AA/Sr. President de la Comunitat
AA/Propietari Comercial

Benvolgut veí:
EI motiu de la present és donar-li a conèixer la nova JUNTA DE COMERCIANTS I VEÏNS DEL
TURÓ PARC, que m'honra presidir i representar. També volem aprofitar per a informar-li de la situació
actual del nostre barri fer-li partícip dels nostres projectes i inquietuds actuals.
Les nostres principals preocupacions són la SEGURETAT I LA NETEJA DEL NOSTRE BARRI. Per
aquest motiu, ens hem posat en contacte amb els nostres representants del Districte i hem demanat als
Massos d'Esquadra i a la Guardia Urbana més implicació, que s'ha pogut evidenciar aquestes
passades festes de Nadal gràcies a l'engegada d'un dispositiu conjunt d'ambdós cossos, l'objectiu
del qual ha estat minimitzar al màxim els delictes que es produeixen habitualment. Demanem que aquest
dispositiu segueixi i fins hi tot es reforci, si es considera necessari.
Actualment, tenim previstes reunions amb els representants del Districte per fer un Pla
de dinamització de la nostra zona comercial. Els mitjans per a vitalitzar-la poden ser tant la publicitat
com la realització de concerts o altres activitats festives dutes a terme els dissabtes al matí dins el marc
que ens ofereix el NOSTRE TURÓ PARC, Aquest tipus d´activitats ja s'havien fet amb força èxit
anteriorment dins aquest entorn, cap al qual demanem una millora en la seva conservació i en el
manteniment de les seves instal·lacions.
Estem treballant per poder oferir un comerç de proximitat i qualitat, tan necessari per a
tot el nostre veïnat. En conseqüència, cerquem fórmules que ens condueixin a una bona coexistència
entre tots els comerciants i grans marques amb l´objectiu de promoure, entre tots, el prestigi la
categoria que el barri es mereix.
També tenim en projecte sol·licitar un Bus de Barri, que faciliti a les persones que ho
necessitin una millor comunicació amb els mercats municipals i els Centres Assistencials.
Estem convençuts que amb el suport conjunt de tots els veïns i dels comerciants del
barri podrem aconseguir que aquests objectiu arribin a bon port. Per aquest motiu conscients que la
millora del barri ens concerneix a tots, la JUNTA DE COMERCIANTS I VEÏNS DEL TURÓ PARC està oberta a
escoltar i tenir en compte tots els suggeriments i propostes que ens facin arribar.
Amb la finalitat que els projectes es materialitzin en una renovació i millora del nostre
barri per a benefici de tot el veïnat, li volem demanar el seu suport col·laboració, adherint-se al nostre
programa i emplenant les dades de l'annex que li adjuntem.
A t e n t a m e n t ,
BARTOLOMÉ CRIADO
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