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Pellicer recull 165 propostes a peu
de carrer en les seves visites als
barris
Aquestes propostes, recopilades a les convivències ciutadanes, se centren
sobretot en qüestions de neteja, mobiliari urbà i via pública de la ciutat

Les convivències ciutadanes recullen 165 peticions a l'equador del programa | Reusdigital.cat

Les convivències ciutadanes fetes per l'alcalde, Carles Pellicer, i diversos regidors arriben a
l'equador. De les 11 o 12 convivències programades per enguany, ja se n'han fet cinc i han rebut
165 propostes de veïns de la ciutat centrades, especialment, en qüestions de neteja, mobiliari
urbà i via pública.
La sisena convivència, que té lloc aquesta setmana, es fa al barri dels Poetes, la zona de
l'Escorxador i plaça de la Cultura de la Pau
Aquestes convivències consisteixen en una aproximació de l'alcalde, el regidor de via Pública,
Hipòlit Monseny; la regidora d'Hisenda, Mariluz Caballero; i la regidora de Participació, Montserrat
Caelles; a diversos barris de la ciutat per conversar amb veïns de la zona i conèixer el seu
grau de satisfacció amb l'entorn. El mes de març, les convivències ciutadanes arriba al barri dels
Poetes, la zona de l'Escorxador i plaça de la Cultura de la Pau, sent la sisena convivència i
arribant a la meitat del procés.
El balanç de les convivències suma 165 peticions que s'han fet des de l'octubre fins al febrer
repartides en cinc zones:

barris Gaudí, La Mineta i Urbanització El Pinar: 29 incidències
barris de Pelai, Sol i Vista, Immaculada, Santuari Misericòrdia i urbanitzacions Pi i Blancafort: 29
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incidències
xalets Quintana i zona entre la Riera Miró i Carrer del Roser: 21 incidències
barris Juroca, Montserrat, Parcel·les Cases i Mercader: 39 incidències
barris Mas Abelló, Sant Josep Obrer, Mas Pellicer i Mas Carpa: 47 incidències

El programa Converses amb l'alcalde ha recollit, també, 94 peticions
Les convivències són un programa d'alcaldia que se suma a la variant converses amb l'alcalde,
que consisteixen en reunions amb el veïnat i entitats. D'aquestes converses també han sorgit fins
a 94 qüestions, de les quals 37 estan relacionades amb via pública, neteja i manteniment; 22
amb la guàrdia urbana; 10 amb medi ambient; quatre amb transport; dues amb benestar social;
una amb serveis d'aigua; una amb hisenda; una amb ensenyament i 12 en temes diversos.
Les 94 propostes i les 165 incidències sumen un total de 259 peticions fetes per la ciutadania
a través dels programes d'alcaldia. Aquestes incidències es registren, es traslladen al
departament corresponent i s'analitzen per fer-ne una avaluació per veure si es poden resoldre.
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