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@NouViladecans

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 per 
millorar-ne el servei

#FEMBARRI
SALES / GRUP-SANT JORDI

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

“Al barri hi ha cada cop 
més escocells d’arbres 
només amb ciment”

@hairago
Enginyer informàtic i triatleta

MARC CASAS

“Cal repensar les fustes 
que hi ha al barri, cada 
cop que plou són un 
perill”

@NataliaMix10
Tècnica en pre-impressió i 
producció editorial

NATÀLIA MORANT

“Creuar s.XXI a l’alçada 
del Parc de la Marina 
és molt perillós, portem 
3 anys exigint, com a 
mínim, un semàfor””

@myriammoysset
Regidora d’ERC especialitzada 
en espai públic i urbanismes

MYRIAM MOYSSET

Augmentarem la 
seguretat viària a 
l’entorn de s.XXI

Solucionarem 
els problemes 

dels contenidors 
soterrats

Arranjarem les pistes 
de bàsquet del Parc de 
la Pau i garantirem la 

poda del parc

Revitalitzarem els 
patis interiors del 

Grup Sant Jordi i el 
Parc de la Marina

Millorarem els 
parcs infantils i 

incrementarem el 
seu manteniment

Repensarem les 
fustes del barri 

perquè no patinin 
quan plou

REVITALITZAR

MILLORAR

ARRANJAR

AUGMENTAR

SOLUCIONAR REPENSAR

DESPRÉS D’HAVER ESCOLTAT 
ELS VEÏNS I VEÏNES, 

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

Mantindrem nets 
els terrenys sense 

construir

MANTENIR


