MOCIÓ PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DELS VEÏNS I VEÏNES DEL
BARRI DE LA MURALLA

Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
-Núm. 3/ Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.
-Núm. 10/ Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.
-Núm. 11/ Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que
siguin inclusius, segurs i resistents

El barri de la Muralla es troba ubicat a molt poca distància del nucli antic de la ciutat, del
centre comercial La Fira i el Parc Sant Jordi i esdevé porta de sortida i d’entrada a la ciutat
des de diverses poblacions de l’entorn. Per això, però sobretot, per les prop de 10.000
persones que hi viuen, resulta necessària la implicació de l’administració per evitar la seva
degradació i que es converteixi en un barri marginal. En aquests moments, es tracta d’un
barri força poblat amb una piràmide de població on prevalen els infants, joves i població
edat de treballar, més que no pas persones de més de 65 anys. La qual cosa denota que
estem davant d’un barri amb molta projecció de futur, si la gent que hi viu no marxa a altres
punts de la ciutat. Per evitar-ho, hi ha de trobar unes condicions òptimes per a la seva
qualitat de vida.
Arran de diverses visites realitzades per aquest grup municipal a la zona, de converses amb
veïnat i comerciants, i trobades amb la recent creada Associació de Veïns Mas Magrané, hem
pogut detectar mancances, problemàtiques i reclamacions recurrents a les quals
l’ajuntament hi ha de posar remei de manera urgent. Cal incidir, sobretot, en la millora
d’aspectes relacionats amb la salubritat i la seguretat a la via pública i, en un altre sentit, cal
fer una aposta important per garantir la convivència i el civisme al barri.
Hem constatat un nombre insuficient de contenidors, alguns d’ells mal ubicats i la majoria
en condicions deficients. També, dificultats per realitzar una correcta separació de la brossa,
una situació injustificable tenint en compte que els objectius de desenvolupament sostenible
ens marquen el repte de reduir a la meitat la fracció de rebuig l’any 2030. Un exemple
flagrant el tenim a la cantonada del carrer dels Banys amb la plaça del Molí. De fet, hi ha
una gran zona a l’oest del barri mancada de contenidors, on resulta impossible reciclar.
Pel que fa a la ubicació dels contenidors, hi ha punts on es troben instal·lats just davant
d'habitatges, fet que provoca moltes molèsties als veïns i veïnes, sobretot dels pisos de les
plantes més baixes dels edificis. Han de suportar males olors, perquè estan plens durant
moltes hores, i sorolls contínuament. Caldria estudiar ubicacions més idònies, com per
exemple, a l'aparcament en superfície del carrer de Prades o davant de les tanques de la
cantonada del carrer de Dom Bosco amb carrer de la Muralla. Un altre opció que cal valorar

és la possibilitat que les ubicacions dels contenidors no siguin permanents i que hi hagi una
rotació, en base a una planificació establerta, treballada amb els representants veïnals.
Passejant pels carrers i places es detecta que la neteja és escassa i insuficient i cal dotar el
servei de recursos suficients perquè sigui l’adequada. També cal potenciar el manteniment
de la calçada, sobretot en vies com l’Avinguda de Marià Fortuny (a l’alçada de l’hipermercat)
o al voltant de la plaça de Pau Casals, plena de clots. També calen millores per potenciar
l’enllumenat al barri, ja que hi ha moltes zones fosques, en alguns casos perquè cal
substituir algunes bombetes foses dels fanals i, en altres, perquè les branques dels arbres
tapen la llum, creant una forta sensació d’inseguretat als vianants. Cal insistir, especialment,
al parc de Federico Garcia Lorca, que queda molt fosc també perquè al centre del parc no hi
ha cap fanal, i al parc existent a la cantonada de la Riera de Miró amb el carrer de Dom
Bosco.
D’altra banda, s’observen conductes incíviques com l’ús indegut de papereres, de les zones
d’aparcaments de càrrega i descàrrega, existència d’excrements de gossos a la via pública,
pintades a moltes façanes. Residents al barri també denuncien aldarulls entre veïns per
conductes insolidàries en alguns espais, que fan del tot necessària una campanya per
fomentar el civisme i potenciar espais de convivència on es pugui realitzar activitat social.
Això permetrà millorar el sentiment de pertinença al barri de totes les persones que hi viuen
i evitar algunes conductes irrespectuoses.

És per tot l’exposat, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents ACORDS:

1- Augmentar el nombre de contenidors al barri de la Muralla, compensant les zones
on actualment són inexistents, reparar els malmesos i garantir que en tots els
punts de recollida de brossa hi hagi contenidors de totes les fraccions, per tal que
el veïnat pugui realitzar una correcta separació dels residus.
2- Estudiar la implantació d’un sistema rotatiu d’emplaçament dels contenidors per
diferents localitzacions del carrers, basat en una planificació treballada amb els
representants veïnals, per tal que les ubicacions no siguin sempre les mateixes i,
d’aquesta manera, equilibrar les molèsties que suposa al veïnat tenir contenidors
de brossa davant de casa, evitant llargs períodes de temps.
3- Intensificar la neteja i desinfecció dels contenidors i de l’espai on estan ubicats,
així com la neteja viària a tot el barri.
4- Substituir les bombetes-leds foses dels fanals i intensificar la poda d’arbres a tot
el barri per tal de millorar la il·luminació i evitar la sensació d’inseguretat als
veïns i veïnes.
5- Millorar el paviment dels carrers i el manteniment de la jardineria, especialment
al parc de Federico García Lorca.
6- En aquest parc, habilitar una zona de jocs infantils, per a la pràctica de l’esport i
una zona per a l’esbarjo dels gossos.

7- Realitzar una campanya per al foment de la convivència i hàbits de civisme entre
el veïnat del barri.
8- Estudiar una ubicació idònia per habilitar un espai polivalent que pugui ser un
punt de trobada dels veïns i veïnes i els permeti realitzar activitat social.

