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MOCIÓ PER MILLORAR L’ESPAI AMB BANCS DE LA PLAÇA DEL MERCAT DE
COLLBLANC
La plaça del Mercat de Collblanc és, des de fa molt temps, un espai de convivència i de
trobada entre els veïns i veïnes del barri especialment de la gent gran que aprofiten els
bancs que hi ha a la plaça per seure una estona i compartir un temps amb amics, companys
i veïns.
Tanmateix, els usuaris d’aquest espai fa temps que es queixen que no hi ha suficients bancs
per donar cabuda a totes les persones que volen seure.
A més, el tendal que hi ha instal·lat a la plaça és més un element més decoratiu que útil ja
que no produeix gaire ombra. Aquest fet fa que, a la pràctica, es redueixi el nombre de
bancs útils dels que la gent pot disposar ja que els que estan més exposats al sol no poden
ser utilitzats davant el perill que suposa (per tothom però particularment per la gent gran)
estar molta estona a ple sol i sota altes temperatures.
Cal tenir en compte, a més, que la plaça del Mercat de Collblanc és un dels espais públics
més representatius del barri i que, a la vegada, és dels pocs espais que existeixen (fora de
parcs infantils) on la gent gran pot seure i confraternitzar amb la resta de veïns.
Cal afegir, a més, que aquests espais públics que donen la possibilitat al veïnat de poder
establir relacions i coneixença més enllà dels àmbits més personals de cadascú són, al cap i
a la fi, els espais que permeten que la nostra societat sigui una societat cohesionada i
integrada.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT adopta els següents acords:
PRIMER.- Estudiar la reforma de l’espai amb bancs i tendal de la plaça del Mercat de
Collblanc per tal que aquest sigui un espai amable i tranquil que disposi d’ombra i d’un
nombre suficient de bancs que permeti al veïnat poder seure i compartir una bona estona
amb la resta d’usuaris.
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SEGON.- Donar trasllat de l’acord d’aquesta moció a l’Associació de Veïns de Collblanc-La
Torrassa, les associacions de comerciants, les AMPA’s dels col·legis dels barris i al Consell
del Districte II.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió

Jordi Monrós i Ibáñez

