CONSULTA DE BARRI
DE L’EIXAMPLE
SESSIÓ DE RETORN
30/11/2021
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A continuació adjuntem un gràfic/resum de la validació i termini previst d’execució de les propostes que es
varen fer a la Sessió de Debat i que ja es varen comunicar a la Sessió de Retorn.
Tal i com ja vam informar i ara recordem, a mitjans del mes de maig d’enguany, des de Participació Ciutadana
de l’Ajuntament de Calonge i St. Antoni, tornarem a convocar als veïns i a les veïnes del barri de l’Eixample a
una sessió participativa amb l’objectiu de debatre i validar el nou projecte de reurbanització, en el què
actualment s’està treballant.
Diverses de de les propostes validades s’executaran en el marc del projecte de reurbanització del barri de
l’Eixample de Calonge, actualment en tramitació. Aquest projecte preveu la remodelació dels serveis
existents (xarxa elèctrica, xarxa telecomunicacions, xarxa clavegueram, xarxa aigua potable i xarxa
enllumenat) i la pavimentació de la via, per tal de garantir l’accessibilitat i la correcta mobilitat del nucli, així
com per adaptar el sector a les noves normatives i a les noves necessitats.
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PARCS I JARDINS:
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Seria molt bo pel barri tenir una plaça/zona verda perquè els veïns/es puguem fer-hi vida social. Al
Llarg termini
c/Vilaseca seria una bona ubicació.

ENLLUMENAT PÚBLIC:

4

Al c/ Balmes hi ha dos fanals que no funcionen. Al c/ Pont també hi ha fanals que no funcionen.

Curt termini

23

Hi ha un problema seriós de comunicació perquè no es responen les instàncies que presenta la
ciutadania.

Curt termini

COMUNICACIÓ:
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VIA PÚBLICA:
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La quantitat de cablejat aeri per línies elèctriques i telefòniques és una barbaritat. Es podria
soterrar en alguns carrers del barri?

Llarg termini

1

Neteja solars abandonats (c/ sala, c/ coll)

Curt termini

6

Existeix un problema seriós de manteniment de l’asfaltat de la via pública.

Mig termini

10

c/ Nou ! cal una reflexió general. És necessària una reforma total. Pavimentació provisional des de
Mig termini
2005 !

11

c/ Nou ! no hi ha voreres i les que hi ha estan molt malmeses.

Mig termini

4

MOBILITAT:
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Al c/ Illa es podria aparcar només a un costat?

18

Al c/ Illa (juntament amb c/ Nou i c/ Farmàcia) podria ser peatonal? És una altra opció.

19

Falten aparcaments, a més a més, s’hauria de vigilar que aparquen residents i no altres
vehicles.

20

Es podria parlar amb Google Maps perquè no aconselli la ruta de passar per c/ Nou, sinó
passar per c/ Verdaguer.

13

c/ Nou ! El carrers s’ha convertit en una drecera i via ràpida tot i que la velocitat hauria de ser
màxim 30.

Curt termini

Llarg termini

Llarg termini

Curt termini
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RESIDUS:

21

L’horari de recollida de residus hauria de canviar i començar més tard. Ordenança fiscal diu que es
comencen “treballs” a partir de les 8.00, és correcte?

22

El camió escombra que passa després del camió de recollida, fa moltíssim soroll. És un vehicle
correcte i apte per fer el servei? No podria canviar i ser elèctric i no fer soroll?

SERVEIS:

8

Al c/ Vilaseca quan plou no es canalitza bé l’aigua, i hi ha inundacions continues. Això passarà cada
Mig termini
vegada més donat el canvi climàtic. S’ha de solucionar.

12

c/ Nou ! la canalització d’aigües fecals no està feta correctament.

Mig termini

6

MEDI AMBIENT:
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És necessari millorar la neteja de les voreres. Hi ha moltíssimes males herbes a les voreres.

Curt termini

14

S’ha de millorar el sistema de neteja de la via pública. És massa superficial. Poc acurat. Es neteja
“per sobre”. És cada vegada més evident que és insuficient.

Mig termini

25

El problema més greu del barri és el manteniment de la riera en el seu tram urbà. Hi ha problemes
Mig termini
de salut pública entre molts altres.

26

Una prioritat absoluta per una actuació de desratització, les conseqüències de l’estat de la riera
són molt greus. Les rates són un exemple més.

Curt termini

27

La passarel·la del c/ illa i el c/ pont sempre hi ha una bassa d’aigua bruta. Problema d’olors i
d’higiene.

Curt termini

7

Hi ha mancança de papereres. Que siguin un tipus de paperera que no permeti abocar bosses de
residus, però si necessitem papereres (per caques de gos per exemple).

Curt termini
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SEGURETAT CIUTADANA:

Curt termini
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Hi ha un vehicle abandonat al c/ Sala des de fa molt temps.

15

Molts problemes de soroll. S’haurien de fer controls per part de la policia i mesurar soroll de molts
Mig termini
motors de motos sobretot.

16

És necessari col·locar més bandes reductores i més radars pedagògics. L’excés de velocitat és una
evidència i algun dia haurà una desgràcia.

Mig termini

24

El servei de patrulla als vespres hauria de ser més evident. A vegades sembla que passen
“massa” ràpid.

Curt termini
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LLEGENDA DE SÍMBOLS:

Aquesta proposta s’accepta i és viable i l’Ajuntament intentarà executar-la o fer les gestions oportunes
a curt o mig termini.

Aquesta proposta s’accepta però forma part de tot un projecte i una planificació general del barri.

Aquesta proposta s’accepta però és necessari realitzar un estudi tècnic detallat per analitzar la
viabilitat i la seva execució.

Aquesta proposta no s’accepta perquè no és possible executar-la o perquè no és viable tècnicament.
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