ALCALDESSA ALS BARRIS
DATA

17/11/2016

BARRI

La Plana

HORARI

19:00-22:00h

LLOC

IES Severo Ochoa

PERSONES PARTICIPANTS
En representació de l’Ajuntament assisteix l’Alcaldessa, l’alcaldessa Pilar Díaz, Eduard
Sanz, Montserrat Zamora, Maribel Aguilera i Manel Pozo. Pel que fa als veïns i veïnes
del barri de La Plana, de les 29 persones seleccionades i convocades aleatòriament,
finalment assisteixen 21 veïns i veïnes dels carrers:






Severo Ochoa
Vallerona
Quintana (de l’1al 21)
Francesc Llunell (de l’1 al 19)
c/ Rovellat (de l’1 al 17)

TEMES TRACTATS
 Els focus o llums del camp de futbol es queden sovint encesos, fins i tot
plovent.
 Queixa perquè el carrer Vallerona té molta circulació i és un carrer molt
sorollós. A més a més, a l’alçada del número 4, els vehicles no respecten els
horaris de carrega i descàrrega.
 Queixa perquè al Parc dels Torrents els gossos no van lligats.
 Manca de places d’aparcament per a motos, fet que fa que envaeixin la vorera.
 Hi ha un aparcament de motos al carrer Llunell i un senyal enmig de la vorera
que troba innecessària.
 Mal estat de la vorera a l’avinguda Països Catalans i la perillositat del pas de
vianants just a la sortida a l’autopista de la B23.
 Excés de contenidors al carrer Severo Ochoa.
 Poca durada dels semàfors de la carretera de Cornellà i proposta de semàfors
per a invidents.
 Horari recollida d’escombraries.
 Manca d’aparcament de les bicicletes.
 Proposta que Esplugues sigui una ciutat més ecològica i que es potenciïn les
vies saludables.
 Inseguretat i robatoris als pàrquings del Pas del sucre.
 Inseguretat al Parc dels Torrents.
 Manca d’il·luminació als parcs infantils.

 Places a les escoles i als casals d’estiu.
 El semàfor del pas de vianants carrer Vic no està ben sincronitzat; de vegades
es posa verd alhora per a vianants i cotxes.
 Dificultat obtenir la nacionalitat espanyola.
 Manca de control dels aparcaments per persones amb mobilitat reduïda.
 Poca oferta d’habitatge per a joves.

