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Resum dels temes comentats amb l’AVV Collblanc-La Torrassa 

Dia: Dijous 25 de febrer de 2021 

Hora: 19:00 h. 

Lloc: Local AVV Carrer Besa 

Assistents: 

- Per l’AVV: Loli, Jofre i Roser 

- Per la Regidoria del Districte II: Olga i Ferran 

Temes tractats: 

1. Instal·lació aire condicionat local AVV.

Està en inversions d’Edificis Municipal pendent d’execució. Es preguntarà timming 

previst a la pròxima reunió d’ EPHUS. 

2. Projecte al solar Torns – Vallparda.

Des del passat mandat es va iniciar un procés de participació i discussió amb un grup 

de veïns i veïnes del sector( Passatge Oliveres, C/ Vallparda, C/Martorell, C/Torns, C/ 

Vinyeta, C/ París ) que hem continuat al llarg dels darrers mesos, arribant-se a l’acord 

d’executar abans de finalitzar el present any 2021 una zona verda nova, amb tanca 

perimetral , bancs i aparells de gimnàstica per a la gent gran. El que s’ha fet fins ara, ha 

estat un pla de manteniment, neteja d’herbes, desratització quan ha calgut... que s’ha 

estat realitzant de forma regular cada dos-tres mesos aproximadament. 

La regidora, ensenya un plànol amb la proposta d’execució i fa una petita explicació de 

les actuacions que es realitzaran. L’AVV es queixa que no han estat prou informada i 

demana que millorin els canals d’informació. Creuen que estaria bé impulsar o recuperar 

plataformes com la Comissió d’entitats de Collblanc i La Torrassa com a element de 

treball, consens, diàleg i per arribar a acords entre les entitats, veïns i ajuntament. 

3. Solars demanats pel “Projecte llocs”.

Des del “Projecte llocs” es va demanar a l’ajuntament poder utilitzar diferents solars del 

Districte per a la realització d’activitats, argumentant que volen recuperar espais que 

s’han abandonat per l’administració o estan en desús. La major part dels llocs plantejats 

per ells, o eren de titularitat privada, molt petits, o ja tenien en funcionament algun 

projecte municipal associat (per exemple l’espai entorn al Castell de Bellvís o el solar 

situat al C/Torns amb Vallparda) i per això es van descartar. 



2 / 6 

Des de la Regidoria del Districte 2 els hi van oferir les següents opcions: 

- C/ Llançà, 2 – 8 (cantonada amb C/ Creu Roja) No el van voler. 

- Zona Infantil del Parc de la Torrassa (cantó Passatge Oliveres). No el van voler. 

- Antigues pistes de petanca a la plaça del Vidre (No el van voler). 

L’AVV pregunta si no se’ls podria haver ofert el solar de C/ Martí Julià, 121 (antic 

establiment “Canguro”). Es comenta per part de la Regidoria del Districte que és un solar 

privat. 

4. Projecte remodelació Pac de la Marquesa.

La regidora del Districte mostra a l’AVV un plànol de l’esborrany en el qual està treballant 

l’ajuntament, de l’avantprojecte de remodelació del Parc de la Marquesa. Fa una 

explicació de les característiques principals incidint en el canvi d’alguns espais, com el 

canvi de la zona de petanca, la nova zona per a gossos, canvi d’ubicació i ampliació de 

la zona infantil, ampliació de la zona actual de bàsquet, increment d’arbrat, trasllat de 

les taules de ping-pong, ampliació de l’entrada al parc des de C/Farnés (cantó telefònica 

i accés pàrquing) ... 

L’AVV comenta que els hi sembla bé d’entrada aquests canvis, però demana anant 

parlant i poder aportar suggeriments de millora. La regidora del districte manifesta el seu 

acord al respecte. 

5. Nova fase de Remodelació del Parc de la Torrassa.

Una vegada finalitzades les obres de construcció del nou Camp municipal de futbol de 

La Torrassa, La regidora del districte informa que s’està treballant en la realització d’un 

projecte de millora més integral que comportarà la reorganització d’alguns espais com 

la construcció d’una nova zona d’skate (aprovat pel Consell del Districte del passat 

mandat)  i una nova zona per gossos, així com de les zones de jocs infantils, verd urbà, 

enllumenat públic, mobiliari urbà i espais de lliure pràctica esportiva. Destaca que un 

dels temes que s’està estudiant i que es considera prioritari és el de millorar 

l’accessibilitat al parc a través del carrer de l’Albereda, per l’espai on està ubicat l’accés 

al casal de gent gran i l’escola bressol. 

Fins que es treballa en aquest projecte de millora se segueix incidint amb el 

manteniment i conservació general del parc. Darrerament, s’ha fet un gran treball de 

poda vertical amb neteja d’herbes i brutícia en tot el sector del parc que va des del C/ 

Llançà fins al casal de gent gran, arribant a llocs on era molt difícil fer aquests treballs a 

causa del considerable desnivell del parc. També es fa neteja regular de les pintades i 

graffitis i treballs de desratització. 

6. Projecte de remodelació de la Plaça Espanyola.
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S‘informa que el dia 8 de febrer va finalitzar el termini d’exposició pública i que ara passa 

a licitació. 

La regidora del districte presenta el plànol del projecte, i dels jocs infantils escollits, una 

vegada que ha finalitzat el procés de participació per la instal·lació d’uns jocs inspirats 

en les propostes dels nens i les nenes participants, i que incorporaran també alguns jocs 

de caràcter inclusiu. Comenta que la zona de jocs infantils creixerà, serà més gran que 

l’actual , arribarà fins a la línia de façana actual que dóna al Carrer Montseny i estarà 

igualment tancada. També hi haurà una zona situada al centre de la plaça on hi hauran 

pintats a terra jocs tradicionals i populars. 

El projecte recull també, el canvi de paviment, més arbres respectant tots els que 

existeixen actualment, millores d’enllumenat, l’arranjament dels actuals carrers de l’illa 

de vianants entorn de Pl. Espanyola (C/Mare de Déu dels Desemparats, Mossèn Jaume 

Busquets i Progrés), nou mobiliari urbà, així com la remodelació de l’actual font de La 

Torrassa amb criteris de protecció del patrimoni històric. 

7. Posada en marxa Illa de vianants de Plaça Espanyola i carrers

perimetrals.

S’informa que aviat, entre un i dos mesos,  es posarà en marxa el projecte d’illa de 

vianants a tots el sector de carrers de l’entorn de Plaça Espanyola. Serà del mateix tipus 

del ja existent, des de fa uns anys al carrer Progrés, amb control d’accessos mitjançant 

intèrfons i càmeres. 

Es farà un procés informatiu per a tot el veïnat afectat i també es posarà un període de 

prova d’uns dos mesos per valorar el seu funcionament, abans de la seva posada en 

marxa de forma definitiva. 

8. Edifici de “La Canadenca” (Central d’Endesa)

L’AVV sol·licita saber si l’Ajuntament ha fet alguna gestió per adquirir aquest edifici. 

La regidora i tècnics del districte, a finals del passat mes de febrer, van visitar l’interior i 

el seu entorn. S’informa que, encara està en marxa, i que està donant servei de 

subministrament elèctric a més de 100.000 persones, no sols de la ciutat de l’Hospitalet 

sinó d’altres zones de Barcelona. És un tema a tenir present de cara a un futur pel gran 

espai del qual disposa. 

9. Casa Boleda.

L’AVV sol·licita saber si l’Ajuntament pesa utilitzar aquest edifici per acollir algun servei 

municipal. 

S’ informa que actualment continua essent utilitzant per a la Fundació Pere Mitjans per 

tallers i activitats amb persones amb grans discapacitats. No hi ha cap novetat respecte 

a la pregunta de l’AVV. 

10. Ronda de la Torrassa, 105.

S’informa que s’ha procedit a la neteja d’herbes i brutícia de tot l’espai extern, zona 

enjardinada, antic hort i arbrat situat a la planta -2 de l’edifici. 
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S’informa que darrerament s’ha habilitat puntualment la planta baixa per a vacunar 

contra la grip, fer proves de cribratge amb proves d’antígens, i properament també 

s’habilitarà per a poder vacunar (Covid). 

11. Celebració del 50é Aniversari de l’AVV.

L’AVV fa lliurament a la regidora del districte d’un document que recull el projecte 

d’activitats programades per a celebrar el 50è aniversari de l’entitat. 

Des de la regidoria, es considera que és un esdeveniment molt important per fer valdre 

tot el treball fet durant tants anys per l’entitat, i es compromet a estudiar la proposta per 

valorar possibles ajuts i col·laboracions.  

12. Projectes entorns escolars sostenibles.

Amb motiu de la pandèmia l’ajuntament ha vist la necessitat de protegir a la comunitat 

educativa,  i donar més seguretat a les entrades i sortides dels centres escolars de la 

ciutat mitjançant la utilització de l’anomenat “urbanisme tàctic” (sistemes de 

senyalització , pintura, alguns elements de mobiliari urbà, jardineria, instal·lació de 

tanques, control d’accés de vehicles en determinats horaris ...). Aquest projecte, afecta 

diferents escoles del Districte 2 (Montessori, Ramón i Cajal, Ernest Lluch, Acadèmia de 

Cultura i Charlie Rivel). L’actual ubicació física  d’algunes escoles,  presenta dificultats 

tècniques per la manca d’espai, però s’estan estudiant mesures per incrementar i 

millorar sobretot la seguretat de les famílies i els infants quan van a l’escola. 

13. Projectes d’arranjament Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa.

Segons informació facilitada per la Regidoria d’Esports, s’està executant ja la primera 

fase del projecte de remodelació del poliesportiu i que ja s’està preparant la segona fase. 

Quan es disposi de més informació es posarà en coneixement de l’AVV a la brevetat 

més gran.  

Per altra banda, s’informa l’AVV que la totalitat del C/Rosich, amb la finalitat de donar 

una major seguretat a les persones usuàries del poliesportiu i les famílies que porten als 

seus fills i filles a l’escola Màrius Torres, ha passat a ser un carrer de vianant, amb 

circulació restringia a serveis i accés a guals. 

14. Carrer Pujós.

L’ajuntament està estudiants com abordar la remodelació de tot el carrer. És un carrer 

amb voreres molt estretes, contenidors, reserves d’estacionament, càrregues i 

descàrregues, zona blava... Des de la regidoria del Districte s’ha començat a treballar 

amb diferents àrees municipals per a fer un primer esborrany que respongui a les 

necessitats dels veïns i comerciants. 

Es demana que a l’AVV que aporti les propostes de millora que consideri adients. 

15. Contenidors d’escombraries.
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A finals del present any finalitza l’actual contracta de neteja de tota la ciutat i s’ha de fer 

una nova licitació. 

Un dels temes que més preocupa a la Regidoria del Districte és el model de nous 

contenidors d’escombraries. S’informa que, s’estan fent proves a diferents llocs de la 

ciutat amb contenidors de diferents models i mides. La finalitat és avaluar i estudiar molt 

bé quins són els que més s’adapten, tenint en compte que, cada barri és diferent, tant 

des del punt de vista urbanístic com de la mobilitat. També s’ha de veure com tractar els 

serveis de neteja i sistemes de recollida de residus per adaptar-los millor a les 

necessitats i realitats de cada barri. 

16. Jardins de Francesc Pedra i Lola Peñalver.

S’ha demanat a l’àrea d’EPHUS (Espai públic, habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat) del 

nostre ajuntament, un projecte de millora per tota aquesta zona. Bàsicament, 

comportarà una millora de la jardineria amb més plantes i flors i també el tractament del 

terra de tota la plaça. 

17. Seguretat al Districte.

L’AVV planteja la manca de seguretat en alguns sectors del districte. Consideren que 

en general, manquen efectius policials (tant de guàrdia urbana com de mossos 

d’esquadra). Comenten que els ha arribat  informació de l’increment de robatoris en 

pàrquings privats, temes d’incivisme, incompliment de mesures covid, festes, música i 

conflictes veïnals en comunitats de propietaris, especialment els caps de setmana i 

sobretot als darrers mesos.  

La regidora del districte comenta que la situació actual sanitària, ha complicat les coses 

en uns casos i, l’ha millorat en altres pel que a la situació de la seguretat i l’incivisme al 

districte es refereix. S’informa que es tenen de forma constant reunions de coordinació 

amb guàrdia urbana i també amb Mossos d’esquadra per parlar dels temes que 

preocupen al veïnat, i s’està en seguiment constant. També, s’està fent molts controls a 

bars i establiments que incompleixen les mesures covid i, que han comportat sancions 

importants. 

Se suggereix a l’AVV que, sol·liciti a la regidoria del districte, la intervenció dels equips 

de mediació comunitària quan els hi arribin temes de conflictes veïnals en comunitats 

de propietaris. La regidora es compromet a convocar reunions conjuntes amb la 

presència de l’AVV, veïns afectats i personal competent de les àrees municipals de 

referència en cada cas, per tal de trobar la millor fórmula que possibiliti  la resolució de 

les problemàtiques a la brevetat més gran. 

18. Instal·lació placa commemorativa bombardeig Guerra Civil (C/

Llobregat – C/Montseny).

Aquesta placa ja hi era i, la van robar. Està demanada i encarregada des de fa temps i 

la previsió és instal·lar-la entre els mesos de  març – abril. 
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19. Instal·lació de la Regidoria Mòbil.

La darrera setmana es va instal·lar la regidoria mòbil en diferents llocs del districte ( 

C/Rafael de Campalans amb C/Ronda de la via, C/Progrés amb c/París i C/Montseny 

amb Avinguda del Torrent Gornal). L’experiència ha estat molt positiva, i la idea és 

continuar instal·lant la carpa de forma regular al llarg de l’any en diferents espais de 

Collblanc i de La Torrassa i també en diferents franges horàries.  

Tant l’AVV, com la regidoria, consideren que és una pràctica molt positiva per saber el 

parer, les queixes i els suggeriments veïnals. 

Finalitza la reunió a les 21:15 h, posant-se la regidora del districte a disposició de l’AVV 

per tractar de forma regular i puntual tots els temes que siguin d’interès per l’AVV. 




