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

5

Nom de la proposta
Millorar condicions
pàrquing públic

Nou títol

Descripció
Asfaltar el pàrquing públic que esta al cantó de l'estació de Bus, sempre queda ple de forats
i quan plou tot són basses i fang.
Condicionament i manteniment dels principals camins de la muntanya per tal de que siguin
fàcilment accessibles amb bicicleta. Camins principals com el "camí de Torroella a les Dunes",
"camí de les Dunes a Sobrestany", "camí de la muntanya Gran o "Transiberiana", camí de
l'Escala a l'Estartit"...

8
10,4
6,47,
60,8
1,82

10,4
6,47,
60,8
1,82

Arranjament dels camins
principals de la muntanya
per facilitar el pas de
bicicletes i vianants

Millorar
Caterina

carrer

Santa

Millorar carrer Fàtima

Es tractaria de realitzar una actuació inicial amb l'aportació d'una capa de material per tapar
sots i solcs de l'aigua i anivellar el terreny per després compactar-lo. Aquesta operació no té
un cost excessivament elevat, tot i que després, amb una periodicitat a decidir, caldria
realitzar un mínim manteniment (com amb els camis del pla.)
Millorar la vorera del carrer de Santa Caterina, ja que hi ha molts nens i nenes que hi passen
per anar a l’Institut o a l’escola i han de passar pel mig de la carretera, ja que la vorera està
en molt mal estat o és massa estreta. Solucionar els problemes d'accés de vianants a l'Institut
Montgrí (compatibilitzar vehicles privats, transport escolar i vianants).
Millorar la vorera del carrer de Fàtima, ja que hi ha molts nens i nenes que hi passen per anar
a l’Institut o a l’escola i han de passar pel mig de la carretera, ja que la vorera està en molt
mal estat o és massa estreta. Asfaltar i reparar les voreres del c. Fàtima, per què és un dels
carrers més transitats per accedir a la zona nord- oest de Torroella (Col·legi Guillem de
Montgrí i voltants)
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-

-

10,2
1,46,
47,6
0,74,
81,8
2
10,4
6,47,
60,8
1,82

Millorar carrer del Roser

Asfaltar el carrer Bellavista

11
Senyalització geogràfica
castell
i direccional,
pujada al Montgrí

Ampliar la vorera de manera suficient perquè permeti que els nens i les famílies puguin
accedir a l’escola caminant de costat, amb seguretat i comoditat, amb alguns arbres que
donin ombra.
Millora de la seguretat de vianants i vehicles a l'encreuament del c. Roser amb el c.
Verges i el camí del cementiri.
Fer una rotonda per enllaçar la circulació de vehicles dels tres vials, desplaçar els
aparcaments a l'espai que hi ha al costat del cementiri i construir una ampla vorera per a
vianants a cada costat d'aquesta rotonda. Aquesta proposta és necessària per donar més
seguretat als desplaçaments de vehicles i sobretot vianants a l'Escola Guillem de Montgrí.
Modificar les voreres, mantenint aparcaments i zones de càrrega i descàrrega. però fer
un carrer més atractiu.
La cantonada de Caja Madrid, que queda molt estreta.
Construir una esquena d'ase a l'alçada del pas de vianants dels davant del supermercat
DIA del c. Figueres que agafés l'entrada al c. Roser, ningú respecte l'actual pas de
peatons. És necessari per què algun dia passarà alguna de grossa i greu.

Sabem que hi ha una proposta per asfaltar el c. Bellavista (la part de baix del carrer) Doncs
proposaria asfaltar el carrer de la Ronda Pau Casals fins a la carretera..
Col·locació de direccional durant tot el recorregut dins del Montgrí indicant els punts d'interès
i els diferents indrets de la muntanya (castell, cau del duc, ermita, etc..) Col·locar de rètols
informatiu envers actituds no cíviques ( no embrutis, recull el teus papers , respecte el teu
entorn,
etc...
En el castell col·locar rètols d´ubicació geogràfica i informació dels punts o poblacions que
s'observa des de els diferents punts cardinals.
Objectius: protecció entorn, promoció de l’Empordà ( mitjançant la vista que es veu des del
castell), recorreguts segurs i controlats, promoció senderisme respectuós, segona fase de
continuació
espai
Montgrí.
Col·locar rètol en la zona de benvinguda en diferents idiomes on s'indiqui els diferents
productes comercials relacionats amb el Montgrí i les Medes que es poden trobar en el
diferents establiments del nostre municipi.
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14.B

15

17,9
3

18,4
4,57,
58,8
9,
22,
56

19,8
7

24

Reductor velocitat al carrer
Migdia

Fer accessible el cementiri
municipal

Habilitar vorera al carrer
del Safareig

Carrer Migdia cruïlla amb el carreró de la bàscula: Col·locació de coixí berlines per fer reduir
velocitat als vehicles que arriben a la corba. Es proposa aquest tipus de reductor per evitar
sorolls.
Caldria que a l'interior del cementiri hi hagués un pas adaptat per les persones que van amb
cadires de rodes. Actualment, amb la "gravilla" que hi ha és impossible que una persona amb
cadira de rodes hi pugui circular amb normalitat.
L'últim tram del carrer del Safareig, que va a parar al Passeig Vicenç Bou, és perillós pel
vianants perquè no hi ha vorera i a més a més els cotxes circulen molt ràpid. El desguàs del
c. Safareig cap al Passeig Vicenç Bou no té vorera a cap dels dos costats del carrer.
Seria una mesura de seguretat ciutadana construir-la (o com a mínim pintar-la com al carrer
Dr. Molinas) per la quantitat de trànsit rodat i de vianants que hi circula (dies de mercat, fires,
estiu,...)

Redactar un estudi de
possibilitats d'ús del
convent de les Clarisses
que tingui en compte la
possibilitat d'ubicar-hi:
alberg de
joventut,
Creació
o
habilitació espai juvenil i bucs
d'espai juvenil.
d'assaig musical.
Habiltar un local com a
viver
d'empreses
on
s'incentivi l'emprenadoria i Redactar un estudi de
la formació laboral. Centre possibilitats d'ús del
d'intercanvi
per
a convent de les Clarisses
emprenedoria, orientació i que tingui en compte la
sobretot
recursos possibilitat d'ubicar-hi:
tecnològics
un viver d'empreses.
Arreglar
les
escales
Les històriques escales que donen accés a la plaça de l'ermita de santa Caterina s'estan
d'accés a la plaça de santa
desmuntant. Falten esglaons i els que hi ha estan trencats. Aquest any es va arreglar el camí
Caterina
que ve de la Creu, però quan arribes a peu d'escales són impracticables.
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25,4
3,48,
83

31

Xarxa de carrils bici
Salvem
el
comerç:
Campanya
de
senyalització comercial

Ampliar la xarxa de
carril bici de Torroella
de Montgrí, així com les
seves instal·lacions, de
(fins a 75.000 euros es
faran les actuacions
previstes en el pla de
mobilitat)

A part també és promociona la salut i un transport ecològic
Hi ha molts trams dels carrils bici que no venen d'enlloc i no porten enlloc. Donar-hi continuïtat
a mesura que es disposi de pressupost.
Carril bici que permeti arribar a les zones escolars i a la zona esportiva, pols d’activitat on van
molts nens i nenes i on cal que puguin accedir amb seguretat amb els mitjans de transport
que ells utilitzen.
Creació de carrils bici, millora i augment dels aparcaments i habilitació d'espais disponibles
per l'avituallament dels usuaris de bicicletes al municipi.
Senyalització comercial, activitats,
Esperem doncs un millor comerç.

ressò

a

les

xarxes,

radio,

televisió

...

Tant a Torroella com a L'Estartit hi manquen instal·lacions esportives per ús "lliure" per
practicar esports tipus minibàsquet, minifutbol, handbol (o el que sigui) i aquesta mancança
s'està cobrint amb l'ús de les pistes de les escoles públiques del municipi (Guillem de Montgrí
o Portitxol) amb el desgast que això representa per unes instal·lacions pensades per ser
usades
per
nens
i
no
per
gent
de
totes
les
edats.

Pistes esportives
Esport Lliure per a tothom Torroella

La proposta seria començar per construir almenys tres petites pistes (per exemple dues a
a Torroella i una a L'Estartit) amb cistelles de bàsquet i/o porteries de futbito/handbol. El cost
total el desconec però no hauria de ser molt elevat si les instal·lacions no són massa grans...

32
Ampliació vorera c/ Garbí

El C/ Garbí és un itinerari habitual per anar a l'Escola Sant Gabriel, és molt estreta i com a
conseqüència moltes vegades els nens han de baixar de la vorera per poder passar.

33

36

40

Millora Parc Infantil Ronda
Pau Casals

Habilitar la vorera de la C31 que limita amb el Palau
lo Mirador

Millorar el Parc infantil de la Ronda Pau Casals, es posin més arbres, bancs i jocs pels nens.
(poc manteniment, només poda d'arbres si escau)
Al llarg de la Torre de les bruixes fins al Portal de Sta. Caterina (C-31), l´espai que limita amb
la paret del palau lo Mirador, no hi ha vorera. De fet, hi ha un petit pas entre carretera i pilones
de pedra, al mateix nivell que la carretera. Comporta un alt risc per la gent, així mateix, quan
plou també està plè de bassals. Es comenta que depèn de carreteres, o del Palau, però sigui
quina sigui la traba, crec que cal millorar la seguretat d´aquest punt tant concorregut.
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41,7
3,79

Habilitar
un
espai
municipal on es pugui
exposar
públicament
La casa de l'imaginari l'imaginari festiu de
festiu de Torroella
Torroella de Montgrí.

Construir un espai senzill però digne per ubicar tots els elements de la imatgeria festiva de
Torroella
(Gegants,
Drac,
Àliga,
capgrossos,
gegantó,
etc.).
Concretament seria una mena de cobert amb un ampli tancament de vidre de tal manera que
es
poguessin
veure
tots
els
elements
des
del
mateix
pati.
La ubicació seria l'espai que queda al pati limitat per la porta d'accés a la sala de la tina des
del pati i l'armari metàl·lic que hi davant l'entrada de la biblioteca. A l'oest hi hauria el mur alt
del pati (quedaria al fons del cobert) i a l'est (pati) hi hauria el gran tancament de vidre.
Això permetria dignificar i significar els diversos elements i permetre als vilatans i visitants
d'observar-los en un horari molt ampli i alhora poder-los exposar conjuntament amb panells
informatius sobre la seva història.

Reforma dels estudis de Ràdio Montgrí i reformulació del projecte de ràdio municipal,
mitjançant la seva professionalització, amb recursos tècnics i personal qualificat.
42

Reforma Radio Montgrí
Aquesta plaça actualment es troba força deixada. La zona destinada als jocs pels més petits
està limitada per un tancat de fusta que està en mal estat. Hi ha fustes trencades, forats pels
quals hi poden entrar gossos i fer les seves necessitats per on hi juga la mainada. No hi ha
porta per accedir a aquest espai. El terra està ple de forats que són un perill per tothom.

45

MILLORA
PLAÇA
SALVADOR ESPRIU

Estaria bé que el paviment d'aquesta zona fos tou com el que hi ha en altres parcs del poble.
Els jocs que hi ha s'haurien de netejar i desinfectar de tant en tant i incorporar de nous. Per
altra banda, la plaça té unes dimensions considerables en les quals s'hi podrien crear altres
zones de joc per nens d'altres edats. La zona de terra, que està al costat de la zona de jocs,
on actualment hi han uns gronxadors trencats, es podria pavimentar i fer unes cistelles de
bàsquet, per exemple... A la zona d'arbreda es podria fer un petit "pipican" perquè és un lloc
on hi acostumen anar els gossos i si es disposés d'aquest espai potser no trobaríem
deposicions en llocs no desitjables. També es podrien col·locar caixes nius i menjadores per
a ocells als arbres de la plaça. I finalment es podria incloure una taula de ping-pong fixa.
Per concloure la meva proposta, m'agradaria que es tingués en compte aquesta plaça per a
possibles esdeveniments de la Festa Major, espectacles infantils, concerts populars... La
plaça és un espai viu, un punt de trobada, on hi van petits i grans, i és una llàstima que
actualment estigui tan mal aprofitada i en tan pobres condicions.
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Desfibril·lador pròxim a les
escoles municipals

Els desfibril·ladors que hi ha actualment al municipi estan lluny de la zona escolar i
considerem que un espai on hi ha tants infants, hauria de tenir-ne un a prop per tal de poder
reaccionar
amb
rapidesa
en
cas
de
necessitat.

50
Polir pistes de bàsquet del
Parc Municipal del Guillem
de Montgrí

Les pistes de bàsquet estan en molt mal estat i algun usuari o infant podria fer-se mal, amb
les corresponents conseqüències que això podria comportar. Polint-les i fent una revisió a
l'estat de les instal·lacions, s'evitaria mals majors i disposaríem d’una zona de jocs més
segura i menys agressiva.

Millorar accés al pavelló
del Guillem

Millorar l'accés i la il·luminació del camí que porta al pavelló del Guillem evitaria col·lapses a
l'hora d'entrar i sortir els vehicles. I seria important habilitar un espai per poder-hi accedir a
peu. Si no es pogués ampliar, es podria fer d'un sol sentit i que tingués sortida a dalt de tot
del Carrer del Roser (darrera el Petit Montgrí).

51

52

53

59
66,6
7

Retolar els carrers i posar senyalitzacions per alertar els perills que es poden trobar els nens
i nenes que pugen sols a l'Escola municipal, donaria més tranquil·litat i confiança a les
famílies. Es tractaria, per exemple, de retolar als passos de vianants "mireu a la dreta", "mireu
a l'esquerre". Posar senyalitzacions de camins segurs per anar a l'escola i alertar de perills
Camins segurs a les que es puguin trobar els infants en el seu recorregut a peu des del centre del municipi a
Senyalització / indicacions escoles
l'escola
i
a
les
zones
esportives.
de seguretat
Fa temps que la comunitat de skaters de Torroella ens trobem patinant en un parc amb unes
Continuar
amb
les condicions pèssimes fins al punt que qualsevol dia algú s'hi podria fer mal. Ara tenim un
Remodelació skatepark
millores de l’Skate Park projecte de remodelació però ens falta pressupost per fer-ho.
de Torroella
Proposem que es millorin les instal·lacions de jocs infantils, i que es millorin parets, terra, etc
Jardins Revista Emporion
i pintar la tanca de fusta. Actualment, té aspecte degradat

Pintar de color groc les
baranes del Pont
69

Les baranes metàl·liques del pont del riu Ter s'estan rovellant, cal pintar-les per conservarles. Desitjo que quan s'hagi pintat no calgui reivindicar la llibertat dels presos, però estaria bé
que quedi aquest testimoni i homenatge als represaliats.
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Continuar
amb
el Les voreres de Torroella no estan preparades per circular amb cadires de rodes, les fem
projecte d'accessibilitat servir diàriament i és molt difícil transportar o sortir a passejar amb una persona gran que
de voreres
necessita cadira. És necessari per què cada vegada hi ha més gent gran amb cadira de rodes.
72

Voreres
Passar
el
cablejat
elèctric i de serveis per
les façanes al carrer del
Soterrament de cablejat Carme, tot el tram Soterrament de cablejat del c. del Carme per tal de millorar l'estètica urbana, soterrar el
del c. del Carme
possible.
cablejat de la llum i telèfon del c. Carme per millora imatge del municipi.

77
Fer un parc infantil de referència, on càpiguen diferents franges d'edat.
Tots sabem que actualment Torroella està creixent i hi ha una demanda latent pel que fa a
espais
infantils
i
punts
de
trobada
per
a
altres
edats.

Parc infantil de referencia

Espai infantil: zona de joc protegida, amb jocs psicomotrius, combinada amb zones verdes
per fer jocs i ombra i un ballat adequat.. Amb espai polivalent annex.

86

85

92

94

Passar
el
cablejat
elèctric i de serveis per
Soterrament del cablejat les façanes del màxim Passejar per aquest Torroella tant maca i mirar enlaire i veure tot tipus de cablejat elèctric
elèctric dels carrers dels de trams possibles de penjant desconcerta força i pot ser perillós quan bufa la tramuntana i cauen llamps durant els
de Torroella
carrers del municipi, fins oratges.
esgotar els 75.000 €.
Porta automatitzada d'obertura i tancament. Contenidors amb més capacitat i soterrats que
no malmetin l'encant del pati. Seients i bancs per mainada i adults, ja que és un espai
comunitari d'oci i esbarjo. Decoració de jardí, jardineres amb planta autòctona que requerirà
manteniment. Si els contenidors són soterrats, pot haver-hi també alguna paperera. També
pot haver-hi una font. Tendal amb estructura desmuntable per utilitzar-lo per protegir del sol
Pati de Can Quintana
Millores al pati de Can quan es fan actes i millorar la il·luminació.
Quintana
A uns quants carrers els convindria arreglar-los com es va fer a la Plaça de la Vila o al c. Ullà.
Arreglar carrers
Hi ha molts clots que s'hi van posant pedaços que duren molt poc.
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Arreglar la carretera sense
asfaltar de la plaja de la
103 Fonallera de la Gola
Inversió
socials

en

habitatge

Adequar amb material permeable i drenant el carrer de la plaja de la Fonallera de la Gola
Anar ampliant l'habitatge social. Davant la manca d'habitatge i augment de les famílies sense
recursos.

107

Il·luminació carrers
121

Millorar la il·luminació
dels carrers que es
considerin
prioritaris,
fins arribar als 75.000 Proposta de millora de l’enllumenat dels carrers, hi ha molts carrers que queden molt foscos
euros
i que els llums existents ...
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PROPOSTES NO ADMESES
Ref.

Nom de la proposta

3,4,23,
73,76,7
8,88,12
Piscina municipal
4

Descripció
És necessària per el poble per una millora tan esportiva com de
recuperació. Piscina petita pels nens que puguin fer natació i piscina gran
pels adults. Es pot integrar en el nou projecte esportiu.

Observacions tècniques per no
admissió

Supera l'import de 75.000 euros

Un "pavelló" per poder utilitzar obertament aniversaris ,carnaval, un cop al
mes, conjunts locals o dels pobles propers...amb una zona exterior tan
infantil com per el jovent, preferiblement no lluny del centre.
Espai polivalent: espai semicobert annex al parc infantil, on realitzar
activitats de patinatge, bàsquet, inclús per organitzar balls/concerts per als
6,86 "PAVELLO" infantil i juvenil joves del poble. Amb possibilitat d'adequar una cafeteria amb terrassa.
Supera l'import de 75.000 euros
Durant l'any 2018, l’Ajuntament ha executat
Les instal·lacions que té Ja seria hora de arreglar-ho, traiem les vaquilles però no arreglem els altres obres de millora al nucli zoològic de la
7 l'APDA fan pena
sofriments
deixalleria municipal gestionat per l'APDA.

Pèrgola
12,75 coberta

metàl·lica

Sovint ens trobem al municipi que s'han d'anular els actes, (rua Carnaval,
Carters Reials, dinars populars i fires) degut a les inclemències
meteorològiques. Si que és veritat que alguna vegada s’han emplaçat a
l’Espai Ter, però entenem que aquest equipament no està pensat ben bé
per
això.
En aquest sentit trobo la necessitat de tenir a disposició una pista coberta
que
satisfaci
aquestes
mancances.
Una pista amb estructura metàl·lica, coberta impermeabilitzada i un
enllumenat suficient. La seva funció a part de protegir de la pluja i també
del sol a l’estiu, seria optimitzar i augmentar els usos i les activitats que es
pista porten a terme al municipi, i en definitiva, per millorar la cohesió social del
sector.
Supera l'import de 75.000 euros
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13 Soterrar torres elèctriques

14.A

Protecció
vianants i
velocitat
Il·luminar
16 Montgrí

el

passos
reductor

Castell

A Passeig Vicenç Bou podem trobar torres elèctriques al costat de cases i
escombraries. Quan tenim una tempesta o tramuntana forta arriba alguna No es pot soterrar fins que no s'urbanitzi el
vegada a incendiar-se i tot.
pla urbanístic del sector.

Passos de vianants intel·ligents : Ubicar-los al carrer Bella vista cruïlla amb
c-31 i carrer Roser amb C-31. Aquesta senyalització passos de vianants
hauria de ser mitjançat senyalització lluminosa amb sensors de moviment i
de que només s'activessin davant la situació de pas d'un vianant. Són passos
de els quals pel volum de trànsit existent són molt perillosos com ja s'ha
demostrat.
La C31 no és competència municipal.
El Castell del Montgrí és un dels nostres principals referents com a municipi. És dins el Parc Natural. Les actuacions dins
del La proposta seria que es pugés il·luminar durant les nits i així donar més d'un parc natural tenen restriccions en
visibilitat a nivell turístic.
contaminació lumínica.

Asfaltar
el
carrer
20 Tramuntana de la Bolleria
Aquest carrer de la Bolleria està totalment trinxat i li caldria asfaltar-se.

Aquest asfaltatge s’ha executat durant el el
mes de maig de 2018.

habilitar un espai per
Per realitzar aquesta actuació caldria fer
l'associació sos cats, per
una concessió administrativa i es requeriria
exemple
a
l'antiga Habilitar un espai per l'associació sos cats, per exemple a l'antiga un manteniment. Per tant, no és només una
29 depuradora.
depuradora.
inversió.
Davant de l'Escola Sant Gabriel (Rda. Pau Casals) la vorera no té
Acabar la vorera davant continuació ja que hi ha un camp, proposem que s'acabi el tall de vorera La vorera de davant l'escola Sant Gabriel
l'Escola Sant Gabriel (Rda. que va de davant de l'Escola fins al parc Infantil, d'aquesta manera es forma part d'una propietat privada i està
34 Pau Casals)
facilitaria el pas dels nens i nenes i les seves famílies cap a l'Escola.
subjecte a una unitat d'actuació privada.
El Camí Carrer de les Dunes és un itinerari habitual per molt nens i nenes
i les seves famílies per anar a l'Escola Sant Gabriel. Urbanísticament
està
pendent
del
Camí- Carrer de les Dunes: Proposem que deixi de ser un camí de carro i s'arregli amb un asfaltat i desenvolupament d’una unitat d’actuació i
35 Asfaltat i voreres
voreres.
de les corresponents cessions.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE TORROELLA DE MONTGRÍ – L’ESTARTIT. VALORACIÓ TÈCNICA ÀMBIT TORROELLA

Si hi haguessin zones d'aparcament pròximes a l'escola, potser hi hauria
menys gent que accediria fins a davant dels centres escolars amb cotxe,
no hi hauria tant de caos a les hores punta i es reduiria el risc que això
comporta.

No hi ha parcel·les municipals públiques al
voltant. S'està executant un projecte dels
pressupostos
participatius
per
fer
aparcament públic (l'única parcel·la de
titularitat municipal és la que hi ha a la
Crear bosses d’aparcament en terrenys que admetin aquest ús propers a Ronda Pau Casals on s'està executant
Zones
d'aparcament les escoles, que permetin treure cotxes dels carrers d'accés i així alliberar zona benvinguda al Montgrí amb
49 pròximes a les escoles
espai perquè hi càpiga una ampliació de la vorera i un carril bici.
aparcament.).

61,62 Hort dels Agustins

Adequar l'espai de l'antic frontó i guarderia Estel Blau, en un parc i zona
verda pel poble. Amb l'enderrocament de la casa (Frontó), continuar
enderrocant el mur i crear una gran zona peatonal i infantil.
Actualment, el parc infantil està massificat, al costat nens jugant a pilota,
una pilota que s'escapa cap al trànsit dels cotxes, cotxes aparcats, sobre
els nens petits del cantó.(Ampliació de la Plaça d'Espanya / 1 d'Octubre)

No es pot actuar perquè és un espai privat
i zona verda. D'altra banda, no és de
competència municipal. (S’ha eliminat una
part)

Instal.lar un funicular para subir al Castillo de Montgrí. Hacer más útil el
Instal.lar un funicular para castillo. Tendrá un valor turístico para Torroella y Estartit. Se puede pensar
65 subir al Castillo de Montgrí en una explotacion externa y una tasa.
Supera els 75.000 euros
L'Associació Xibeques del Cau, com associació de dones de Torroella de
Montgrí, ens han vingut demanant acompanyament en diverses situacions
que s'han anat trobant dones del nostre municipi. es demana:
- Crear un grup de persones que estiguin disposades a fer aquest ajut.
- Primer el d'acompanyar, desprès crear empatia sobre la dificultat de
comprensió de la situació. Saber gestionar papers. Saber transmetre a
l'interlocutor la situació de la persona. Saber preguntar el perquè de les
coses que passen a la persona. Saber demanar un pronòstic. Disposar d'un
mitjà de transport. Saber on s'han d'anar a gestionar les coses. Assessorarse on calgui: ICD, Serveis Socials, Mossos d'Esquadra, CAP, Hospitals,...
Proposem un treballl en xarxes de les taules d'igualtat i la de la salut i No és una inversió
comptar amb la ciutadania en general. Fer un treball des de la ciutadania i
80 Projecte d'acompanyament per a la ciutadania.
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Todavia hay demasiadas personas que no se toman en serio el reciclaje,
por lo que si se permitiera multar a los infractores el medi ambiente lo
agradeceria.

No és una inversió

122 Locals tancats

Dinamitzar des de l’Ajuntament que els propietaris de locals a planta baixa
que estan tancats actualment, puguin ser destinats a ...

No és una inversió

123 Neteja contenidors

Els contenidors de reciclatge estan molt bruts, sempre. La meva proposta
és destinar una part d'aquests diners a l'empresa de ...

No és una inversió

91 Mejorar el reciclaje

Àrea de serveis i pernocta
per autocaravanes

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.

63

70,71,1
Jardineria ecològica
11

Contenidors
d'escombraries
soterrats
Estartit i en concret al c.
68,106 Enric Morera

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. Mesures alternatives a l'ús de fertilitzants /herbicides
(glifosat i altres). Tractament del sol, plantes adaptades, sistemes de regi
amb aigua regenerada, etc. Per coherència amb el Parc Natural
Aquesta proposta és necessària per què el nostre municipi forma part del
PNMMBT i cal que sigui coherent
No és una inversió
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 per exemple a l'Escala, fer plafons amb fotografies del nostre municipi.
Medes, riu, castell, ...

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

