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Seguim creixent, però ho fem bé!

UN POBLE MÉS VERD 

l Potenciació de les àrees verdes urbanes i forestals.

l Conservar sòl forestal i agrícola.

UN POBLE QUE MANTÉ LA SEVA HISTÒRIA

l Aposta pel manteniment del Parc Agrari.

l Anella verda al voltant de la Colònia Güell.

UN POBLE DIVERS

Diversificar els usos per a potenciar la convivència entre diferents col·lectius i

sectors per a facilitar la cohesió social.

LA MOBILITAT INTERNA

l Avançar en el projecte d’enllaç directe de la Font del Murri (Can Via i

Cesalpina) amb la Via de Cornisa i peatonalització del carrer Padró. 

l Continuar el desenvolupament del PLA DE MOBILITAT de 2006.

l Incrementar la freqüència del Bus L76 a mitja hora.

l Estudi específic sobre la mobilitat de diferents àrees i col·lectius: dones,

joves…

Urbanisme
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LA MOBILITAT INTERURBANA

l Potenciar la mobilitat compartida (projecte shared car).

l Pressionar l’Entitat del Transport de l’Àrea Metropolitana per a aconseguir un

ferrocarril amb amb freqüència de metro (6 minuts); la construcció de la línia de

ferrocarril Castelldefels-Cornellà amb intercanviador a Molí Nou; allargament del

Trambaix fins a un intercanviador a Sant Vicenç-Quatre Camins; comunicar les

ribes dreta i esquerra del riu amb transport públic; i inclusió de Santa Coloma a

la primera corona tarifària.

l Nova sortida de Santa Coloma a la BV-2002 per Can Lluch.

l Enllaç amb Sant Boi per la nova Via de Cornisa amb ponts sobre les rieres,

vial desdoblat, carrils bici i passeig peatonal.

l Pressionar per a resoldre el problema viari a la rotonda de Sant Vicenç i de

Sant Boi i els enllaços amb les vies ràpides.

l Desdoblament parcial de la BV-2002 entre Sant Boi i Sant Vicenç.

CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

l Foment de la construcció sostenible (energies renovables, estalvi d’aigua…)

per a un poble ecològicament més responsable.
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