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L’ALCALDESSA AL BARRI DEL MOLÍ DE VENT 
Recull de la sessió 

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DEL MOLÍ DE VENT 
 

MOBILITAT  

Una veïna, que va sovint a Barcelona, es queixa de la poca freqüència d’autobusos urbans per 

tornar a casa. Va portar el tema al Síndic i li va respondre que s’avaluarà aquesta qüestió amb 

el nou Pla de Mobilitat. L’alcaldessa va explicar que s’està treballant aquest tema amb RENFE 

però que l’escassetat de freqüència és un tema econòmic que es mirarà d’incrementar quan 

sigui possible. Una altra veïna comenta que a Barcelona hi ha furgonetes petites enlloc 

d’autobusos que van molt bé. 

La freqüència de pas de les 4 línies d’autobusos urbans és de 30 minuts. En el cas de les línies 

1 i 2, la freqüència horària havia estat de 20 minuts però es va ampliar a 30 degut a la situació 

econòmica actual però vetllant per ocasionar les menors afectacions als usuaris i usuàries del 

transport públic de la ciutat. 

Tanmateix, els horaris de pas estan ajustats a l’horari dels trens a fi de facilitar el canvi modal 

als usuaris i usuàries de rodalies, per a l’anada i tornada des de l’estació d’autobusos.  

 

Queixa d’una veïna que comenta que la Rambla Arnau fa molta pujada i falta una parada 

d’autobús en aquesta part més alta. 

Les línies 3 i 4 del bus urbà, en el seu pas per la rambla 

Arnau de Vilanova, disposen de dues parades situades 

a l’alçada escola Ítaca que donen servei a la part més 

alta de la rambla.  També, els provinents de l’avinguda 

de Francesc Macià i de l’avinguda de l’Aragai, en el seu 

pas per la rambla Arnau de Vilanova disposen de dues 

parades respectivament. D’aquesta manera l’autobús 

permet fer tota la pujada sense haver-lo de desviar de 

la ruta actual per l’avinguda Torres del Vallès que permet donar servei a l’Aragai.   

 

 

La mateixa veïna comenta que la circulació en bicicleta és molt perillosa i hi ha carrils bici que 

no empalmen enlloc. Demana que el carril bici arribi fins la part de dalt del barri (Rambla 

Arnau). 
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El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova, que s’ha començat a elaborar enguany, 

analitzarà de manera exhaustiva el sistema de mobilitat actual. Es realitzarà una diagnosi 

tècnica per analitzar les problemàtiques de la ciutat i potenciar la mobilitat sostenible. En totes 

les fases del procés es comptarà amb la implicació de la ciutadania. Així doncs, aquesta 

problemàtica així com d’altres relacionades amb la mobilitat s’hauran de revisar en funció del 

que estableixi aquest Pla.  

 

Caldria repintar els passos de vianants de Dr. Zamenhof i Torre d’Enveja.  

Aquests passos de vianants estan malmesos degut a l’asfalt de la calçada i per tant, abans de 

repintar caldrà asfaltar el carrer tant aviat com sigui possible. 

Des del Departament de Serveis Viaris, en data 29 de gener de 2015 s’han canviat nou equips i 

làmpades de tot el carrer Zamenhof per tal d’il·luminar millor la zona i millorar la  visibilitat dels 

vianants i dels vehicles. 

 

A la cruïlla de Molí de Vent amb Francesc Macià, a mà dreta, caldria pintar la línia groga per no 

aparcar perquè una mica més avall hi ha el pas de vianants i és perillós. 

En data 9 d’abril de 2014 s’ha repintat la línia groga.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un senyor demana veure el projecte de carril bici per veure com afectarà a l’aparcament i a les 

voreres i si afectarà a la Rambla Principal. L’alcaldessa comenta que el carril bici no passarà per 

la Rambla. 

L’actual Pla de la Bicicleta data de l'any 2006 no preveu que el carril bici passi per la rambla 

Principal, per ser un vial de vianants. Tanmateix, aquest pla serà aviat substituït pel Pla de 

Mobilitat Urbana, actualment en redacció, que inclourà totes les xarxes de la ciutat, també la de 

vianants. Aquest pla comptarà amb un procés de participació ciutadana.  

 

 

 

 



L’alcaldessa al teu barri 

 

3 

Molta gent baixa per la carretera del càmping a peu, sense vorera ni carril bici i és perillós. 

Des del Departament d’Urbanisme faran arribar les demandes a la Diputació de Barcelona , que 

és l’organisme responsable d’aquesta carretera ja que no és municipal. 

 

 

 

MAL ESTAT DELS CARRERS  

Un veí es queixa que el parterre de davant dels bombers el fan servir com a 

“pipican”. Caldria posar un cartell. 

Des del Departament de Via Pública ja s’ha posat el cartell. 

 

 

 

 

Una veïna que viu davant dels bombers comenta que hi ha una paret on no queden  rajoles. 

S’ha arranjat el mur que tenia una peça de formigó despenjada. 

ABANS       DESPRÉS 

  

 

 

 

 

 

 

ENLLUMENAT  

El veïnat es queixa que des de Dr Zamenhof fins que acaba Torre d’Enveja hi ha 5 fanals (2 a 

una banda i 3 a l’altra). A les 12 de la nit s’apaguen 3 fanals i només queden 2 encesos. Està 

molt fosc.  

S’han substituït les làmpades de tot el carrer que estaven esgotades i no feien prou llum i no hi 

ha reducció nocturna.  

 

L’enllumenat de Menéndez Pelayo està molt malament.  

S’han substituït les làmpades esgotades i s’ha anul·lat la reducció nocturna 
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Al carrer de Francesc Macià, a l’alçada del solar on hi ha cotxes 

abandonats, hi ha 5 fanals molt alts i està molt fosc. Amb les 

branques de les moreres encara s’hi veu menys. 

Actualment els fanals funcionen correctament i amb la poda de les 

moreres es millora la visibilitat. 

 

 

 

 

Al carrer Olèrdola, entre els números 24 i 26 falta un fanal, està 

molt fosc. 

En aquest tram de carrer no hi hagut mai cap fanal i actualment 

no hi ha previsió de posar-ne.  

 

 

 

NETEJA I JARDINERIA 

  

Una veïna comenta que no s’escombra a la zona de Zamenhof i Torre d’Enveja i que no es 

poden mai les moreres. 

Les moreres d’aquest barri es poden totes cada any. Altres espècies es fan cada tres anys o els 

de places i jardins segons necessitats. 

 

En referència a la neteja de la zona del carrer del Doctor Zamenhof i carrer de la Torre 

d’Enveja, totes dues zones estan dins la programació diària per part del peó d’escombrada 

manual, a banda dels recursos mecànics que es destinen periòdicament per baldejar les 

voreres.  

 

Tot i que s’han comprovat pels inspectors que la neteja es realitza satisfactòriament, hi ha 

aspectes rellevants d’aquestes zones que són susceptibles a queixes: 

 

- El carrer del Doctor Zamenhof es neteja diàriament. Si més no, la presència de l’Institut 

Lluch i Rafecas on, tan als horaris d’entrada i sortida (i sobretot a l’hora de l’esmorzar), 

hi ha una gran quantitat de joves que embruten els carrers i fan cas omís de les 
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papereres existents. Aquest fet provoca que la sensació de brutícia a la zona en concret 

no desaparegui i sigui de difícil solució. 

 

- El carrer de la Torre d’Enveja es neteja diàriament. Si més no, en diferents èpoques de 

l’any patim la caiguda de la flor de l’arbrat existent, fet que dificulta i complica que el 

carrer es mantingui totalment impol·lut durant tot el dia.  

 

 

 

 

A l’alçada de Francesc Macià 140 no es neteja, els jardins estan plens 

de males herbes, no hi ha llum i l’asfalt està ple de forats. Els jardins 

tenen unes pedres que els nens les tiren fins i tot als balcons.  

En data 13 de gener de 2015 s’han tapat els tres escocells existents, 

un a la vorera de Francesc Macià, 140 i dos que hi ha dins del 

passadís. 

 

 

ABANS 

 

 

 

 

 

   

 

DESPRÉS 
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També es produeixen alguns problemes a l’espai públic. L’alcaldessa comenta que s’han reunit 

amb els Mossos per demanar més efectius a la ciutat. Si els truquen i no acudeixen cal que es 

faci una instància. 

Des del Servei de Via Pública s’ha sol·licitat una intervenció en jardineria per tal de tallar les 

males herbes i s’ha sol·licitat també tapar tres escocells. 

 

Els jardins Papiol estan plens d’excrements de gos i molt brut.  

Els excrements es netegen cada dia amb la neteja manual, però hi ha gent incívica que 

acostuma a no recollir els excrements. És un problema de civisme que esperem es resolgui amb 

la campanya que s’està portant a terme sobre l’ordenança de tinença responsable d’animals i la 

posterior aplicació de l’ordenança.  

 

 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

La zona de sota el pont del torrent està molt bruta i hi ha rates.  

L’alcaldessa ha mantingut una reunió amb l’ACA per tractar aquests temes. Quan l’ACA no 

neteja ho fa l’Ajuntament. 

 

Hi ha una terreny, prop de la Plaça Molí de Vent-Olèrdola-Rambla Arnau, que havia de ser un 

aparcament soterrat però ara està ple de matolls i cotxes, olis, ferralla abandonada, 

excrements de gos. A més la vorera està molt malmesa perquè hi passen cotxes i camions. El 

terreny sembla que és privat.  

Aquest solar és privat però contribueix positivament a pal·liar la manca d’aparcament al barri. 

Per tant, s’ha fet una actuació de neteja i desbrossat i està previst fer una millora de les 

voreres. Qualsevol altra actuació no és possible al tractar-se d’un solar privat.   

 

Un senyor es queixa que es treuen molts arbres, la zona s’encimenta i no es tornen a plantar.  

Tan aviat com sigui possible s’aniran reposant tots els arbres. 
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Al carrer de Gaspar d’Avinyó, entre els números 27 i el 39, fa cinc anys que no tallen les arrels 

que estan aixecant les rajoles de la vorera. A més quan es fa fosc és perillós perquè està molt 

fosc. 

S’ha traslladat la demanda al departament de Serveis Viaris que mirarà de resoldre-ho tant 

aviat com sigui possible, tot i que la intervenció té un cost molt elevat. 

 

PROBLEMES A L’ESPAI PÚBLIC    

Es comenta que al final del C. Molí de Vent, Torre d’Enveja i Ronda Ibèrica hi ha una finca que 

és un focus de droga i que està molt fosca (Mas Seró). 

Segons informació facilitada per la Policia Local, es té constància d’aquesta problemàtica i s’està 

fent seguiment. 

 

 

A la masia de MG, sota el porxo, s’hi troba un grup de gent que provoquen molt soroll, sobretot 

a l’estiu. La policia hi ha anat i els fa fora però no es soluciona el problema.  

Aquesta demanda s’ha traslladat a la Policia Local per tal que en faci un seguiment. 

 

Des de l’any 2005, a la plaça Eduard Toda hi ha conflictes per l’ús públic de la plaça.  

S’han restituït els elements de mobiliari que faltaven per deixar l’espai completat segons el 

projecte original. 

 

ESTÈTICA D’UNA FAÇANA  

 

 

A Francesc Macià 140 les cases tenen dos passatges, per un 

passen els cotxes i està la paret pintada. Per l’altre passa la gent i 

la paret està amb totxos. És un tema estètic que fa lleig. 

Actualment l’ajuntament té marcat un protocol d’actuació de 

neteja de grafits en el cas de tractar-se de pintades als edificis 

municipals, públics, mobiliari urbà o pintades ofensives. 

 

CLAVEGUERAM    

Davant dels bombers hi ha una claveguera embossada. 

La Companyia d’Aigües ja ha fet l’actuació necessària per desembossar-la.  
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CONTENIDORS  

Un veí fa una queixa per les molèsties que li ocasionen els contenidors d’escombraries al carrer  

Dr Zamenhof .  

A raó de les queixes veïnals per la presència de contenidors de recollida selectiva davant de les 

comunitats, al juliol de 2013, es va fer una retirada dels elements existents i es van consolidar 

els punts actuals; els quals no han patit cap queixa al respecte. Els punts que hi ha son: 

 

- Doctor Zamenhof amb Torre d’Enveja: estan a la banda de Barcelona (davant el parc 

Quadra d’Enveja); per tant, no estan al davant de cap portal comunitari que pugui 

ocasionar molèsties per acumulacions de residus o pudors. 

- Doctor Zamenhof, 20 (davant escola Aragai): De la mateixa manera que la ubicació 

anterior, no estan al davant de cap portal comunitari que pugui ocasionar molèsties. 

 

Actualment, els diferents establiments comercials o de restauració fan servir aquests dos punts, 

com també la resta de vivendes existents en aquest tram de carrer, sense cap tipus d’incidència 

en el seu dimensionament, acumulacions de brutícia o de pudors. 

 

GOSSOS  

Al carrer de Viladellops, a causa de la proximitat amb els jardins de MG, hi ha molts gossos que 

orinen a les façanes de les vivendes. Un veí comenta que el tema dels excrements és fàcil de 

recollir però els orins no, i que caldrà fer alguna cosa. 

En data 17 de febrer, mitjançant el representant de la comunitat de veïns, l’Ajuntament va 

rebre una instància amb la mateixa queixa. Una vegada realitzada una inspecció a la zona 

objecte de la sol·licitud, es comprova que la zona del carrer de Viladellops es neteja de manera 

adequada i amb periodicitat excepcional quan es detecten actes incívics, com és el cas dels 

excrements d’animals de companyia. Tot i així, s’informa a la concessionària i als inspectors 

municipals que disposin d’un control més exhaustiu de la zona per detectar i minimitzar les 

deficiències que es puguin produir a la zona pública d’aquest carrer; d’aquesta manera, 

minimitzar les molèsties que es poden produir als veïns de la zona; i per una altre banda, 

s’informa al departament corresponent de la policia local per tal que intensifiqui el control de la 

plaça aplicant el règim sancionador corresponent. 
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A Torre d’Enveja hi ha un esplai al costat de la zona tancada per gossos. La zona on juguen els 

infants està plena d’excrements. Caldria posar un cartell que digui que hi ha una zona 

específica per gossos al costat. 

L’alcaldessa explica que ja s’ha aprovat l’Ordenança de 

Tinença responsable d’animals. Actualment, s’està fent una 

campanya informativa amb els propietaris dels animals i 

posteriorment la policia local ja podrà sancionar. També 

explica que els pipicans petits no són la solució, perquè són 

zones brutes, però que s’està negociant per fer una zona 

tancada com la que hi ha al parc d’Enveja, a la zona de baix 

a mar. 

 

DESTROSSES MOBILIARI URBÀ  

Als jardins Molí de Vent hi ha uns nens que hi juguen cada tarda i trenquen el mobiliari urbà i 

ho deixen tot brut. Quan es parla amb els pares i mares que estan amb ells no fan res per 

arreglar-ho. 

Es té constància d’aquesta problemàtica i s’està fent un seguiment periòdic. 

 

PANEROLES  

Una veïna de la rambla Arnau comenta que a l’estiu la zona està plena de paneroles. 

L’alcaldessa explica que es fan els tractaments antiplagues periòdicament. 

 

PATIS OBERTS  

Una senyora comenta que caldria obrir totes les escoles per a ús dels joves el cap de setmana. 

La regidora Ariadna Llorens va respondre que no es pot fer a totes per una qüestió de 

pressupost. Actualment hi ha 4 escoles obertes (Arjau, Llebetx, Canigó i Ginesta) i aquest curs 

s’incorporarà Pompeu Fabra i el curs vinent Ítaca. 

 

 
 

Darrera actualització  
9 de juny de 2015 

 


