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L’ALCALDESSA AL BARRI DE L’ARMANYÀ 
Recull de la 5a sessió 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE L’ARMANYÀ 

 

JARDINERIA   

A l’avinguda Vilafranca hi ha unes oliveres que fa anys que no s’han podat. En altres punts del 

barri les branques dels arbres tapen els fanals i fan que hi hagi poca il·luminació. 

La poda de tota la barriada està prevista per aquesta campanya 2018-2019, que ja s’ha iniciat, 

i que finalitzarà a finals de març. 

 

SOLARS 

Al carrer Urgell hi ha un solar buit que està molt abandonat. 

Des del servei de Llicències informen que està en tràmit una llicència de construcció 

d’habitatges. Si es retarda l’inici de la construcció més de 6 mesos es farà un requeriment de 

neteja del terreny. 

 

TORRENT 

Exposen l’estat d’abandonament en què es troba el torrent. 

El regidor Xavier Serra explica que, fins ara, s’ha realitzat les següents actuacions a la boca del 

Torrent de la Pastera per intentar minimitzar les males olors.  

• A principis de setembre es va realitzar una neteja dels primers 50 metres de l’interior del 

torrent així com del darrers metres del tram de col·lector que escomet al torrent i que porta 

aigües residuals procedents de la zona de la Fàbrica Nova a través d'una "clava" que passa per 

sota del C/ Sant Magí-Hospital- Raval Pastera-Torrent Pastera. Aquest col·lector escomet al 

torrent de la Pastera lleugerament per sota de la cota d'aquest i això produeix una mica 

d'acumulació de residus a la seva part final.  

• A mitjans de setembre es van col·locar unes 8 plaques desodoritzants penjades a la volta del 

torrent. La idea és neutralitzar les males olors que provenen de dins del torrent.   

• Una setmana més tard, es va col·locar una placa desodoritzant a la boca del col·lector de 

Sant Magí en el seu punt d'escomesa amb el torrent.  

Amb aquestes accions es pretén reduir el nivell d'intensitat de les males olors, però cal saber 

que amb el disseny actual del torrent, és impossible eliminar les males olors.  

Cal tenir present que la neteja dels torrents és competència de l’Agència Catalana de l’Aigua, 

però en els trams que travessen el sòl urbà l’Ajuntament hi pot actuar, per això és important 

fer una tasca de seguiment  i manteniment de la llera dels torrents.  
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Cal fer una diagnosi que interpreti correctament quina és la finalitat dels torrents i el seu paper 

en el desguàs de les pluges, el seu paper com a connector natural entre els diferents espais del 

territori (muntanya, plana, litoral...), i el seu paper com a hàbitats de diferents especies 

vegetals i animals.  

La vegetació als torrents, té una clara funció de retenció de les torrentades i també de donar 

aixopluc a la biodiversitat urbana.  

Arran d’una moció que va aprovar el Ple, s’està preparant la constitució d’un grup de treball 

transversal, amb medi ambient, serveis viaris, i urbanisme, i amb la col·laboració  de la 

companyia d’aigües i l’ACA,  per fer aquesta primera diagnosi la posterior proposta de millores.  

 

NETEJA  

Els veïns diuen que fa molts dies que no passa el servei de neteja i arran de les pluges hi ha 

moltes fulles que provoquen relliscades a les persones. 

L’escombrada manual d’aquest sector es fa diàriament, de dilluns a divendres i dissabtes 

alterns, i l’escombrada mecànica que recull les fulles està programada cada 15 dies. En cas de 

demandes puntuals i concretes també s’hi acudeix.  

  
RAJOLES AIXECADES  

Segons el veïnat de l’Armanyà, davant del bloc 15 del carrer Aragó hi ha rajoles trencades.  

En data 05/02/2019 s’ha realitzat el canvi de les rajoles afectades.  
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CLAVEGUERAM 

Un veí diu que abans un cop l’any es netejaven els embornals, fa més de 3 anys que no es 

netegen i estan embussats. 

Des de la Companyia d’Aigües ens confirmen que els  embornals tenen unes neteges 

programades. En el cas de l’Armanyà, són les següents: 

* Neteja programada anual, del 25 al 30 de maig 

* Neteja extraordinària a la plaça de les Acàcies, 15 d’octubre 

* Neteja extraordinària de la reixa del carrer Girona prevista pel dia 29 de novembre de 2018. 

S’ha de tenir en compte que s'embruten amb les fulles i les pluges que arrosseguen terres i tot 

el que hi ha pels carrers (papers, burilles, fulles dels arbres, envasos, etc...) i  per aquest motiu 

pot semblar que no es fa la neteja, però que un embornal es vegi brut, no significa que no faci 

bé la seva feina que és drenar l'aigua de pluja.  

 

ESPAIS ESPORTIUS 

Els veïns del barri demanen que es pugui habilitar algun espai obert on poder practicar esport, 

tipus un camp “Cruyff” o espais on puguin practicar esports la gent gran.  

L’alcaldessa i la regidora Blanca Albà expliquen que és la Fundació Cruyff qui tria els espais on 

ubicar les seves instal·lacions i prioritzen ciutats on no n’hi hagin. Aquí a Vilanova ja n’hi ha un i 

pensen que serà difícil que n’hi hagi més. 

A nivell municipal construir instal·lacions d’aquestes característiques té un cost molt elevat i 

actualment no està previst. 

Al barri si que existeix el projecte Pati Obert que obre les instal·lacions de l’escola Ginesta a 

tothom fora d‘horari escolar. 

 

Un veí també demana si es poden instal·lar bancs al voltant de la pista de l’annex del 

poliesportiu de la rambla Sant Jordi. Actualment no té seients i s’hi juguen partits de categories 

federades 

La regidora Blanca Albà explica que no hi ha espai per poder instal·lar bancs al voltant de la 

pista per motius de seguretat. Aquesta pista es va construir com a espai d’entrenament. 

S’intenta que els partits es juguin a les pistes centrals, però a vegades coincideixen molts 

partits. Els partits que es fan actualment son d’una entitat que va acceptar les condicions de la 

pista. 
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MOBILITAT  

Tot i la intervenció municipal que es va fer, al carrer Girona les furgonetes continuen pujant 

damunt la vorera, i els veïns demanen que es senyalitzi perquè no puguin aparcar, acceptant 

que es perden dues places d’aparcament.  

El Departament de Mobilitat informa que s’ha procedit a fer la senyalització de la zona. 

         
 

          
 

Hi ha un tram del carril bici de la ronda Ibèrica que, al passar per una zona sense asfalt, no 

està senyalitzada i dificulta el trànsit de vianants i bicicletes. Demanen que es senyalitzi 

d’alguna manera. 

El Departament de Mobilitat informa que s’ha procedit a fer la senyalització de la zona. 

                        
 

Darrera actualització  

Tancat 

21 de febrer de 2019 

 


