Propostes | Mas Reixac

1.

2.
1. Pla de millores a les voreres
2. Pla d’asfaltat de carrers.
3. Millora i redefinició de la
recollida de brossa.
4. Reforç del servei de neteja de
carrers i places.

1.
2.
3.

4.
5.

Pantalla acústica per aïllar de
la N-II (arbrat, etc.).
Nou local social amb serveis
(wec, quadre elèctric, etc.).
Estudi i redefinició del
projecte fundacional del nou
vial connectat amb la rotonda.
Redefinició de l’entrada a Mas
Reixac des de la rotonda.
Projecte per construir un nou
vial peatonal que uneixi amb
l’entrada a Tordera.

SERVEIS I
VIA PÚBLICA

SERVEIS A
LES PERSONES

3.
4.
5.

1.
2.
3.

TERRITORI

ACTIVITAT I
PROMOCIÓ
ECONÒMICA

Palafolls

4.
5.

Afavorir l’activitat amb
la instal·lació de camp de
petanca i taules de ping-pong
al parc.
Augment de la freqüència de
control policial.
Pla d’actuacions per reconduir
les ocupacions d’habitatges.
Instal·lació d’una càmera de
control d’accés a la rotonda.
Restructuració de la
freqüència de la L-5 per
millorar-ne el servei.

Participaicó i informació
periòdica d’actuacions.
Extensió de fibra òptica arreu
del territori.
Formació al ciutadà per
afavoir l’ús de noves
tecnologies.
Introducció d’un calendari
fsical adaptat als ciutadans.
Aposta decidida per
polítiques de bonificació
medi ambientals en taxes i
impostos (vehicles elèctrics,
brossa, etc).

Què volem per Mas Reixac?

Amb la gent de la
candidatura a Mas Reixac

Cada quatre anys tenim l’oportunitat de poder decidir
quin rumb pren el nostre ajuntament, quin projecte de
municipi volem i quines actuacions són més importants
dur a terme per tal que tots plegats tinguem una major
qualitat de vida.

ARA ÉS L’HORA
DE #MASREIXAC
SUMA’T AL REPTE

Des d’ERC Palafolls, tenim molt clar que aquest
proper diumenge 26 de maig tenim l’oportunitat
d’imprimir una nova empenta al nostre poble apostant
decididament per temes estratègics com l’educació,
les entitats, la qualitat en els serveis, la modernització
o la participació i la transparència, en resum, una
nova manera de fer que respongui molt millor a les
necessitats de la ciutadania.
El que us fem arribar ara representa aquelles accions
concretes que considerem que cal dur a terme per
corregir i millorar la vida dels veïns de Mas Reixac.
Es tracta d’una bateria de mesures concretes, que
hem anat copsant a partir de les aportacions vostres
i que apunten directament tant a les necessitats del
dia a dia, així com malauradament, a un conjunt de
propostes fruit d’una desatenció acumulada durant
molt temps.

FRANCESC ALEMANY
CANDIDAT A L’ALCALDIA

I la col·laboració de la gent de la plataforma de suport:

PalafollsERC
@ERCPalafolls
palafollserc
palafollserc@gmail.com
esquerra.cat/palafolls

Palafolls

