ALCALDESSA ALS BARRIS
DATA

30/04/2015

BARRI

Can Vidalet

HORARI

19:00h

LLOC

Espai Jove Remolí

PERSONES PARTICIPANTS
En representació de l’Ajuntament assisteix l’Alcaldessa, Pilar Díaz, Enric Giner, Eduard
Sanz, Maria Mena, José Antonio Hernández i Montserrat Zamora. Pel que fa als veïns
i veïnes del barri de Can Vidalet, de les 29 persones seleccionades i convocades
aleatòriament, finalment assisteixen 20 veïns i veïnes dels carrers:






Vidal i Ribas
Pau Torres
Jocs Florals
Pablo Ruiz Picasso
Antoni Gaudí







Josep Gras
Ave Maria
Ricard Güell
Llevant
Avinguda Ciutat de l'Hospitalet

TEMES TRACTATS
 Necessitat de remodelació dels barrancs de Can Cervera.
 Massa ambient nocturn al barri. Es vol més seguretat al barri durant la nit.
 Millorar l’encreuament dels carrers Ave Maria amb Avinguda Ciutat de
l’Hospitalet.
 Al carrer Josep Gras, destaca l’antiguitat dels fanals, a més de presència
d’aranyes a causa d’aquests. Demanda d’asfaltar-lo.
 Creença de pagar més IBI per viure a una avinguda, concretament Ciutat de
l’Hospitalet.
 Proposta de més vigilància al barri.
 Poca temporalitat dels comerços de l’Avinguda de l’Hospitalet.
 Precarietat d’instal·lacions de cablejat a la zona.
 Necessitat d’una bona canalització de l’aigua quan plou.
 Les queixes a la Web s’han de respondre.
 Millorar la vorera de l’Avinguda Ciutat de l’Hospitalet.
 Demanda de tenir els barrancs més cuidats.
 Pla urbanístic per l'Avinguda Ciutat de l'Hospitalet, per a reformar la vorera.
Aconseguir que els arbres no obstaculitzin a la llum dels fanals.
 Reduir la il·legalitat a la zona de Can Cervera.
 Millorar el tracte de la tramitació per comprar un habitatge de promoció
municipal.

 Presència d’excrements de gos al Parc de la Solidaritat; s’han de prendre
mesures per a la conscienciació.
 Recollida de signatures i demanda que el pàrquing de Can Clota sigui compartit
per la zona 3 i 5.
 Rehabilitació del carrer Llevant i augment dels passos de vianants a la zona.
 Proximitat de dues sortides de pàrquing a una parada d’autobús.

