ALCALDESSA ALS BARRIS
DATA

16/04/2015

BARRI

Centre

HORARI

19:15h

LLOC

Masoveria

PERSONES PARTICIPANTS
En representació de l’Ajuntament assisteix l’Alcaldessa, Pilar Díaz, Enric Giner, Eduard
Sanz i Antoni Azorín. Pel que fa als veïns i veïnes del barri Centre, de les 28 persones
seleccionades i convocades aleatòriament, finalment assisteixen 16 veïns i veïnes dels
carrers:








Josep Campreciós
Mestre Joaquim Rosal
Emili Juncadella
Avda. de Cornellà (nºs parells del 2 al 38)
Laureà Miró (nºs del 183 al 253)
Plaça Sta. Magdalena

TEMES TRACTATS
















Mal estat de les pistes de l’Escola Isidre Martí. Revisió d’esquerdes de l’edifici.
Accés tallat de la vorera del c/ Josep Puig Cadafalch que toca a l’autopista.
Mal estat d’una vorera de l’Avinguda Països Catalans.
Demanda de tarifes per a famílies nombroses a la piscina municipal.
Problemes d’humitat al dormitori d’infants de P3 a l’Escola Isidre Martí.
Massa brossa a l’aparcament de Sant Joan de Déu.
Presència d’insectes a causa d’un pi davant d’un portal particular.
Reclamació d’un gimnàs municipal acceptable i amb bones condicions.
Creació d’un accés més directe a la piscina exterior municipal.
Mal estat de l’entrada d’Esplugues venint de l’avinguda Diagonal.
Deixadesa de l’Avinguda Jacint Esteve Fontanet.
Preocupació pel perllongament de l’estat de l’Auditori.
Massa presència de coloms als balcons de veïns.
Un estudi particular senyala la mala alçada de les xemeneies de L’Avenç.
Necessitat de renovar els carrers Emili Juncadella, Joaquim Rosal i part del
barri centre. Algunes voreres són massa estretes.
 Manteniment de finestres tancades pel pol·len dels pins al carrer Joaquim
Rosal.
 Més vigilància al Parc dels Torrents.

 Proposta de delimitar clarament els carrils bicis i recordar que els vianants
tenen preferència.
 Presència d’una caixa reguladora de gas a prop del col·legi Lola Anglada.
 Mal estat de les voreres al voltant del Institut La Mallola.
 Recuperació de la línia d’autobús per anar a la platja.

