ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILASECA BRUGUEROL, DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2016
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sr. LLUÍS ROS
Sra. VANESA PALACIOS
Sra. MARTA BASERBA

Vocals, per part de l’associació
Sr. ALFONS PEÑA
Sr. JOAN PAGUINA
Sra. ROSA LABARDA
Sra. MARIA AYALA
Sra. DOLORS BUTINYÀ
Tècnics
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació Ciutadana)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia
1) Obres
2) Senyalització
3) Enllumenat
4) Local Social
5) Medi Ambient
6) Altres

1) Obres
S’inicia la reunió amb l’explicació del regidor Lluís Ros parlant sobre la riera després
de la reunió que es va tenir amb la gent de l’ACA. Es comenta que s’analitzarà l’aigua i
es farà un mur consensuat amb l’Agència Catalana de l’Aigua al pont de Vilaseca,
malgrat no hi ha data.
Sobre l’enjardinament del passeig del carrer Pozo Alcón, els serveis tècnics estan
treballant en un projecte i hi ha el compromís que en la propera reunió es pugui
presentar a l’associació i que els veïns hi puguin fer aportacions.
Sobre l’asfaltat del carrer Vilaseca, està previst fer-ho dins les properes actuacions
però no es pot dir quina serà la data concreta en la qual s’iniciarà.
Pel que fa referència al camí de la deixalleria està previst fer-ne un manteniment
perquè actualment està molt deteriorat, tot i això, s’està pendent d’una actuació de
Gas Natural que es faria al mateix temps.

El mateix regidor, Lluís Ros, ensenya als veïns el projecte de l’entorn del Centre
Municipal d’Educació i exposa l’actuació que es farà, la qual està prevista per abans
de l’estiu.
2) Senyalització
Sobre la senyalització de la torre, des de l’ajuntament s’informa que està demanada la
placa informativa i que col·locarà. Sobre un mapa, els veïns marquen on seria el millor
lloc per estar col·locada aquesta placa.
D’altra banda, des de l’associació també es demana que es senyalitzi la torre en
diferents espais del municipi per tal que s’hi pugui arribar, ja que el consideren un
reclam a nivell turístic i visitable.
Sobre la circumval·lació de la ronda Vilaseca, els veïns reclamen que hi ha una
problemàtica important en els horaris escolars, sobretot perquè és un carrer molt estret
i hi ha una gran intensitat de vehicles. Esmenten que cal una millor senyalització
perquè és perillós a nivell dels vianants. L’alcalde comenta que es traslladarà la
problemàtica a la Policia Local i que es millorarà la senyalització.
Des de l’associació demanen si podrien fer-se controls de velocitat per tal de valorarho. Finalment, s’acorda que es mirarà de traslladar-hi un radar informatiu que reculli
les dades i això permeti establir quines mesures tècniques serien les més adequades
per acabar amb aquesta situació.
3) Enllumenat
Es torna a insistir, des de l’associació, a que caldria potenciar la il·luminació de la torre
de vilaseca.
4) Local Social
La regidora de Joventut, Marta Baserba, explica que l’associació de pesca finalment
s’ha dissolt i que en l’actualitat els de l’associació de radioaficionats fan servir l’espai
que demanava l’associació de veïns per a guardar-hi material. En el moment que es
disposi d’un espai alternatiu per a guardar-hi tot el material, i l’espai estigui buit, es
podria signar un conveni amb l’objectiu de convertir-ho en un espai polivalent per al
barri.
Finalment, es decideix que aquesta proposta s’estudiarà.
5) Medi Ambient
Es comenta que s’ha donat coneixement a l’àrea de Medi Ambient sobre el tema de
les serps a les zones de la riera. D’altra banda, també està previst que es facin
actuacions sobre la presència de gats i rates.
Es comenta que la climatologia actual no ha ajudat a acabar amb el problema, sinó
que ho ha empitjorat.
Sobre diverses alzines malaltes a l’avinguda Pozo Alcón es comenta si es podria
tornar a fer un tractament que es s’havia fet anteriorment.
D’altra banda, sobre la neteja de la riera comenten que hi ha moltes pedres i si es
podrien agafar i tirar-les al forat on hi ha un clot i s’hi acumula l’aigua. Comenten que el
forat és degut a l’erosió i es s’omplís de pedres, podria ser una solució. Al mateix
temps, també demanen si es podria fer una passera damunt la riera per tal d’accedir al
parc.

6) Altres
Sobre un tema de serveis socials que ja havia sorgit en anteriors reunions, pel que fa
referència al suport de la gent que no té familiars o que viuen soles; es comenta que
també des de Caritas hi ha programes socials en aquest sentit.
7) Propers temes a tractar
Des de l’Associació proposen:
A la ronda de Vilaseca demanen la col·locació d’una paperera perquè hi ha
molts metres sense que hi hagi presència de cap paperera. Demanen, si pot
ser, que es col·loqui prop del pas de vianants.
Es proposa que es faci una campanya informativa sobre les “caques” de gos. A
veure si es pot incloure el barri dins les campanyes que s’ha fet amb
senyalització, etc...
També demanen si es pot col·locar senyalització per tal que no es deixin
voluminosos fora dels contenidors. Sobretot en els espais més conflictius, com
serien als carrers Isaac Albéniz i Gavarres.

S’aixeca la sessió quan són 2/4 de 10 de la nit.

