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PROPOSTA

Pas elevat de vianants de ciment.
Limpieza sistema de cloacas del barrio de
Montserrat

DESCRIPCIÓ

En aquest carrer ( c/ Biscaia cantonada amb c/ Cartagena, al costat de l’Escola)ja hi
ha un reductor de velocitat de plàstic i no ha tingut cap efecte. Seria substituir aquest
de plàstic per un de ciment. Pas elevat de vianants.
El barrio de Montserrat fue cedido al Ajuntament de Terrassa por parte de ADIGSA
hace más de 20 años. Las condiciones de las cloacas no eran las más idóneas y
actualmente dan muchos problemas de salubridad y olores al barrio.

Omplir els forats (escocells) dels arbres amb reixes o algun material que impedeixi
Omplir escocells dels arbres del carrer Sant
que la gent caigui i pateixi accidents.
Tomàs.
Colocación de una valla que envuelva toda la pista ( Antic Mercadal Martí l’Humà), ya
que los coches pueden circular por ella, con el peligro que eso conlleva.
Colocación valla en pista Mercadal.
Instal·lar taules a la zona de pícnic de Torre-sana. (c/ Alava s/n). Agrupar espais
facilitant la convivència ubicant sis taules dobles llargada és a dir , per a 12-14
persones. Col·locar també més papereres per acollir una quantitat més elevada
d’escombraries o posar unes papereres més grans.
Instal·lar taules per pícnic.
Col·locar quatre taules amb els seus bancs corresponents i papereres en una zona
concreta de La Pineda de Vilardell, semblant a la zona del pícnic que hi ha a Torresana.
Zona pícnic a La Pineda.

Jardineres per Vilardell.

Treure la terra i les plantes de les jardineres i omplir-les amb ciment. Zona interior del
barri. Es produeix brutícia i aigua estancada, provocant que hagin molts mosquits i
altres bitxos.
Tapar la part baixa del peu dels arbres per impedir caigudes quan la gent va a llençar
la bossa d’escombraries. Arbres ubicats al carrer Jacint Elías, davant del número 80.
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Cobrir la part baixa del peu dels arbres.
Al descampat que hi ha al costat del Poliesportiu de Vilardell, col·locar unes porteries
tancades com les que van col·locar l’any passat a l’antic espai del mercadal al barri de
Montserrat o quatre porteries com les que s’han col·locat a la zona de l’antiga petanca
del barri de Ca n’Anglada. Allisar el terreny i posar sauló o alguna cosa similar a terra.
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Zona de joc per a joves.

Paso de peatones elevado.

Solicito que haga un paso de peatones elevado en c/ Pamplona esquina c/ Palencia
para reducir la velocidad de los coches ya que cuando sales de c/ Palencia no hay
suficiente visibilidad y puede producir más de un accidente.
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Revisió i adequació del sistema de rec existent, ampliació del mateix als nous espais i
implementació del sistema de rec gota a gota. Dotar de materials per tal de fer
possible la instal·lació de noves tècniques de conreu, un espai on poder guardar,
conservar i treballar les llavors,. Ampliació de l’actual hivernacle per tal de poder fer
Millora i ampliació de L’Hort Urbà de Torreplanter propi i dotar a l’hort de més caràcter ecològic.
sana.
Reparació dels bancs existents (reparació i pintura). Col·locar un mínim de 20 bancs
Reparació, pintura i augment del número de
normals més, distribuïts per tota l’Avinguda Barcelona.
bancs de l’Avinguda Barcelona.
Cal que les reixetes es netegin amb regularitat per tal que puguin evacuar l’aigua
quan plou. També cal fer actuacions preventives de desratització d’embornals i
clavegueram.
Neteja i desratització d’embornals.
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Col·locar marquesines informatives al costat dels contenidors de residus,
conscienciant al veïnat que el que no vulguis a casa teva no ho has de llençar al
carrer.
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El carrer també és casa teva.

Ens agradaria que en la Plaça Frederica Montseny en el c/Alaba, el que nosaltres els
veïns l’anomenem el picnic poguessin posar un petit escenari per poder fer trobades
amb altres associacions ens els actes de sopes del mon, festes majors...
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Escenaris per tots.

