ALCALDESSA ALS BARRIS
DATA

31/03/2016

BARRI

Can Vidalet

HORARI

19:00h

LLOC

Centro Aragonés

PERSONES PARTICIPANTS
En representació de l’Ajuntament assisteix l’Alcaldessa Pilar Díaz, Eduard Sanz, Santi
Siquier, Maribel Aguilera, Sara Forgas, Javier Giménez, Manel Pozo i Montserrat
Zamora. Pel que fa als veïns i veïnes del barri de Can Vidalet, de les 27persones
seleccionades i convocades aleatòriament, finalment assisteixen 16 veïns i veïnes dels
carrers:






Vidal i Ribas
Pau Torres
Pablo Ruiz Picasso
Jocs Florals
Avinguda Ciutat de l'Hospitalet

TEMES TRACTATS
 Queixa pels excrements dels gossos i pels gossos que no van lligats.
 Demanda de més seients al Parc de la Solidaritat, propers a l’Av. de
l’Hospitalet.
 Adequar els parcs per a tots els públics: posar accessoris per als infants més
petits i zones de descans i esbarjo per als més grans.
 Transport públic: mala combinació amb el transport públic cap a algunes zones
de l’Hospitalet i problemes d’horari als matins per arribar als tallers de la
Fundació Asproseat Proa Esplugues.
 Dubtes sobre el pàrquing de Can Clota i el seu pagament.
 Brutícia als locals buits de l’Av. de l’Hospitalet.
 Demanda de canvi de lloc dels contenidors que estan davant de la parada de
metro de Can Vidalet.
 Dubtes i inseguretats sobre la rehabilitació de l’Ambulatori de Can Vidalet.
 Demanda d’acabar de posar les fustes als sots dels arbres per evitar caigudes i
posar més flors i vegetació decorativa.
 Tractament a un arbre sec al C/Vidal i Ribes – C/Molí
 Problemes de pols i brutícia que es generen per l’aparcament privat de davant
l’escola Joan Maragall.
 Problemes de soroll i pols que es generen pels trams de la ronda que no estan
coberts.






Renovació del Mercat Municipal de Can Vidalet.
Millora del paviment de la vorera de C/Molí – C/Cedres.
Millora del manteniment del parc Blas Infante.
Demanda de seguir amb els plans d’ocupació que ajuden a moltes persones.

