
 
 
Data i lloc:  12 de novembre 2018 al Centre Cívic i Esportiu La Collada-Els Sis Camins 
Durada de la sessió: 19.30 h – 21:30 h  
Assistència: 31 persones i amb la presència de Neus Lloveras, Blanca Albà, Olga Arnau i Jordi Medina.  
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE LA COLLADA – ELS 
SIS CAMINS 

Recull de la 5 sessió 
 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE LA COLLADA-ELS 

SIS CAMINS 

 

PASSADÍS EN MAL ESTAT  

A c. Quixot 43, hi ha un passadís sense vorera, sense llum, sense enrajolar i ple d’herba. 

S’ha fet una actuació de millora en aquest pas 

 

 

CARRETERA CAMPING 

Creuar la carretera que va al càmping és perillós, a la rotonda del davant surt l’autobús 

cap a Barcelona i hi creua molta gent, s’hauria de millorar amb pas de vianants i també 

la il·luminació. 

El projecte de carril bici des del càmping per la carretera BV2125 inclou adequacions 

d’aquesta zona. 

  

Quan es creua el càmping i anant direcció Vilanova el pas és molt estret i els cotxes 

corren molt (el que es converteix en Torre del Vallès i va cap a Tegar) 

Derivat a Mobilitat 

 

CARRIL BICI 

Es demana si a l’av Rocacrespa fins a l’escola Margalló podria haver carril bici.  
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Es comenta que la xarxa de carril bici es va ampliant en la mesura del possible i si hi ha 

possibilitat es farà. 

 

ENLLUMENAT 

Es comenta que tota la xarxa de llum del barri està molt malament. 

Es comenta que en general la il·luminació està malament a tota la ciutat. A partir de 

desembre, si tot va bé, es canviarà l’enllumenat de tota la ciutat. 

 

A c. Lurdes cantonada amb c. Riu Ebre hi ha uns pals de fusta de l’enllumenat que estan 

podrits, torts i a punt de caure. 

Endesa està buscant una solució a aquest problema arribant a un acord amb els veïns. 

 

A c. Lurdes cantonada amb av. Rocacrespa hi falta un llum i és perillós. 

Des de serveis Viaris informen que ja està reparat. 

 

Al c. Margalló 26, hi ha un llum que no va. Han fet incidència però no ho han solucionat. 

Des de serveis Viaris informen que ja està reparat. 

 

MOBILITAT 

La sortida de c. Espronceda cap a c. Turbina fa pujada, s’ha de treure molt el cotxe i és 

una cantonada perillosa. Es demana si es podria fer la sortida pel carrer de baix. 

Derivat a Mobilitat 

 

En horari d’entrada i sortida de les escoles, el barri queda incomunicat a la zona de la 

ronda Ibèrica degut al gran nombre de vehicles que deixen i recullen alumnes. 

Derivat a Mobilitat 

 

Es comenta que és molt perillós que s’apaguin els semàfors de la ronda Ibèrica amb 

Zamenhof a partir de les 12 de la nit.  

Es modificarà la regulació per tal que els semàfors es posin en àmbar a les 12. Es tractarà 

amb l’empresa concessionària dels semàfors. 
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A l’av Sis Camins amb av Torre del Vallès hi ha un stop que no té sentit. 

Els vehicles que circulen per Av. Sis Camins tenen un STOP a la cruïlla amb l’Av. Torre 

del Vallés (doble sentit de circulació), de manera que els que circulen per aquesta tenen 

prioritat. Aquest és el sentit de l’STOP; l’absència de senyalització suposaria la prioritat 

genèrica (cedir el pas al que circula per la dreta), el qual es considera perillós. 

 

Els carrers del barri són estrets, els cotxes aparquen a les voreres i no es pot passar, 

sobretot a les cantonades. Caldria posar una senyalització de revolt tancat i prohibir 

l’aparcament a c. Rosers amb c. Riu Ebre. 

El departament de Serveis viaris i  mobilitat , informen que s’han procedit a fer treballs 

de senyalització, pintant línia groga a diverses cantonades de la collada per facilitar els 

girs i millorar la visibilitat, i senyal vertical de prohibit estacionament. 

                     

                             
  

 

COMPANYIA D’AIGÜES 

Veí de c. Espronceda amb c. Còrdova comenta que se li ha inundat diverses vegades la 

casa a causa de les pluges. 

De moment la Companyia d’Aigües ha fet més grans els embornals i caldrà veure si 

soluciona el problema.  

La pressió de l’aigua és molt baixa als carrers de la part de dalt del barri. S’hauria de 

millorar el servei o compensar-ho en el rebut. Ja n’han parlat amb la Companyia d’Aigües 

i de moment no està solucionat.  

La Companyia d’Aigües ha estat treballant en 2 punts: 

- Part més alta d'AV. Torre del Vallés 
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- C/Pirineus 

Les conclusions són les següents: 

A la Av. Torre del Vallés cal una inversió important que s’està projectant i valorant, però 

s’entén com a prioritari el problema. 

Al C/Pirineus s’entén que el problema s'ha hagut de donar en algun moment puntual 

donat que actualment el punt més desfavorable garanteix una pressió de 2,2 a 2,4 

kgs/cm2, la qual ha de ser més que suficient per un habitatge unifamiliar. En cas que el 

ciutadà no rebi aquesta pressió ho ha de fer saber a la Companyia d’Aigües per tal que 

descartin plegats altres possibilitats amb els Serveis Tècnics....probablement algun 

problema intern. 

 

SALUT 

Es pregunta si és cert que es farà un ambulatori a la zona.  

Es comenta que no és cert i que no hi ha notícies sobre aquest tema. 

 

Es pregunta si està prevista alguna farmàcia al barri 

És un tema que no depèn de l’Ajuntament i de moment no s’ha interessat ningú 

 

CONTENIDORS  

Es comenta que els contenidors del c. Puigmal amb av. Torre del Vallès són un problema 

perquè reben molts brossa i sempre estan plens. Ara s’estan construint pisos a la zona 

i s’agreujarà el problema. S’haurien de distribuir millor. 

Els contenidors d’aquesta zona són soterrats i de gran capacitat. Està previst obrir nous 

contenidors soterrats a la zona dels pisos en construcció. 

 

Els contenidors de la pl. Sis Camins s’haurien de canviar, estan tots trencats. 

Des dels Serveis Tècnics Municipals ens comuniquen que els contenidors estan en bon 

estat i no presenten cap tipus de deteriorament. 
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TRANSPORT PÚBLIC 

Es comenta que la parada de bus del c. Puigmal amb av. Torre del Vallès no té 

marquesina. Els han dit que l’espai és molt estret per posar-la. 

S’està treballant en la licitació de la nova concessió que podrà permetre inversions en 

les infraestructures del transport urbà; caldrà detectar les necessitats, entre les quals 

es tindrà en compte aquesta, i establir un ordre de prioritats. 

 

El bus 72 és molt alt i no té plataforma per ajudar a pujar, especialment gent gran amb 

carros de la compra. 

Aquest servei és un contracte de la Generalitat, intensificat per servir tràfics urbans 

segons un conveni entre l’ATM, el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament 

i, per tant, l’Ajuntament no té capacitat de decisió pel que fa als vehicles que presten el 

servei. 

 

JARDINERIA 

Es comenta està ple d’arrels d’arbres que trenquen les voreres i és perillós. 

Es van arreglant a poc a poc. Si es valora que és més urgent, es prioritza. 

 

Davant la pista poliesportiva hi ha uns arbres enormes que quan plou cauen les 

branques. 

Aquests arbres estan en bon estat. La caiguda de branques és puntual quan hi ha hagut 

temporal, una situació que s’ha donat també a arbres de la resta de la ciutat. 

 

El parc infantil de davant del centre cívic s’omple d’aigua quan plou i triga dies a marxar. 

A més, s’haurien de netejar els tobogans i gronxadors. 

S’ha passat l’avís de reposar la manca de terra en aquest parc i d’aquesta manera 

eliminar els possibles basals d’aigua que es produeixen quan plou. 

 

Al final del c. del Fraig, que ve de les caravanes, les herbes de les tanques surten cap a 

la vorera. 

Les herbes que envaeixen la vorera des de propietats privades són responsabilitat del 

propietari i s’ha de fer càrrec de tallar-les. 
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OKUPES 

El barri té força problemes d’ocupació d’habitatges que ocasionen conflictes amb el 

veïnat. 

El problema de la ocupació es produeix a tota la ciutat. Només els pot fer fora el/la 

propietari, també quan és un banc. L’Ajuntament assessora i ajuda pressionant  el/la 

propietari tot i que sovint és complicat.  

 

INCIVISME 

A les escales de la pista poliesportiva es posen uns joves que van amb dos cotxes pel 

barri, se salten els stop, fan curses... S’ha avisat a la Policia però no s’ha solucionat 

Aquest tema es va notificar a les patrulles i s’ha estat controlant i fins i tot s’han 

identificat alguns conductors de vehicles de similars característiques, principalment 

joves, però no s’ha detectat que fessin cap tipus de carrera per la zona. 

 

SOLARS 

Es pregunta si hi ha algun solar a Collada o Carrerada destinat a fer equipaments. 

A la Carrerada tocant amb el Tenis hi ha un solar comprat per un supermercat. A Collada 

també hi ha una altre solar destinat a supermercat. 

 

A c. Fraig a l’alçada del n 34 hi ha un solar rústic que està molt malament i s’ha de 

netejar. 

Derivat a Llicències i Disciplina urbanística 

 

VORERES 

En el tram de l’av Torre del Vallès entre els números 2, 6, 8... hi ha tot un tram amb 

tanca de final d’obra que està sense la vorera feta. 

Derivat a Serveis Viaris 

 

VARIS 

Els canals de la coberta del Centre Cívic estan plens d’herbes. 

Derivat a Serveis Viaris 
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La ciutat continua sense cinema. 

Els cinemes no són un tema municipal, és un tema privat i actualment ningú vol posar-

lo. El Lauren de moment té un problema jurídic.  

 

Hi ha força cables de Telefonica que pengen molt baixos 

S’ha fet una reclamació a Telefonica pels cables del c. Guadiana. 

 

Al c. Margalló, entre c. Turbina i c. Fraig, els veïns no tenen línia telefònica tot i que 

porten anys fent gestions i demanant-ho. Telefonica els diu que l’Ajuntament no els 

deixa posar dos pals. 

L’Ajuntament no atorga llicències per a instal·lar pals ja que l’article del Pla General 

prohibeix la instal·lació de línies de telecomunicacions aèries. És el 90, apartats 6 i 7, 

que es transcriuen a continuació: 

 

6. Les noves xarxes de telecomunicacions en sòl urbà o urbanitzable seran soterrades 

(excepte les antenes de radio comunicació). 

7. Les substitucions, modificacions o renovacions de les xarxes de telecomunicacions 

(que no siguin antenes de radio comunicació) existents podran ser aèries sempre que 

es millori l’impacte estètic respecte a la instal·lació a substituir, modificar o renovar. En 

qualsevol cas però, els creuaments de carrer es faran sempre soterrats, excepte quan 

per estètica sigui desaconsellable. També caldrà soterrar els trams afectats per noves 

edificacions o rehabilitacions integrals l’amplada de la façana de les que sigui superior 

a 8 metres o si la xarxa és ja soterrada en algun dels dos costats. Aquelles noves 

edificacions o rehabilitacions integrals que afectin a la xarxa i per a les que no sigui 

necessari soterrar la xarxa, caldrà fer la previsió de connexió a la xarxa soterrada. 

 

 

 

 

 
Darrera actualització 
21 de febrer de 2019 


