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ACTA REUNIÓ COMISSIÓ CIUTADANA DE SEGUIMENT DE LES OBRES DE 

TRANSFORMACIÓ URBANA DE LA RAMBLA JAUME I DE CAMBRILS 

 
Data:  6 octubre  de 2022.  
Hora començament: 14.05h. Hora acabament: 15.10h 
Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic Les Basses 
 

Assistents: 

Sr. Ramon Ortiga, Unió de Botiguers 

Sra. Silvia Coll, Unió de Botiguers 

Sr. Tomàs Garcia, Plataforma d’afectats 

Sra. Mireia Valls, Plataforma d’afectats 

Sra. M. Eugènia Arbó, Hotel Port Eugeni 

Sr. Oscar Ivern, cap de carrer de comerç 

Sr. Eduard Garcia, Xarxa del Port 

Sr. Manel Marin,  Xarxa del Port 

Sr. Carles Rovira, Assoc. Veïns Barri del Port 

Sr. Carlos Caballero, Assoc. Veïns Barri del Port 

Sra. Francesca Sedó, Assoc. Veïns Barri del Port 

Sr. Agustí Salvadó, Assoc. Veïns Eixample Platja 

Sr. Jesús Carvajal, pàrquing pl. Pòsit 

Sr. Victorià Luque, FECAM 

Sr. Jordi Anguera, Gicsa 

 

 

Per part de l’Ajuntament: 

Sr. Oliver Klein, Alcalde de Cambrils 

Sr. Enric Daza, Regidor Urbanisme,Obra Pública 

Sr. David Chatelain, Regidor Hisenda i PC 

Sr. Juan Carlos Romera, Regidor Promoció 

Econòmica i Participació Ciutadana 

Sra. Maria Cinta Ballesté  Regidora  ERC-AM 

Sr. Josep Maria Bonet, Cap Gabinet d’Alcaldia  

Sr. Victor Pujol, arquitecte municipal 

Sr. Pere Amorós, arquitecte tècnic  

Sra. Núria Ferrando, tècnica de Participació 

Ciutadana  

 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 

1.-Estat actual de les obres  

Pren la paraula el sr. Alcalde, Oliver Klein, per anunciar que estem en una altre fase de 

els obres de remodelació de la Rambla, i que també és decisiva: és la fase final  de les 

obres i demana col·laboració de tots.  

El sr. Victor Pujol, exposa que s’ha fet la part difícil: serveis, dipòsit soterrat, col.lector 

a la platja. Ara estem en la fase d’acabats i pavimentacions. Hi ha zones que no s’hi 

està treballant perquè s’estan acabant alguns serveis. 

El sr. Jordi Anguera indica que s’estan fent les escomeses cap a les cases i els 

paviments. 

El sr. Alcalde, Oliver Klein, indica que es van reunir amb Endesa per agilitzar els 

treballs. I el sr. Jordi Anguera diu que gràcies a aquesta reunió s’ha aconseguit arribar.  
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2.- Precs i preguntes 

- sra. Eugenia Arbó pregunta per la previsió de circulació i com quedarà. També 

agraeix l’esforç fet per tal que la clientela de l’hotel hagin pogut arribar-hi i així 

han salvat la temporada. El sr. Victor Pujol li explica que s’obrirà tota l’obra la 

mateix temps. El sr. Oliver Klein diu que s’està a l’espera del Pla de Mobilitat. 

per prendre la decisió. 

 

- El sr. Oscar Ivern pregunta si La Rambla serà de vianants, diu que seria una 

millora a nivell de negoci i de qualitat de vida pels veïns. Desprès d’un any 

d’obres la gent ja està acostumada a no passar per La Rambla i no es pot fer un 

pas enrere. S’hauria de convertir en un eix comercial potent.  

 

- La sra. Mireia Valls diu que la gent que hi viu tot l’any necessita botigues i si no 

poden carregar les coses perjudicarà als comerços. Diu que aquest any no han 

venut ja que la gent no podia passar en cotxe ni aparcar. Hem de pensar bé si 

volem una Rambla sense botigues. que es que el tipus de comerç que hi ha a la 

rambla i que dona suport a tot el barri de la platja mes encarat en les seves 

botiges al turisme, necessita que hi pugui haver circulació perquè molt dels 

productes del dia a dia son de pes,  hi ha fruita .  verdura, begudes  pintures, 

electrodomèstics……. I que no te la pots endur tot passejant, i que si no es 

dona aquesta facilitat aquest tipus de comerç desapareixerà……. Potser s’hi 

vendrà roba o llibres, però el dia a dia del barri i dels que hi vivim serà mes 

difícil i haurem d’anar a comprar al poble del costat. Ja  que ens han 

desaparegut els mercats, potser es podria aprofitar per completar l’oferta   

facilitant d’obrir botigues amb producte de proximitat i autòcton, que cambrils 

en te , i que fos com un súper a l’aire lliure. I evidentment , no es exclusiu i pot 

posar tot el que es vulgui 

 

- la plataforma demana que sels tingui en compte en l’estudi del pla de 

mobilitat a que es van referir diferents regidors, i que sels hi doni vista per 

aquest tema 

 

- El sr. Jesús Carvajal replica que treure tota la mobilitat rodada de la Rambla i 

sobrecarrgar-la al Port, no té perquè afavorir que la Rambla esdevingui eix 

comercial 

 

- El sr. Ramon Ortiga indica que si fem passar per un altre carrer s’hauran de 

treure llocs d’aparcament i la gent no vindrà a Cambrils perquè no pot aparcar.  

 

- El regidor David Chatelain explica que al novembre hi ha una reunió amb 

l’empresa que fa el Pla de Mobilitat. Es poden fer proves pilot. El barri del port 

necessita zones de càrrega i descàrrega, ara en falten. S’ha de donar entrada i 
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sortida al pàrquing de la pl. del Pòsit. El carrer Pau Casals haurà de suportar 

trànsit si o si. Hi poden haver zones amb accés limitat.  

 

- La sra. Francesca Sedó diu que el carrer Pau Casals està suportant moltes 

molèsties a causa dels containers i camions.  

 

- El regidor Enric Daza explica que es pot limitar el pas dels cotxes en uns horaris 

en concret. No és una decisió fàcil. Es pot començar d’una forma i si es veu 

que no funciona canviar-ho. El que està clar és que les normatives europees 

ens empenyen a fer zones de vianants.  

 

- El sr. Agustí Salvadó està preocupat perquè tothom es mira La Rambla amb 

visió empresarial i no dels veïns. Vol seguir participant i que l’opinió dels veïns 

compti.  

 

 

- La sra. Mireia Valls diu que La Rambla de vianants farà que no hi hagi 

comerços, que la gent hagi d’anar a comprar amb el cotxe. Han de poder 

entrar a La Rambla la gent dels comerços i la gent que va a comprar.  

 

- La sra. Francesca Sedó explica que els embornals que s’han posat són petits.  

 

- El sr. Victor Pujol explica als assistents que l’obra permet polivalència. Permet 

escenaris diferents durant les diferents hores del dia. Els embornals estan 

dimensionats. Ho revisaran i, si cal, es reforçaran els embornals o les 

pendents.  

 

- El sr. Ramon Ortiga pregunta per la mida dels carrils de circulació dels cotxes. 

El sr. Victor Pujol li respon que compleix la normativa  i fa 2.80 m.   També 

explica que hi haurà mobiliari urbà, arbres i l’enllumenat que separaran els 

espais.  

 

- El sr. Carles Rovira posa de manifest que li preocupa el carrer Pau Casals, els 

contenidors i el trànsit.  

 

- El sr. Alcalde, Oliver Klein li respon que li farà il·lusió solucionar els problemes 

de Pau Casals desprès d’haver solucionat els de La Rambla.  

 

I no havent-hi més consultes, acaba la reunió.  


