
Quim Oltra
Candidat a la presidència 
de l’EMD Bellaterra

10 propostes per anar per feina.

Anem  
per feina
Solucions
per Bellaterra

1. - Treballarem amb els responsables de la 
seguretat pública per millorar tant la seguretat 
com la sensació de seguretat de Bellaterra. La 
col·laboració entre entitats beneficia mútuament.
2. - Elaborarem un pla d’espai públic prioritzat per 
reparar, mantenir i embellir el paisatge urbà.
3. - Crearem diferents zones d’aparcament amb 
restricció horària a la  plaça del Pi i voltants.
4. - Pacificarem el trànsit de la BV-1414 juntament 
amb la Diputació, del camí antic de St. Cugat i de 
Pin i Soler. Restringirem la circulació de vehicles 
de grans dimensions i instaurarem camins 
escolars segurs.
5. - Aconseguirem l’assistència sanitària bàsica 
a Bellaterra. Dissenyarem i divulgarem un pla de 
salut específic per a Bellaterra.

6. - Consensuarem amb tots els veïns i veïnes 
qualsevol acció urbanística important. Establirem 
col·laboracions amb la UAB em matèria de cultura, 
mobilitat i habitatge

7. - Farem poble amb les entitats, escoles, comerços, 
les associacions de veïns i veïnes i els seus projectes.

8. - Farem de Bellaterra un nucli modèlic en 
sostenibilitat. Ampliarem i augmentarem la recollida 
selectiva i bonificarem a aquells que ho facin bé.

9 - Assolirem acords amb el Club Bellaterra 
per promoure l’esport entre els veïns i veïnes i 
revitalitzarem la zona esportiva del Turó.

10. - Governarem de manera transparent, garantint 
accés a la informació per part de la ciutadania i 
independència dels mitjans de comunicació públics.



Soc pare de 3 criatures i veí del Turó 
de Sant Pau des d’abans de caminar. 

Els darrers 4 anys he estat vocal 
de l’oposició a l’EMD, on he après 
molt, però alhora m’he adonat de la 
necessitat d’un canvi en la manera de 
governar. 

Estem farts de sentir a parlar de 
problemes, calen solucions.

I les tenim. Entre moltes persones hem 
elaborat un projecte que em sento 
honorat de liderar.

Un projecte que proposa solucions.

Un projecte que serà millor amb la 
teva aportació.

Un projecte que compta amb tu.

Presentació del
programa electoral

Dijous, 9/05/2019 - 18,00 h.
Centre Cívic, Plaça Joan Maragall

Quim Oltra
Candidat a la presidència de l’EMD

Consulta el nostre programa a
www.infobellaterra.cat


