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DESCRIPCIÓ I UBICACIÓ

Proposta presentada por: AVV. Sant Pere Nord.
Hem observat que la vorera existent a l'Av. del Vallès entre Rambla Francesc
Macià i C/Manresa no compleix amb la normativa d’accessibilitat, essent molt
estreta i amb barreres arquitectòniques. Encara és mé
Rebajar aceras para minusvalidos en silla de ruedas en pasos de peatones ya
existentes, en Carretera Castellar frente instituto Blanchart, entre calle Josep
Tapiolas y Periodista Grane, de la calle Cadis esquinas L'hoquei Sevilla
D'almeria y Jaen, los cua
se queda en unos 25 o 30 centimetros y no coje ni un carrito ni una silla de
minusvalidos, y si pasa una persona andando se puede tropezar y caer a la
carretera y ser atropell
Fer una campanya de sensibilització per treballar la part de responsabilitat de
la ciutadania amb panells informatius a diferents punts del Districte 6,
recordant que una ciutat neta és responsabilitat de to
La poca facilitat que tenen els veïns d'Ègara que viuen entre la Ctra. Castellar,
Avda. del vallés i 22 de juliol per poder desfer-se dels productes que recullen
els camions de la deixalleria mòbil ja que n
que los niños que juegan a pelota no peguen pelotazos en las fachadas,
purtas y ventanas, de los vecinos, que ya estan bastante artos, y aqsi queden
un poco mas separados de la
Proposta presentada per l'Associació de Veïns d'Ègara.
Senyalitzar com a Zona 30 tot el barri d'Ègara.
Cal que les reixetes del clavegueram es netegin amb regularitat per tal que
Neteja i
puguin evacuar l’aigua quan plou. També cal fer actuacions preventives de
desratització
desratització d’embornals i clavegueram.
d’embornals
Aquestes
CONTENIDORS
Proposta presentada por: A.V.V. Sant Pere Nord.
DEL DISTRICTE 6 Demanem que es faci un reforç a totes les bateries del districte 6 segons
necessitat, amb adhesius informatius del número de telèfon d'Eco Equip.
SENSE EL
TELÈFON D’ECO
EQUIP

TOTAL
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41

personas
minusvalidas en
silla de ruedas

Castelltort, y en la calle la Rieja, entre Josep Tapiolas y Bisba Castelltort,
pues las aceras son muy estrechas y no puede pasar una persona
minusvalida en silla de ruedas.
Mobilitat
10
Antonia
Manteniment
baldosas entre bancos junto a talud de piedra levantados por la acción de las
de l'Espai
raíces del arbolado, recubrir asientos bancos de rejilla metálica por IPE,
Plaza Vi-cent Vives fenólico o similar por su inco
11
Cristobal Barco Públic
Manteniment
de l'Espai
Col·locació panots Proposta presentada per l'Associació de Veïns d'Ègara.
Públic
c/ Ciutadella
Col·locació de panots al c/ciutadella entre c/ Renaixement / 25 de setembre.
12 AVV Egara Irene Sarlé
Manteniment
arbres que en el seu moment es van plantar i que per diverses circumstàncies
de l'Espai
Reposició d'arbres es van tallar. Proposo que es reposin per tal de que els grans pulmons que
Cristina Valverde Públic
a la Ctra. Castellar són els arbres per a la ciuta
13
AVV Can
de bàsquet a la
Proposta presentada per AVV CAN TUSELL / GRUP JOVES CAN TUSELL
Tusell/Grup
Manteniment pista de patinatge "Dos motivacions: 1- La ciutat no gaudeix de pistes de bàsquet públiques
Joves Can
de l'Espai
de la plaça de Can obertes. Algunes pistes tenen les cistelles mal orientades o no tenen una
Públic
Tusell
superfície adequada (sòl de terra o grava).
14 Tusell
Noel Duque
Manresa és un carrer estret amb voreres estretes on sovint, si caminen dues
Ampliació voreres persones amb cotxets o bosses es molesten per poder passar. És el carrer
carrer Tarragona més estret de tots els paral·l
15
Adrián
A la Ctra. de Castellar, a la parada bus Mercat Nou, direcció centre:
Marquesina Parada instal·lació d’una marquesina a la parada. Aquesta parada és l'única de tota la
Bus
Ctra. de Castellar que no té marquesina i just
Ana Mª Martínez Mobilitat
16
Neteja i
Como alternativa al abandono de enseres y trastos en la vía publica
Recollida de Contenedores
emplazar contenedores metálicos de marera estratégica donde depositar las
Cristobal Barco Residus
Metálicos
dexallerías y facilitar su retirada y gasto económico.
17
contenidors
al barri d'Ègara. No n'hi ha cap a la zona de la Pl. Immaculada i voltants.
deposicions
Només n'hi ha 1, a la zona nord del barri a la placeta de Periodista Grané
gossos
al
barri
amb c/ Catorze de Setembre, que q
Cristina
Valverde
18
desaparecid
Manteniment Treure les
Fa uns 3 anys es van començar a modificar els parterres que hi ha al c/
os Riada
de l'Espai
jardineres i fer
Occitània a Ègara, per tal de treure les jardineres que servien de pipi can i
Públic
escocells
posar els escocells justos pels arbres. La pro
19 1962
Municipal
Prova pilot de
Proposta presentada pel Grup Municipal de Ciutadans.
de
modificació dels
Quan les voreres dels xamfrans són estretes i els vehicles aparquen en
Ciutadans Mari Luz
aparcaments en
bateria, el “morro” dels vehicles queda per sobre de les voreres i obstaculitzen
C's
Sánchez
Mobilitat
xamfrans
el pas de vianants, fent impossible el pas de cad
20
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AVV Can
Tusell/Grup
Joves Can
21 Tusell
Noel Duque

Manteniment
de l'Espai
Públic

22

Jaime Ávalos

23

Oriol Vicente

Manteniment
de l'Espai
Públic
Manteniment
de l'Espai
Públic

24

Ester

Manteniment
de l'Espai
Públic

25

Óscar Rodríguez Mobilitat
Manteniment
de l'Espai
Públic
Maite Puente

26

Construcció d’espai Proposta presentada per AVV CAN TUSELL / GRUP JOVES CAN TUSELL.
per als joves entre Es vol re-aprofitar un espai que històricament estava ple d’activitats i que ara
C/ Tramuntana i
és un solar. L' espai de l'antiga petanca (C/ Mestral amb C/ Tramontana,
Polígon Nord
abans d’arribar a polígon nord). La
infantils per a la
Els usuaris del districte 6 del Cap Nord, veiem que a la sala d'espera de
sala d'espera de
pediatria hi ha una capsa de plàstic al terra amb algun llibre.
pediatría del CAP Aquest és un equipament d'ús intensiu i públic, i proposo millorar aquest espai
amb una estanteria amb material de l
NORD
al barri de Les
van eliminar un conjunt d'hort considerats il·legals i van deixar sense
Arenes, La Grípia autoconsum un bon nombre de persones, al.hora que molts jubilats van
Can Montllor
perdre una de les seves ocupacions pr
suelo de los árboles material blando para que no salgan matojos. Incluir en
Remodelación de esta calle avisos de prohibido jugar a la pelota y respeten el descanso de los
la calle Puigsacalm vecinos.
n8
2 pistes de petanca Creació de 2 pistes de petanca dins la Plaça del Primer de Maig per a crear
a la plaça del
un espai on la gent gran i la petita poguin fer esport, segons les seves
primer de maig
possibilitats.
hay agua de las fuentes, sería ideal poder cambiar el arena por corcho o
similar, igualmente deberían pensar que los niños y padres van al parque en
Parques infantiles horas de sol y en verano es impo
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