MILLORES PREVISTES PER AL PLA

En un altre article del mateix Butlletí Municipal núm. 69, un
Regidor del nostre Ajuntament convida als lectors a que facin
arribar les seves propostes de millora que creguin necessàries per
a Cabrera, comprometent-se a estudiar-les, i si es pot, a fer-les
possibles. Lloable propòsit de governar escoltant als veïns del
municipi.

RAMBLA DELS VINYALS-CANTÓ N-2
(o les vergonyes d’una cantonada oblidada)
Quan un resident del Pla
passa per aquí (si no
plou), es pot imaginar que
torna als anys 60, ja que
es
trobarà
envoltat
d'antiguitats dignes d'una
altra època.
Des de fa més de 30 anys, aquesta cantonada ens ofereix un
conjunt d'oblits de l'Administració (Carreteres i Ajuntament), per a
vergonya de tots:

I per a confirmar tal comentari, va convocar a la nostra AAVV per a
informar-nos sobre les millores que es faran en el Pla en els
propers mesos (cap al Febrer, concretament). La majoria de
queixes de la nostra AAVV seran resoltes en aquest moment,
segons sembla (aplaudiments a l’Ajuntament). Repassem junts:









Defectuosa il·luminació de certs carrers del Pla.
Denunciat el 30/05, 26/07, 8/11 de 2017, 1/02, 15/03 de
2018. Arreglat amb el canvi de bombetes en nou punts
del Pla.
Xarxa de la pista de la Pl. Nova Cançó: Es canviarà al
febrer.
Registres de Telefónica: Comunicats i arreglats.
Invasió de plantes: Recentment es van tallar les més
importants, després de la comunicació als propietaris.
Soroll reixes d'Av. Burriac. Denunciat el 15/03/2018. No
hi ha solució segons l’Ajuntament (no podem creureho!!!).
Manca d’arbres, escocells i neteja dels mateixos, manca
de rajoles i altres defectes de manteniment sense
corregir. Denunciat al juliol 2017, Novembre 2017 i
Febrer 2018. A inicis d’any es farà una actuació general.

1ª vergonya: Una tanca absolutament inútil duplicant el
“quitamiedos”, la qual ningú sap per què (ni per a què) es va posar
aquí.
2ª vergonya: Terra de la vorera sense rajoles (i per a més escarni,
al costat de la vorera recentment enrajolada).

3ª vergonya: Blocs de formigó substituint un tros de “quitamiedos”
(i encara que només sigui per estètica, per què no es retiren i se
substitueixen per la banda metàl·lica?)
4ª vergonya: Continuació de la vorera sense urbanitzar (uns
carretons de ciment tirats de qualsevol manera per simular una
vorera i una vorada inexistents).

-Es considerarà així mateix la possibilitat d'arreglar els forats a tots
dos costats de la N-II davant del Lidl, així com una nova
marquesina per al bus a la mateixa zona (fotos).
-La resta de propostes de millora hauran de deixar-se per més
endavant, ja que no es van preveure inversions pel 2019.
Es nota que s'acosten eleccions i cal netejar-ho tot una mica,
oi?

Finalment, per aquest racó,
No hi ha cap solució
consensuada entre les parts
afectades?
Esperem que amb el nou Bulevar de la Rambla dels Vinyals,
aquesta cantonada amb la N-2 quedi també arranjada.

PERO…POR QUÉ?
Por qué? …las (des)educadoras de los chicos acogidos en la Torre Ametller se enfrentan a los vecinos cuando les recriminan que tres chicos
se suban en el columpio de los niños, en una zona exclusiva infantil? ¿Quién les ha enseñado las normas cívicas?
Por qué? …aprovechando la clausura del Club Náutic, no se prohíbe el acceso desde el paso de la Riera a mano izquierda, liberando un
importante espacio de playa para los vecinos de Cabrera, libre de coches, polvo y contaminación?
Por qué? …al parecer nadie en el Ayuntamiento sabía de un apagón de iluminación urbana en un espacio importante del Pla, hasta que un
vecino lo denunció varios días después?
Por qué? ...no se destinan recursos para enterrar islas de contenedores, después de haber sido prometido hace años por representantes
municipales y de haber sido acordado con un partido que colabora con el Gobierno actual?
Por qué? … no termina de restaurarse la fuente de la Plaça Santiago Russinyol, que necesita una mano de pintura en su parte exterior y en la
de cristales, cuando lleva sin agua desde hace más de medio año?

