A l’atenció de l’Ajuntament d’Olesa;

insostenible

d’anys

anteriors,

ens

preocupa que es plantegi construir tant
Som persones que vivim i estimem

d’habitatge nou quan hi ha tants pisos

Olesa: algunes hem crescut jugant a

buits o inacabats, ens preocupa que es

pilota al carrer des de ben petites,

plantegi la construcció d’una ronda

d’altres hem arribat de molts indrets

nord que faci avançar el ciment i

diferents i hem arrelat en aquest poble;

l’asfalt

i fins i tot algunes de nosaltres acabem

preocupa perdre les zones verdes

d’aterrar, però ja estem enamorades

urbanes

de la vida i l’entorn olesà.

per macrourbanitzacions, ens preocupa
que

no

cap

a

Can

Llimona,

i
tinguem

ens

substituir-les
zones

verdes

o

Volem conservar la natura que ens

equipaments dignes per a totes les

queda, volem passejar tranquil·lament

persones, ens preocupa l’augment de

pels carrers i seure als bancs per xerrar

cotxes i els problemes de mobilitat al

amb el veïnat, volem que tothom tingui

poble, ens preocupa l’augment de

els seus espais i puguem conviure,

sorolls i contaminació i com pot afectar

volem jugar amb els més petits o poder

sobre la salut de les persones… i,

passejar amb els gossos sense que això

sobretot, ens preocupa que aquest

sigui un problema, volem tenir una

futur no el decidim entre tothom. Per

sanitat adequada o escoles públiques

això sol·licitem a aquest Ajuntament (i

pels nens i les nenes, volem serveis

a tots els partits polítics representats)

bàsics dignes per a tothom: volem una

que escolti les veus del veïnat i, encara

Olesa de totes, i la volem decidir

que no compartim la mateixa opinió

conjuntament.

entre totes, faciliti un espai per decidir
el futur col·lectiu i per tant, l’instem a:

I el futur passa, en gran mesura, per la
planificació urbanística que aprovarà

– Paralitzar

temporalment

l’Ajuntament properament (el POUM) i

l’aprovació definitiva del POUM.

que marcarà l’Olesa dels propers 20
anys; i això ens preocupa molt.

– Permetre una participació directa
del veïnat d’Olesa, amb una voluntat

Sense desmerèixer la feina feta durant

constructiva

per

tal

els darrers anys i reconeixent els

millorar l’actual proposta.

aspectes positius d’aquesta proposta,
ens preocupa que es plantegi altre cop
el

mateix

model

de

creixement

Moviment Veïnal d’Olesa

de

poder

SUPORTS ACTUALS
ASSOCIACIONS VEÏNALS (6)

A.V. Els Closos – Llac
AV. De la Rambla i L’Eixample
A.V. La Central – Olivera
A.V. Sant Bernat
A.V. Les Planes
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya - CONFAVC

ENTITATS I COL·LECTIUS (10)

Col·lectiu Feminista d’Olesa - COF
Unió Lliure de Treballadors/es - ULT
Comissions Obreres (olesanes afiliades) - CCOO
Plataforma Olesa es Mou – POEM
Colla de diables Custus Ignis
Marea Pensionista
Plataforma d’Afectades per la Hipoteca – PAH
Associació Contra el Maltractament Animal – ACAIMA
Plataforma en Defensa dels Serveis Públics
SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet

FORMACIONS POLÍTIQUES QUE HAN EXPLICITAT EL SUPORT (4)

C’s – Ciutadans
CUP – Candidatura d’Unitat Popular
Movem Olesa
Pirates

I MÉS DE 550 OLESANES SIGNATÀRIES QUE S’ADJUNTEN A CONTINUACIÓ

