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Centre de Cultura Robert Brillas

PERSONES PARTICIPANTS
En representació de l’Ajuntament assisteix l’Alcaldessa, Pilar Díaz, Enric Giner, Eduard
Sanz, Maria Mena, i Antoni Azorín Pel que fa als veïns i veïnes del barri Centre, de les
24 persones seleccionades i convocades aleatòriament, finalment assisteixen 18 veïns
i veïnes dels carrers:







Avda. Isidre Martí
Eduard Toldrà
Sant Francesc Xavier
Santiago Rusiñol
Vicenç Bou
Avda. de Cornellà des del nº 76 al nº 42

TEMES TRACTATS
 Mala situació de contenidors al barri ja que causen molèsties amb veïns,
sobretot els que estan davant del bar Canarias. Proposta de soterrar-los.Es
parla sobre l’ús d’aquests per part de les fruiteries.
 Llum apagat al carrer Santiago Rusiñol. A més de la mala sincronització
d’aquest amb el del carrer Xavier; quan hi ha canvi d’horari anual, l’enllumenat
no s’adapta.
 Problemes d’aparcaments i necessitat de targetes de residents.
 Menys aparcament al carrer Eduard Toldrà. Plantejament de que sigui zona
verda.
 Possibilitat de poder aparcar els caps de setmana a la carretera de Cornellà.
 Ajornament de l’inici de les obres del carrer Josep Puig Cadafalch.
 Males combinacions per arribar a l’aeroport, a l’Hospital de Bellvitge i, en
general, a L’Hospitalet. Proposta d’allargar el recorregut del 57 i 157 a
Collblanc. Augment de la freqüència del L10.
 Dates per tenir el nou mercat La Plana.
 Viabilitat que L3 arribi a Esplugues.
 Proposta que els autobusos EP1 i/o EP2 arribin a la Plaça Miranda fins a Can
Serra, millorant l’abast dels ciutadans d’arribar a la RENFE i metro.
 Funcionament dels mecanismes dels semàfors davant de l’Ajuntament.
 Obres inacabades del Auditori.

 Afegir tarifes per aturats al gimnàs de La Plana. També es menciona
descomptes per a famílies nombroses i informació sobre descomptes per
aquestes.
 Problemàtica sobre la concessió de la Targeta Rosa pel transport a una
persona gran a Esplugues.
 Informació sobre els horaris legals per a comerços.
 Necessitat d’aules d’estudis i de locals per a joves al centre d’Esplugues.
 Anul·lació d’activitats de l’Espai “Remolí” i falta de continuïtat d’aquestes.
 A una part del Jardí Pons i Termes hi ha la presència de jovent fins a la
matinada, perjudicant al descans dels veïns.
 Proposta de mirall a la cruïlla dels carrers Juli Garreta i Josep Argemí.
 Promocionar els casaments a través de l’Ajuntament.

