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L’ALCALDESSA AL BARRI DE L’ARAGAI 
Recull de la 4a sessió 

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE L’ARAGAI 

 

ARBRAT  

Una veïna es queixa que l’arrel d’un arbre ha aixecat la vorera davant el número 122 del carrer 

Torre del Vallès. 

 

Un veí diu que els arbrers que hi ha a la ronda Ibèrica i carrer del Pit-roig no els han podat mai 

i cau molta brossa dins de les propietats. També les palmeres estan en mal estat, tenen moltes 

fulles mortes.  

Des del servei de Jardineria ens informen que els arbres dels parterres de la ronda no s’han 

podat perquè al ser de port molt contingut i de creixement molt lent encara no es necessària la 

seva poda general ja que no molesten ni al pas de vehicles ni al de persones. El que s’han fet 

son petites intervencions destinades a donar visibilitat a la senyalització vertical. 

Les palmeres del parterre central es podaran, molt possiblement, el proper estiu. 

En quant al carrer Pit-roig es continuaran fent podes selectives encaminades a  formar els 

arbres i retirar les branques baixes i aquelles que entre a les propietats, a petició de les finques 

afectades. 

 

Uns veïns expliquen que van presentar una instància a l’ajuntament perquè una 

arrel els havia fet una esquerda a la tanca de la propietat. L’ajuntament va 

respondre que s’arreglaria quan pressupostàriament fos possible. Demanen que 

es prioritzi aquesta demanda. 

 

Uns veïns també expliquen que es va fer neteja d’alguns escocells del barri, però 

en van quedar molts per fer.  

El servei de Jardineria informa que les feines de desbrossada del barri de l’Aragai es van acabar 

a finals del mes d’octubre. 

 

Una veïna es queixa de que els plataners de l’avinguda Torre del Vallès no es poden perquè 

l’empresa que fa el manteniment de la jardineria va dir que eren massa alts.  

El servei de Jardineria informa que els plataners  de l’avinguda de la Torre del Vallès tenen un 

tractament anual, però com per la seva situació disposen d’espai, les intervencions es limita a 

branques laterals que durant el seu creixement podrien envair les finques veïnes o els carrils de 
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circulació. En pocs anys si que caldrà un terciat (reducció de la copa a un terç de l’existent) per 

reduir la seva alçada.  

 

Una veïna es mostra molt satisfeta del servei de recollida de poda. Pensa que estaria bé fer-ne 

una nova difusió perquè el veïnat n’estigui informat.  

En els propers mesos es desenvoluparan campanyes de sensibilització per fer difusió del telèfon 

gratuït de les recollides concertades. 

 

CIRCULACIÓ 

Demanen si la instal·lació d’unes panxes de burra a l’avinguda Torre del Vallès/ronda Ibèrica 

per l’excés de velocitat dels cotxes.  

Des del servei de Mobilitat informen que aquesta cruïlla ja té una rotonda, que constitueix un 

element físic de reducció de velocitat. Malgrat això, es pot valorar la instal·lació de bandes 

reductores, però primer es prioritzaran altres llocs on els vehicles poden córrer lliurement. 

 

A la ronda Ibèrica hi ha una senyal lluminosa que indica la proximitat d’una escola. Actualment, 

les branques d’un arbre tapen la senyal.  

Des del servei de Jardineria ens informen que s’han tallat les branques que impedien la 

visibilitat de la senya. 

 

En general els veïns es queixen de l’excés de velocitat dels cotxes i que no sempre es efectiu 

avisar a la policia.  

Des del servei de Mobilitat expliquen que el Pla de Mobilitat preveu la implantació de zones 

limitades a 30 km/h en aquells vials on és necessari garantir la circulació del vehicle privat, 

però minimitzant el trànsit de pas. La finalitat és que el trànsit que circuli per aquests vials sigui 

el que té l’origen o la destinació en la mateixa via o el seu entorn més immediat. El barri de 

l’Aragai és una de les zones on està previst que s’implanti. 

 

SERVEI DE BUS URBÀ  

Diversos veïns i veïnes del barri destaquen que el servei de bus urbà al barri és insuficient, 

especialment a la part alta. També demanen si es podria ampliar el servei i que també n’hi 

hagués els festius i si seria possible connectar la L3 quan puja per la ronda Ibèrica amb la 

ronda Amèrica. 

Es tindrà en compte aquesta petició per la nova negociació de les pliques el proper any. 

 

 



L’alcaldessa al teu barri 

 

3

OKUPES 

Els veïns mostren la seva preocupació per les cases ocupades al carrer del Rossinyol i a 

l’avinguda Torre del Vallès. 

L’alcaldessa explica que des de l’Ajuntament només es pot recomanar als propietaris que 

denunciïn. Tot i així, s’està al cas de les propietats okupades i se’n fa un seguiment. 

 

MOBILIARI URBÀ 

Es van pintar els bancs a la plaça dels Ocells però ja tornen a estar bruts. Demanen si es podria 

utilitzar algun producte anti grafits.  

 

També demanen la instal·lació de més bancs al barri, per exemple a la ronda Ibèrica, i 

traslladar 3 bancs que es van instal·lar i posar-los davant de l’escola.  

 

CIVISME 

Els veïns comuniquen que per les nits (a partir de les 20 h) la plaça dels Ocells s’omple de gent 

que embruten l’espai i porten gosses deslligats. A banda de la sensació d’inseguretat també els 

preocupa l’estat en el que queda l’espai. Pensen que si hi hagués més presència policial això es 

podria resoldre.  

 

Una veïna explica que hi havia una persona a plaça dels Ocells que disparava una arma.  

 

SOLARS 

El solar que hi ha al carrer Pardals tocant a l’escola Sant 

Bonaventura està molt brut i representa un perill. Es tracta d’un 

terreny qualificat com a zona d’equipament educatiu però el veïnat 

l’utilitza per creuar el barri.   

 

CONTENIDORS  

Es proposa que es decorin els contenidors com s’està fent a altres ciutats (per exemple 

Vilafranca del Penedès) per intentar que la ciutadania els  respecti més.  

Actualment s’està treballant en un catàleg de façanes i mobiliari urbà per promoure un projecte 

de pintura artística mitjançant organitzacions de joves que s’hi dediquen. 

 

MOSQUITS 

Es comenta que aquest any hi ha hagut molts mosquits. 
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Es destaca que a l’Aragai les finques disposen de zones enjardinades sotmeses a reg, i malgrat 

les actituds preventives que puguin desenvolupar els veïns i veïnes, es fa difícil eliminar 

completament aquests possibles focus de proliferació dels mosquits.  

 

CLAVEGUERAM  

Els veïns pregunten amb quina freqüència es netegen els embornals i com ho fan en els casos 

que es van soldar per evitar els furts.  

La companyia d’Aigua, encarregada del manteniment dels embornals, ens comunica que la 

planificació pel que fa a la neteja dels embornals de la ciutat, preveu que tots els embornals es 

netegin com a mínim un cop a l’any i a ser possible ho fan coincidir amb la neteja de col·lectors. 

A part, hi ha embornals, situats en el que es denomina “zones especials”, que poden rebre més 

d’una neteja a l’any. En el cas de l’Aragai, hi ha un punt considerat com a especial, situat al C/ 

Pit Roig, tocant al C/ Alosa. 

A part d’aquesta neteja s’atenen peticions específiques derivades d’inspeccions fetes sobre el 

terreny o per part de la ciutadania. 

També cal tenir en compte que el passat dissabte 3 d’octubre van caure fortes i excepcionals 

pluges, tant per la quantitat d’aigua caiguda en poc temps, com pel fet de que va caure pedra. 

Aquest darrer fet, va provocar que caiguessin moltes fulles dels arbres, i aquestes acabessin 

obturant l’entrada d’aigua a les reixes i embornals, produint inundacions en diversos llocs de la 

ciutat. Això és impossible d’evitar, i per molt nets que estiguin els embornals abans de la pluja, 

aquests es poden obturar de manera immediata a causa de les fulles arrossegades per la pluja. 

Pel que fa a les reixes soldades a conseqüència dels furts patits fa un temps, ens comuniquen 

que se  sol deixar una reixa sense soldar, que normalment es troba on està el tub (escomesa) 

que connecta la reixa amb el col·lector. Així des del forat que deixa aquesta reixa, es pot 

efectuar la neteja de la mateixa. 

 

NETEJA 

Una veïna explica que fa 4 setmanes que no s’escombra el carrer Alosa.  

El barri de l’Aragai, donada la seva densitat de població, cases disseminades i baixa presència 

d’activitat comercial, la periodicitat de la seva neteja és alterna; tot i això, no hi ha cap sector 

que no es netegi en un període superior a 2 dies. Els inspectors municipals han controlat la 

zona i els treballs de neteja i recollida es desenvolupen de manera ordinària. 

 

CADASTRE 

Demanen quan es farà la revisió del IBI. S’havia compromès a no pujar aquest impost i vetllar 

per la regularització que s’havia de fer però no s’ha arreglat.  
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Els veïns que van fer la demanda ja s’han reunit amb tècnics municipals i s’estan fent gestions. 

 

VERGER DELS MOIXONS 

El bosc d’aquesta zona està molt brut i representa un perill.  

 

IL·LUMINACIÓ 

El fanal de l’entrada al bosc del verger dels Moixons no funciona.  

El dia 8 de novembre, la unitat de serveis Municipals ha deixat reposada la  llumenera que faltava 

 

 

Un fanal de la plaça dels Ocells no funciona.  

El dia 22 d’octubre, l’empresa que s’encarrega del manteniment d’enllumenat de la zona 

comunica que s’ha canviat la làmpada esgotada. 

 

Darrera actualització  

11 de desembre de 2015 


