Recull de preguntes al futur o futura alcaldessa de Sant Adrià del Besòs
A continuació, compartim les qüestions recollides a partir de la iniciativa “Fes una
pregunta al futur alcalde o alcaldessa de Sant Adrià”.
Les preguntes estan organitzades per categories. No demanem que responeu a
totes elles, sinó a les que considereu més interessants. Agraïm claredat, concisió i
brevetat en les vostres respostes.
Educació
Quan acabarà l'assetjament infantil als col·legis?
Libertad Álvarez, veïna del barri, 35 anys

Quin pla de conscienciació i educació es planteja al barri sobre responsabilitat
ciutadana?
Libertad Álvarez, veïna del barri, 35 anys

¿Cómo vais a mejorar la limpieza del barrio y como vais a educar a las personas
para que mantengan limpias las calles?
Cecilia Rodrigo Álvarez, vecina del barrio, 12 años

A Sant Adrià hi viuen més de 8000 infants, el 34% al barri de La Mina. Quines son
les seves propostes per millorar la situació de la infància i per garantir els seus
drets?
Associació Casal Infantil La Mina, entitat d’acció social

Es planteja impulsar i crear, a una ciutat com Sant Adrià del Besós que es preocupa
i promou la defensa dels drets dels infants, el CONSELL D'INFANTS DE SANT
ADRIÀ DEL BESÓS?
Salesians Sant Jordi - PES La Mina, entitat d’acció social

Creu que Sant Adrià del Besós està preparada per ser una "CIUTAT AMIGA DE LA
INFÀNCIA"? Voldria que Sant Adrià del Besós s'acredités per UNICEF com a
"CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA", desenvolupant accions que garanteixin el
compliment dels drets de les nenes, els nens i els adolescents d'acord a la
Convenció sobre els Drets de l'Infant?
Salesians Sant Jordi - PES La Mina, entitat d’acció social

Espai públic
¿Por qué no hay más luz y vigilantes en el Parc del Besòs?
Jorge, vecino del barrio, 7 años

Adaptaran les botigues i locals comercials per a persones amb mobilitat reduïda?

Montse Milán Lopez, veïna de Sant Adrià, 54 anys

Quan començaran a multar per incomplement d'ordenances: gossos sense lligar,
caques sense recollir, cotxes mal aparcats,...?
Libertad Álvarez, veïna del barri, 35 anys

¿Van a poner en el Parc del Besòs una fuente de agua?
Cecilia Rodrigo Álvarez, vecina del barrio, 12 años

¿Por qué no poneis columpios en el parque?
Jorge, vecino del barrio, 7 años

¿Cómo haréis que los dueños de los perros recojan las cacas de los perros?
Cecilia Rodrigo Álvarez, vecina del barrio, 12 años

Teniu intenció de millorar la situació del Parc de Besòs en relació a l'espai de joc i
vigilància del mateix? I quan?
La Capsa dels Jocs, servei socioeducatiu del Parc del Besòs

¿Cómo mejoraría la limpieza del barrio?
Jessica, vecina del barrio de La Mina, 34 años

¿Cómo va a mejorar la limpieza en las calles y las porterias?
Juan de Dios Jiménez, vecino del barrio de La Mina, 51 años

¿Cómo solucionarías las plagas de ratas?
José Amaya, vecino del barrio de La Mina, 40 años

Quan actualitzarien l'informació del panell digital informatiu de la Rambla de La
Mina?
David Picó Amador, treballador del barri, 45 anys

¿Por qué no hay un kiosko de nubes y helados, y lavabos en el Parc del Besòs?
Cecilia Rodrigo Álvarez, vecina del barrio, 12 años

¿Qué uso se le va a dar al antiguo CAP de La Mina?
Elisabet Carrera, trabajadora del barrio

Societat
Un cop acabat el Consorci de La Mina, quin pla d'intervenció social hi ha plantejat
cap al barri?
Oleguer Amorós Mèlich, treballador del barri, 39 anys

Quan acabarà que alguns s'agafin la llei pel seu compte?
Libertad Álvarez, veïna del barri, 35 anys

S'ha plantejat mai seriosament pactar amb els moviments veïnals que lluiten per la
dignitat de lbarri de la Mina i deixar-se de fer promeses que no es compleixen?
Josep Mª Monferrer i Celades, veí del barri, 78 anys

¿Por qué la gente pega a los perros y como lo podemos evitar?
Cecilia Rodrigo Álvarez, vecina del barrio, 12 años

¿Por qué no quitan el cartel "Mira La Mina com canvia"?
Libertad Álvarez, veïna del barri, 35 anys

¿Qué piensa hacer ud. para mejorar el civismo respecto a la suciedad de las calles?
Mercedes Munariz Eveajadillo, vecina del barrio, 61 años

¿Se crearán nuevos planes ocupacionales/convenios con empresas en el territorio
para que contraten gente de la ciudad?
Narciso Lopez Navarro, educador de Medi Obert de Sant Adrià

¿Cómo se va a preocupar de la gente que lo está pasando mal?
Isabel Flores, vecina del barrio, 24 años

¿Cómo vais a hacer para que nos sintamos seguras en nuestros barrios?
Verónica Pérez, vecina del barrio, 35 años

Com té previst solucionar que no hi hagi jocs infantils al Parc del Besòs i augmentar
l'ús del parc per part dels veïns/es?
Ariadna Prats, treballadora del barri, 34 anys

Per què un veí del barri de La Mina viu 6 anys menys que a Badalona, per exemple?
Què es pot fer des del municipi per revertir aquesta situació?
Jacob Muñoz, veí del barri, 34 anys

¿Cómo van a solucionar el tema del lavabo del local de las Adrianes?
Antonia Martín Cuesta, vecina del barrio, 49 años

En el barrio no hay presencia policial, ¿no nos la merecemos?¿por qué cuando se
les llaman, no responden?
Pepi Villegas Sanchez, vecina del barrio, 83 años

El que s'aprova al ple de l'ajuntament, és cumplirà? Com es millorara la participació
del veins/es a la política local i la seva transparència?
Alicia Vila Reyes, vecina del barrio y presidenta de Les Adrianes, 67 años

Com farà per crear més llocs de treball? Quins projectes té?
Anònim, veí del barri, 41 anys

¿Qué ayudas pueden dar a los más necesitados?
Maite Cano, vecina del barrio, 17 años

¿Como se vigilará el barrio y en particular el bloque Venus?
Ana Gómez, vecina del barrio, 80 años

¿Cómo se va a garantizar el acceso a la electricidad a enfermos con dependencia
energética que viven en bloques de edificios con cortes habituales del suministro?
Ej. Diálisis peritoneal, oxigenoterapia…
Elisabet Carrera, trabajadora del barrio

Qué acciones piensa hacer para reducir la contaminación del aire y del suelo de
Sant Adrià?
Airenet, associació pel medi ambient

¿Cuáles son sus planes en relación a la incineradora Tersa?
Airenet, associació pel medi ambient

Quins mitjans econòmics, tècnics i recursos municipals es posaran a disposició del
barri per tal d’afrontar l’impacte que representa tenir tants pisos buits (gent sense
casa, ocupacions, narcopisos, màfia…)?
Rubén David Borràs, treballador del barri, 32 anys

Societat - drogues
Què pensa fer amb els clans de la droga al barri?
Llorenç Mochales Medina, veí del barri, 57 anys

¿Van a mover "el local" de delante del colegio?
Jose Amaya, vecino del barrio, 62 años

¿Qué van a hacer con el barrio que está peor que en el 1978, sobretodo en el tema
drogas y consumidores?
Jose Amaya, vecino del barrio, 62 años

¿Qué van a hacer con las drogas en el barrio?
Jose Luis Casado, vecino del barrio, 52 años

¿Cómo vais a mejorar el tema de las drogas en el barrio?
Jenifer Suarez Pedrote, vecina del barrio, 33 años

Com milloraran la problemàtica de les drogues al barri i concretament al bloc
Venus?
Maria Pilar Otrera, veïna del barri, 78 anys

Segons les dades publicades sobre l’impacte del consum de drogues al barri de La
Mina, estaries a favor de l’obertura de la sala de reducció de danys les 24 hores?
Quines estratègies té l’Ajuntament per poder dur-ho a terme?
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