Nº
Nº ORDRE
PROPOSTA

46

16

15

45

1

2

3

4

NOM ENTITAT

AVV LES MARTINES

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
LA COGULLADA

ASSOCIACIÓ VEÏNS CA
N’AURELL

NOM I
COGNOMS
DEL
PARTICIPANT

ÀMBIT

DESCRIPCIÓ I UBICACIÓ

PUNTUACIÓ
TOTAL

FRANCISCO
MADERO

Medi Ambient
(Contaminació
Acústica I
Anella Verda)

Incrementar les possibilitats de formació i temps lliure que ja ofereix l'esmentada Anella
Verda, amb zones de característiques singulars. Que s'incloguin els contorns naturals
de Les Martines dins el traçat de l'Anella Verda, tenint present el seu alt valor
paisatgístic, que en el seu recorregut i des de diferents llocs, es pot albirar gran part del
Vallès si no tot, bona part del Barceloní, quelcom del Maresme i del Garraf. Seria
interessant així mateix la recuperació dels camins a diferents fonts i la senyalització i
neteja de les mateixes.

51

GREGORIO
RAMÍREZ
CAÑADA

Proposta presentada per l’Associació de Veïns de La Cogullada.
L’any passat es va aprovar una fase, com aquesta ens va semblar insuficient, el que
fem és demanar una ampliació de la primera, que anomenem fase 2.
2a fase per El Parc de La Cogullada i en general els carrers i places del barri s’han convertit en un
finalitzar
pipican.
Voreres i
l’espai o zona Els gossos necessiten un lloc d’esbarjo on no hagin d’anar lligats i on puguin relacionarplaces, parcs i
de lliure
se entre ells, això els fa més sociables i menys agressius o territorials.
jardins
circulació de Condicionant aquest lloc com a lliure circulació per gossos recuperaríem el parc per les
gossos
persones, en aquest moment sempre hi ha gossos sense lligar i sense morrió, això fa
que els nens i la gent gran no hi vagin per por.
Ubicació: Part baixa del Parc de la Cogullada (Prolongació del carrer Lavoisier).
1.000m2, Tancament perimetral, sauló a terra, arbrat, font, paperera i bancs.

51

ANTONI
FALGAR

SANDRA

TÍTOL

Annella
Verda

Instal·lar un
Voreres i
Circuit
Proposta presentada per l’Associació de Veïns de Ca n’Aurell.
places, parcs i Biosaludable Espai situat entre la porta d’entrada i sortida de la plaça Zamenhof i la guingueta “Dot”.
jardins
al Parc de Instal·lar aparells mecànics biosaludables i fixes d’exercicis gimnàstics de diferents
Sant Jordi modalitats i funcions específiques: mobilitat de les articulacions, flexibilitat de les
extremitats, reforç dels grups musculars, exercicis de coordinació dels moviments, etc.
Pas de zebra
Voreres i
a Carretera
places, parcs i Martorell amb
jardins
Carrer
Marconi

A la Carretera de Martorell, creuant amb carrer de Marconi, hi falta un pas de zebra
amb semàfor ja que hi ha perill d'atropellament per poder creuar. Només hi ha un
semàfor al cantó, tocant a la rotonda i un altre a l'altra cantonada, la qual cosa s'ha de
fer molta volta i la gent, sempre creua pel mig, esquivant el nombrós trànsit que hi ha.

49

48

Aquesta proposta té com a objectiu la conservació d’un espai natural i l’adequació per
a la seva accessibilitat i estudi ornitològic / escolar, centrada en 3 punts:

13

5

- Protecció de l’estany de les amenaces actuals, d'una banda l'activitat industrial i de
Accessibilitat
Medi Ambient
l'altra la depuració de l'aigua que el nodreix.
i mirador
(Contaminació
Estany de
Acústica I
- Es proposa millorar l’accessibilitat a la zona de l’estany segons es consideri, sempre i
Can Costa de
Anella Verda)
quan no s’impacti a l'ecosistema. Actualment accedir al llac per contemplar-ne la
Montagut
bellesa del mateix és complicat ja que no hi ha cap camí que ofereixi visibilitat directa i
s’ha d’endinsar dins del bosc per accedir-hi.

AVV CAN PALET DE
VISTA ALEGRE

45

- Es proposa la instal·lació d’un observatori ornitològic, integrat al territori que permeti
l’estudi de les aus i altres espècies que visquin a l’entorn de l’estany.

38

6

2

7

17

8

30

9

Neteja i
Residus

AV ROC BLANC

Pipican
districte 4

Proposta presentada por la AV. del Roc Blanc.
Construir un pipican cerrado en la zona intermedia entre la Maurina y el Roc Blanc, en
la zona del puente de la calle Orà, con la ronda ponent, en la intersección de las dos
rieras, en la parcela triangular que se crea entre las 2 rieras. Un recinto cerrado, que
reuna las condiciones adecuadas para su funcionamiento en condiciones saludables.
Ubicació: Barrio de la Maurina y Roc Blanc.

Ombra espai
Voreres i
de l'escenari
places, parcs i fixe de la
jardins
Plaça del Proposta presentada per l’Associació de Comerciants Ca n'Aurell.
Col•locació d’una pèrgola o algun altre tipus d’element per tal de fer ombra, damunt
Progrés
l'escenari fixe i part de la superfície de la plaça (frontal i laterals).
Proposta presentada per l’Associació de Veïns de Les Carbonelles.
Millora i
Continuant amb la proposta feta anys endarrera de la construcció d’una plaça al barri
SOFIA CAMILO
adequació de per a l’esbarjo de grans i joves, ara proposem millores per adequar-la a la idea original.
ASSOCIACIO DE VEÏNS
Voreres i
la Placeta
TORRENT DE LES
places, parcs i
VICEPRESIDE
dels somnis Veure document adjunt amb les propostes de millora de la Placeta dels somnis (Carrer
CARBONELLES
jardins
NTA
(barri de Les Carbonelles, número 30).
Carbonelles)
ASSOCIACIO
COMERCIANTS CA
N'AURELL

MARIONA
RIEROLA I
CARRE

RAMON

El tram de vorera del carrer Edison entre carretera de Martorell i plaça Salvador Dalí és
Voreres i
Vorera carrer una vorera molt estreta amb arbres i un fort pendent transversal que dificulta la
places, parcs i
Edison
circulació de les cadires de rodes, cotxets, carros de compra, etc.
jardins
La proposta seria buscar una solució tècnica que pugui eixamplar-la i millorar-ne
l'accessibilitat als vianants.

45

44

44

43

Aquesta proposta té com a objectiu la conversió d’un espai inutilitzat i degradat del
districte en un Parc Urbà de Salut, situat al solar de la prolongació entre els Carrers
Gavina i Cadernera.

33

10

Parc de Salut Es proposa donar un ús a un espai on només hi creixen males herbes i no s’està traient
Voreres i
Urbana a cap mena de profit. És un espai relativament cèntric de la urbanització de Can Palet de
places, parcs i
Can Palet de Vista Alegre i on tothom hi podria accedir fàcilment.
jardins
Vista Alegre

AVV CAN PALET DE
VISTA ALEGRE

43

Es proposa l’acondicionament de ' espai, que actualment ja és bastant planer i no
s’hauria de moure gaire terra i la instal·lació d’elements de fitness d’exterior, com ara:
-bicicleta estàtica, el·líptica, sentadetes, obstacles, rem, etc.

40

10

47

10

AVV LES MARTINES

5

11

AVV ROC BLANC

37

11

ASSOCIACIÓ VEÏNS CA
N’ AURELL

42

12

23

13

ELENA

FRANCISCO
MADERO

ANTONI
FALGAR

JOSEFINA
SOLER

ISIDORO
CARDENAS

El parc infantil que hi ha a la plaça del Tint no té cap arbre ni cap ombra i sobretot
Voreres i
Parc infantil durant l'estiu els gronxadors i diferents jocs infantils estan exposats al sol tot el dia i es
places, parcs i
Plaça del Tint fa molt difícil poder ser-hi.
jardins
La meva proposta es poder posar algun tipus de pèrgola o buscar una solució perquè
els infants puguin gaudir del parc.
Proporcionar als nostres barris una neteja d'entrebancs físics i visuals que acosti la
nostra manera de viure al de les zones més cuidades de la ciutat. Activar un pla
Medi Ambient
general de soterrament de líneas eléctriques i telefóniques així com d'enllumenat, la
(Contaminació Soterrament situació actual com en la majoria de barris periférics és bastant caòtica. En zones
Acústica I
Cablejat
boscoses com la nostra això no només és un perill d'incendi, sinó que afecta
Anella Verda)
negativament els molts ocells que tenim per aquí a bandade que estèticament són una
gran contaminació visual.
Construir una tarima fija en la plaza del roc blanc, para poder realizar actividades y
Voreres i
eventos, en el exterior con más autonomía, y esto supondría un ahorro importante,
Millorem
places, parcs i
RocBlanc para el ayuntamiento, con un punto de conexión eléctrica y, si es posible, con una
jardins
cubierta que lo proteja de las inclemencias del tiempo.
Voreres i
places, parcs i
jardins

Amfiteatre
Parc Sant
Jordi

Proposta presentada per l'Associació de veïs i veïnes de Ca n´Aurell.
"Vestuaris Amfiteatre Parc Sant Jordi. Reforç reixes d’accés al recinte i reparació de
vestuaris:
goteres, repintat de parets i restauració d'elements de lampisteria i serralleria".

43

43

42

42

Pas elevat C/
Voreres i
Sant Marc Degut a l'accés de velocitat dels cotxes que circulen pel C/ Sant Marc sortint del pont
places, parcs i
davant nº 114-de Vacarisses direcció C/ Marconi. S'han realitzat diferents actuacions per part de
jardins
l'Ajuntament que no han solventat el problema i s'han produit alguns accidents.
133

41

Evitar que
caiguin
Voreres i
pedres
places, parcs i
entrada Can
jardins
Palet de
Vista Alegre

40

En la entrada de Can Palet de Vista Alegre hay un tramo del Camí Vell d'Ullastrell que
hay un talús de tierra pegado a la acera, y cuando llueve caen todas las piedras a la
acera, evitando el paso posterior de los vecinos.
Se podría hacer algo para mantener ese talús?

3

14

ASSOCIACIO
COMERCIANTS CA
N'AURELL

MARIONA
RIEROLA I
CARRE

Ombra a la
Voreres i
zona de joc
places, parcs i infantil del Proposta presentada per l’Associació de Comerciants Ca n'Aurell.
jardins
Parc Sant Petició d'arbrat o algun element per guanyar ombra a l'espai situat a la part de baix del
Parc Sant Jordi (tocant a la Placeta de Sant Oleguer, on hi ha l'aranya).
Jordi

Millora de la
Voreres i
ciutat
places, parcs i
c/Galileu i
jardins
Arquímedes

31

14

JAUME
ESCOFET

21

15

SANTIAGO
MIR
GONZALEZ

15

ESTHER
NOSAS

28

36

15

9

16

Manteniment
de l'Espai
Públic

Planificar el carrers Galileu i Arquimedes, s'haurien de dignificar dos carrers molt
emblemàtics del districte 4, carrer Galileu i Carrer Arquímedes.
Planificar el vorals dels carrers amb jardineria i eixamplar les voreres per fer un
boulevard (estem disposats a ajudar en la seva planificació.
El motiu es que crec que hauriem tenir una entrada a Terrassa amb cara i ulls tant pel
ciutadà que ve fora com els ciutadans que vivim a la ciutat, donar vida a aquests dos
carrers tant cèntrics de la ciutat i que doni el perfil de capital de comarca que ja som.

Asfaltado
calle de la La calle mallerenga está fatal, llena de baches y necesitaría que el ayuntamiento la
mallerenga esfaltara de nuevo, especialmente el tramo entre los números 8 y 28.

Pèrgola o
Voreres i
tendal a
places, parcs i l'escenari I
jardins
espectadors
Pl. Progrés

Necessitat de cobrir l'escenari i centre de la plaça Progrés davant de l'escenari, davant
les diferents activitats que es fan a l'esmentada plaça, sobretot a primavera i estiu, una
zona en que no hi ha cap ombra tant pels que actuen com pels que estan gaudint de
l'espectacle, sobretot si són nens. En cas de que faci molt sol, és quasi impossible que
les criatures soportin l' assolellada i els que actuen és molt dur.
I el mateix efecte quan plou, no a bots i barrals, però si quan cau aquell plovisqueig,
tant per mantenir la part de l'èquip tècnic i els que actuen i els espectadors.

Proposta presentada per: Maurina Comerç
El continu estat de desbordament dels contenidors d'escombraries del barri, els mobles
vells als carrers així com la reincidència de casos d'obstrucció d'entrades per
escombraries entre els comerciants i alguns veïns, generen problemes de mobilitat pel
barri als transeünts, focus de contaminació i insalubritat, a més de l’impacte visual que
Neteja i
Maurina
Residus
Sostenible dóna sensació de risc, marginalitat i desassossec, la qual cosa afavoreix la fugida de
compradors i per tant el minvament de comerciants a la Maurina.
Per altra banda l'augment de tancament de comerços i l'atomització del comerç al barri
fa necessari posar en marxa accions de foment de la vida comercial mitjançant
mobiliari urbà d'adequació, informació i lluïment a l'eix comercial.
Ubicació: Barri de La Maurina.
Can Palet de vista alegre és un barri de Terrassa més, té una extensió de terreny molt
ample i una orografia molt complicada. Encara avui hi ha veïns que no tenen una zona
Voreres i
Parc infantil a verda a prop de casa a on poder sortir i poder-se reunir amb la resta de veïns i els
RAÜL JIMÉNEZ
places, parcs i Can Palet de nens puguin tenir un gronxador.
RODRÍGUEZ
jardins
Vista alegre Donat que els veïns no sabem quina zona seria apropiada per aquest fi, l'ajuntament
de Terrassa ha de fer una recerca de les zones més adequades ja que disposen
d'aquesta informació.

39

39

38

38

38

37

14

32

34

16

16

16

NANE

GLÒRIA

AURORA R.

Voreres i
Parking
Estaría bien que hubiera en la calle Castellbisbal un parking de bicicletas , son pisos
places, parcs i bicicletas y viejos con escaleras estrechas y no podemos subir y bajarlas a menudo .O parking de
jardins
motos
motos en la misma calle con calle Murillo ya que hay un bar cerca y muchas veces una
moto mal aparcada ocupa el sitio de dos coches.
Millora del
Voreres i
paviment i
places, parcs i badems als
jardins
pas de
vianants

Recuperem
l'olivera i la
Plaça
Voreres i
Mossèn Joan
places, parcs i
Fortuny
jardins
(davant
Sagrada
Família)

Millora i reparació del paviment del carrer Galvany i voltants, així com afegir
elevacións de la calçada que combini la ubicació d’un pas de vianants a la mateixa cota
que la vorera amb l’efecte reductor de velocitat dels vehicles que circulen per la
calçada i millorar la seguretat dels vianants.

37

37

Davant la Sagrada Família (Plaça Mossèn Joan Fortuny) hi ha un tros de terra amb
una olivera en terrible estat: s'ha convertit en un parterre ple de tifes de gos:
https://ja.cat/CIalp
Proposo perimetrar la plaça amb una tanca metàlica, realitzar senyalització de la zona i
instal·lar d'un pipican dels que desaigüen a la claveguera. Si és possible, informar amb
butlletí a veïns i propietaris de gossos censats del canvi, així com del cost públic de
l'obra en un cartell.

37

Si hi ha pressupost, s'hi poden plantar també espècies autòctones i senyalitzar l'espai
dels contenidors davant la plaça, on gairebé sempre hi ha mobles i trastos. A veure si
és possible recuperar l'espai i evitar que mori l'olivera que sempre ha estat allà.
Gràcies per aquesta eïna.

24

17

MARI RUIZ

Neteja i
Residus

Me gustaría que el ayuntamiento propusiese una medida para la recogida de la poda
Recogida de en el barrio. Muchos de nosotros tenemos jardín y la poda que generamos cuando lo
poda
cuidamos no sabemos donde tirarlo. Los más incívicos lo tiran al contenedors, o lo
dejan al lado, llenando la calle de residuos y dando un aspecto muy malo.

36

Fer possible que tothom tingui un accés segur i fàcil (sense el perill del trànsit
motoritzat) a peu o en bici des de cada barri a l'Anella Verda.

41

8

17

Medi Ambient
Accés a peu
(
a l'Anella Millora dels pulmons verds del districte.
AGNÈS PEIRÓ Contaminació
Verda des de
Acústica I
tots els barris Afavorir els desplaçaments a peu i en bici als espais de passeig. Afavorir la pràctica
Anella Verda)
saludable de caminar.

36

18

Dignificar
l'accés a Can
Voreres i
Palet de
LAIA GALINDO places, parcs i
Els accessos de Can Palet de Vista Alegre estan molt degradats. Es proposa millorarjardins
Vista Alegre ne l'ajardinament i incorporar algún rètol que indiqui que s'està accedint a la
Ajardinament
urbanització.

35

12

39

18

18

LIDIA
BORRARRO

ASSOCIACIO DE VEÏNS SOFIA CAMILO
TORRENT DE LES
(VICEPRESIDE
CARBONELLES
NTA)

1

19

ISABELAGA

22

19

ISIDORO
CARDENAS

29

19

ELISABET

Medi Ambient Neteja bosc Com a veí preocupat per els possibles incendis que puguin haver al barri de Can Palet
(Contaminació interior Can de Vista Alegre proposo a l'ajuntament que realitzi la neteja dels boscos de la zona, en
especial el que abraça els Carrer Tudó i Camí Vell d'Ullastrell. Aquest bosc és un
Acústica I
Palet de
Anella Verda) Vista Alegre polvorí pel barri i necessitem que s'adeqüi correctament abans no haguem de patir una
desgràcia.

Neteja i
Residus

Neteja i
Residus

Proposta presentada per l’AP Torrent de les Carbonelles.
Estem rodejats de zones boscoses i amplis zones d’horts i arbrat privat, que genera
Millora i
molta poda. A dia d’avui, tenim series deficiències relacionades amb aquest tema i la
ampliació del
distribució de bateries, així com el seu número.
servei de
Servei de recollida de poda o contenidor temporal.
recollida,
Ampliació de número de contenidors o millor distribució al barri més neteja habitual als
neteja i poda
carrers de tot el barri, no només en zona baixa.
La Riera del Palau, especialment en el tram a partir del carrer Lepant i fins als Jutjats,
es troba en un estat lamentable. La vegetació creix moltíssim especialment a la
primavera i estiu i sovint ens trobem amb petits embassaments d'aigua que, amb la
Neteja de la calor, provoquen l'aparició de mosquits. En aquest tram de la riera també hem vist
Riera del rates. Mosquits i rates suposen un problema de salut pública que cal tenir molt en
compte.
Palau
Entenent que el seu soterrament no és possible, proposo establir un calendari regular
de neteja, que prioritzaria retallar la vegetació i eliminar els petits embassaments
d'aigua, com a punts de partida.

Mejora
Voreres i
jardineras
places, parcs i
Plaça de la En la Plaça de la Pau hay una especie de parterre (el que toca a la calle vista Alegre)
jardins
pau
con unas plantas moribundas. Habría que sanear esa zona y reajardinarla
correctamente.

Voreres i
places, parcs i
jardins

Vorera
avinguda
Joaquim
Sagrera

35

35

34

34

34
Rehabilitació de la vorera de l'avinguda Joaquim de Sagrera (del número 3 endevant).
Està aixecada i en mal estat. Viu molta gent gran que pot caure amb els desnivells.

4

20

MARTA

Mur a la
Ronda
Ponent (entre
Voreres i
centre
places, parcs i residencial La
jardins
Pineda i
l'escola
bressol La
Casona)

Al Roc Blanc, al carrer Icària, hi ha dos equipaments: El centre residencial La Pineda i
l'escola bressol La Casona. Entre els dos hi ha terreny de zona verda/descampat.
Degut al desnivell del terreny, per la part posterior dels dos equipaments (Ronda
Ponent) els equipaments queden a més alçada que la vorera, per això es va construir
un mur de contenció del terra (3 m aprox).
Aquest mur, però, només cobreix la part exclusiva dels equipaments i deixa sense cap
tipus de protecció el terra de la zona verda que hi ha entre ells. El resultat és que la
terra i la vegetació es menja la vorera, cada vegada que plou hi ha molt fang i la terra
es va desprenent. La vegetació creix sense control i a més d'imatge d'abandó, genera
un focus de brutícia. La petició és que s'edifici la part del mur que falta entre els murs
dels dos equipaments.

33

Aquesta actuació milloraria molt l'accessibilitat d'aquest carrer i també la imatge del
barri al passar per la Ronda Ponent (via important de pas).

11

7

35

10

20

21

21

22

DAVID
SÁNCHEZ
COMTE

El nostre barri té uns desnivells geogràfics importants entre carrers. Actualment
existeixen 7 escales que fan que hi hagi més accessibilitat, caminant, entre els nostres
Adecuació carrers. Aquestes estan fetes mitjançant troncs de fusta tractats. Aquests graons,
Voreres i
escales de gràcies al ferm canviant i al constant aparició de petita vegetació, estan torts i són de
places, parcs i
Can Palet de difícil accessibilitat, encara que hi hagi una barana. La proposta que aquí exposo és la
jardins
Vista alegre de acondicionar aquestes escales de forma que siguin més regulars en alçada i de
manteniment nul o gairebé nul. Per tant, proposo la retirada de les escales de fusta de
Can palet de vista alegre i substiruirles per escales de formigó.

Medi Ambient
Millora tram
(
anella verda LAIA GALINDO Contaminació
Carrer de la
Acústica I
perdiu
Anella Verda)

EVELYN
GONZALEZ
SANCHEZ

TOÑITO CANO

Neteja i
Residus

Reciclatge
del paper,
cartró y vidre
a Can Palet
de Vista
Alegre

Neteja i
Residus

Papereres
amb
bossetes per
recollir els
excrements
dels gossos

El tram d'Anella Verda que passa pel Carrer de la Perdiu fins a la carretera de la
Gravera està molt descuidat, amb arbres a mig caure i és perillós passejar-hi. Es
proposa acondicionar-lo correctament per a poder-ne gaudir caminant, corrent o en
bici, i bloquejar el pas als vehicles a motor. D'aquesta forma els camins de l'anella
verda que passen pels boscos al D4 estarien arrenjats correctament.
Al barri de Can Palet de Vista Alegre falten contenidors per a reciclar el paper, el cartró
i el vidre. A tots els punts de contenidors hi trobem: rebuig, plàstic, orgànic. Però de
paper i cartró només a la meitat de punts (aprox) i en quant al vidre hi ha molt pocs
punts de recollida. Considero que cal millorar i ampliar els punts de recollida de
reciclatge al barri per tal de facilitar la tasca als veïns i aconseguir d'aquesta manera
que reciclem més i millor.
També seria molt bo fer campanyes de foment del reciclatge al barri.
Les papereres amb bossetes són molt útils per recollir els excrements que deixen els
gossos. A Can Palet de Vista Alegre no es disposen de les suficients papereres, i es
proposa que se n'instal·lin algunes més en punts concrets on és habitual sortir a
passejar amb els nostres animals, com ara:
- Zona del camp de futbol
- Zona d'accés al Camí Vell d'Ullastrell
- Camí de la Perdiu
- Parc del pit roig
- Altres punts on es consideri.

33

32

32

31

19

22

PAQUI SC

25

22

VICTORIA
MEERO

18

23

20

24

27

24

MIGUEL
HERNANDEZ
PORTERO

Medi Ambient
(
Contaminació
Acústica I
Anella Verda)

Pas elevat
C/ Severo
Ochoa,
cantonada
C/Volta

Per una banda limitaria el soroll que provoquen els vehicles que transiten per aquest
carrer, ja que en els darrers anys s'ha incrementat de forma exagerada i pels veins
resulta molt molest, i per una altra banda donaria més seguretat als vianants que volen
travessar el carrer en aquest punt, i d'aquesta manera seria una forma de prevenció
de possibles accidents ja que la majoria de vehicles no s'aturen per cedir pas.

Voreres i
Ajardinamient
places, parcs i o C/Xot con Hace tiempo que el ayuntamiento vino a cortar las hierbas del triangulito de C/Xot con
jardins
C/Mussol C/Mussol en Can Palet de Vista Alegre pero ahora se ha quedao el olivo solo. Sería
ideal si se pudiera ajardinar un poquito más este triangulo del barrio.
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31

Entre C/Volta i C/ Isaac Peral.
Zona de
Voreres i
Càrrega i Donat que en aquest carrer els edificis no disposen de parking, les places per
places, parcs i descàrrega: estacionar son molt limitades, i a les voreres s'han instal·lat pilons, pels veins és massa
jardins
C/ Severo complicat poder accedir a l'habitatge amb la compra habitual, ja que no podem deixar
el nostre vehicle ni tan sols uns minuts per fer la descàrrega puntual. I ja no parlem de
Ochoa
les dificultats de les persones amb mobilitat reduïda.
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Màstils per
Manteniment instal·lació de
pancartes a
de l'Espai
Can Palet de Es proposa tenir un parell de màstils a cadascuna de les entrades de la urbanització de
Públic
Vista Alegre Can Palet de Vista Alegre per poder penjar les pancartes de la festa major.
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Voreres i
Arreglar las
DOLORES
places, parcs i pistas de
En el barrio de Can Palet de Vista Alegre tenemo algunas pistas de petanca donde
DÍAZ MARTÍN
jardins
petanca
solemo ir los domingos a jugar, pero los tablones están rotos y tenemos miedo que
suceda un accidente. Por favor, arreglarlo.
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24

ANTONIO

Neteja i
Residus

6

25

ANTONI
MARQUEZ
RUIZ

Neteja i
Residus

Soterrar
contenidors
Sant
Mateu/Franc Soterrar els contenidors de la brossa de la intersecció dels carrers Sant Mateu/Franc
Comtat. (Netejant visualment el camí a l'escola Roc Alabern).
Comtat
Substituir les papereres rodones metàl·liques per altres amb "boca", ja que les rodones
llencen tot al terra els dies de vent i a més a més, hi ha veïns que les fan servir per
Substituir les
dipositar la brossa domèstica, ja que acostumen a estar més a prop que els
papereres
contenidors. També garrafes d'aigua buides hi van a parar, de manera que al quedar
rodones
les paperes plenes amb un no res, la gent més incívica no dubta a llençar la porqueria
al terra.
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VICTORIA
MEERO
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MONTSE F

Ajardinamient
Voreres i
o C/Tallarol
places, parcs i
esquina
jardins
C/Vista
En la esquina de la Calle Tallarol con Vista Alegre hay un trozo de terreno que no
Alegre
hacen más que crecer malas hierbas. Propongo que se ajardine la zona para que el
impacto visual del barrio fuera mejor.

Espai de
Voreres i
lliure
A la zona sud de Ca n'Aurell Rambla necessitem disposar d'un espai de lliure circulació
places, parcs i
circulació de de gossos que estigui a menys de 1 Km de distància de l'existent i tenint en compte els
jardins
gossos
desnivells, ja que en molts casos, a més de caminar més de 1 Km, els desnivells van
entre els 10 i 40 metres, o bé que es desenvolupi l'article 17 punt 3 de la Ordenança de
protecció i tinença d'animals.
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