
A/a de l'Ajuntament de Girona. Ateneu Eugenienc, 13 d'octubre de 2016 
signatures de la carta -signeu-la- on s’inclouen les reivindicacions i demandes fetes en els darrers mesos i anys, referents a: 
neteja: situació crítica, buidatge de papereres i contenidors / parcs infantils: reparació, ampliació i manteniment / jardineria: reestructuració i manteniment
/ pipican: habilitació d'un de nou i manteniment de l'existent al parc de Mas Masó / obres mal dissenyades: reestructuració de les construïdes a la Nova 
Frontissa / mobilitat: aparcaments, carrils bici problemàtics, repensar el canvi de sentit-direcció al final del c. Montseny / convivència i dinamització: 
ampliació a dos educadors/res dinamitzadors/res a la Nova Frontissa, finançament estable de les activitats de dinamització / patrimoni: reconstrucció del pont
del Dimoni, rehabilitació del taller de la fabrica Marfà i dels fanals de gas de la ctra. Santa Eugènia 

Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter (Mancomunitat de Santa Eugènia·Can Gibert)
www.eldimoni.com/a-latencio-de-lajuntament-de-girona

nom i cognoms contacte (optatiu: tel./correu-e) DNI, NIE o similar firma
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