
                                                                                                                                                                                                                                                       
 

  PROPOSTES VÀLIDES 

1 INSTAL.LACIÓ D'UN SKATE PARK, PISTA PER PATINETS, MONOPATINS I BICICLETES 

2 ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE VIANANTS QUE CONECTA L'INSTITUT AMB LA ZONA ESPORTIVA 

3 DOTAR D'IL.LUMINACIÓ A LES ESCALES QUE VAN DEL CEMENTIRI AL CARRER MOSSEN CINTO VERDAGUER 

4 REFORMAR I AMPLIAR EL PARC INFANTIL DEL CARRER RAVALET 

5 ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A LES VORERES DEL MUNICIPI 

6 ACONDICIONAR LA ZONA DE DAVANT DE LES ESCOLES AMB UN ESPAI VERD, ARBRES, PLANTES, BANCS I UNA FONT PER GAUDIR DE L'ENTORN 

7 ADEQUACIÓ DUN ESPAI INTERIOR MUNICIPAL PER FER CELEBRACIONS FAMILIARS I INFANTILS 

8 COL.LOCACIÓ DE PAPERERES DE RECOLLIDA SELECTIVA PEL MUNICIPI 

9 ADQUISICIÓ DE DUES RÈPLIQUES DE CANONS DEL S.XVIII AL CASTELL 

10 ADQUISICIÓ D'UN PC PEL TEATRE SERAFÍ PITARRA 

11 CONTINUACIÓ DEL TANCAMENT PERIMETRAL DEL PAVELLÓ 

12 MILLORA DEL ROCÒDROM D'ESCALADA MUNICIPAL PER PODER ENTRENAR DE FORMA INDIVIDUAL 

13 INSTAL.LACIÓ D'UN PARC INFANTIL DAVANT L'ESCOLA MARE DE DÉU DELS SOCORS 

14 ADQUISICIÓ D'UN ESCENARI ESTABLE PER ESDEVENIMENTS AL CARRER 

15 ADEQUACIÓ D'UN ESPAI MUNICIPAL PER UBICAR UNA AULA D'INTERPRETACIÓ DE LA NATURA 

16 ARRANJAMENT DEL CAMÍ ZIGA ZAGA CORONEL ESTRADA-TURÓ DE L'HOME PER EVITAR LA EROSIÓ DE TERRA AMB LES PLUGES 

17 ASFALTAR I PINTAR APARCAMENT ESPLANADA CARRERS PUIGMAL, CASANOVAS I CARLES RAHOLA 

18 HABILITAR UN LOCAL PER ADOLESCENTS I JOVES 

19 INSTAL.LACIÓ D'UN GRONXADOR INCLUSIU AL PARC DE LA ZONA ESPORTIVA 

20 INSTAL.LACIÓ D'UNA ÀREA D'ESBARJO PER A GOSSOS (PIPICAN) 

21 INSTAL.LACIÓ DE CÀMERES DE VIDEOVIGILANCIA FORESTAL AL CASTELL I UNA ESTACIÓ METEOROLÒGICA 

22 RECUPERACIÓ DE L'ANTIC REC DEL MOLÍ A LA ZONA DE LES HORTES 

23 MILLORA DE  L'EXTERIOR DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL AMB GESPA I ZONA DE PICNIC 

24 ACONDICONAMENT DE LA PLAÇA PAU CASALS AMB BANCS 

25 RECONVERTIR EL PARC INFANTIL "PARC TIROLINES" AMB MÉS COMBINACIONS DE JOC 

26 HABILITAR ZONA D'AIXOPLUC I OMBRA A L'ACCÉS DE L'ESCOLA 

27 INSTAL.LAR AIRE ACONDICIONAT A L'ESCOLA 

28 CREACIÓ D'UN MURAL INFANTIL AMB LA IMATGE DE L'ARC SANT MARTÍ A LA ZONA DEL VISTARAMA 

29 TRANSFORMACIÓ HORTS URB. RABASSA PER APARCAMENT 

30 TRANSFORMACIÓ HORTS URB. RABASSA AMB UN PARC INFANTIL 

31 MILLORA I AMPLIACIÓ DELS PARCS INFANTILS DEL MUNICIPI 

32 CANVI D'ÚS DEL CAMÍ DE LA RIERA-FARGA PERQUÈ SIGUI EXCLUSIU PER VIANANTS 

33 INSTAL.LACIÓ D'UN WORKOUT DAVANT DE LA ZONA ESPORTIVA 

34 INSTAL.LACIÓ DE NOVES FONTS D'AIGUA PEL MUNICIPI I REPARACIÓ DE LES EXISTENTS 

35 HABILITACIÓ I APARCAMENT PELS AUTOBUSOS ACCÉS INSTITUT-POLÍGON LES PINEDES 

36 ARREGLAR LA BAIXADA DEL PORTAL DE LES HORTES AL MOLÍ 

37 ACONDICIONAR ELS PARCS I PLACES DEL MUNICIPI AMB MÉS OMBRES 

38 ARRANJAMENT ESCALES URBANITZACIÓ CAN RABASSA 

39 INSTAL.LACIÓ D'UN CIRCUIT TANCAT DE TRÀNSIT RODAT DE CAMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA POLICIAL 

40 PROHIBICIÓ DEL TRÀNSIT RODAT A LA ZONA DE L'ESCOLA DE FORMA DEFINITIVA 

41 ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI DOMUS PER UN ESPAI PER JOVES I GENT GRAN 

42 RENOVACIÓ DEL PARC INFANTIL DEL CAMP DE FUTBOL 

43 ARRANJAMENT AMB CIMENT ACCÉS A LA ZONA ESPORTIVA, DES DE L'ENTRADA FINS AL BAR I PÀDEL 

44 INSTAL.LACIÓ DE CISTELLES DE BÀSQUET A LES PISTES DE FORA DE LA ZEM 

45 ÀREA PER AUTOCARAVANES 

46 PINTAR EL MUR PERIMETRAL DE L'ESCOLA AMB DIBUIXOS EDUCATIUS 

47 TANCAMENT DELS PARC INFANTILS 

48 ENDREÇAR EL PARC DE CANLLENSA PER A ÚS PEATONAL 

49 DUES TAULES I CADIRES DE PEDRA O SIMILAR A LA PLAÇA DELS BOUS COM A TAULER D'ESCACS 

50 MILLORES A LES INSTAL.LACIONS DE L'ESCOLA BRESSOL 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 
CRITERIS QUE CAL COMPLIR 

A 

Criteri de naturalesa d'inversió: Les propostes presentades han de ser considerades 
inversions. S'entén com a inversió aquelles despeses destinades a la creació o adquisició de béns materials de naturalesa inventariable i que no comportin ni despesa 
corrent anual ni plurianual, més enllà de les mínimes necessàries per a la seva conservació i manteniment. 

B 
Criteri de legalitat: Les propostes presentades hauran d'adequar-se a les lleis i  normatives vigents del municipi, i no entrar en contradiccions amb normatives de rang 
superior.. 

C Criteri de competències municipals: Les accions a dur a terme d'acord a les propostes seran, necessàriament, competència municipal.  

D Criteri econòmic: Cada convocatòria establirà el topall econòmic. 

E Criteri de viabilitat tècnica: Els tècnics de l’Ajuntament valoraran la viabilitat dels projectes presentats en concepte de competències, capacitats i legalitat. 

F Criteri temporal: Totes les propostes s'hauran de poder implementar amb un termini màxim d'un any natural. 

G Criteri de sostenibilitat es farà referència a la sostenibilitat financera del projecte. 

H Criteri d’inclusivitat: Les propostes presentades hauran de ser inclusives, obertes i dirigides al conjunt de la població. 

I Que no contradiguin als plans ja aprovats per l’ajuntament. 

 

  PROPOSTES DESESTIMADES 
  

  COMENTARI OBSERVACIONS 
QUIN CRITERI 

NO COMPLEIX? 

1 Donada la manca d’instal·lacions infantils adequades a la zona ens semblaria oportú fer un parc infantil a la zona de davant del Condis o a Coronel Estrada. FET I 

2 Posar contenidors de reciclatge de taps per Sant Joan de Déu JA S'ESTÀ FENT I 

3 Mirar de fer carrers de 2 direccions en 1.  
DEPENDRÀ D'UN ESTUDI  

PREVI DE CIRCULACIÓ 
E 

4 
Mirar de posar al semàfor de la Conna una petita rotonda o buscar solucions. Els que surten del rústic i van direcció coronel estrada-Avinguda fortalesa per els q creuen 
avda montseny direcció Coronel Estrada quant estan aparcats furgonetes camions etc tapen visibilitat. Posar un mirall per poder travessar. 

  D 

5 

Fer un calendari amb activitats infantils/ familiars durant els cap de setmana, donat que ens trobem en un poble que dona la sensació de dormitori, doncs els caps de 
setmana no hi ha gent als carrers. Visitem molts pobles on fomenten la germanor mitjançant petites obres de teatres infantils o tallers de manualitats fets pels joves dels 
pobles per a que les famílies no marxin fora. Crec que d' aquesta manera ajudem a crear vincles entre els vilatans i si ens quedem gastem al poble, es a dir ajudem al 
comerç local. 

  A 

6 Recollida selectiva de la brossa amb un porta a porta JA ESTÀ PREVIST A 

7 Rehabilitar la piscina municipal de l'ateneu popular https://www.forotec.com/noticias/carpas-especialmente-disenadas-para-piscinas/ -    D 

8 
Utilitzar alguna de les infraestructures ja existents com el Domus Sent Sovi, Serafí Pitarra, per potenciar amb més exposicions, tallers, cursos, les arts en general, plàstica, 
fotografia, teatre, dansa. Això inclouria reubicar l'escola municipal de música doncs l'espai es queda petit, incòmode.  

JA S'ESTÀ FENT A 



                                                                                                                                                                                                                                                       
 

9 
Negociar amb el col·lectiu caçador perquè no desenvolupin les seves perilloses pràctiques tan a prop de camins públics i zones de passeig per a la resta de la població. Tant 
entre setmana com caps de setmana. Un ampli perímetre municipal de seguretat imprescindible al voltant de el poble tots els dies de l'any excepte per circumstàncies 
excepcionals. Passejar en família, anar en bici, córrer, als voltants de la vila, no pot ser compatible amb la caça, que té altres llocs més apropiats.  

S'ESTÀ FENT A 

10 
Mentre no s'implementi la recollida porta a porta, unes zones ben fetes i condicionades per a les escombraries selectives perquè alguns punts com el més proper al Condis, 
a l'avinguda, són un niu de brutícia.  

  G,I 

11 
A través de la gastronomia, poder celebrar un cop a l'any, un cap de setmana, una trobada intercultural al poble reunint als diferents col·lectius residents per intercanviar i 
donar a conèixer el típic de cadascú ... sikhs, romanesos, equatorians, marroquins, gambians, senegalesos, catalans, bascos, extremenys, gallecs, andalusos ...Tenint el 
Domus i Hostalric com a eix podria ser un nou referent gastronòmic i cultural, exemple d'integració i concòrdia. 

  A 

12 Posar tots els contenidors de "Resta" amb pedal, així evitar tocar el contenidor.    G,I 

13 
Fer un grup de WhatsApp amb informacions d'interès pel vilatà, de tot el que es fa al poble i possibles recomanacions de situacions que es pugui produir (serveixi 
d'exemple l'Ajuntament de Campins). 

  A 

14 
Escales mecàniques des del costat de la ferreteria fins al bar de davant l'escola (esperant que l'incivisme no es manifesti en la infraestructura...) i només en sentit 
ascendent. 

  D 

15 Recuperar la zona de joc/parc infantil del Parc Güell: tapar antiga piscina, reconvertir-ho en un espai polivalent per activitats diverses    D 

16 

"HOSTALRIC: Vila CuidEducadora 360º" CREACIÓ D'UN SERVEI D'ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU L'objectiu principal del projecte és la creació d'un servei 
d'acompanyament socioeducatiu destinat a infants i joves, així com a les seves famílies, del municipi d'Hostalric per a afavorir l'educació de forma globalitzada connectant 
els temps lectius amb els no lectius i implicant als diferents agents presents en la comunitat, de forma coordinada, per buscar sinèrgies i compensar les desigualtats 
socioeducatives. Com a objectius secundaris permet la connexió de l'escola amb l'entorn i la integració del temps no lectiu com a espai educatiu i de reducció de les 
desigualtats. El projecte preveu el lloguer d'un espai on es pugui coordinar el servei, la contractació del servei i de les professionals així com els costos que se'n puguin 
derivar del mateix. En aquest sentit, caldria optimitzar els espais ja disponibles i trobar un local que permeti realitzar la coordinació i les activitats que no es puguin realitzar 
en altre lloc però es prioritzaran les activitats integrades en els espais comunitaris. A nivell de professionals, es proposa que el servei estigui coordinat per una educadora 
social i que compti amb el suport d'una tècnica d'integració social (potser una a jornada completa i l'altra a mitja jornada, respectivament). La continuïtat del projecte 
vindria donada mitjançant els diferents agents de la comunitat (AFA, associacions culturals, Ajuntament, Biblioteca, IAS, clubs esportius, serveis d'ensenyaments no reglats 
privats...) a partir del segon any de funcionament. Específicament preveu la creació dels següents espais: - Espai de reforç escolar combinat amb altres activitats (activitats 
esportives, culturals, lúdiques... que ja es venen desenvolupant) - Patis oberts i dinamitzats (algunes tardes i dissabtes) - Tallers per a les famílies, el professorat i oberts a la 
comunitat (relacionats amb la criança positiva, les bones pràctiques, l'educació emocional, la co-educació, salut...) - Biblioteca tutoritzada oberta - Espai de mediació 
comunitària - Espai de foment dels hàbits de vida saludables i de promoció de la salut El projecte hauria d'estar en coordinació amb els tècnics d'infància, joventut, igualtat, 
participació ciutadana, serveis socials i salut així com amb les regidories corresponents. Caldrà la implicació de tots els agents, tant públics com privats, de que es disposen 
a la localitat per buscar les aliances i sinèrgies estratègiques per augmentar l'abast i l'eficiència dels serveis que ja presten i coordinar-los i connectar-los amb la resta. Serà 
de vital importància la implicació de l'Escola Pública d'Educació Infantil i Primària i de l'Institut d'Educació Secundària així com dels Serveis Socials. Serà especialment 
important plantejar les diverses activitats i/o espais amb una mirada inclusiva que pugui atendre al màxim de persones possibles i que intenti connectar col·lectius que 
normalment presenten risc d'exclusió social per diferents raons (persones grans, persones nouvingudes, etc.). Es fomentarà especialment que serveis socials pugui 
prioritzar a les persones amb més desavantatge social, econòmic i educatiu en les diferents activitats plantejades. Els resultats a obtenir podran ser medits a mig i llarg 
termini i seran sobretot referents a la millora de la convivència, millora de la gestió emocional, empoderament de les famílies i dels agents comunitaris, creació de xarxa 
social i potenciació dels recursos existents, major implicació i reflexió sobre les pràctiques educatives, millora de les relacions interpersonals, reducció de les desigualtats 
per a l'accés i la participació en la vida activa de la localitat, d'entre altres. 

  A 

17 
Una rotonda "low cost" en substitució dels semàfors. Es pot aprofitar part de la mitja lluna que divideix els carrils de l'Avinguda Fortalesa i acabar de definir amb cons o 
elements decoratius econòmics i pintar els carrils.  

  D, E 



                                                                                                                                                                                                                                                       
 

18 
Pla d'ocupació per donar suport a l'escola a actualitzar la pàgina web i penjar les fotografies del curs actual i anteriors amb les mesures de seguretat adequades segons la 
LOPDP.  

  A 

19 
Pla d'ocupació de tècnic/a d'acollida per persones nouvingudes i que doni suport a l'escola en la gestió d'una aula d'acollida. Potenciar la integració sociocultural al 
municipi.  

  A 

20 Condicionar uns lavabos públics a l'edificació del pàrquing de l'antiga Serradora. Potencial espai de mercat els dimarts.  
NO ÉS PROPIETAT 
MUNICIPAL 

E 

21 
Arranjar la zona d'aparcament de davant de l'escola. Quan fa vent aixeca molta pols. També es podria delimitar les zones d'estacionament (som molt incívics i aparquem 
fatal, desaprofitant molt d'espai).  

ÉS ZONA VERDA, NO 
APARCAMENT 

E 

22 
Beques d'estudi a persones empadronades al municipi amb pocs recursos econòmics i bon expedient acadèmic per cursar CFGM/CFGS/Graus (prioritàriament joves, però 
també podria ser per adults).  

  A 

23 Potenciar una línia de busos intermunicipals de connexió amb Sant Celoni / Blanes / Sils per suplir falta de freqüència de rodalies.   A 

24 
Contractar personal sanitari per oferir atenció mèdica d'urgències al CAP de 20h a 8h de dilluns a diumenge. Servei de pediatria els dijous (no hi ha ni a Hostalric ni a 
Breda).  

  A 

25 
Deixar obert l'accés principal al lavabos de la zona esportiva de dilluns a diumenge. (El cost podria ser suport al servei de neteja, si escau). Indicacions de lavabos públics 
per a la gent que gaudeix del parc de la zona esportiva. 

JA ESTAN OBERTS 
NORMALMENT 

A 

26 Ajudes per incentivar l'obertura de comerç local al nucli antic.  JA ESTAN PREVISTES A,I 

27 Activitats per a persones joves amb disminució. No tenim res per a ells.    A 

28 Desplaçaments per anar al centre de dia. (Com tenen a Arbúcies) JA ES FA A 

29 Instal·lació recollida d'oli usat DEIXALLERIA A 

30 
Fer una sortida directa via de la zona del institut directament amb la zona poliesportiu per fer una sortida directe institut- carretera que va cap el bon preu, S’evitaria la rua 
de cotxes diaris varis cops al dia que han de travessar aquesta zona Hostalric, zones amb cases i sobre tot els autocars que han de passar cada dia per aquets carrers que 
solen ser tranquils, on juguen nens i amb la contaminació dels autocars que això implica. 

NO COMPLEIX AMB EL 

PLANEJAMENT 
D,I 

31 

La part est de la costa del castell, la que dona a la riera, s'hauria de netejar i aprofitar les feixes o terrasses que hi ha per fer-hi un parc de les olors amb el qual podríem 
donar a conèixer les diferents herbes remeieres o d'olor i crearíem un espai de biodiversitat per algun insectes com ara les abelles tant necessàries. Així aconseguiríem 
també que es pugessin refer els camins que hi ha ara a sota bardisses, males herbes i altres andròmines. També es podria estudiar fer en aquestes terrasses alguns espais 
per fer pícnic 

TERRENY PARTICULAR C 

32 

Millora de l'enllumenat públic del carrer Via Romana, en el tram on hi ha habitatges. La proposta seria eliminar l'actual enllumenat, consistent en fanals que habitualment 
s'utilitzen en zones industrials i substituir-los per fanals de carrer, per exemple com els que hi ha als carrerons que uneixen la Via Romana amb el carrer Turó de l'Home, 
que a més a més ja serien amb tecnologia led, i que són molt més apropiats per a un carrer habitat. Es podrien col·locar a tots dos costats del carrer, de manera intercalada, 
per proporcionar una il·luminació uniforme. 

JA ESTÀ PREVIST I 

33 Fer la festa major al centre del poble   A 

34 

Sé que aquesta proposta no compleix els requisits, però potser en una situació excepcional com la que estem vivint ara amb la pandèmia seria una manera d'ajudar les 
famílies i negocis del poble. Es podrien repartir els diners entre tots els habitants d'Hostalric per ajudar-los a superar la crisi que es preveu. Es podria fer de manera que els 
diners es quedin al poble, com ara una targeta que només es pugui fer servir per pagar a comerços i empreses d'Hostalric (supermercats, restaurants, empreses...) o tributs 
municipals (aigua, ibi...). Seria una manera d'ajudar tothom i alhora reactivar l'economia del poble. 

  A 

35 Nous vestuaris a la zona esportiva del camp de futbol.  ESTÀ PREVIST D 

36  Instal·lar un nou bar al camp de futbol per poder oferir aquest servei dins al recinte i a la vegada generar ingressos pel club.    B 



                                                                                                                                                                                                                                                       
 

37 
Construcció d’un nou espai/sala polivalent on poder fer reunions, actes, o on els nens/es puguin estar a dins fent altres activitats com fer deures abans de la seva activitat 
esportiva, etc. 

  D 

38 
MUR VIA ROMANA - Construir un mur de contenció fet amb pedra a la Via Romana, entre Avda. Fortalesa i la Porta de Barcelona (glacis de la fortalesa) - Guanyes en 
qualitat i evites possibles esllavissades de terra.  

  D 

39 Recuperació de la piscina del Parc Güell.   D 

40 Antenes wifi al municipi per oferir accés a Internet gratuït a la major part de la població, especialment per les famílies amb més vulnerabilitat socioeconòmica. JA ESTÀ PREVIST. WIFI 4EU I 

41 
Beques per a infants i joves empadronats a Hostalric per poder gaudir de les excursions i colònies escolars. Es podrien marcar criteris des d'Acció Social per bonificar el 
100% o 50% de l'import de la sortida escolar en funció de criteris de renda i vulnerabilitat social.  

JA S'ESTÀ FENT A,I 

42 

CULTURA Com bé ho sabem, no hi ha nació que s'aguanti sense Cultura. Ja fa molt temps que el món de la Cultura catalana vivia en estat de precarietat severa. No cal dir 
res de com estarà ara. La repressió, la falta d'interès per part de les institucions i la falta de diners han anat donant per bo el que només és "entreteniment festiu" i quasi bé 
exclusivament "amateur", després d'haver-se esforçat a reduir la Cultura a un producte de venta incompatible amb l'Art... La proposta "abans virus" que us volia fer 
tractava de fomentar una programació estable a Hostalric: - teatre, cine (pel·lícules i documentals: perquè no un cine-club?), concerts, dansa... * Òpera: " Liceu a la fresca", 
permet la retransmissió gratuïta d'una òpera. Al 2019, 255 municipis de Catalunya i del sud de França en van gaudir. - Adaptar el ritme de les propostes al pressupost 
disponible, i reduir les propostes culturals per tal de poder oferir algunes propostes "professionals de qualitat" sense les quals anirem seguint fent entreteniment en lloc de 
Cultura: menys ofertes per més qualitat. A part del centre cultural Pitarra, Hostalric disposa d'uns espais exteriors excepcionals, aptes per molts actes i espectacles a l'estiu 
( que ja es van utilitzar un any per un festival de teatre amb gran èxit de qualitat i d'assistència). Queda clar que el "virus" pot qüestionar la meva proposta, i que en una 
primera fase, ens haurem d'adaptar a la crua realitat del moment, i en aquest sentit, us convido a continuació, a mirar el pla de xoc de l'Ajuntament de St Esteve de 
Palautordera pels artistes i professionals de la Cultura. (Hostalric no compta amb tans artistes com St Esteve.). http://www.santestevedepalautordera.cat/2020/05/20/pla-
de-xoc-cens-cultural/ Moltes gràcies per oferir aquest espai de propostes! - 

  A 

43 Arranjar el camí del costat de la Tordera, des de el camp de futbol fins la Farga JA ESTÀ FET I 

44 Col·locar baixadors per minusvàlids a les voreres.  PLA ACCESSIBILITAT A 

45 Fer baixadors a las voreres.  PLA ACCESSIBILITAT A 

46 
La meva proposta seria insta-lar un sistema de vídeo vigilància a la Avinguda Coronel Estrada que facilites la dissuasió i revisió de conductes incíviques i posteriors sancions. 
Fets com excés de velocitat i soroll, pel que fa als vehicles, excrements de mascotes sense recollir i el llançament als contenidors de trastos vells, matalassos i mobles, son 
al meu parer un dels primers problemes que presenta el nostre poble Hostalric, se'n diu incivisme! 

  D 

47 

La meva proposta tindria com a objectiu crear una unió entre els habitants d'Hostalric a qui els agradi l'esport, la natura i crear vincles entre persones del poble o inclús de 
fora potenciant així el turisme. El poble no té un club excursionista que fomenti activitats de lleure i esport. Podríem oferir cursets i excursions de marxa nòrdica que té un 
gran present i un millor futur per crear benestar físic i mental en una vida tan sedentària com la que portem avui en dia. D'altra banda podríem organitzar excursions pels 
voltants del municipi o de mitja muntanya per a diferents nivells i edats tot gaudint de la nostre orografia, botànica i fauna variada. D'aquesta manera pretenem crear un 
ambient saludable i entretingut a la vegada que intentar promoure el respecte al medi ambient des d'un coneixement més ampli dels éssers vius de la natura. Respecte a la 
inversió econòmica dependria d'un local per poder organitzar cursets i com a lloc de trobada per a diferents esdeveniments. Potser l'ajuntament disposa d'algun local que 
es pugui fer servir, rehabilitar o compartir amb d'altres activitats. Respecte al material podria valorar-se en 6000 € en concepte d'utensilis per excursions, taules i cadires, 
pantalla, projector i ordinador pel local i possibles arranjaments del local o despeses de promoció de l'activitat i merchandising. Si la proposta és acceptada concretaríem 
quina seria la inversió per la seu del club excursionista. Com a monitor d'excursionisme de la FEEC i diplomat en turisme posaria tota la meva competència, experiència i 
passió per aquestes activitats. Tot desitjant salut a tots i que el meu projecte arribi a bon port, resto a la vostra disposició per qualsevol dubte. Moltes gràcies per 
l'oportunitat. 

  A 

48 Que les faroles tinguin sensor de moviment que quan passis s’encengui i quan no, s'apaguin (<13 anys) PREVISIÓ DE CANVI A LED D 



                                                                                                                                                                                                                                                       
 

49 

Plantilla brigada municipal 
Arranjament i senyalització av montseny 17 
Degut al canvi de sentit efectuat, a l'Avinguda Montseny 17,darrera dels números 13 i 15 encara hi han vehicles que pujen per on ara és baixa en lloc de sortir per darrera 
dels dos blocs. Seria possible posar un senyal de accés prohibit? 

JA ESTÀ FET I 

50 Con el espacio del castillo y la fortaleza haria actividades como scaperoom, para poder sacra provecho y activar el turismo.   I 

51 
En la parte de abajo de can Llensa haria actividades dirigidas para jóvenes y mayores, talleres de artesania y actividades como yoga o gimnasia que puedan hacer la gente 
mayor durante las mañanas y los jóvenes por la tarde. 

  A 

52 Haria clases de zumba o yoga en espacios al aire libre para que pueda participar todo el mundo.   A 

53 Més instal·lacions públiques.   C 

54 Invertir en Adeona, cal una petita ajuda per la única associació feminista del poble.   A 

55 
Local social a disposició gratuït dels ciutadans 
Més instal·lacions públiques al poble 
Mostra dels esports que es realitzen al poble 

DEMANAT ACLARIMENT 

PER EMAIL 
I 

56 
Tot i ser conscient que hi ha altres prioritats, proposaria que ens els pressupostos de cada any, es destinés una quantitat per condicionar els vestidors del futbol sota la 
tribuna i que en varies fases es podés fur a terme. Això suposaria que jugadors i àrbitre quedarien més protegits al no tenir que entrar i sortir del terreny de joc entre la 
gent. 

JA ESTÀ PREVIST I 

57 Un pla per recuperar la població d'esquirols que tot just queden als voltants i fan una extraordinària tasca en el medi ambient.    A 

58 
Senyalitzar un carril bici al llarg de la Av. Coronel Estrada que serveixi per unir el nucli antic amb la Conna   E 

59 
Estaria molt bé que tinguessin cendrer i dispensador de bosses pels excrements de mascotes. Un cop instal·lades seria bo fer campanya de conscienciació, apel·lant a la 

responsabilitat de cadascú per tenir els carrers del poble per fi nets. 
  A 

60 
Destinar el pressupost a una nova persona dedicada exclusivament a neteja de carrers, escombraries i excrements de gos.   A 

61 
Crear àrees de reciclatge encerclades amb fustes amaga contenidors per tot el municipi, semblants a les àrees de l'Avda Coronel Estrada.  JA ESTÀ PREVIST I 

 


