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Fer barri és la manera amb la que nosaltres 
fem ciutat, la forma d’avançar cap a un nou 
Viladecans. Perquè només quan mires a 
petita escala, quan pares atenció als detalls, 
quan analitzes els elements que formen 
part del dia a dia dels veïns i veïnes pots fer 
més fàcils les seves vides, pots aconseguir 
que estimin la seva ciutat i que se’n sentin 
orgullosos.

#FEMBARRI A TOTA LA CIUTAT

Equilibrarem els serveis públics per barris amb la creació 
d’aquells que calen, com biblioteques i poliesportius

Farem rutes saludables senyalitzades i segures

Millorarem la il·luminació als carrers

Replantarem arbres i incrementarem les zones verdes i d’ombra

Durem a terme mesures de control de femtes i orins de gossos, 
alhora que arranjarem les zones d’esbarjo

Incrementarem la seguretat viària i trobarem solucions per 
a la mobilitat

Estudiarem la municipalització de la recollida de residus i la 
gestió de l’aigua per millorar-ne el servei

#FEMBARRI
TORRE ROJA I CAMPRECIÓS

BÀRBARA LLIGADAS 
PORTAVEU D’ERC VILADECANS
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Ajuda’ns a fer barri i avançar cap a un nou Viladecans.
Escriu-nos a blligadasm@viladecans.cat, 
o truca’ns al 671 63 41 04

ET SEGUIM ESCOLTANT. 
FES-NOS ARRIBAR LES TEVES PROPOSTES

”A l’entorn del Pòdium els 
veïns cada cop patim més 
soroll, sobretot els caps de 
setmana. Té a veure amb 
el trànsit de la zona i tota 
l’activitat que es genera a 
l’entorn d’aquest espai”

Treballadora en Serveis 
d’Atenció Domiciliària

Mª CARMEN RODERO

”Hi ha una autèntica 
desídia per part de l’equip 
de govern pel que fa 
als cotxes abandonats, 
i això ens pren molts 
aparcaments als veïns”

Estudiant del Grau de Seguretat
MÓNICA SERRA

”Los pasajes de la Torre 
Roja vivimos en un limbo 
y eso comporta muchos 
problemas, como los 
referentes a la limpieza” 

Administratiu en Qualitat, Medi 
Ambient i Prevenció

ÁNGEL GAMBOA

DESPRÉS D’HAVER ESCOLTAT
EL BARRI DE LA TORRE ROJA I CAMPRECIÓS, 

ENS COMPROMETEM A:
ELS VEÏNS I VEÏNES DEL 
BARRI RECLAMEN...

Revisarem de forma 
progressiva el sistema 

de clavegueram per 
solucionar els problemes 

d’inundacions

Farem tot el 
possible per evitar la 

construcció del Pla de 
Llevant tal i com està 

previst actualment

Establirem un protocol 
amb els veïns que detalli 

com es reparteixen 
els drets i deures als 

passatges de la Torre Roja

Prendrem mesures 
per garantir un servei 
eficient de retirada de 

cotxes abandonats

Cuidarem l’estat de les 
voreres i ampliarem la 

seva accessibilitat

Analitzarem com 
reduir el soroll al 

sector del Pòdium 
i implementarem 

solucions

ACTUAR

CUIDAR

ESTABLIR

SOLUCIONAR

REPENSAR REDUIR

Mantindrem neta 
la Riera de Sant 

Climent al seu pas per 
Viladecans

MANTENIR


