PLA DE REGENERACIÓ URBANA INTEGRAL
DE LES PLANES-BLOCS FLORIDA
CARRER DEL TEIDE
Què hi fas, en aquest espai? (marca amb una creu el que pertoqui)
Fer esport

Passejar

Llegir

Observar
l’entorn

Jugar

Passar
una estona

Altres

Quines altres?

Què t’agradaria que es pogués fer, al carrer del Teide?
(marca amb una creu els 3 que et semblin més prioritaris)
Jocs infantils

Esports
(ping-pong, bàsquet)

Espai
per a gossos

Jardins i
espais verds

Zona
d’aparcament

Què canviaries, d’aquest espai?

PONT DE MATACAVALLS
Vas molt sovint a aquesta zona?
(marca amb una creu el que pertoqui)
Quasi mai

Algun cop a l’any

D’1 a 3 cops
al mes

1 o més cops
per setmana

Cada dia

Més d’un cop
al dia

Què creus que es podria fer a l’espai al voltant del pont de Matacavalls?
(marca amb una creu els 3 que et semblin més prioritaris)
Jocs
infantils

Esports
(patinatge, parkour,
rocòdrom)

Horts
urbans

Jardins i
espais verds

Quines altres millores faries, al pont de Matacavalls i el seu entorn?

Zona de
pícnic/bar

PARC DE LES PLANES
Com hi vas, al parc de les Planes?
(marca amb una creu el que pertoqui)
Per les escales

Per les rampes

No hi vaig (accessos difícils)

No hi vaig (per altres motius)

T’agradaria poder arribar al parc des de l’esplanada del pont de Matacavalls?

Sí, és una gran idea

Sí, però amb horaris
de tancament

M’és igual

No, no cal

EN GENERAL
Què més faries per millorar el barri?

Dades personals
Sexe

Edat

Centre Educatiu

Curs

Nom i cognoms:
Telèfon:
Correu electrònic:
En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, l’informem que les dades recollides en aquest formulari s’incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat
propietat d’aquest Ajuntament. Li recordem que pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer de Girona, 10, planta baixa).

www.lhon-participa.cat

