Documents Zona Verda
1. Stop zona verda
Cartell anti zona verda per donar a conèixer la web, correu electrònic i xarxes
socials on ens coordinarem tots. Cal que estigui penjat en tots els establiments del
barri.
2. Manifest a signar
Manifest contra la forma com s’ha fet la zona verda i les solucions proposades
pels propis veïns. Document a imprimir i omplir per una sola cara. Hi caben 15
signatures. Per tal que les signatures siguin útils cal fer servir sempre aquest
formulari i no pas cap còpia alterada.

Zona VeRDa
+ 40% IBI
+ trànsit
+ contaminació
+ robatoris
+ lluny de tot arreu

Ribes Roges
– 40% aparcament
– clients
– estiuejants
– visites familiars
– seguretat

informa’t a
www.zonaverdavilanova.com
comunica’t amb
protesta@zonaverdavilanova.com
i al twitter amb
@zonaverda

Manifest Ribes Roges
campanya de signatures

Una zona verda que militaritza

L

’Ajuntament de Vilanova ha volgut solucionar un problema de trànsit i aparcament al
barri de Ribes Roges, però s’ha equivocat
en la forma de fer-ho i en comptes de solucionar
un problema l’ha creat. El barri de Ribes Roges
pateix, en efecte, una massificació durant els
caps de setmana de l’estiu i durant tot el mes
d’agost, des de fa molts anys, però mai ningú
ha pressionat per prendre cap tipus de mesura.
La zona verda és una iniciativa política sense
suport majoritari ni a la societat vilanovina ni al
barri de Ribes Roges.
Nom i 1er cognom

DNI

L

a zona verda ha empitjorat com mai s’ha
vist un problema que era suportable i puntual. Per tornar a una situació de normalitat
cal restaurar les places perdudes; cal respectar les necessitats de la ciutat i el barri; cal que
l’Ajuntament es responsabilitzi com a entitat,
a perpetuïtat, de les garanties que va oferir a
canvi de la zona; i cal un consens pel que fa a
les zones per a motos, carrils bici i ubicació dels
parquímetres. Qui diu estar al servei de la ciutat
hauria d’haver tingut en compte aquestes quatre
coses abans de posar-se a pintar.
veï
RR*

Signatura

* Marqueu amb una creu si sou de Ribes Roges. Només a efectes estadístics. Tothom pot signar el manifest.

