ALCALDESSA ALS BARRIS
DATA

29/01/2015

BARRI

Can Vidalet

HORARI

19:00h

LLOC

Escola Can Vidalet

PERSONES PARTICIPANTS
En representació de l’Ajuntament assisteix l’Alcaldessa, , Pilar Díaz, així com els
regidors i regidores, Enric Giner, Eduard Sanz, María Mena, Montse Zamora i Antonio
Hernández Pel que fa als veïns i veïnes del barri de Can Vidalet, de les 24 persones
seleccionades i convocades aleatòriament, finalment assisteixen 15 veïns i veïnes dels
carrers:








Verge de la Mercè (des del carrer Serra del Cadí fins al carrer Molí)
Pubilla Casas
Hortènsia
Maladeta
Jaume Pros
Menta
Pere Galvany

TEMES TRACTATS
 L’estat del poliesportiu de Can Vidalet i del nou Mercat de Can Vidalet.
 La necessitat de neteja immediata dels carrers un cop finalitzat el mercat
ambulant dels dimecres a Can Vidalet, així com la reubicació d’algunes
parades per deixar la via lliure per al pas de cotxes i sortida del pàrquing.
 Les molèsties i problemàtica generades per alguns bars del barri de Can
Vidalet.
 El soroll que generen les escales automàtiques de la Bòbila.
 Petició per instal·lar més pipi-cans i per fer la neteja diària dels carrers.
 El soroll produït per les accions incíviques durant tot el dia i la nit al camp de
futbol de Can Vidalet.
 Petició per ampliar l’edat d’accés a l’Espai Remolí per als infants més petits.
 Petició de més bancs i/o la reubicació del existents en llocs més adients per a
les persones grans.
 Obres del c/ Molí i les condicions per a la contractació del personal per part de
la empresa a qui s’ha adjudicat l’obra.
 Reubicació de places d’aparcament a la zona del camp de futbol de Can
Vidalet.

 Possibilitat d’ampliar la targeta de desplaçament en transport públic per als
joves fins a 16 anys, que es quan acaben l’ESO.
 Oferta de places per accedir a les residències de la 3a edat.
 Millorar la connexió d’autobusos des d’Esplugues i la seva freqüència de pas.
 Incrementar la freqüència de pas de la deixalleria mòbil.
 Educació en civisme des de petits i aplicació de l’ordenança de convivència
ciutadana.
 Possibilitat d’instal·lar cendrers als espais públics.

