PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS VILOBÍ D’ONYAR

PROPOSTES VÀLIDES QUE ES
PRIORITZARAN AL TALLER PARTICIPATIU
Les propostes que es presenten a continuació són tècnica i
econòmicament viables, són legals i no contradiuen els
plans municipals aprovats, fan referència al capítol
d’inversions, no són ajuts i subvencions a entitats i/o
col·lectius, i cap d’elles supera els 25.000€ (és a dir,
compleixen totes les normes del procés).
Aquestes propostes seran prioritzades al taller participatiu

realitzarà el proper dimecres dia 7 de
juny a les 20:00h a Can Roscada. Els ciutadans
que es

que assisteixin al taller escolliran les propostes que
passaran a la fase final de votació. Tots i sou convidats!
Posteriorment, les propostes que hagin estat prioritzades al
taller es valoraran econòmicament amb detall per tal que
puguin ser votades després de les vacances d’estiu.

Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

ÍNDEX
1.- EQUIPAMENTS (pàg.3)
1.1.- Equipaments esportius (pàg.3)
1.2.- Equipaments educatius (pàg.7)
1.3.- Equipaments culturals i socials (pàg.9)
1.4.- Altres equipaments (pàg.10)

2.- VORERES, CARRERS, ENLLUMENAT, SENYALITZACIÓ I
CONTENIDORS (pàg.11)
2.1.- Camins segurs i entorn de l’escola (pàg.11)
2.2.- Passeig/AV de la Crossa (pàg.13)
2.3.- Camins i carreteres (pàg.14)
2.4.- Accés al CAP (pàg.15)
2.5.- Altres voreres (pàg.16)
2.6.- Senyalització (pàg.17)

3.- ZONES/ESPAIS VERDS, NATURALS I FONTS (pàg.19)
4.- ALTRES: mascotes i cultura popular (pàg. 23)

Nota: L’apartat “categoria (€)” que apareix a totes les propostes d’aquest àmbit
fa referència al seu cost estimat aproximat, el qual s’ha dividit en tres
categories, a saber, “petita” (inferior a 8.000 €), “mitjana” (entre 8.000€ i
15.000€ i “gran” (més de 15.000€ però no superior als 25.000€).
Les propostes que es prioritzin al taller, i que per tant passin a la fase final de
votació, es pressupostaran amb més detall per tal que puguin ser votades
després de l’estiu.
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

1.-EQUIPAMENTS
1.1.- Equipaments esportius
PISTES DE PÀDEL
(s’han recollit 2 propostes similars)
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació

Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

1.- Pistes de pàdel
2.- Pista de Pàdel
1.- Esports alternatius al futbol al poble
2.- Fomentar i donar la possibilitat de realitzar un esport
que te un gran nombre d’aficionats
1.- Construir unes pistes de pàdel (exemple 1 individual i 2
de dobles) en un dels camps d’entrenament de terra de
futbol (a la zona del CAP). Altres municipis.
2.- Fer una o dues pistes de ciment, ja que segurament el
seu manteniment seria el mes econòmic
1.- Un camp de futbol de terra
2.- A qualsevol dels tres municipis. Pot esser que els
terrenys on actualment es practica el futbol tendiren també
espai suficient per aquestes instal•lacions
Equipaments esportius
2i8
GRAN
L’únic terreny públic adequat del qual disposa l’ajuntament
per poder realitzar aquest equipament és can Terrer. Tenint
en compte la limitació pressupostària de 25.000€ només es
podria fer una pista, ja que fer-ne més d’una superaria el
pressupost màxim del procés.
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

SKATE PARC
(s’ha recollit 5 propostes similars)
Títol

Necessitat

Descripció

Ubicació

Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

1.- Pista Skatepark
2.- Park de skate
3.- Skatepark
4.- Skatepark
5.- Pista de patinatge i skate
1.- Fomentar i donar la possibilitat de realitzar una practica
esportiva a molts seguidors compresos entre edats molt
diverses
2.- No anar tant lluny per practicar esports
3.- Tenir una zona on practicar esports urbans sense perill
per propis i tercers, no molestar i fer-ho amb seguretat
4.- Un parc per a qui li agradi saltar i anar amb patinet i
bicicleta
5.- Poder patinat tranquil·lament sense molestar, ni que et
molestin jugant a futbol i/o bàsquet
1.- Fer una pista amb el màxim de obstacles, tants com
permeti el pressupost
2.- Es molt senzill, consisteix en un park de skate amb unes
quantes rampes per saltar...
3.- Volem un skatepark per poder anar amb els nostres
patinets, bicis o monopatins a fer salts.
Ens agradaria que tingués rampes, baranes i bancs per a
descansar.
4.- Parc especial de rampes per patinets i bicicletes de
salts. Per poder disfrutar sense molestar a ningú.
5.- Pista de patinatge i/o skate d’ús exclusiu i exterior
1.- A qualsevol dels tres municipis. Pot esser en el poble on
hi hagués mes possibles practicants
2.- Can Terrer
3.- Al costat del camp de futbol o a la plaça del Pla
4.- A prop d’algun altre parc, per exemple, la plaça del Pla
5.- Vlobí
Equipaments (esportius)
16, 33, 68, 94 i 99
GRAN
Aquest equipament s’ubicaria o a Can Terrer o al camp de
futbol
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

CAMP DE FUTBOL
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)

COMENTARI

Camp de futbol Sant Dalmai
Un lloc per jugar a futbol pels nens i nenes que viuen aquí
o hi vulguin venir a jugar
Crear un camp de futbol al poble de Sant Dalmai, per no
haver-se de desplaçar a Vilobí, Can Tarre o les fonts de
Salitja. Es podria fer a la plaça països catalans, zona
pavelló, altre costat carretera de Santa Coloma.
Sant Dalmai
Equipaments (esportius)
48
PETITA
S’instal·larien 2 porteries a la urbanització Can Teixidor.
S’aprofitaria la zona verda i per tant no caldria pavimentar.
Aquesta proposta no es pot fer a la plaça dels Països
Catalans donada la seva pendent (no apte per un
equipament com aquest)

VITRINA DE TROFEUS AL PAVELLÓ
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Categoria (€)
COMENTARI

Vitrina pavelló Vilobí
Ens agradaria tenir una vitrina per poder posar les copes,
trofeus, equipacions, etc, de CB Vilobí
Una vitrina de vidre amb el logo del CB Vilobí, amb
estanteries i a poder ser tancada dins el pavelló
Pavelló
Equipaments (esportius)
MITJANA
La vitrina no seria d’ús exclusiu del CB, sinó que podría ser
utilitzada per tots els clubs i entitats esportives del poble
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

PARC DE SALUT
(s’han recollit 2 propostes similats)
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

1.- Parc de salut per a la gent gran
2.- Parc de salut perquè la gent gran pugui fer gimnàs
1.- Poder fer exercici físic la gent gran amb aparells de
gimnàs adequats
2.- Poder fer exercici la gent gran de la nostra urbanització.
Parc de salut + zona de gronxadors per la mainada
1.- En un espai reservat com a zona verda fer-hi un parc de
salut i també estaria bé posar-hi alguns gronxadors per a la
mainada.
2.- Poder fer exercici la gent gran de la nostra urbanització.
Parc de salut + zona de gronxadors per la mainada
1.- Urbanització Can bells
2.- Urbanització Can bells
Equipaments esportius
82 – 85 i 84
MITJANA
Ja hi ha 2 parcs de salut al poble; un a Sant Dalmai i un a
can Ferrer Pagès. El nou parc que es proposa s’hauria de
fer a la zona de can Terrer

BICICRÒS
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codo intern
Categoria (€)
Descartada (motiu)

Camp de bicicrós
Espai per gaudir d’un circuït de bicis en algun terreny
habilitat del municipi.
Tenim pavellons i camps de futbol, però estaria bé donar
sortida a altres esports del poble per al jovent, a més tenim
entitats que promouen la bici
Vilobí d’Onyar o algun camp proper del municipi
Equipaments (esportius)
59
MITJANA
La ubicació d’aquest equipament seria a can Terrers
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

1.2.- Equipaments educatius

MILLORA DEL PATÍ ESCOLA JOSEP MAGRENYS
(S’han recollit 2 propostes similars)
Títol

Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi Intern
Categoria (€)
COMENTARI

1.- Redacció d'un projecte de millora del pati de l'escola
Josep Madrenys
2.- Millora del pati d’infantil de l’escola
1.- Actualment el pati de l'escola Josep Madrenys està en
unes condicions molts dolentes, no només el terra està
molt deterioritat sinó que no existeix un projecte de patis ...
el pati és un espai que no motiva el joc.
2.- Reformar les estructures de joc del pati i adquirir-ne de
noves
1.- Elaboració d'un projecte que faci un estudi de les
possibilitats que pot tenir el pati per millorar-lo, no només a
nivell físic, sinó a nivell conceptual. El projecte hauria
d'incloure una part participativa, on els alumnes poguessin
manifestar les seves inquietuds i necessitats. No s'ha
d'oblidar que el pati és per ells i per tant ha de ser un
projecte útil i que si després es desenvolupa (sigui per
fases o de cop) es faci complint amb l'objectiu principal que
es elaborar un projecte de patis que es cregui l'escola i els
alumnes ho vegin com una millora.
2.- Des de l’educació infantil he creat un nou projecte de
pati i tenim la necessitat de reformar i ampliar les
estructures de joc actuals: trenet, caseta i sorrall i
d’adquirir-ne de noves i homologades: muntanya de rodes,
circuït de troncs, taules d’experimentació, etc. Així el patí
serà més interactiu i educatiu
Escola Josep Madrenys
Equipaments (educatius)
13 i 45
PETITA
L’elaboració d’un procés participatiu no entra dins del
capítol d’inversions però el podria fer la mateixa escola.
Tenint en compte que els patis de les escoles són de
competència municipal l’ajuntament es podria encarregar
d’assumir el cost de la reforma que es derives del procés
participatiu (que faria la pròpia escola) amb un pressupost
aproximat d’uns 8.000€
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

ASCENSOR ESCOLA JOSEP MADRENYS
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)

Fer arribar l'ascensor de l'escola al segon pis
L'ascensor de l'escola no arriba al segon pis
Realitzar l'obra necessària per fer arribar l'ascensor de
l'escola al segon pis de l'escola
Escola Josep Madrenys
Equipaments (educatius)
14
GRAN
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

1.3.- Equipaments culturals i socials
MILLORES TEATRE SAGRERA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)

Millores al teatre can Sagrera
Millorar l’accés al pis dels camerinos i millores generals al
teatre
Posar una barana a l’escala que va des dels passos
perduts al 1er pis
Col·locar la barra dels focus electrificada al lloc correte
(més enlaire i més endavant)
Arreglar el sostre de la caixa escènica per tal que
insonoritzi de l’exterior (quan plou molesta molt)
Posar una cortina negre per poder reduir la profunditat de
l’escenari per quan s’hi fan conferències o similars
Teatre can Sagrera
Equipaments (socials, culturals)
90
GRAN

AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA
(4 propostes idèntiques recollides)
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

Ampliació de la Biblioteca Municipal
Falta d’espai per a nous llibres i falta d’espai per poder fer
deures o treballs
Poder exposar el fons de què disposa la biblioteca, atendre
un major número d’usuaris i més qualitat del servei
Condicionar el 3er pis de Can Roscada com a sala infantil i
despatx. Caldria fer el projecte i l’execució de les obres es
podria fer en diferents fases, ja que el cost superaria els
25.000€
Condicionament del 3er pis de can Roscada, comunicat
amb l’espai actual, per a un despatx i la zona infantil.
Dues fases: 1er zona infantil i 2on despatx o viceversa
Si es té previst per a més endavant una biblioteca que
compleixi els estàndards exigits, el 3er pis es trobaria
arreglat per a qualsevol altre ús.
Habilitar l’últim pis per ampliar les dependències
Biblioteca
Equipaments (socials, culturals)
88, 93, 98 i 100
GRAN
Amb el pressupost del qual es disposa aquest procés de
participació només es podria acondiciar l’espai com a sala
infantil
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

1.4.- Altres equipaments

MILLORES AL CEMENTIRI MUNCIPAL
(4 propostes idèntiques recollides)
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)

Mejora del estado del cementerio municipal
Mejorar y renovar el aspecto físico del cementerio de Vilobí
Pintar todo el interior ya que todas las paredes stán
negras y feas por la humedad. Poner un par de bancos
para sentarse y poner flores ornamentales para hacer que
sea un lugar bonito y acogedor.
Rebozar las paredes y pintar paredes de ninchos viejos
Hacer lugar acogedor como culto a los seres fallecidos
Cementerio de Vilobí
Equipaments (altres)
86, 87, 89 i 92
GRAN
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

2.- VORERES , CARRERS, ENLLUMENAT, SENYALITZACIÓ, I
CONTENIDORS
2.1.- Camins segurs i entorn de l’escola
CAMÍ SEGUR A L’ESCOLA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

Camí segur per anar a l’escola
Poder passar amb cotxet o cadira de rodes pel carrer Sant
Josep i rampes a totes les voreres dels passos de vianants
La proposta consisteix en modificar alguns trams de
voreres per permetre la mobilitat al centre del poble de les
persones que van amb cadira de rodes o cotxets infantils, i
alhora incentivar els comerços a canviar els escalons que
tenen davant la porta per rampes
Al centre de Vilobí, Salitja i Sant Dalmai
Voreres, carrers, accessibilitat
3
GRAN
El carrer Sant Josep necessitaria una reforma integral que
supera els 25.000€. El que es proposa és condicionar 7-8
passos de vianants estratègics i fer-los accessibles (Vilobí,
Salitja i Sant Dalmai)

PAS DE VIANANTS A L’ESCOLA
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

Pas de vianants escola i/o vigilància escolar
Resoldre la perillositat pels escolars al travessar el
c/Boades per anar a l’escola a les hores punta (mati,
migdia i tarda). Hi ha molts cotxes aparcats i els petits que
hi travessen no són visibles pels conductors. És un perill
Proposo fer un pas de vianants al c/Boades a l’alçada del
Santa Margarida. També es podria posar un vigilant
municipal a les hores d’entrada i sortida de l’horari escolar
per tal que regulés el pas de la mainada.
Boades amb cantonada Santa Margarida
Voreres, carrers, accessibilitat
46
PETITA
La proposta relativa al vigilant no forma part del capítol
d’inversions.
Es faria un pas de vianants accessible a l’entrada de
l’escola pel carrer Bernat Boadas
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

ARRANJAR EL CARRERÓ DE L’ESCOLA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Codi intern
Categoria (tema)
Categoria (€)

DIGNIFICAR UN TROSSET DE CARRER
Acondicionar un tros de carrer on hi circulen famílies a diari
El tros de carrer que va des de la porta de la cuina de l'
escola fins a l' entrada de la mateixa escola té un terra en
molt mal estat, caldria asfaltar-lo de nou i es podria
aprofitar per donar una mica de vida a aquest lloc de pas
permetent que el jovent del poble (sota supervisió) pogués
decorar la paret de l' escola amb dibuixos, grafitis...
Tros de carrer del costat de l' escola
31
Voreres, carrers, accessibilitat
GRAN
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

2.2.- Passeig/AV de la Crossa

ARREGLAR UN TRAM DEL PASSEIG DE LA CROSSA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

Arreglar carrers
En el passeig de la Crossa, justament davant del bloc de
pisos dels números 19-21 cada vegada que plou la vorera
queda inundada amb bases molt gran. S'hauria d’arreglar ja
que els dies de pluja no es pot passar per allà.
Vilobí d’Onyar
Voreres, carrers, accessibilitat
21
GRAN
Arreglar el tram comprès entre la travessia Joan Maragall i
plaça Caterina Albert

FER PASSOS DE VIANANTS ACCESSIBLES AL PASSEIG DE LA
CROSSA
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Categoria (€)
COMENTARI

Millorar voreres
Fer rampa a les voreres, davant dels passos de zebra,
perquè siguin accessibles per a cotxets i persones amb
cadira de rodes. Per ex. Ps. De la crosa.
Fer rampa a les voreres, davant dels passos de zebra,
perquè siguin accessibles per a cotxets i persones amb
cadira de rodes. Per ex. Ps. De la crosa.
Vilobí d’Onyar
Voreres, carrers, accessibilitat
GRAN
Es farien aproximadament 7 passos de vianants
accessibles
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2.3.- Camins i carreteres

TAPAR FORATS DE LA CARRETERA DE SALITJA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Codi intern
Categoria (tema)
Categoria (€)
COMENTARI

Carretera de Salitja
El mal estat de la carretera des de la recta de Sant Dalmai
a Salitja
Com a mínim tapar els innumerables forats que hi han en
tota la carretera.
Salitja
22
Voreres, carrers, accessibilitat
MITJANA
El projecte per arreglar la carretera des de Can Formiga
fins al nucli de Salitja així com la de Can Bes i fins arribar a
la carretera de Vilobí ja està adjudicat i els treballs ja estan
iniciats. Es poden tapar alguns forats (blandons) en el tram
des de Can Fromiga a la recta de Sant Dalmai.
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2.4.- Accés al CAP

VIAL PROTEGIT PER ANAR AL CAP
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

Vial protegit
Vial (en el camí pe-terra o la carretera) per anar de Vilobí al
dispensari sense perill d’atropellament
Hi ha cotxes i camions que passen molt ràpid i la gent gran
no té molt de temps per posar-se a un costat de la
carretera o camí i passen els vehicles molt a prop.
Voreres, carrers, accessibilitat
51
PETITA
Es marcaria un carril peatonal al carrer Girona o a l’altra
banda del riu

ARBRES A L’ACCÉS PER ANAR AL CAP
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

Plantar arbres i fer un bon camí fins al CAP
Sobretot a l’estiu anar de visita al metge es agafar una forta
insolació. Caldria fer arbres des del pont de fusta fins al
CAP.
Plantar arbres, a ser posible plataners des del pont de fusta
fins al CAP
Des del pont de fusta dins al CAP
Voreres, carrers, accessibilitat
80
PETITA
Els arbres es plantarien en les zones on tècnicament sigui
possible
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2.5.- Altres voreres
VORERES SANTA MARGARIDA
Títol
Necessitat
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

Voreres
Acabar les voreres que estan a mig fer (carretera de Santa
Margarida) i repassar les fetes (trencades)
Voreres, carrers, accessibilitat
70
GRAN
La proposta passaria per repassar les voreres trencades.
Acabar les voreres que estan a mig fer no és competència
municipal perquè és propietat privada.

ARREGLAR VORERES AL CARRER EMPORDÀ
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

ILUMINACIÓ I ARREGLAR VORERES AL CARRER
EMPORDA
Ja que en aquest carrer hi ha el cassal de jubilats i passa
molts gent gran, faria falta mes il·luminació i arreglar
voreres. Motiu: malauradament, una dona va ser
atropellada, mes d'una ha caigut per culpa del mal estat de
la vorera i no serà l'ultima si no hi posem solució.3;32
Posar mes faroles i arreglar voreres
C/empordá
Enllumenat
11
GRAN
S’està realitzant un projecte de canvi d’enllumenat integral
de tot el municipi el qual es licitarà aquest any. La vorera té
una part inclinada que és perillosa i que fa més estreta la
part útil de la vorera.
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2.6.- Senyalització
INFORMACIÓ DE LES CASES DE PAGUÈS DEL MUNICIPI
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Codi intern
Categoria (tema)
Categoria (€)
COMENTARI

Data i nom de la casa de pagès
Informació dels noms de les cases de pagès del municipi
Posar indicadors a l’entrada del carrer de la masia amb una
mica d’història i no perdre la riquesa cultural.
76
Senyalització
GRAN
Caldria fer-ho amb el consentiment dels propietaris, donat
que no tothom hi estaria d’acord.

PLAQUES INFORMATIVES DELS LLOCS MÉS EMBLEMÀTICS I
TURÍSTICS O DE POTENCIAL TURÍSTIC DEL POBLE
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)

Plaques explicatives
Tenim moltes cases de turisme rural i la gent que ve al
poble donen una volta i aviat s’ha acabat. Amb plaques
explicatives donaríem a conèixer els nostres pobles.
Identificar, datar i petita explicació de monuments cases,
locals i història dels llocs significatius del municipi.
Engalanar-ho amb plaques in situ.
Quan passegis pels pobles poder-te informar dels llocs que
estàs visitant.
També estaria bé posar-ho petits fets històrics que hi hagin
passat
Llocs singulars del municipi
Senyalització
77
GRAN
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PINTURA HORITZONAL A LA PLAÇA CATALUNYA I AL CARRER
BERNAT BOADA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

Plaça Catalunya i carrer Bernat Boada
Pintura horitzontal en general de la senyalització viària
Pintar aparcaments i en general tota la senyalització
horitzontal fer una part zona blava i un aparcament per a
minusvàlids i un per a càrrega i descàrrega
Plaça Catalunya
Senyalització
60
PETITA
La càrrega i descarrega i l’aparcament per minusvàlids cal
que vagi acompanyat d’un estudi de tot el municipi sobre
aquest tipus de zones.
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

3.- ZONES/ESPAIS VERDS, NATURALS I FONTS

ZONA BARBACOA A SALITJA O SANT DALMAI
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)

Barbacoa
La possibilitat d’ habilitar un espai per trobar-se amb els
amics i organitzar barbacoes
Condicionar una zona verda del municipi. Al costat del
cementiri de sant Dalmai. O la zona desbrosada a mitja
recta de sant Dalmai al costat de l’Onyar. Posar unes
taules amb bancs i barbacoes amb apaga espurnes
A Salitja. O sant Dalmai
Espais i zones verdes
32
MITJANA

INSTAL·LAR UN POU PER TENIR UNA FONT A LA ZONA DE LES
FONTS
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

Aigua del molí (bassa de les fonts)
Aigua de les fonts que si corre no queda feta malbé
Proposo fer un pou proper i que no es depengui de una
altre persona. El pou pot tenir un preu de 3.500€-4.000€
vestit amb ferro (si pogués ser de plàstic seria molt més
barat)
Paratge de de les fonts
Espais i zones verdes
52
PETITA
El cost de l’actuació seria d´uns 8.000€ perquè cal afegir-hi
la instal·lació de la maquinària
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

INSTAL·LAR MOBILIARI URBÀ (PAPERERES, BANCS, ETC) A LA
ZONA DE LES FONTS PER DISPOSAR D’UN ESPAI DE REPÒS
(s’han recollit 2 propostes similars)
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació

Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)

1.- Bancs, papereres i hamaques (les fonts)
2.- Deixalles
1.- Descansa quan es passeja (especialment la gent gran).
Espais per a prendre el sol.
2.- Tenir més net el nostre entorn natural
1.- Fer espais de descans al llarg del recorregut de les
fonts, per asseure’ns i estirar-se (bancs més amples i llargs
sense respaldo, com si fossin en una piscina. Serveixen
tant per seure com per estirar-se.
2.- Cada vegada la zona verda i concretament, Les Fonts
de Salitja, està sent visitada per més públic i això comporta
, més deixalles...Crec sincerament que falten més
escombraries a la zona, tan a la zona de pic-nic com a la
zona del Molí (davant entrada aprox.).
Fonts de Salitja als laterals del camí de ponts. Al darrera
del molí (camí darrera ànecs)
També s podria fer en algun espai de l’onyar a sobre la
resclosa. Als camins de Vilobí- Salitja-Sant Dalmai
Places, parcs, zones verdes
56 i 25
PETITA

INSTAL·LAR 4-6 PAPERERES A L’ENTORN DE L’ANELLA DE VILOBÍ
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

Més papereres
Facilitar el mantenir netes les zones on es pot anar a
passejar o a caminar, com l' anella de Vilobí, Les Fonts de
Salitja.
La gent que tenim gos hem d' anar una bona estona amb la
bossa amb excrements a la ma fins que es troba una
paperera. També es poden veure bosses de patates,
plàstics de bolleria, ampolles, llaunes... per terra.
Augmentar el nombre de papereres.
Anella de Vilobí, zona de Les Fonts
Papereres
30
PETITA
Caldrà estudiar bé la posició de les noves papereres tenint
en compte que la seva recollida s’ha de fer a peu.
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

INSTAL·LAR MOBILIARI URBÀ (BANCS, PAPERERES I UNA FONT) A
LA ZONA DE LA CROSSA
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)

Passeig al volcà – espai descans la creu
Quan passegem tenim set i els grans no poden descansar.
Refrescar-nos a l’estiu. Els nostres camins són com els
nostres carrers del poble.
Un o dos bancs resistents a la climatologia
Una paperera
Una font d’aigua (hi ha una boca d’aigua passat cala
Celestina, abans pujadeta. Hi ha una tanqueta d’aigua a
dins can Costa. Es veu per la valla, des de la creu)
La creu – Volcà la Crossa
Places, parcs, zones verdes
102
PETITA

INSTAL·LAR BANCS I PLANTAR ARBRES A LA PLAÇA VEÏNAT DE
CAN TEIXIDOR
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)

Estructures d’ombra o plantar arbres frondosos + bancs
que permetin conversar
Fa molt de sol a l’estiu i no s’hi pot estar. Els bancs en filara
i separats com ara, no permeten fer espais de relació
veïnal.
Posar bancs a dins dels parcs infantils per vigilar d’aprop
als nens.
Posar estructures per ombra o arbres a l’espai dels bancs.
Fer conjunts de bancs aprofitant els que hi ha
Sant Dalmai, plaça veïnat can teixidor.
Places, parcs, zones verdes
57
PETITA
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

INSTAL·LAR UNA FONT A LA PLAÇA NOVA
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)

Font d’aigua a la plaça nova
Col·locar una font d’aigua potable a la plaça nova al costat
del parc infantil. Si pot ser amb sortidors d’aigua per
animals.
Plaça Nova
Espais i zones verdes
49
PETITA

INSTAL·LAR UNA FONT A LA ZONA EXTERIOR DE L’ESCOLA I LA
LLAR D’INFANTS
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
Descartada (motiu)

Font
Que els nens puguin tenir una font a prop en una zona on
sovint s’hi troben per jugar
La zona de fora de l’escola i la llar d’infants sovint és un
punt de trobada de molts nens per jugar. Si l’escola és
tancada i tenen set no tenen cap lloc a prop on beure. Amb
un grup de mares varem pensar que aniria bé qua hi
hagués una font.
Zona exterior de l’escola-llar d’infants
Places, parcs, zones verdes
67
PETITA
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

4.- ALTRES (mascotes i cultura popular)

MILLORA DE LES CONDICIONS DE LES GÀBIES DELS ANIMALS
TROBATS
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

Pac gàbies animals trobats
Millorar condicions gàbies municipals i les condicions de
transport ca a aquestes
1 Ombra e l’estiu: posar malla de tanques a la part superior
frontal de les reixes de les gàbies
2 Comprar una altra caseta que es pugui desmontar per
netejar bé
3 Separar les casetes de terra per aïllar-les de la calor i el
fred (estructura de fustu o similar)
4 Transport per gat i gos petit – remolc per transllats
5 Farmaciola bàsica de rescat: pipetes per l’estiu (per
seguretat dels espais i de l’animal) a pagar si surt
propietaris o pel consell comarcal (en tenen per donarnos?). Sabó de vetadine (per ferides, per desinfectar, per
gos brut). Sabó per puces i bixos. Gasses de venta elàstica
per ferides. Oli essencial de lavanda (calmant i també
relaxa)
Gàbies i cotxes vigilants
Mascotes
103
MITJANA
La proposta referida a la farmaciola no fa referència al
capítol d’inversions i per tant quedarà fora de la discussió
del taller participatiu

PANELLS INFORMATIUS PER DIPOSITAR INFORMACIÓ SOBRE LES
MASCOTES
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
COMENTARI

Educació social: un animal, una responsabilitat
Manca de consciència dels propietaris, poca sensibilització,
poc coneixement, poca informació
Penells informatius per posar a l’exterior on es puguin
informar de campanyes, deures, obligacions, avisos
d’animals trobats, recomanacions, etc,
Papereres petites caques de gos on voluntaris i altres hi
puguin posar informació a banda de la oficial
Entrada de les fonts per la banda de Salitja. Entrada camí
Santa Margarita. Altres punts estratègics del municipi
Mascotes
104
MITJANA
Caldrà estudiar les ubicacions concretes
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Propostes vàlides que es prioritzaran al taller participatiu

CAPGROSSOS
Títol
Necessitat

Descripció

Codi intern
Categoria (€)

La familia síndrome de Down
Reconocimiento de las personas con esta esta
discapacidad
Integración plena de estos miembros en la comunidad
Ser el primer pueblo de toda Catalunya con un cabezudo
con síndrome de Down
Que los gigantes (el sol i la lluna) tengan otro hijo
cabezudo, que sea una niña con síndrome de Down
Solicitar a un escultor de cabezudos la fabricación de un
nuevo cabezudo para el pueblo con los rasgos
característicos de las niñas que padecen esta enfermedad.
40
PETITA
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