Il·lm. Sr. Àlex Pastor, alcalde de la ciutat de Badalona,
El grup d’adolescents i joves del projecte A100 (Centre Obert de la Fundació La Salut Alta), en l’espai
de comissions, hem estat reflexionant sobre una sèrie d’accions que considerem que poden millorar
el nostre barri:
- Fa poc s’han canviat els fanals del carrer Pau Piferrer i fan menys llum que els que hi havia abans.
Proposem, com a aspecte més destacat, poder dotar el barri de més llum, ja que un bon enllumenat
als carrers afavoriria la nostra sensació de seguretat.
- Davant les característiques de relleu del barri de la Salut Alta també proposem que es prioritzi la
creació de zones verdes, parcs, vegetació... Entenem que el relleu dificulta aquest fet i per això
considerem important l’aprofitament dels espais disponibles per tal de crear parcs en condicions i
zones de joc i lleure pels infants i joves. Com que al barri hi ha molts solars desocupats, potser algun
d’aquests podria complir aquesta finalitat.
- Amb el grup hem destacat també la possibilitat de fer més campanyes de sensibilització als veïns
per tal que el barri sigui més net i la seva imatge pugui millorar en un futur proper. També creiem
que s’hauria de fer un millor control de plagues perquè a vegades ens trobem rates i ratolins jugant
amb nosaltres a la Plaça.
- Considerem que el barri necessita una campanya de civisme que responsabilitzi els veïns a
mantenir una bona relació entre ells i vetllar per la bona convivència de tots nosaltres: sense crits,
sense drogues, sense robatoris,...
- Finalment creiem que les activitats, festes, mercats i fires que es puguin fer a la Salut Alta també
poden ajudar a difondre el nostre barri com un barri acollidor, alegre i dinàmic.
Totes aquestes finalitats estan emmarcades en la idea del nostre lema d’aquest curs: “La Salut Alta:
un barri per estimar”.

Atentament,
Els joves i adolescents del projecte A100.

