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El teu alcalde

Mé s  s erveis per als  joves 
Augmentarem la freqüència del bus diürn i faci-
litarem l’accés al transport nocturn. Ampliarem 
les franges horàries d’equipaments com ara la 
biblioteca.

15  h abi t atg es p úbl i cs 
Crearem 15 habitatges de lloguer i de compra 
al sector de la Costa en els propers quatre 
anys.

1.50 0.000 € de finançament extraordinari
Ens comprometem a aportar inversió d’altres ad-
ministracions per poder realitzar millores al muni-
cipi sense augmentar la pressió fiscal sobre les 
famílies (IBI) ni l’endeutament municipal.

La n ova p l aça Ca l ’A l t i sent  i  un  p ar c met r o polità
Crearem un nou espai públic de prop de 5.500 m2 
obert al poble, segur i sense cotxes per a poder 
passejar per un entorn natural.

Pres ervarem el  mosaic agrícola
Protegirem de manera especial el cultiu autòcton 
(cirerers, oliveres, garrofers...) i estudiarem la 
creació d’una IGP (Indicació Geogràfica Protegi-
da). Proposarem una gestió més eficient del bosc 
per millorar la seguretat del municipi davant del 
risc d’incendi.

Un a r esi dèn ci a p er  a l a  n o st r a g ent  g r an
Continuarem treballant per establir al nostre poble 
un servei que permeti que no calgui abandonar el 
municipi malgrat l’envelliment o la pèrdua d’inde-
pendència personal.



JUNTS FEM POBLE
Sant Climent de Llobregat

No imprimirem el nostre programa electoral, destinarem els diners a 
solidaritat
Des de Junts per Catalunya a Sant Climent de Llobregat hem optat per no imprimir 
el nostre programa electoral i destinar els diners (1.000 €) a la lluita contra el càncer. 
Podeu consultar el programa complet seguint el codi QR.

M i l l o r a del s esp ai s p úbl i cs a tot  el  mun i ci pi
Impulsarem la millora de l’accessibilitat i la su-
pressió de barreres arquitectòniques. Arranjarem 
carrers i voreres, formarem part del projecte Viles 
Florides i invertirem en els parcs infantils.

Junt s defi n i m el  S ant  C l i ment  del  fut ur
Establirem una partida econòmica per a posar 
en marxa els Pressupostos Participatius; farem 
un procés participatiu obert a tots els vilatans 
perquè puguin decidir com ha de ser el poble 
de les properes generacions, i crearem també 
el Consell d’Infància. #gosantcliment

Mé s  propostes per a la  nostra gent gran
Treballarem, per zones (Rodera, Hortets, Poble 
Sec...), en la creació d’espais d’activitat física 
per a gent gran i establirem classes setmanals 
en aquests punts per a la seva dinamització.

Ampliació dels equipaments
Promourem la creació de nous vestidors al poli-
esportiu municipal. Establirem un magatzem per a 
material municipal. Habilitarem portes d’emergèn-
cia al primer pis del Casal de Cultura, així com wifi 
oberta i gratuïta a les zones de la plaça de la Vila, 
Ca l’Altisent, poliesportiu i piscina municipal.

Pe r u n S ant C liment més cívic
Crearem uns espais d’esbarjo per a animals de 
companyia («pipicans») i aprovarem una orde-
nança de civisme i tinença d’animals. #santclicívic

A S ant C liment ,  no és no
Crearem un nou protocol d’actuació en cas de 
violència de gènere, actiu a diari i als actes fes-
tius, així com un «Punt Lila» de divulgació i preven-
ció, i formarem tècnics per a assistir les persones 
agredides.


