ALCALDESSA ALS BARRIS
DATA

19/02/2015

BARRI

Can Clota

HORARI

19:00h

LLOC

Escola Prat de la Riba

PERSONES PARTICIPANTS
En representació de l’Ajuntament assisteix l’Alcaldessa, Pilar Díaz, Enric Giner, Eduard
Sanz, Sara Forgas i Montse Zamora. Pel que fa als veïns i veïnes del barri de Can
Clota, de les 22 persones seleccionades i convocades aleatòriament, finalment
assisteixen 7 veïns i veïnes dels carrers:






de la Pau
Passeig Sant Joaquim
Josep Anselm Clavé
Miramar
Oriol







Plaça Sant Lluís Gonzaga
de l’Esport
Lleialtat
Constància
Antoni Mª Gallissà i Soquè

TEMES TRACTATS
 Excessiva velocitat dels usuaris de bicis al c/ Josep Anselm Clavé.
 Problemàtica que tenen alguns veïns del final del c/Lleialtat i C/ San Josep amb
els arbres que els hi tapen i, fins i tot, es fiquen per les finestres i balcons.
 Dels arbres dels c/Enrique Tierno Galván i Maria Aurèlia Campmany que
deixen anar una flor/fruit que es queda enganxat als cotxes que estan aparcats.
 Es demana més vigilància policial al barri de Can Clota pels darrers intents de
robatori.
 Es pregunta si es farà un centre comercial al barri.
 Es pregunta perquè el nou pàrquing (antic Campillo) del c/Lleialtat s’ha
convertit en àrea de pagament municipal.
 Es comenta que el semàfor de la cruïlla de Laureà Miró amb Països Catalans
és molt perillós perquè els automòbils no ho respecten, i és un dels semàfors
més utilitzats pels veïns de Can Clota, sobretot per anar/tornar a escoles com
l’Isidre Martí.
 L’alçada dels pedals del contenidors d’escombraries grisos és excessiva per
les persones grans.
 Es demana reforç d’anglès a l’Escola pública, així com donar importància a
altres idiomes estrangers com l’alemany i aprofitar que tenim una escola
alemanya a Esplugues per fer intercanvis amb ells.

 Condicions higièniques i de overbooking de la piscina de La Plana.
 Es demana com està l’accés a pisos de protecció oficial i de promoció pels
joves d’Esplugues que es vulguin independitzar.
 Es pregunta pel futur de l’auditori inacabat.
 Es pregunta pel projecte de l’arribada del metro.
 Es demana que hi hagin de nou els serveis que hi havia a l’Educació pública
com: psicòlegs, professor d’esports, piscina fins a 4t de Primària...
 Es proposa la senyalització al terra dels camins escolars i que es sensibilitzi a
tothom.
 Es demana una revisió de la reclamació, ja feta, per arreglar el pati de l’Escola
Isidre Martí.
 Es proposa ampliar més segons el semàfor del mig de la rotonda que hi ha a
Laureà Miró amb Països Catalans.
 Proposta de pavimentació del pont d’Esplugues, ja que actualment hi ha forats
en el paviment vermell.
 Es demana quin és el futur del túnel inacabat que hi ha a l’entrada a Esplugues
venint de la Diagonal davant del restaurant els Tres Molinos.
 Es demana alguna actuació per millorar la visibilitat pels cotxes que accedeixen
a la rotonda de la Nestlé quan surten de l’autopista.
 Nuria Bargalló explica el projecte “Som energia”, i que es poden fer xerrades
divulgatives d’aquesta proposta d’energia verda.

