PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE TORROELLA DE MONTGRÍ-ESTARTIT.
VALORACIÓ TÈCNICA - ÀMBIT ESTARTIT
PROPOSTES ADMESES
Ref.

Nom de la proposta

Nou títol

Descripció

Millores Platja. Dutxes,
rentapeus, lavabos i
2,115,120 mobiliari
INVERTIR
EN
REPINTAR TOTA LA
SENYALITZACIÓ
27 VIARIA DE L'ESTARTIT

Més lavabos i dutxes i que almenys un parell estiguin oberts (els lavabos) tot l'any. Fa 25 anys
que vinc de vacances a l'Estartit, tenim apartament i crec que fóra molt interessant aquests
renta peus a prop del passeig. Les dutxes de la platja gasten molta aigua i els peus són bruts.
Així estalviaríem aigua. Proposta de renovació del mobiliari i dutxes de la platja. S'adjunta
projecte de la Universitat Polit. de València d'on es podrien treure idees.
Repintar tota la senyalització horitzontal de l’àmbit de l'EMD, hi ha carrers que fa mes de 20
anys
que
no
s'ha
fet
cap
tipus
de
manteniment.
Si volem tenir un destí turístic decent aquest detalls son importants, no nomes la façana
marítima.

CREAR NOUS ESPAIS
DE PIPI CAN I PARC
PER
GOSSOS
A
28,108 L'ESTARTIT

crear nous espais en el nucli urbà per les mascotes, posar fàcil la tasca tant els que hi vivim
com als que ens visiten, la zona de la pineda es insuficient. Àrea on puguin fer les seves
necessitats, puguin córrer, fer un circuit i descansar. Que compti amb una font d'aigua i amb
bancs i ben tancada que els gossos no es puguin escapar. És necessari degut a que a l'Estartit
hi ha molts habitants amb gossos i a l'estiu no saben on anar amb els gossos. Hi ha molts
turistes amb gossos.

Trobar una ubicació
Ubicar l'antic far de la adient per l'antic Far
39,97 Meda
de la Meda.

30,54,55

Implementar un parc de
Street
Workout/Cal·listènia. Es
proposa al camp de
terra de l'Estartit

Street Workout / Cal·listènia és un esport que ha guanyat gran popularitat expandint-se per tot
el món. Les persones que practiquem aquest esport realitzem un entrenament físic i mental que
es pot desenvolupar a l'aire lliure sense necessitat d'usar peses. Un dels molts avantatges que
ofereix aquest esport és la no dependència de recursos econòmics i/o monitors esportius per a
poder practicar-lo. Tot el que es necessita és un terreny adaptat per aquestes activitats amb
barres, paral·leles i ganes d'entrenar.
Es pot exercitar tot tipus d'exercicis, des de bàsics fins a un nivell alt de dificultat.
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Adequació
i
accessibilitat a la platja
de l'Estartit. Des del
Passeig Marítim fins al
64 mar

Volia proposar l'adequació dels accessos a platja fent-los més accessibles per a tothom, com
mínim a una zona del passeig marítim fins al mar. A l'entrada al mar fora bo posar una
passarel·la amb passamà. D'aquesta manera guanyaríem en accessibilitat i tots podríem gaudir
de saludables banys de mar. També seria interessant habilitar una zona de descans amb
tumbones una mica més altes del normal.

Palmeres a la platja gran
90 de l'Estartit

Plantació de 150 palmeres tipus washingtonià robusta cada 5 m a la línia de pedres que
delimiten la platja . Fàcil manteniment i resistència a la sequera.

Zona esportiva Salats
(Skate Park) a l'Estartit

Caldria habilitar una zona esportiva lliure amb pista de bàsquet, futbol 7,...per permetre fer
esport a qualsevol hora...Aquesta actuació seria necessària per poder alliberar el pati de
l'Escola Portitxol i ampliar la zona esportiva de l'Estartit.

Comprar
escenari
retràctil
al
pavelló
100 poliesportiu de l'Estartit

Comprar escenari retràctil al pavelló poliesportiu de l'Estartit, per poder fer teatre, sempre
disponible.

102 Jocs de platja

Millorar els jocs a la platja. Millorar i engrandir els jocs pels més petits (davant el Miramar).
Aquesta actuació és necessària per donar més bona imatge al passeig marítim i a la platja.

99,
32(part)

104 Reflotem el Ter Vell

Neteja de plantes i dragatge per zones del Ter Vell, per tal de que quedin zones amb basses i
Fer un drenatge i illes amb plantes, canyes per nidificació d'ocells, per tal de que pugui recollir l'aigua de pluja
neteja del Ter Vell.
d'escorros de muntanya i de temporals.

Col·locar
algun
element
escultòric
que
serveixi
d'
Estàtua de sirena de atracció
turística.
Joan Abras - Monument Exemples:
sirena,
105 – 118 - font barca catalana
barca catalana.
Millorar el camp de
l'skatepark
de
Millorar els carrers o l'Estartit (fer el camp
millora del camp de més recte i canviar el
112 l'skate park
metall)
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PROPOSTES NO ADMESES
Ref.

Nom de la proposta

Resoldre el tema de les inundacions
del Municipi quan hi ha pluges
1 importants. Inundacions de Griells

Descripció

Observacions tècniques per la no admissió

Arreglar el que sigui necessari per tal que no s'inundin
els carrers de l'Estartit quan hi ha èpoques de pluges.
Sobretot la zona propera al passeig. Fa molta pena
quan plou i està inundat. Estaria bé fer algun camí que
arribés al riu i l'aigua potser marxaria o fer que tornés al
mar així no estaria inundat.

Aquesta proposta està associada al Torrent d'en
Planas. Aquest tema s'està afrontant actualment.
Ajuntament +ACA + Ports són els ens implicats.
Primer cal fer estudi d'inundabilitat, projecte
executiu d'obres i posteriorment, obres.

No és viable perquè urbanísticament cal fer les
Al cap de La Barra i carrer Pins fa almenys 30 anys que cessions corresponents i podria comportar un
Asfaltar carrers cap de La Barra i carrer no s’han asfaltat amb un estat lamentable inclús per expedient de contribucions especials aplicables
Pins que fa 27 anys no s han tocat
caminar.
als veïns.
9
Fer un pont per creuar el torrent d’en Planas (entre la
Platja gran i el port). Un pot senzill i econòmic però molt
pràctic. S'hauria de tenir en compte que no taponés el pas
de l'aigua, per tant que anés de costat a costat sense cap
pilar al mig. Suficientment alt perquè la màquina No és possible perquè està dins l'àmbit del PEP3
Pont peatonal accés al port des de la retroexcavadora pogués realitzar la neteja periòdica quan del Passeig de l'Estartit, i està previst al projecte
26 platja/pàrquing de la platja
s'hi acumula la sorra.
del passeig.
Escala inox a la zona del Molinet per facilitar que la gent
pugui entrar i sortir de l'aigua sense el perill que ara
comporta. Podria ser una escala fixe o be una que es
pogués desmuntar a l 'hivern.

37 Accessos al mar des de les roques

Al mateix temps també es podria buscar un lloc al llarg
del passeig del Molinet per accedir al mar en alguna zona
adient, formigonant una part accessible i col·locant una
passera de les que s'han tret del Nàutic ancorada al fons Aquesta actuació depèn del departament de
i que facilitaria entrar i sortir de l'aigua.
Costes de Madrid.
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Il·luminar una de les zones més emblemàtiques de
l'Estartit, just al final del passeig del Molinet i que ja s'ha
fet
esporàdicament
en
concerts.
No cal que estigui il·luminada tota la nit, simplement unes
hores estratègiques (per exemple de 10 a 12). El llum
utilitzat hauria de disposar de varies textures de fons
perquè no fos una cosa estàtica sinó que es podrien
38 Il·luminar la Bleda.
combinar diferents colors.
Soterrar els contenidors d'escombraries de les tres zones
que hi ha al c. Enric Morera sota l'aparcament de la
carretera de l'Estartit. Es podria fer per etapes. Completar
el tancament de contenidors de l'Estartit i com ja s'ha fet
68,1 Contenidors d'escombraries soterrats per exemple a l'Escala, fer plafons amb fotografies del
06 Estartit i en concret al c. Enric Morera nostre municipi. Medes, riu, castell, ...
És necessària una millor comprensió des d’un punt de
vista físic de l’entorn per a poder prendre decisions
consistents i amb criteri pel futur del litoral.

És dins el Parc Natural. Les actuacions dins d'un
parc natural tenen restriccions en contaminació
lumínica.

Contradiu plans municipals. A Estartit hi ha
problemes d'inundabilitat, els camions no estan
preparats per fer recollida de contenidors
soterrats

Per a dur a terme aquest estudi s’utilitzaria de punt de
partida dades meteorològiques i batimètriques
històriques. Amb aquesta informació es modelaria
l’entorn utilitzant mètodes numèrics per a poder
comprendre els afectes en diferents circumstàncies
d’onatge, transport de sediments o l’impacte d’una
estructura propera a la línia de costa.
Objecte d’inversió: L’estructura de l’estudi es
materialitzaria en la beca de doctorat realitzat en
cooperació amb una universitat com podria ser la
Universitat Politècnica de Catalunya, la qual ha
Estudi hidro-morfològic de la línia de demostrat interès en el perfil del candidat igual que en
84 costa des de l’Estartit fins a Pals
l’objecte d’estudi.

Ja hi ha estudis fets, l’àmbit d’estudi depèn
d'altres administracions (Costes i ports)
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96

95

98
101

109

110
113

114
116,
117

Fer algun camí que arribés al riu i l'aigua potser marxaria
Solucionar inundacions dels Griells
o fer que tornés al mar així no estaria inundat.
Uns 300 m abans d'arribar a la desembocadura del riu
Ter, proposo fer una passera de fusta sostinguda per a
vianants i bicicletes, així poder travessar el riu fins a la
banda de Pals. Aquesta actuació seria necessària per
donar accés a aquella zona des de la Gola i crear un nova
Passera peatonal al riu Ter
ruta de salut.
Fer un control als lavabos públics, que estiguin netes i
que no hi falti material. És important que fa molt mal
Lavabos públics a l'Estartit
efecte que estiguin mal conservats.
Camí de Ronda del Salt de l'Euga fins Camí de Ronda del Salt de l'Euga fins al Cap de la Barra,
al Cap de la Barra
per tal de poder tenir una bona perspectiva del poble.

No és de competència municipal, és competència
del departament de Costes de l'Estat

Per fer aquesta actuació es necessitarien
permisos de l'ACA. Supera pressupost

No és inversió, sinó manteniment.
Caldria una modificació del PGOU i una
declaració d’impacte. Supera pressupost.

Caldria fer una millora en el servei de neteja tant de
carrers com de contenidors. Sancionar als propietaris de
Millora neteja
gossos que deixen excrements en carrers, jardins,...
No és una inversió
Perros atados y ningun excremento en los camions.
Poner cubos de basura donde la gente va con los perros.
Aplicar la ley y dar multa. Educacion especialmente en la
Promover la tinencia responsable de urbanizaciones (Las Dunas es el peor) Prohibir las playas
los perros
tambien de invierno y los parques.
No és una inversió
Construir una passarel·la de fusta al
Aquest espai es considera com a perillós.
Molinet
Construir una passarel·la de fusta per la part del Molinet L'Ajuntament no ho pot promocionar
Que els llocs per passejar tinguin també importància, que
la gent pugui gaudir de l'Estartit sense que tot es port No és competència municipal. Depèn de Costes
Millores
esportiu i les seves instal·lacions.
de l'Estat
La biblioteca de l'Estartit d'ara és molt petita, fem la
Biblioteca de l'Estartit !Per què la que hi ha ara és molt La biblioteca de l’Estartit és un projecte que ja
Fem la Biblioteca de l'Estartit!
petita per les persones adultes.
s’està executant en l’actualitat.
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Rehabilitem l'antiga cabanya dels caçadors del Parc,
situada a l'antiga pedrera de la muntanya (dalt Torre
Ponsa) per poder donar-li un ús correcte net i
Rehabilitem la cabanya dels caçadors complementari als altres usos de les rutes del Parc Actualment, el PGOU no permet fer-hi cap
119 del Parc
Natural.
actuació.

Àrea de serveis i pernocta per
63 autocaravanes

70,7
1,11
Jardineria ecològica
1

La proposta és habilitar un espai municipal a Torroella
i/o l'Estartit com a pàrquing d'autocaravanes amb
serveis (aigua, llum, wifi,...) per atraure un turista que es
mou amb caravana i NO és usuari de càmping.
És un servei per atraure turistes amb poder adquisitiu
alt.
El cost no arriba als 100.000 € i es pot recuperar amb
taxes.

Aquesta actuació comportaria una concessió
administrativa o bé la contractació de personal,
per tant, no és únicament una inversió.

Proposem que el terme municipal sigui lliure de glifosat,
herbicida perjudicial per a la salut, juntament amb això,
proposem el desenvolupament d'un programa alternatiu
de jardineria ecològica que tingui en compte la
composició del sòl, les plantes idònies pel nostre
ecosistema
i
el
reg.
e
Aquesta proposta és necessària per què el nostre
municipi forma part del PNMMBT i cal que sigui coherent És un canvi de sistema, no és una inversió

