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Pellicer pren nota de les
necessitats dels veïns de Santa
Teresa i la urbanització Sant Joan

Imatge de la visita a Santa Teresa | Reus.cat

Els representants veïnals del barri de Santa Teresa i la urbanització Sant Joan han traslladat a
l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, diverses peticions dels residents en aquestes zones. Ho
han fet en el marc del programa de proximitat i visites als barris que el batlle porta a terme de
forma setmanal, amb la regidora de Relacions Cíviques, Montserrat Caelles; i el regidor de
Desenvolupament Urbà i Via Pública, Hipòlit Monseny.
Tomàs Aspa, president de l'associació de veïns Tres Llits de Santa Teresa i la secretària de
l'entitat, Maria José del Álamo, van acompanyar el passat 20 de maig a l'alcalde i el regidor de
Via Pública en un recorregut pel barri "on van copsar les opinions i idees dels veïns i comerciants
de la zona". Es va prendre nota de diverses sol·licituds, especialment el tapiat d'un solar i la
neteja de pintades en murs i façanes.
També es van tractar aspectes relacionats amb el manteniment de la via pública, com la
col·locació de nous bancs i petits arranjaments.
El 27 de maig, aquest passat dijous, ha estat el torn de la urbanització Sant Joan, on l'alcalde i els
regidors Caelles i Montseny han estat acompanyats pel president de l'associació de veïns, Enric
Pont i pel secretari, Xavier Sánchez. En aquest cas, els veïns han manifestat a l'alcalde la seva
"satisfacció" per l'estat general del barri.
Entre les seves peticions, s'ha posat de manifest la necessitat d'una millora en l'estat de
conservació i neteja de les vies del tren, que es troben en desús, i també han demanat més
regulació del trànsit que es produeix a l'entrada i sortida de l'escola la Vitxeta.
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També han traslladat diverses peticions en matèria de jardineria i petits arranjaments de la via
pública.
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