’àrea de Medi Ambient. Tot i això, aquesta
mesura seria una solució provisional, i al mateix temps, s’hauria de buscar un espai
per tal d’instal·lar la gàbia (al pati d’un veí o similar).
4) Civisme
Es torna a parlar de la problemàtica dels animals de companyia i els excrements, ja
que és una problemàtica que va a més.
Des de l’ajuntament es comenta que això afecta a tot el municipi i que s’estan fent
campanyes informatives, malgrat és molt difícil d’acabar amb segons quins
comportaments incívics.
Finalment, es decideix que es mirarà de fer una nova campanya informativa i que una
de les solucions seria comptar amb la participació dels agents cívics, que s’han
d’incorporar en els propers mesos.

5) Neteja
Sobre els contenidors i l’abocament de voluminosos es demana més control des de
l’associació. El regidor Albert Gómez explica que es poden col·locar, durant un temps,
uns cartells informatius que disposa l’àrea de medi ambient, mentre el regidor Lluís
Ros comenta que sempre ho detectin, truquin a l’àrea. Si es truca, normalment, el
mateix dia es resolt el problema.
6) Mobilitat
Des de l’associació es fan un seguit de puntualitzacions sobre els carrers adjacents al
Pi i Margall en matèria de senyalització. Comenten que poden haver-hi problemes de
seguretat degut a que calen més senyals i algunes no disposen de prou visualització.
Finalment, es decideix que el regidor de Mobilitat, Lluís Pujol i el tècnic Santi Rueda
quedaran amb algun membre de l’associació per donar sortida a tota aquesta
problemàtica i que s’ho miraran sobre el terreny.
7) Parcs i jardins
Sobre el tancament de fusta del parc infantil situat al costat del local social, està
encarregat i es farà quan arribi el material i quan la brigada tingui disponibilitat per tal
de poder fer aquestes tasques.
D’altra banda, sobre la resta de mancances detectades per part de l’associació, el
regidor Lluís Ros comenta que tots els serveis es realitzaran segons la disponibilitat de
l’àrea corresponent.
8) Local social
Un dels punts on l’associació manifesta més preocupació és sobre el local social.
Les principals queixes són:
·
·
·
·

La reixa d’entrada necessita manteniment
Els lavabos són bruts i el local també necessita una neteja
Necessiten més espai per a material (sigui amb armaris o disposant de un
despatx)
Es queixen de la tasca dels “educadors de carrer”

Es decideix que es col·loqui una barra antipalanca a les portes que estan tancades
amb clau dins el local. També es decideix que des de l’àrea de serveis es programi
una neteja de forma regular. I la regidora Vanesa Palacios proposa que un dia vingui
els “educadors de carrer” perquè expliquin la tasca que fan i aportin tota la informació
que realitzen al barri.
9) Festes
L’associació mostra la seva disponibilitat a fer una sardinada popular per St. Joan, on
també volen fer una foguera. Des de l’ajuntament s’informa que necessitaran permís
de Bombers i també cal informar a l’àrea de serveis i medi ambient.

D’altra banda, també volen fer la festa del barri els dies 26 i 27 d’agost.
S’aixeca la sessió quan són dos quarts de 10 de la nit.

