
II Assemblea del Tossalet de les Forques i els Quaranta Pilans (31/01/2023) 

Mobilitat 
Per iniciar l’assemblea, el Guillem anuncia que l’àrea de mobilitat s’ha reunit amb representants de l’AVV i de la policia 
urbana; conjuntament proposen alguns canvis per millorar la seguretat viària de la zona. Demana que els presents 
expressin la seva opinió al respecte. 

Accés a l’av. de Catalunya des de la carretera de Sant Fruitós 
Primer, es proposa eliminar una de les fileres d’aparcament que es troben a un cap de l’av. de Catalunya, entre la 
carretera de Sant Fruitós i el c. de Gironella, preferentment la de la banda sud (davant de la benzinera). Es creu que 
milloraria l’accés als Quaranta Pilans. Alguns dels presents mostren el seu acord. 

Un veí aprofita per remarcar la perillositat de la semirotonda a la cruïlla entre la carretera de Sant Fruitós i l’av. de 
Catalunya. Sap que a la llarga està previst instal·lar-hi una rotonda completa, però demana si s’hi podria prendre alguna 
mesura provisional. L’Aleix creu que l’única opció seria la col·locació de senyals de límit de velocitat. L’Ivan proposa 
que es pinti una línia contínua a la carretera perquè els cotxes no puguin travessar el carril contrari i es vegin obligats 
a canviar de direcció a la rotonda més propera. Un veí assegura que molts conductors en faran cas omís. L’Ivan respon 
que s’hi podrien posar fitons; en pren nota i es compromet a consultar-ho amb la policia.   

Via lateral de la carretera de Sant Fruitós 
Segon, el Guillem proposa que la via lateral de la carretera de Sant Fruitós es faci d’un sol sentit, de sud a nord. Això 
faria menys perillosa la cruïlla amb l’av. de Catalunya, i obligaria els conductors que vulguin anar en el sentit contrari 
a canviar de direcció a la rotonda més propera. 

Un dels presents aprofita per dir que l’accés al c. del Tossalet de les Forques des de la carretera de Sant Fruitós és molt 
perillosa. Demana que s’hi faci un pas elevat, i proposa que s’obligui als cotxes que hi entrin a girar a l’esquerre.  

Altres 
Un veí comenta que falten passos de vianants a moltes de les cruïlles del barri. Alguns dels presents creuen que és 
especialment urgent fer-ne un davant del parc infantil del c. de Gósol. El Guillem respon que està previst fer una 
campanya de pintura en els propers mesos, però no creu que sigui suficient per pintar tots els passos necessaris. 

Un veí recorda que a l’assemblea anterior es va proposar l’eliminació de les places d’aparcament al final del c. de 
Barcelona (al costat del Pavelló Vell). L’Aleix respon que estava previst fer-ho a la darrera campanya de pintura, però 
hi va haver un malentès. En tot cas, es farà a la propera campanya.  

Un veí recorda que també es va demanar que es prohibís l’aparcament de camions al c. de Gironella. L’Ivan respon 
que està previst col·locar-hi les senyals en breu. 

Medi ambient 
Deixalles 
Molts veïns es queixen de la illeta d’escombraries del c. de l’Estatut. Asseguren que és inservible perquè sempre està 
a vessar de deixalles. També lamenten la presència de rates. El Guillem respon que està tancat provisionalment per 
eliminar les rates; lamenta que gran part dels abocaments s’han traslladat al Menfis. Un veí demana si la càmera 
funciona. El Guillem respon que hi ha un debat legal entre els tècnics que impedeix l’aplicació de multes, però celebra 
que en les darreres setmanes s’han obert bosses abandonades i s’hi ha trobat documents que han permès la 
identificació dels culpables. Un veí demana que s’elimini la illeta del tot; creu que no hauria de ser tan a prop dels 
habitatges. Alguns dels presents expressen el seu acord. Volen que la policia hi passi més sovint, i demanen si la illeta 
davant de la comissaria dels Mossos d’Esquadra funciona millor. L’Ivan respon que per fora es veu més net, però per 
dins no. Reconeix que s’han eliminat illetes problemàtiques d’altres llocs i que possiblement caldrà eliminar també 
aquesta. El Guillem reconeix que malgrat el porta a porta ha sigut un èxit, les illetes són part d’un sistema dissenyat fa 
cinc anys que caldrà millorar. Assegura que negocia un nou sistema amb el Consell Comarcal, que té les competències 
sobre la gestió de deixalles. Un veí demana que transmeti al Consell que gran part del problema és el funcionalment 



de la deixalleria. Creu que té un horari massa restringit i que els treballadors són massa estrictes; per tant, molta gent 
prefereix llençar les deixalles—sobretot els objectes voluminosos—a la via pública.    

Plagues 
Els presents es queixen de l’abundància de rates, sobretot a la rasa dels Molins. Una veïna assegura que nien al 
transformador a la cantonada de l’av. de Catalunya i el c. de Gironella.  

Un dels presents comenta que hi ha una veïna que deixa menjar al carrer per als gats; assegura que n’hi deixa tant que 
queden tips i les restes alimenten les rates. Demana si les autoritats la podrien multar per abocar deixalles a la via 
pública. El Guillem respon que hi ha unes quantes persones que senten aquesta necessitat d’alimentar els gats de 
carrer. En lloc de sancionar-les, els treballadors de medi ambient miren de raonar-hi i se’ls subministra pinso 
esterilitzant per ajudar a controlar la població de gats i rates. Un veí respon que la veïna en qüestió ofereix plats molt 
elaborats als gats; dubta que accepti el pinso.  

Participació 
Un veí mostra uns apunts que va prendre sobre els temes que es van parlar a la darrera assemblea; exigeix que no 
se’n faci cas omís. L’Andreu respon que pren nota de tot el que es parla a les assemblees de barri i que es publiquen a 
la pàgina web municipal; mostra com accedir-hi. Un veí assegura que els ciutadans se senten desemparats; no noten 
els canvis. Creu que cal més comunicació i que amb una assemblea a l’any no n’hi ha prou. L’Ivan proposa que es vagin 
modificant els actes de cada assemblea per indicar quins canvis s’han fet. Un veí respon que la pàgina web no és 
accessible per a molt veïns, sobretot els majors d’edat. 

Serveis tècnics 
Rasa dels Molins 
Un veí comenta que el camí per travessar la rasa dels Molins al final del c. de Gósol (vora cal Neles) està molt brut i en 
mal estat, demana si es podria millorar. L’Aleix respon que es troba en terreny privat, i que el propietari no vol que la 
gent hi passi. Un veí respon que s’ha creat precedent i ja és un camí establert; un altre creu que és un camí ramader.  

Un veí remarca que el pont al final de l’av. de Catalunya (vora cal Caselles) sí que es municipal, i es troba en molt mal 
estat per culpa d’una riuada [imatge 1]. També remarca que el camí està molt mal il·luminat; demana que s’hi 
col·loquin fanals. L’Aleix pren nota.  

Un veí remarca que a les obres a la rasa es va fer servir runa “de segona o de tercera”, i com a resultat s’hi troben 
vidres trencats i altres deixalles. A més, comenta que el camí sempre està enfangat. Demana si s’hi podria abocar 
grava; assegura que seria una inversió molt barata. L’Aleix respon que tot sovint el problema no és el preu del material, 
sinó la mà d’obra i la disponibilitat de la Brigada. El veí respon que estaria disposat a escampar la grava ell mateix, si 
cal. L’Ivan respon que ja es va fer una jornada de treball participativa a Cal Rosal, i que està previst fer-ne una de nova 
a Santa Eulàlia. Si els veïns hi estan disposats, també se’n podria fer una als Quaranta Pilans; l’ajuntament pagaria el 
material, i els regidors hi col·laborarien. Afegeix que aquestes jornades també contribueixen a la cohesió de barri.  

Parcs infantils 
Un veí recorda que el parc infantil a la cantonada del c. de Gósol i el c. de Guillem de Berguedà es troba en molt mal 
estat, sobretot degut als despreniments de terra. 

Un dels presents remarca que un sistema comú de fixar els parcs infantils ha sigut clavar barres d’acer corrugat a terra, 
foradar els elements de fusta i encaixar-los. Assegura que en molts llocs la fusta s’ha podrit, deixant les barres 
metàl·liques a la vista. Remarca que si fos una obra, qualsevol inspecció l’obligaria a tancar pel perill que suposen. Uns 
quants veïns asseguren haver arrencat barres per iniciativa pròpia. L’Aleix reconeix que és impermissible; pren nota. 

Papereres 
Un veí comenta que hi ha moltes papereres desaparegudes o malmeses i que igualment la gent hi apila les deixalles. 
L’Aleix respon que està disposat a substituir-les; demana si els veïns podrien fer una llista de totes les que troben a 
faltar. El veí comenta que una es trobava a la cantonada del c. del Castell de l’Areny amb el c. de Montmajor. 



Altres 
Una veïna comenta que l’ajuntament va col·locar una tanca al final del c. de Saldes, però que està trencada [imatge 
2]. També es queixa d’un sot notable al c. de Saldes, vora la cruïlla amb el c. de Fígols [imatge 3] 

Un veí recorda que fa mesos que un cotxe va xocar contra un fanal vora l’aparcament de la zona esportiva. Demana 
quan es tornarà a col·locar. L’Aleix reconeix que el procés de reparar-lo no hauria d’haver trigar tant; pren nota. 

Enjardinat 
Diversos veïns es queixen de l’abundància de malesa a gran part dels Quaranta Pilans. Una veïna especifica les escales 
del c. de Fígols. L’Aleix respon que, ara que és l’hivern, està previst esmatassar la zona. Afegeix que malgrat ha costat 
localitzar els propietaris d’alguns solars, la situació ha millorat molt—també als solars municipals. Alguns dels presents 
expressen el seu acord. Un veí afegeix que no s’han eliminat els arbres que creixen de l’edifici a mig construir entre el 
c. de Saldes i l’av. de Catalunya, i les arrels aixequen les voreres [imatge 4]. 

Un dels presents demana que es podin els arbres al parc del c. de Gósol; tapen la llum dels fanals. 

Urbanisme 
Alguns dels veïns es queixen de l’edifici entre el c. de Saldes i l’av. de Catalunya que està a mig construir des de l’inici 
de la crisi financera del 2007. L’Aleix respon que ara hi ha interès en acabar l’obra. 

Un veí es queixa de l’edifici abandonat de cal Neles. Creu que suposa un perill i que li tapa la vista. 

Alguns dels presents demana que se sigui “més benvolent” amb l’obtenció de llicències d’obra. Asseguren que pot 
suposar un problema tant per als treballadors com per al propietari si cal començar una obra sense tots els papers en 
regla. L’Aleix respon que una nova llei dicta que ha de ser un funcionari de carrera el que atorgui les llicències, i ja no 
pot ser un arquitecte qualsevol; això complica el procés.  

Un veí es queixa d’un edifici nou al c. de Gironella, que creu que trenca amb l’estètica del barri. 

Seguretat 
Alguns dels presents asseguren que han vist la policia passar per davant de cotxes mal estacionats sense multar-les. 
Un veí assegura que el públic té la sensació “que la policia no volta”. Sigui o no cert, creu que és un problema d’imatge. 

Un dels presents es queixa de l’abundància de tifarades de gos als Quaranta Pilans. L’Ivan respon que malgrat es 
multen els propietaris incívics de gossos tot sovint, és difícil multar els que no recullen els excrements ja que cal 
atrapar-los in flagrante. Assegura que fins i tot s’ha intentat amb agents de paisà. 

Un veí demana si es podrien obligar els incívics a fer obres per a la comunitat. L’Ivan respon que, legalment, cal una 
condemna penal d’un jutge i que el sentenciat accepti la pena; “amb bretolades no n’hi ha prou”. 
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