Urbanisme, via pública, mobilitat i medi ambient
-

-

El que més m’agradaria és poder caminar pel poble sense ensopegar, que les
voreres no tinguessin barreres arquitectòniques, que quedessin a l’alçada dels
passos de vianants, que tinguessin una amplada per poder caminar dues
persones juntes i que no em fes falta vigilar els retrovisors dels autobusos quan
passen per la part de la carretera on les voreres son més estretes.
Que el govern municipal faci d’una vegada la zona peatonal al centre.
Un centre peatonal de veritat on els peatons siguin la prioritat (zona doble
revolt).
Centre peatonal.
Millores per als vianants al centre.
Millorar la zona de l’Avinguda Isaac Albéniz pels vianants. Una possibilitat seria
fer-la de sentit únic i derivant el trànsit descendent pel carrer can Gaietà.
Que les voreres de l’Avinguda Albéniz siguin el més ample possible.
Mobilitat molt complicada per a vehicles i persones.
Que passin menys cotxes per la carretera (des de que s’ha obert la doble corba
hi ha molt trànsit i no tothom respecta la velocitat)

-

Asfaltar/arreglar l'entrada al carrer Ciutadella Vella, just davant la porta de
darrere de l'Escola Titziana, al final del carrer Escalfapé. Fins ara només ho
patíem els veïns, actualment cada dia aparquen cotxes per deixar els nens a
l'escola de música.

-

Que arreglin el carrer Roderich Robert

-

Que l’Ajuntament se’n recordi que al poble hi ha un carrer de nom Cruspinera
que està amb un abandonament TOTAL. En anys passats corrien les rates i els
veïns tapàvem les clavegueres. Llàstima que se’n recordin per cobrar la
contribució!!! El cartell del carrer està del revés. Total, un desastre. I més llum
al carrer.

-

Que algú vingui a mirar el carrer Cruspinera ja que hi ha moltes dificultats per
passar per allà. Fa molts anys que no es fa res. Aquest any 2015 sí que van
arreglar un tros de vorera però la resa està en molt mal estat.

-

Que es millori la circulació al meu carrer can Gaietà en la travessia que
compren dels num. 13 al 17 (doble sentit). Falten indicadors de velocitat fins i
tot bandes rugoses (sense motiu van treure la que hi havia). De nit és un perill,
les llums d’il·luminació són grogues i la majoria de l’any estan tapades per les

fulles dels plataners. Sinó es millora acabarà amb una desgràcia degut a les
grans velocitats que agafen els cotxes.
-

Soc una veïna del carrer Mallorca i demano que al carrer on visc es tingui una
mica més de consideració malgrat els avisos que he fet en vaires ocasions. És
molt trist veure i constantment ajudar a aixecar-se gent que cau, sense anar
més lluny, diumenge 27 de desembre una noia amb un bebè, cotxes relliscant,
persones grans, etc. Però sembla ser que als veïns d’aquesta zona no
comptem com a ciutadans del poble!!! Ens sentim totalment desprotegits,
referen al carrer. M’estimo el meu poble i per això demano si el carrer Mallorca
podria millorar.

-

Tiana sempre s'ha caracteritzat per tenir gent emprenedora i ser un dels pobles
on ens grada ser pioners i innovadors. Per això us demano que sigui el primer
poble on es realitzi un pla d'accessibilitat urbanístic, on la prioritat siguin les
persones amb discapacitat, mobilitat reduïda, gent gran…!
També desitjaria que els semàfors fossin sonors i on hi ha escales es
transformessin en rampes. En definitiva un poble per a tots i que no només
s'acordessin dels discapacitats el dia internacional (3 de desembre).

-

-

Un transport directe a Barcelona.
Vull un transport directe a Barcelona.
Més freqüència en el transport públic, sobretot els caps de setmana i al
vespre!!! Els joves no poden tornar a casa quan pleguen de treballar tard.

-

Millorar la mobilitat a les voreres: Són molt estretes.
Que arreglin les voreres.
Millorar les voreres i fer-ne on no n’hi ha com al carrer Sant Jaume.
Vull voreres accessibles per als cotxets de nadons i la gent amb cadira de
rodes o invidents, sense forats.
Arbrat i planes entropeixen el pas per voreres, de les persones. També de
finques privades envaeixen la via pública.

-

Aparcament amb horari comercial.
Ampliació de les zones d’aparcament propers al centre, per foment la vida al
centre del poble de tots els tianencs i les tianenques.
Més places d’aparcament amb el distintiu “T” Tiana, a l’estació de Montgat.
Millorar les condicions de l’aparcament amb Montgat.
Més aparcaments que no siguin exprés.
Més il·luminació en llocs perillosos com son passos de vianants.
Hi ha bastants carrers que per seguretat s’haurien d’il·luminar més. Estan molt
foscos.
Al parc de l’antic tramvia falta molta llum.
Més llum en alguns trams del Pg Vilesa i Av Isaac Albéniz.
Que els gossos no bordin a tothora i que els seus propietaris no es facin el sord
quan estan dins de casa.
Lloc d’esbarjo per a gossos i persones.
Parcs on els gossos puguin anar sense lligar.
Que els amos recullin la caca dels gossos.

-

-

Tiana m'agrada, es un bon lloc per viure hi però…..voldria un lloc gran i tancat
per poder gaudir dels nostres gossos. Sense perill per ells ni pels vianants ni
automobilistes. Es cert que alguns propietaris de gos no son gaire
respectuosos i no recullen els "regal ets" del seu gos. Tots hem de fer un esforç
i donar exemple. També demanaria que a les taules exteriors del Casal pogués
prendre un cafè o una cerveseta amb el meu gos, com feia abans. Ara no està
permès
Que, si us plau, quan vagi caminant per el poble sobretot de camí a l’escola no
hi hagin tantes caques de gossos i pugui jugar als parcs. Moltes gràcies Reis
Mags. Gisela. 3 anys

-

Parcs nous.

-

Que els parcs infantils estiguin més cuidats del que ho estan ara, la majoria es
veuen deixats, també aniria bé que algun parc fos adaptat amb nens amb
problemes de mobilitat.
Bancs per seure vells i joves!

-

Neteja i manteniment de les Rieres.
Neteja viària i de jardineria.
Més paperers i cendrers.
Carrers nets sense graffitis.
Carrers nets.
No basura en las calles.
Més contenidors soterrats.
Més civisme per a tothom: amos de gossos, veïns que directament porten la
brossa als contenidors d’emergència, etc.

-

Demano amb totes les meves forces que Tiana deixi de ser un poble dormitori i
recuperi el seu antic “esplendor”!!!

