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L’ALCALDESSA AL BARRI DE  
LA COLLADA-ELS SIS CAMINS 
Recull de la quarta sessió 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE  

LA COLLADA-ELS SIS CAMINS  

En primer lloc, l’alcaldessa explica que les prioritats per aquesta legislatura són el manteniment 

de la ciutat, la millora de la neteja i el civisme. 

 

MEDI AMBIENT 

Hi ha queixes per l’augment de mosquits tigre. 

El regidor Gerard Llobet explica que aquest estiu s’ha fet campanya de díptics informatius per 

evitar acumulacions d’aigua en jardins, torretes, etc i que es fan fumigacions. 

Concretament s’ha pres les mesures següents: 

- Repartiment a les escoles de cartes, cartells i contes als nens (“La Piques ha arribat a la 

nostra ciutat”) 

- Bustiades amb tríptics informatius i mesures preventives a les urbanitzacions i zones de 

sensibilització especial (escoles, llars d’infants, instituts, deixalleria, cementiri municipal, 

zones esportives, centres cívics, etc) 

- Exposició itinerant de la Diputació de Barcelona “El mosquit tigre, un veí que ens 

incomoda”, del 22 de juny al 6 de juliol al CRIA. 

- Informació a la ciutadania mitjançant la web municipal i el Diari de Vilanova. 

- Gestió de denúncies de ciutadans  

- Aplicació de productes larvicida als embornals. 

 

ESTAT DE LA VIA PÚBLICA 

Hi ha diverses queixes sobre les arrels dels arbres que envaeixen i trenquen les voreres.  

L’alcaldessa explica que hi ha moltes demandes d’aquest tema i que durant el 2016 i el 2017 es 

faran intervencions per anar solucionant aquest problema. 

 

Es demana que es rebaixin amb rampes les cantonades de les voreres, sobretot avinguda 

Rocacrespa. 

L’alcaldessa explica que els temes d’accessibilitat es van solucionant sota demanda. Si algú 

amb problemes de mobilitat té dificultats en el seu itinerari habitual s’arregla. El Pla de Mobilitat 

preveu aquests temes. 
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Hi ha pocs parcs infantils al barri i els que hi ha estan en molt mal estat. Proposa posar un al 

costat de l’escola Ítaca. 

L’alcaldessa explica que el Pla de Manteniment preveu fer millores en els parcs infantils. 

 

Queixa perquè els bancs que han posat a l’av. Rocacrespa són uns bancs vells trets del passeig 

marítim. 

 

NETEJA 

Els contenidors del voltant de la pista del centre cívic, especialment a la part baixa, estan molt 

bruts i sempre tenen mobiliari i bosses fora. 

Aquests contenidors, a banda que es recullen de manera diària en la fracció de banals i alterna 

en la fracció de selectiva, es neteja amb el servei manual mitjançant els operaris de la zona. En 

el moment que es detecta acumulació de mobles abandonats es contacta amb el servei de 

recollida per procedir a la seva retirada en menys de 24h. 

 

A la plaça Sis Camins els arbres han rebentat les voreres i els servei de neteja només neteja la 

part dels arbres cap a la plaça però mai la part dels arbres cap a les façanes de les vivendes i 

està ple de fulles. 

Es notifica al servei de neteja per tal que tingui en compte els punts als quals es fa esmena. 

 

El c. Fraig no es neteja, les herbes estan molt altes i els olivers ho embruten tot. 

El carrer del Fraig es neteja com la resta de carrer del barri i amb la freqüència establerta; tot i 

això la presència de terrenys no urbans envaeixen en part el carrer provocant brutícia per les 

herbes i fruits de temporada. El servei de neteja està al corrent de la problemàtica i posarà els 

mitjans necessaris per tal de minimitzar les molèsties. 

 

SOLARS 

Diverses queixes sobre solars que es troben en mal estat: males herbes, canyes, plagues de 

bitxos, rates, serps, etc que acaben accedint a les vivendes properes. Es comenten diferents 

solars: c. Riu Ebre (alçada número 23), av Sis Camins (alçada número 19), c. Fraig, c. John 

Lennon i c. Guadiana, c. Sant Miquel (a l’alçada del n. 22) 

Pel que fa als solars públics s’ha passat avís al Departament de Via Pública perquè es procedeixi 

a la neteja dels mateixos, així mateix també es procedirà a retallar les herbes que envaeixen 

les voreres sobresortint de la línia de façana. Pel que fa als solars privats es procedirà a fer els 

requeriments als titulars per la seva neteja. 
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POU 

Veïna es queixa que té un pou al costat de casa que està en molt mal estat i és perillós. 

Derivat el tema a Serveis Viaris i Companyia d’Aigües. 

 

ENLLUMENAT 

L’enllumenat públic del barri salta molt sovint i algunes zones no estan ben il·luminades. 

L’alcaldessa explica que ara està a concurs públic canviar l’enllumenat de tota la ciutat per 

bombetes de consum baix que permetran un gran estalvi i que caldrà solucionar el problema 

del barri. 

 

SENYALITZACIÓ 

Veí comenta que està demanant un pàrquing de motos al c. Lourdes des de l’any 2012 i que li 

han denegat.  

El pàrquing ja ha estat senyalitzat. 

 

MOBILITAT 

Es demanen més zones d’aparcament reduït, millores en el bus urbà, sobretot per anar al 

centre i a llocs com el CAP. 

S’explica que les zones reduïdes estan per facilitar l’aparcament dels residents i que la idea és 

tenir també aparcaments dissuasoris a les afores de la ciutat. El Pla de Mobilitat preveu 

reconfigurar el bus i que l’estació sigui un punt de connexió. 

En el cas de les places d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda es creen en el 

moment que es té coneixement d’una necessitat d’aquest tipus. En els darrers sis mesos s’han 

creat cinc places per a persones amb mobilitat reduïda al barri de La Collada-Els Sis Camins. 

 

Veí de passatge Lourdes es queixa d’una problemàtica amb el gual de casa seva i sol·licita visita 

amb l’alcaldessa per tractar aquest i altres temes que té pendents. 

La trobada amb l’alcaldessa ja s’ha dut a terme. 

 

Es pregunta si a partir de l’1 d’octubre deixaran de funcionar les línies 3 i 4 del bus urbà. 

L’alcaldessa explica que un jutge ha denegat els pactes de la sentència anterior i s’haurà de 

solucionar. Tot i així, es trobarà la manera d’oferir el servei igualment.  

 

Es demana una marquesina a la parada de bus de l’avinguda Torre del Vallès. 
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Aquesta marquesina, juntament amb altres de la ciutat, estan demanades a la Diputació de 

Barcelona on, segons relació de les demandes de totes les ciutats sol·licitants, van facilitant 

marquesines a mesura que tenen disponibilitat. 

 

VIVENDES OCUPADES 

A l’av. Torre del Vallès hi ha quatre cases ocupades amb persones conflictives. Són propietat de 

La Caixa. Hi ha una tanca i la vorera sense asfaltar. 

El regidor Llobet avisarà a La Caixa per tractar aquest tema. 

 

 

 

Darrera actualització  

2 de desembre de 2016 


