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

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE LES CASERNES 

 

L’alcaldessa i els regidors/es expliquen les actuacions fetes al barri.  
 

TORRENT  

El veïnat es queixa de les pudors del torrent i que està brut.   

S’explica que es van fent diferents actuacions però no es pot treure la vegetació ja que 

seria contraproduent si hi hagués una riuada. Els torrents els hauria de netejar l’ACA 

però si no ho fa hi intervé l’Ajuntament. S’han netejat els 50 primers metres i s’han 

posat plaques contra les olors entre d’altres intervencions. S’ha de fer una inversió per 

cobrir-lo però és una inversió que depèn d’una altra Administració.  

 

CLAVEGUERAM  

Es demana que es posi un embornal a la cruïlla del carrer de Santa Magdalena amb el 

carrer d’Albert Salvany per poder absorbir l’aigua que baixa de l’Avinguda Vilafranca.  

Al carrer del Llimonet amb Casernes hi ha una claveguera que està a més alçada que el 

carrer i no recull l’aigua.  

S’han traslladat les demandes a la Companyia d’Aigües que en farà un seguiment els 

dies de pluja per veure la millor ubicació.   

 

ARBRAT  

Es demana que es podi davant del carrer Casernes 5.  

També es demana que es revisi l’arbrat de la plaça de les Casernes ja que darrerament 

hi ha arbres que s’han malmès.  

Davant la residència d’avis hi ha un arbre a punt de caure.  

Es demana que es revisi la palmera inclinada que hi ha a un solar del raval de Santa 

Magdalena.  

En data 31 d’octubre s’ha realitzat una inspecció de la zona. S’han revisat tots els 

arbres de la plaça i no s’ha detectat cap problema d’estabilitat en l’arbrat.  
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Respecte la poda de l’arbre del carrer Casernes 5, 

l’arbre està allunyat de la façana.  

 

 

 

 

SOLAR BRUT  

Hi ha un solar al carrer de les Casernes que està molt brut i hi ha rates.    

Al carrer Casernes hi un solar de dues propietats diferents. El febrer de 2018 es van 

obrir dos expedients requerint la neteja i les propietats van comunicar la neteja a 

l’Ajuntament en data 4 de juliol. És possible que amb les abundants pluges de la tardor 

hi hagi proliferat vegetació però donat que es va netejar fa quatre mesos es considera 

que el requeriment per part de l’Ajuntament es podrà tornar a fer durant la primavera 

de 2019.   

 

 

 

INTERVENCIÓ A CORREUS 

Es farà una actuació per millorar la mobilitat a la cruïlla del Raval de la Pastera amb 

Joaquim Mir.  
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Des de la regidoria de projectes i obres, Serveis Viaris i Mobilitat, informen que ja 
s’han fet els treballs de senyalització a la cruïlla entre Premses i plaça Catalunya. 
 

                       
 

                                                
 
 

CRUÏLLA RONDA IBÈRICA MASIA D’EN FREDERIC 

A la cruïlla de la ronda Ibèrica amb el carrer Masia d’en 

Frederic, hi ha un lateral que no té vorera i part 

aparquen cotxes.  

S’ha repintat la zona i es farà un seguiment per part 

de la Policia Local.  
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SORRA  

Es demana que es posi sorra a la zona infantil de la plaça de les Casernes. A la plaça 

de la Moixiganga sobra sorra i s’acumula en un lateral.   

El 21 de novembre de 2018 es va reomplir la sorra de la zona infantil.  

 

 

Darrera actualització  

Tancat 

20/02/2019 


