PROPOSTES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS TORROELLA-L'ESTARTIT 2018

PROPOSTES
NÚM

Títol

Justificació

Beneficiaris

Descripció

VALORACIÓ TÈCNICA

COMENTARIS

El propi entorn i un turisme sostenible

Habiltar zona estacionaments, zones de descans i expocisio part inicial, conservacio camins,
proteccio entorn.

Per dinamitzar l'oci familiar i lúdic en un entorn verd i urbà.

tot el municipi i el turisme en general, i de totes les
edats

El parc John Lennon actualment està infravalorat tot i les bones intervencions que actualment s'hi
han dut a terme. Crec que si es consolidés com a parc familiar d'esbarjo, milloraria notablement.
Una proposta comparativa, salvant les distàncies, seria el parc de la Plaça Catalunya de l'Escala.
Aqui descric unes propostes d'intervenció:
-Tancar el perímetre amb tanca i portals. A la nit romandria el parc tancat. -agrandir pista i cobrir-la
amb estructura metàlica. -dimensionar i renovar enllumenat.
-acondicionament dels espais infantils. -concessió per fer un xiringuito tot l'any amb terrassa. condicionar lavabos, fonts i mobiliari. -conserge municipal.
Passa a la fase de priorització

3 Protectora d'animals nova

perquè la que hi ha actualment és pèssima.

Els habitants de Torroella Estartit i tot visitant ( per la
imatge i per si perd el seu animal). Cal un ordre amb
aquest problema, tant si algú perd el gos com si es
troba un animal abandonat i no sap que fer-ne, s'ha de
tenir un espai per poder deixar-lo i s'ha de tenir un
espai per guardar els perduts fins ser retornats als seus
propietaris. A un poble no poden córrer animals sense
que ningú els ajudi . També és un perill, ja que si es
tornen salvatges poden portar conflictes amb les
persones o bé poden provocar accidents. En la
societat que vivim cada vegada es té més empatia amb
els animals amb qui compartim aquest món, així doncs, Refugi d'animals abandonnais on es pugui disposar de serveis bàsics i d'un grup de treballadors
cal poder donar-los una oportunitat . La implicació ha
fixes i voluntàris. Un espai on hi hagi lloc per els animals per conviure entre ells, un espai on
de ser de tots veïns, voluntàris i govern local.
puguin córrer ( més voluntàris passejadors) i un espai on realizar les cures més urgents.

ZONA ESPORTIVA COMPLERTA AMB PISCINA I
4 ACTIVITATS DIRIGIDES PEL POBLE

Com pot ser que Torroella no tingui una zona esportiva com té
Calonge, Palamós... i altres pobles? Tothom ho agrairia, petits,
joves, grans i més grans, un lloc on poguessis fer piscina, activitats
dirigides i esport.
Tothom i totes les edats, l'esport és salut.

Zona multiesport oberta, amb piscina( estiu / hivern) , sala de màquines musculació, aules
entrenament ..

Supera import assignat

5 Soterrament cables

Un poble amb tant d'encant com Torroella, sobretot al seu centre
històric, no hauria de permetre que un entramat impossible i infinit
de cables de tot tipus es passegin d'una banda a l'altra, sense
massa ordre ni concert, per les magnífiques façanes del edificis
històrics dels carrers del centre i configurin, al final, una malla
opressiva que plani sobre els nostres caps.

El target beneficiat per aquest proposta és tant el
municipi en si com la mateixa gent que el conforma i
que el viu, això com el visitant que ve a gaudir dels
seus espais i dels seus carrers.

Soterrament de tots els cables que pengen de les façanes de les cases del poble.

Supera import assignat

Les famílies del municipi i també aquelles que ens
visiten

Fer un replantejament dels parcs del municipi per tal de veure en quin estat es troben. Intentar que
no hi hagi parcs o racons morts i d'altres que, en canvi, estiguin concentrats d'infants.
Organitzar els racons de joc per edats, intentant que aquells espais per infants més petits siguin
segurs tant pel que fa als jocs, al sòl com l'entorn (valla). I que els destinats als més grans, tinguin
un tipus de joc que realment puguin gaudir per la seva edat (espai per jugar a futbol, tirolines,
cordes, equilibris...). No cal grans despeses en elements de joc estructurat, ja que els infants
valoren molt més espais com el parc dels Capellans de La Bisbal, que precisament no compten
amb els típics elements de joc.
A banda, es podria crear un espai polivalent no excessivament gran (mitja pista de bàsquet o
futbol), amb una barra de bar i lavabos pròxima a algun parc que poguessin llogar les famílies a
l'Ajuntament per celebrar-hi l'aniversari dels nens o d'altres esdeveniments. Potser es podria mirar
d'ampliar aquells vestidors que es van fer al John Lennon.
Passa a la fase de priorització

Fer un estudi sobre els parcs i una
nova planificació

l'espai natural, promoció econòmica

Manteniment del camí per anar al castell i altres indrets, punts de recollida de brossa, rètols
informatius envers la conservació, serveis de voluntaris de protecció de l'entorn, concretar els
diferents camins pels diferents indrets del montgrí. evitant que tothom faci el camí per on vol.

Competència del Parc Natural. Es
demanarà

1 Espai Montgri

2 Parc de lleure John Lennon

Consolidar i preservar el Montgri i elements com el castell i santa
caterina

COMISSIÓ TÈCNICA

Millora dels Parcs infantils i creació d'un espai
Perquè en general els parcs es troben en estat de deixadesa
6 polivalent

7 Protecció mediambiental ruta castell

8 Informació de la zona ( montgrí)

9 direccional per vianats vehicles ( castell)

Molta afluència de persones que visiten el castell i altres indrets

Proposta repetida

L'Ajuntament té previst fer-ho

Competència altres administracions

Actualment hi ha una mancança d'informació pels visitants . Cal
indicar: A on ets?, que veus? Cap on vas? que tens al teu voltant? visitants, gent del municipi, promoció econòmica

Existeix una mancança objectiva de senyalització de la zona del montgri, en relació a les rutes
existents i indrets per coneixer ( camins, indrets, paisatge que es veu ( nom dels nuclis, nom de
muntanyes, mar, golf, ermita, cau del duc, etc. I altra senyalització informativa de la zona. Tipus de
retolació adequada a la zona.
Passa a la fase de priorització

Existeix una mancança de indicadors per anar al castell o al
montgri des del nucli urbà

En les diferents zones d'estacionament del nucli s'han de ubicar direccionals per a vianants per
dirigir-los al camí per anar al castell. En relació als vehicles exactament el mateix i adequar zona
d'estacionament de vehicles i millorar-la les que actualment ja són utilitzades . Hi que estiguin
ubicades en les diferents entrades del municipi. Inclos estartit

visitants i promoció econòmica

Caldrà valorar què es pot fer amb
75.000 euros

Passa a la fase de priorització

En un terreny propietat de l'ajuntament i que es troba al costat del cami per anar al castell i de zona
estacionament. Disposar d'un espai d'exposició, informació, descans, esbarjo. fauna, història,
mediambients, ecosistema, zona restauració ( bar), zona de descans, informació productes
comercials relacionats amb el montgri. Caldria disposar de moduls prefabricats i persona de
manteniment ( concessió) . La descripció es suficient ambiciosa que cal una explicació més
extensa. Que en cas de ser proposta acceptada s'ampliarà la seva descripció.
Passa a la fase de priorització

10 Espai Montgri

Espai de coneixement i informació del montgrí

visitants, comerç local, promoció turistica

11 VORERES EN MAL ESTAT

Hi ha moltes voreres que es troben en un estat lamentable, tenen
les rajoles trencades, enfonsades, o no en tenen. D'altres no són
practicables perquè al bellmig hi ha un fanal que entorpeix el pas
dels vianants, que han de sortejar-lo baixant a la calçada.

Tota la població

Ampliar les voreres que permeten arribar a
l'Escola Guillem de Montgrí i al Petit Montgrí,
12 des de la carretera de Sant Jordi

Perquè actualment aquestes voreres son majoritàriament estretes i
hi ha un problema de seguretat
Per fomentar la salut
Per fomentar l'autonomia
Perquè hem de posar mitjans perquè els nens moguin (ells no
A totes les famílies que tenen nens en edat escolar i a
poden anar amb cotxe sense nosaltres)
totes les que vindran

Entre el pas de vianants de la carretera de Sant Jordi i les portes dels equipaments escolars
ampliar la vorera de manera suficient perquè puguin transitar-hi els nens i les famílies amb
seguretat. Trobar solucions pels trams complexes (aparcament en punta que hi ha a l'encreuament
entre el carrer del roser i el cami del cementiri. Plantar arbres que donin ombra i substitueixin els
que hi ha, en mal estat de salut.
Passa a la fase de priorització

13 carril bici entre el poble i les escoles

per facilitat que els nens en edat escolar puguin accedir a l'escola
amb seguretat amb els mitjans de què disposen. Millora la salut, es
un sistema de transport sostenible...
A tots els nens en edat escolar i a les seves famílies

habilitar un carril bici entre el poble i les escoles

crear un equip d'educadors de carrer pel
14 jovent i un casal de la joventut
Millora accessos a les escoles amb
15 aixamplament de les voreres
Carril bici que permeti un accés segur a les
escoles. I unió d'aquestes amb la zona
16 esportiva.

Proposta repetida

Proposta repetida

Per crear cohesió social i integrar el jovent teixit associatiu
A fi que els nens puguin anar a l'escola a peu de manera
autònoma i segura. Fet que fomenta un hàbit saludable i
sostenible.

a tota la població i al futur del poble

No és una inversió

Tots els escolars

Proposta repetida

Fomenta hàbits saludables i sostenibles dels ciutadans

A tothom qui realitzi desplaçaments a les zones
educatives i/o esportives del municipi.

Proposta repetida

Perquè és un local que permet fer moltes activitats culturals a
17 Acondicionar el "Cine Petit" sobretot escenari. Torroella-L'Estartit

Els diferents grups de teatre, les escoles amb els seus
espectacles i activitats escolars...

Arreglar l'escenari, posar bon equipament de llum i só.

Els camins principals de la zona de "les Dunes" com el "camí de les Dunes a Sobrestany", "camí
de Torroella a les Dunes", "carretera de la Muntanya Gran (transsiberiana)"... fa molts anys que no
es realitza cap tipus de manteniment. Degut a l'estat deplorable d'aquests camins és molt
incòmode de circular-hi amb bicicleta. Considero que seria molt interessant realitzar un mínim
manteniment periòdic per tal de que els camins fossin aptes per poder circular-hi amb bicicleta.
Només caldria una passada aportant i escampant material per reomplir el terreny, anivellar-lo i
compactar-lo. Després caldria un manteniment periòdic (cal tenir en compte que fa més de 10
anys que no es realitza cap intervenció en aquests camins.)
Passa a la fase de priorització

18 ARREGLAR CAMINS DE LA MUNTANYA

Els camins principals de la muntanya fa molts anys que no es
reparen

tots els usuaris, veïns i turistes

19 LOCAL PEL CAU- AEIG MONTGRÍ

L'AEIG Montgrí és una entitat sense beneficis que vetlla pels nens i
joves del poble per ajudar-los a crèiex amb uns bons principis per
fer una societat millor això vol dir que no té diners per pagar el
lloguer que té. Amb un local sedit per l'ajuntament tindria més
possibilitats de tirar endabant i no fracaçar en el seu intent.
AJUDEM-LOS A CANVIAR EL MÓN

Tot el poble ja que els minyons escoltes ajuden amb tot
allò que està al seu abast per ajudar a la societat. Als
nens, als pobres, els espais del poble ja que els
netegen, replanten arbres.... i amb aquestes activitats
ensenyen als nens i joves el que està bé i el que no tot
jugant.
Local pel CAU o ajuda per pagar el lloguer actual

20 Centre esportiu municipal

Per què no n'hi ha de municipal. I el seu manteniment el pot
costejar els usuaris.

Proposta repetida

Proposta repetida

El poble.

Centre esportiu: Piscina municipal (sobretot), i es pot afegir pista polivalent, pistes tenis/padel, o
fins on arribi pressupost.

Supera import assignat

A molts nens o joves del municipi

Cedir un local pel Cau o ajudar en les despeses del lloguer del local

Supera import assignat

22 Un local pel Cau

Crec que l ajuntament s hauria d implicar més en aquestes
associacions sense ànim de lucre i que fan una gran feina pel
infants i joves de Torroella i rodalies.

Els infants i joves que vagin al Cau

Un local municipal en el qual puguin portar a terme tots els projectes que tenen en ment

Proposta repetida

23 Local pel grup escolta

Están de lloguer i a vegades no poden fer front a la despesa.

Nois i noies del municipi

Local municipal per grup escolta Montgri.

Proposta repetida

24 Recolsar el cau, Agrupament Escolta

Perquè els valors de cooperació, voluntarietat, i cooperació que es Tots els infants d'entre 6 i 18. És la llavor de futur de la
generen entre els infants del nostre municipi.
nostre societat.
Cedir o costejar el lloguer del local que el agrupament necessita.

Proposta repetida

25 Local municipal pel cau

Els escoltes necesiten un local per dur a terme les seves activitats. Qualsevol persona que es vulgui apuntar al cau.
L'ajuntament n'hauria de cedir un o pagar-ne el lloguer
Permetria ampliar el nº de nens.

Proposta repetida

21 Local pel Cau

que cedeixin un local al grup escolta del Montgri o en paguin el lloguer.

Actualment el cau és en un local privat amb un lloguer que és difícil
d'assumir per les famílies i com a entitat del municipi demanem
Tots els nens i nenes que actualment són del cau AEIG Que l'Ajuntament cedeixi un local municipal ja que moltes altres entitats del municipi gaudeixen
que l'Ajuntament cedeixi un local municipal o el pagament del
Montgrí i que alhora treballen en projectes pel municipi i d'instal.lacions públiques gratuïtament i en el nostre cas són les famílies qui porten la càrrega de la
la millora d'un món millor.
despesa del local.
Proposta repetida
26 Necessitat d'un local pel cau de l'AEIG Montgrí lloguer.
27 Local per el CAU montgri

Perquè no disposen d'ingressos

Nens/es i adolescents del municipi

Suport en el lloguer o cessió d'espai municipal per el cau

Proposta repetida

28 Local per cau

Per a promocionar les activitats d'oci infantils i juvenils amb valors
de cooperació i de protecció del medi ambient

Els infants i joves

Proporcionar un local per a realitzar les activitats del cau pagar lloguer i despeses.

Proposta repetida

Sempre i quan no sigui de lloguer

29 CAU DE TORROELLA DE MONTGRI

PER QUE TINGUIN UN ESPAI MES ADEQUAT PER PODER
PORTAR LA SEVA TASCA A TERME, I COM QUE ÉS SENSE
ÀNIM DE LUCRE QUE ELS HI COSTI EL MÉS ECONOMIC
POSSIBLE

30 Més suport a les entitats educatives

Perquè les entitats educatives, permeten crear consciència social,
ser crítics amb la societat i millorar l'entorn proper a base de la
Les entitats educatives del poble que no disposin d'un
participació infantil i juvenil
local municipal

TOTS ELS NOIS I NOIES QUE DISFRUTEN
D'AQUESTA ACTIVITAT

ESPAI ADEQUAT PER UN BON PREU JA QUE ÉS UNA ORGANITZACIÓ SENSE ÀNIM DE
LUCRE I DE VERITAT

Proposta repetida

Crear un espai municipal i convertir-lo en hotel d'entitats, per tal que entitats com l'Agrupament
Escolta pugui realitzar la seva tasca educativa sense haver d'estar patint per si el següent mes
podran fer cau o no degut a la poca participació de l'ajuntament en aquesta activitat.

Proposta repetida

Els 211 alumnes actuals de l'escola i els futurs
alumnes. A més l'Ajuntament podrà estalviar la
despesa de la neteja i pintura d'aquestes parets que
cada curs queden malmeses degut a la cinta adhesiva
que s'hi posa.

Folrar de panells suro gruixut totes les parets del pati interior de l'escola

Competència altres administracions

No és una inversió

Proposta repetida

31 DIGNIFICAR PARETS ESCOLA PORTITXOL

Per donar funcionalitat i estètica a les parets del pati interior de
l'escola

32 EDUCADOR DE PATI

Per fomentar la convivència i la cohesió social del jovent de
l'Estartit

Tot el jovent de l'Estartit

Contractar un educador social a les hores que el pati de la pista de l'escola Portitxol està obert
sense activitats extraescolars (de les 18-19h a les 21h) per tal que dinamitzi i reguli el joc i el
comportament dels usuaris.

33 VORERES IMPRACTICABLES

HI HA MOLTES VORERES DE DIFERENTS CARRERS DEL
MUNICIPI QUE ES TROBEN EN MOL MAL ESTAT DE
CONSERVACIÓ PERQUÈ NO S'HAN FET LES OBRES DE
MANTENIMENT CORRESPONENT (ENFONSADES, RAJOLS
TRENCATS, D'ALTRES IMPRACTICABLES PERQUÈ SÓN
MOLT ESTRETES, AMB FANALS AL BELL MIG QUE
ENTORPEIXEN EL PAS. AIXÒ SUPOSA UN PROBLEMA PELS
VIANANTS QUE HAN DE BAIXAR A LA CALÇADA AMB EL
PERILL QUE AQUEST FET SUPOSA PER A LA SEVA
INTEGRITAT.

TOT ELS HABITANTS DEL MUNICIPI

REPARACIÓ VORERES

Canvi d'ús de l'antiga peixateria de Jutjat de
34 Pau a l'Oficina d'Informació Turística.

Visitants a Torroella podran trobar tota la informació
que busquen al centre urbà, sense necessitat de
desplaçar-se a l'Espai Ter, on sovint troben l'oficina
L'actual oficina de Turisme queda lluny del centre urbà i no s'utilitza tancada.
degudament per visitants.

Competència EMD

1. Acomodar l'antiga peixateria a l'Oficina de Turisme.
Contradiu plans aprovats

35 Defensor de la ciutadania

La figura del defensor o defensora de la ciutadania és una
institució municipal per a la defensa de les llibertats i drets
fonamentals dels ciutadans i ciutadanes, en qüestions relatives als Tots els ciutadans i ciutadanes del municipi de
serveis prestats per l'Ajuntament de Torroella.
Torroella de Montgrí

L'Oficina de la Defensora de la Ciutadania està formada per un grup de persones a disposició de la
Defensora per a atendre amb diligència les queixes, suggeriments i reclamacions de les ciutadanes
i dels ciutadans.
No és una inversió

36 Torneig Internacional d'Escacs

Hotelers i restaurants, entre altres establiments, que
Per donar rellevància internacional el nom del poble mitjançant els durant una setmana tant jugadors com acompanyants
escacs
farien us.

Organitzar un torneig d'escacs amb jugadors provinents arreu del món, encara que la majoria
serien catalans, com anys enrera ja es va fer a l'Hotel Panorama. Formaria part del Circuit Català
d'Oberts Internacionals de la Federació Catalana d'Escacs que actualment consta de 26 tornejos
repartits entre els mesos maig i setembre, però que la majoria es fan propers a Barcelona.

No és una inversió

El poble i el turisme, al que s'els ha de donar una bona
imatge i al mateix temps el benefici del ticket pot ser
revertit en socis de la Estació Nàutica
Lavabos amb porta electrónica i neteja progresiva

Passa a la fase de priorització

Tothom que es paseigi

Arreclarles o anularles

Competència altres administracions

Competència EMD

Ampliar el Pipi-Cans que ja tenim a la Pineda i
Perque es puguin deixar els gossos sueltos, dintra d'aquesta zona El poble
39 ferna un altre al costat del camp de futbol

Donariem un imatge al poble i als turistes de civisme

Competència altres administracions

Competència EMD

Adecentar l'esglesia per fora(posar un relotge, Perque tant la gent del poble com el turisme que es passeja per els
carrers céntrics, l'esglesia es veu molt desfesada
Tothom
40 posar flors a les jardineres del costat

Flors - Pintura i relotjge

Passa a la fase de priorització

Millora de l'exposició permanent del Museu de El Museu de la Mediterrània és la carta de presentació del municipi
i la renovació és urgent
Tothom!
41 la Mediterrània

L'exposició permanent del Museu de la Mediterrània, a la primera planta de Can Quintana, és la
carta de presentació del municipi, on s'explica què és i com és Torroella i l'Estartit. L'exposició
explica el nostre entorn paisatgístic i la nostra història, tant a la gent d'aquí com als que ens visiten.
Però el muntatge ha quedat envellit i en molts aspectes la tecnologia i el disseny ja no fan la funció
que es buscava quan es va instal·lar, al contrari, ara donen una imatge que no afavoreix el municipi
i està per sota de la qualitat i excel·lència que ha de distingir els nostres centres de cultura. Per
això la reforma i actualització de la museografia d'aquest espai és urgent i necessària per tal que el
museu continui fent el paper de dinamitzador cultural i social del municipi.
Passa a la fase de priorització

Lavabos públics amb ticket de pagament de
37 0,50 €

Perque a l'Estartit hi han uns lavabos que fan fastic

Arreglar les fonts d'aigua que hi ha al camp de
futbol de terra i l'altra davant de la pizzeria
Perque queda molt lleig unes fonts trencades
38 Sant Marino

42 Local CAU

Necessitat històrica de tenir un espai pels joves al poble

Habilitar un local de l'Ajuntament en desús perque el pugui utilitzar el CAU

Proposta repetida

No hi ha cap parc infantil en tota la zona

Joves
Tota la gent viu o passa vacances a la zona i els que
vénen a passeig o a banyar-se

43 Arrenjament plaça central dels Griells

Arranjar l'espai per a jocs mainada, bancs per a la gent gran

Competència altres administracions

44 Habilitar zona taller a Casa Pastors

Hi ha activitats que es deixen de fer per falta d'un taller amb
mínims d'eines i facilitat de neteja com piques.

Qualsevol entitat que realitzi activitats en grup

Es podria habilitar una zona de casa pastors amb taller per guardar eines, estanteries i piques.

Passa a la fase de priorització

Competència EMD

La Casa dels Gegants i Capgrossos de
45 Torroella

Perquè ara els gegants i capgrossos de Torroella no estan
exposats al públic i tant la mainada com la resta de gent del poble
o visitants no els poden admirar adequadament. Són figures
històriques que s'han de dignificar i posar en valor com a patrimoni
cultural i si es vol, també com a reclam turístic. Són gegants amb
més de 400 anys d'història que és incomprensible que estiguin
'amagats'.
Tots els vilatans i visitants

46 CARRLIS BICI A L'ESTARTIT

TAN SOLS EXISTEIXEN MARCATS AL CARRER EIVISA

TOTOM QUE CIRCULI AM BICICLETA PER
L'ESTARTIT

Es necessari arreglar i conservar el Pou, per que es un Pou molt
característic, com en hi ha pocs, arreglant el Pou amb el seu
entorn, la gent del poble i la gran majoria de visitants que pasen
per alla, gaudirian d'aquest magnific Pou i l'entorn.

En primer lloc s'hauria de treure la caixa de llum i tot el cableja't que el rodeja, que ja no té sentit,
per que Sobrestany te un altre caixa de llums nova ubicada en un altre lloc. Després hauriem de
arreglar el Pou amb gràcia i bona feina de restauradors , esta molt malmés i deteriorat, s'ha de
restaurar. L'entorn que es molt agradable, el podriem arreglar per que la gent en gaudis, aixi com
donar una clau o dos, a algú del poble per que poguesim extreure aigua del Pou a l'estiu per
refrescar-nos o que els nens poguesin jugar amb aigua en els aveuredors, posar unes taules de
fusta per exterior (capacitat 30 persones) i uns pals per poder tapar tot amb toldos, per la calor
Tota la gent del poble i rodalies, com es Torroella de
d'estiu ( com es va fer per la Ovellaria, mes o menys), aixi el poble de Sobrestany podriem quedar
Montgrí, Bellcaire d'empordà, l'Escala... etc que són els de tant en tant al Pou per fer alguna reunio de veinat i per que no, un dinar de germanor , per fer
que mes passen fent BTT o Runing, per aqui.
vida social a Sobrestany, que falta fà.

pot donar resposta a inquietuds de la gent que escala al montgri i
podria servir per fomentar i ensenyar com fer_ho correctament i
segura. En un municipi , on l'aposta per el turisme actiu, es la
marca distintiva, seria un actiu a tenir en compte

qualsevol persona de qualsevol edat amant de
l'escalada

49 Un lugar para los niños del AEIG Montgri

Es una actividad integral y de formación para niños del pueblo, y
no cuentan con un sitio con las condiciones necesarias para
realizarla.

Muchos niños del pueblo. Incluso muchos que estan en AEIG Montgrí necesita un local municipal o que el ayuntamiento pague el alquiler del local. Es una
lista de espera para incorporarse al AEIG Montgri
entidad con muchos niños del pueblo y las familias tienen que costearlo.
Proposta repetida

50 Local del Cau

Perquè hi ha molts nens i joves que van el cau

Tots els nens i joves de Torroella

47 Pou antic de Sobrestany

48 rocódrom públic

Acondicionar un local amb visibilitat des del carrer i que pugui ser visitable, que sigui suficientment
gran per poder mostrar els gegants, el drac, la futura àliga, el gegantó, els capgrossos i els antics
gegants que hi ha a Can Quintana. Pensem en un espai ben iluminat i amb panells explicatius amb
fotos antigues de la història dels nostres gegants. Podria ser un local municial o de lloger (ex.
antiga oficina de Caixa Catalunya al carrer d'Ullà, al costat de Can Quintana).
L'Ajuntament ho fa o té previst fer-ho

Ja hi ha disponibles equipaments
municipals que poden oferir aquesta
ubicació. Aquest fet condicionaria
pressupostos posteriors. Es va parlar
d'ubicar-los a Can Castells. Es parlarà
amb l'entitat per buscar una ubicació

aL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL PASSEIG MOLINET , CONSTA PER
DESENVALUPAR EL CARRIL BICI

Competència EMD

Competència altres administracions

Passa a la fase de priorització

torre boulder exterior de 7 m d'alçada i 8m de perimetre, permetra escalar 16 persones alhora.
pensat per a ser ubicada a la nova area esportiva de l?espai ter ( tot i que al ser una estructura
tubular , es pot moure a altres llocs diferents si s'escau) disposo de l'estudi tècnic i del pressupost
de l'empresa constructora
Proposta repetida

Proporcionar un local pel cau AEIG Montgrí o que es pagui el lloguer del local actual

Proposta repetida

51 Local per l'AEIG Montgrí

Perquè hi ha molts nens/es del municipi que són de l'associació i
actualment les famílies estan pagant el lloguer del cau. Tenen dret
a gaudir d'un espai municipal gratuït igual com la resta d'entitats
del municipi.
Les famílies de l'AEIG Montgrí

Utilització d'un espai municipal adequat per les necessitats de l'associació o que mentrestant
l'Ajuntament es faci càrrec del 100% del lloguer.

Proposta repetida

52 millores nucli antic

per la mobilitat

tothom

anular voreres carrer porta nova,carrer major i pi margall

Supera import assignat

53 Ajuda el local del cau

Per millorar les instal.lacions del cau

Molts nens i joves del municipi

Proporcionar un nou local pel cau Aeig Montgri o ajudar a pagar el lloguer de l.actuak

Proposta repetida

54 Nou local cau Aeig Montgri

Per millor les instal.lacipn

Els nens i joves de Torrroella que van al Cau

Proporcionar un local nou o ajudar a pagar el lloguer de l.actual

Proposta repetida

Transport adaptat per enllaçar hospital
55 Palamos

El transport públic que tenim per enllaçar Torroella i l'hospital de
Palamos és deficient. Les persones grans o que persones que no
disposen de bona mobilitat els hi és difícil. Crec que seria molt bo
tenir un vehícle que pagant un petit import et pogués portar a les
visites de Palamos i et tornés al municipi com ja disposen molts
municipis veïns.

Tota persona que necessiti aquest transport previ
pagament d'un petit import i avisant una setmana abans
del dia i hora de visita
Ja explicada en anteriors punts

56 parc infantil griells

Els griells té un parc molt abandonat que es podria millorar molt

Tots els veins, turistes i visitants amb fills que passin
pels Griells

Arreglar el parc infantil ja existent a la zona dels Griells. Treure els arbres, ja que perilla que caigui
alguna branca, netejar-ho de pedres,vallar-lo,col.locar un terra semitou com el que hi ha a alguns
parcs de Torroella,posar-hi més atraccions,etc. En definitiva,arreglar-lo i fer-lo útil.
Competència altres administracions

57 Miramar-freu

Perque aquests 2 édificis en ruines, ames de presentar una
amenaça per la salut, donen molt mala imatge del poble

Els ciutadans pel tema de higiene i els comerços
perquè si millora la imatge augmenta el turisme

Emprendre mesures legals per obligar els prop riera Ros del Freu i del Miramar a vendre o a
renovar els seus bens ( edificis i terreny)

No és una inversió

58 Millora del camí d'accés al pavelló del Guillem Perquè està en molt mal estat i és molt utilitzat cada dia

Totes les entitats que utilitzen pavelló i comunitat
educativa del Guillem i l'escola bressol

Crec que s'hauria d'alfaltar i redefinir aquest camí, Tb asfaltar l'aparcament i donar continuïtat al
camí fins al final per la part superior de l'escola bressol. És podria donar un únic senti al camí i
ordenar la ciculació d'aquesta zona.

Passa a la fase de priorització

59 Millora del camí d'accés al pavelló del Guillem Perquè està en molt mal estat i és molt utilitzat cada dia

Totes les entitats que utilitzen pavelló i comunitat
educativa del Guillem i l'escola bressol

Crec que s'hauria d'alfaltar i redefinir aquest camí, Tb asfaltar l'aparcament i donar continuïtat al
camí fins al final per la part superior de l'escola bressol. És podria donar un únic senti al camí i
ordenar la ciculació d'aquesta zona.

Proposta repetida

60 Ampliació voreres accés escola Guillem

Per la quantitat de famílies amb nens i nenes que accedeixen a
peu a l'escola. Es una manera de potenciar l'exercici físic (la salut)
i el respecte pel medi ambient.
Famílies del municipi

Està previst ubicar un rocòdrom a la
futura actuació urbanística de l'Espai
Ter

Competència altres administracions

Ampliar la vorera del carrer del Roser i del carrer Sta.Caterina, de manera suficient perquè permeti
que els nens i les famílies puguin accedir a l’escola caminant de costat i si cal amb cotxets, amb
seguretat i comoditat, i amb alguns arbres que donin ombra.
Proposta repetida

Competència EMD

Els veïns i veïnes, i tots els visitants de Els Griells i La
Pletera

Proposta de millora de les places de Els Griells
1 Regularitzar la zona de pàrquing, delimitar i senyalitzar
2 On es troba l'escometida d'aigua fer una intervenció artística amb un rellotge horitzontal de Sol.
3 Completar la plantada d'arbres i palmeres
4 Ficar més bancs a la zona infantil.
5 Prohibir la presencia de gossos a les places amb la senyalització adient per a mantenir neta les
places
6 Restaurar el sol interior de per a facilitar l'esbarjo
7 Col·locar elements lúdics com una taula de ping-pong i delimitar l'espai per a utilitzar-ho com a
pistes d'esport
8 Regularitzar el tràfic, reparant les senyalitzacions verticals i col·locant bandes al terra per reduir la
velocitat i fer respectar els "stop"
9 Millorar la recollida i ubicació dels contenidors de brossa i papereres
10 Anomenar les places amb el nom de "Plaça del Sol" revitalitzant la proposta de creació d'un
rellotge de Sol, ja que tots els carrers tenen nom de flor i que necessiten l'energia del Sol
Competència altres administracions

61 Millora de les places de Els Griells

L'espai es troba força degradat

62 Carril bici fins a les escoles municipals

Perquè les famílies i infants que accedeixen a les escoles amb
bicicleta no hagin de patir per la seva vida. És una manera de
potenciar l'exercici físic (la salut) i el respecte pel medi ambient.

Famílies del municipi

63 Millora de les places de Els Griells

L'espai es troba força degradat

Els veïns i veïnes, i tots els visitants de Els Griells i La
Pletera

64 Zones d'aparcament pròximes escoles

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.
Famílies del municipi

Crear bosses d’aparcament en terrenys que admetin aquest ús, propers a les escoles, que
permetin treure cotxes dels carrers d'accés i així alliberar espai perquè hi càpiga una ampliació de
la vorera i un carril bici.

Passa a la fase de priorització

65 Desfibril·lador pròxim a l'Escola Guillem

Perquè els desfibril·ladors que hi ha actualment al municipi estan
lluny de la zona i considerem que un espai on hi ha tants infants i
on es fan activitats esportives, hauria de tenir-ne un a prop.

Famílies del municipi

Disposar d’aquest element als centres escolars per tal de poder reaccionar amb rapidesa en cas
de necessitat

Passa a la fase de priorització

66 Polir pistes de l'Escola Guillem

Perquè les pistes de bàsquet i de futbol 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'evitarien mals majors.

Famílies del municipi i altres usuaris de l'espai

Polir el paviment de les pistes i les grades per poder disposar d’una zona de jocs més segura i
menys agressiva.

Passa a la fase de priorització

67 Centre cívic o espai social

Per donar lloc de trobada, realització d'activitats..per a famílies
amb nens petits, joves..

Tota la població, ja que s'hi podrien realitzar activitats
de tot tipus i per a totes les edats.

Habilitar un espai o edifici municipal amb funcionament d centre cívic. On s'hi puguin organitzar tot
tipus de tallers per a edats molt variades. I que a més sigui lloc de trobada de famílies per
compartir experiències, per exemple.
Contradiu plans aprovats

68 Adequar l'accés a l'escola

Quan pujo a buscar a peu a la meva filla a l'escola Guillem de Montgrí, amb el cotxet amb amb el
meu segon fill, no puc anar per les voreres pq són massa estretes i hi ha faroles mal posades..i
haig d'anar pel mig de la carretera.
Caldria ampliar voreres per poder-hi passar amb cotxets.
A més, fer que el camí escolar sigui segur, marcant-lo a terra pq els cotxes en siguin conscients.
Per poder accedir amb condicions als centres educatius, ja sigui a Tota la comunitat educativa: mestres, alumnes, pares i A més, si s'hi vol anar en bici, caldria fer un bon carril bici.
I si s'hi va en cotxe, caldria un aparcament amb condicions.
peu, en bici o en cotxe.
mares..

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
poden utilitzar ells sols.
Proposta de millora de les places de Els Griells
1 Regularitzar la zona de pàrquing, delimitar i senyalitzar
2 On es troba l'escometida d'aigua fer una intervenció artística amb un rellotge horitzontal de Sol.

Competència EMD

Passa a la fase de priorització

Proposta repetida
Replantejar que és igual a la proposta
8. La bossa d'aparcament està prevista
a la zona de pujada al castell. La resta
de solars són privats

No es pot pulir la pista, els tècnics
proposen pintar-la

ja hi ha espai Casa Pastors

Proposta repetida

69 Carrers segurs pel casc antic

Per poder anar caminant tranquil·lament amb els nens i nenes
sense patir pq els cotxes circulen massa ràpid per carrers estrets i
sense visibilitat.
Tota la població

Hi ha molts carrers de la vila sense visibilitat per on els vehicles: motos, cotxes i fins hi tot bicis,
circulen a velocitats massa altes i sense preveure si algú camina per allà.
Caldria posar-hi limitacions, morralla retrovisors, senyals...no se ven bé que, però mesures per
evitar que els vehicles hi circulin massa ràpid i sense atenció als peatons.
Un exemple és al carrer Falçot on hi ha dos revolts seguits, i on els vehicles hi circulen massa
depressa, i sempre hem d'estar patint per si ens atropellaran..

Contradiu plans aprovats

Pla de mobilitat: la idea és que al casc
antic no hi circulin vehicles

70 Places centrals de Els Griells

El sòl de les places son grava i residus de quitrà. Part és
aparcament irregular.

Tors els veïns de Els Griells i visitants. Unes 5.000
persones en plena temporada

Adequar el sòl a la normativa vigent. Zona de jocs per la mainada. Renovar la pista de petanca.
Treure el cotxes de dins la plaça i crear aparcament en bateria a tot el perímetre.

Competència altres administracions

Competència EMD

Rehabilitar aquest passeig i millorar la seva
transitabilitat a peu permetria a tota la ciutadania de
Torroella de Montgrí guanyar un espai que milloraria la
qualitat de vida de les persones. A més, la rehabilitació
del passeig Vicenç Bou permetria que els residents de
la Residència Vila Montgrí i els seus familiars
poguéssin gaudir d'aquest espai.

L'actuació proposada es centra en la millora del passeig pel que fa a la seva transitabilitat i
equipament. La proposta presentada es centra en fer del passeig Vicenç Bou un espai de bon
transitar, sense entrebancs ni desnivells importants, adaptat a les persones amb mobilitat reduïda,
amb jardineres ben cuidades, bancs, etc. A més, caldria també rehabilitar l'espai on es troba el
bust del compositor torroellenc Vicenç Bou que actualment es troba en mal estat de conservació. Passa a la fase de priorització

El passeig Vicenç Bou és una important arteria de Torroella de
Montgrí, és una via d'entrada al nostre municipi i connecta el tram
baix del nucli històric de la vila amb els barris de més recent
creació. El tram històric d'aquest passeig, que a més és peatonal,
el que va del passeig de Catalunya a la plaça d'Espanya, es
requereix una rehabilitació per tal es converteixi en un espai de
passeig on els torroellencs poguin passejar, asseure's a llegir, ferhi activitats, etc.
71 Rehabilitació del passeig Vicenç Bou

Adaptació d'instal·lacions municipals per a
72 persones de mobilitat reduida.

Portes automàtiques a l'Ajuntament, per facilitar l'accès a persones amb minusvalies, cotxets
infantils, gent gran...
Totes aquelles persones amb mobilitat reduïda que fan Lavabos adaptats a les instal·lacions esportives. Totalment inaccessibles al pavelló.
Les instal·lacions municipals han de ser accessibles per a tothom. ús d'aquestes instal·lacions.
Rampes per accedir al terreny de joc (actualment hi ha escalons).

Passa a la fase de priorització

73 Papereres de carrer

Calen més papereres per evitar que la gent embruti els carrers.

Tothom

74 Local per Aeig Montgri CAU

Per falta espai municipal o de lloguer pet entitat, formada per
infans i joves del poble

Joves infants, i families que formen part agrupament, i
altres CAUs que venen a passar dies el nostre municipi Local municipal o fer se carrec del lloguer del local que ja tenen ja que es un entitat sense anim de
i aixi es donem a coneixerv al municipi
lucre
Proposta repetida

75 Local per AEIG Montgri CAU

Falta de local municipal pel CAU o de lloguer, per nens i joves del
poble

Nens joves i families del CAU i altres CAUs que venen Un local municipal o fer se carrec del local que ja tenen llogat ja que es una entitat sense anim de
a passat dies el cau i aixi es dona a coneixer el poble
locre

Proposta repetida

76 Local per AEIG Mongrí CAU

Falta de local municipal per aquesta entitat o fer se carrec del
lloguer

Nens, joves i families del CAU i altres CAU s ja que
venen a passar dies el CAU i aixi es dona a coneixer el
poble
Un local municipal o fer se carrec del local que ja tenen de lloguer

Proposta repetida

77 Local per AEIG Montgri CAU

Per falta de local municipal o de lloguer pel CAU

Nens i joves del CAU i altres Caus que venen a passar Local municipal o fer se carrec del lloguer del local que ja tenen ja que es una entitat sense anim
dies el cau aixi es dona a coneixer el poble
de lucre

Proposta repetida

Construcció/finalització vorera carrer Santa
78 Caterina

Per a la seguretat dels alumnes de l'Institut Montgrí i de qui vulgui
accedir a la zona esportiva des de la nova escala del carrer Santa
Caterina. El problema s'agreuja els dies de pluja perquè la vorera
inacabada queda embassada i s'ha de passar pel mig del carrer.

Tots els alumnes que accedeixen a peu a l'institut i a
tothom qui vulgui accedir a la zona esportiva des de
l'escala del carrer Santa Caterina.

Finalització de la vorera sud i construcció de la vorera nord del tram del carrer Santa Caterina des
de prop del carrer Àngel Guimerà fins a l'institut (al sud de la zona esportiva).

Passa a la fase de priorització

79 Rocòdrom public a l'aire lliure

Perque permetra formar a les persones que es volen apropar al
montgri a fer escalada

Tothom

Monolit de 6 metres d'alçda per 4 cares de 2 m d'amplada. Disposara de 8 itineraris variables
d'escalada amb corda.

Proposta repetida

Millora Ronda Pau Casals mitjançant voreres
80 àmplies

Per donar la importància que té la cura dels espais i la seva
adequació a les necessitats dels ciutadans. Per tractar amb
respecte, no només les famílies que en fan ús de forma reiterada
al llarg del dia ( accés a les escoles) sinó també a qualsevol
persona que vol gaudir d'una caminada, passejada, etc, amb
seguretat , tranquil i sense cap perill que destorbi el seu benestar
o que posi en risc la seva l'integritat física.

Tot els ciutadans del municipi en general i en especial:
- Els que tenen el seu habitatge en aquesta zona
- Els visitants/turistes que transiten la zona ( recordem
que és una zona d'accés al castell
- Totes les famílies amb llurs fills en edat escolars
Posar al llarg de la Ronda Pau Casals voreres àmplies allà on no n'hi ha. A una banda i l'altra del
- Qualsevol persona que gaudeixi de caminar, passejar, carrer. Eliminant zones de pàrquing ( com per exemple els pàrquings que queden just davant del
córrer, etc.
Col·legi Sant Gabriel) per donar lloc a espais segurs i transitables sense perills per a les familíes.

MILLORA /ADEQUACIÓ DEL PARC DAVANT
81 COL·LEGI SANTGABRIEL

Perquè la mainada que pot gaudir d'aquesta zona ho faci amb
seguretat i amb espais que s'adeqüin a les seves necessitats.
PER EVITAR ZONES AMB DESNIVELLS, MUNTANYES DE
RUNES, ETC...ESPECIALMENT INAPROPIADES EN ZONES
ADREÇADES AL JOC DELS INFANTS. dONANT UNA IMATGE
DE DEIXADESA I POCA CURA PER L'ATENCIÓ DE LES
FAMÍLIES DEL MUNICIPI.

Totes les famílies del municipi, especialment les que
assisteixen a les escoles, els residents de la zona i
VALLAR la zona , donada la proximitat a la carretera, netejar-la de runes, brossa, eliminar els
qualsevol família que vulgui gaudir d'espais ben cuidats desnivells, netejar arbustos que donen peu a amagatalls perillosos pels infants, etc. I poder facilitar
i pensats pel seu gaudi.
algun espai d'ombra.
Passa a la fase de priorització

1) Millorar parcs infantils i 2) "pipicans" per
82 gossos

1)Perquè els parcs infantils que hi ha al municipi estan força
deixats. 2) Perquè es continuen trobant excrements d'animals pels
carrers del poble.
1)Nens i nenes de la vila. 2) Tothom

83 Parc per a gossos

Perquè cap propietari de gos no pugui dir que ha de portar el gos
deslligat perquè no hi ha cap espai habilitat per a deixar-lo córrer.
Perquè es pugui fer complir l'ordenança de portar els gossos lligats
a la resta d'espais públics. Perquè ja que s'ha reduit la platja per a
gossos, si el parc fos prou atractiu, també vindrien famílies de fora Tant la gent que vol deixar córrer el gos com la resta de
expressament amb els gossos per deixar córrer els seus gossos al ciutadans que volen caminar tranquil.lament sense
Un espai prou gran, delimitat i tancat, amb arbres, bancs, taules de pícnic, jocs infantils i barbacoes
parc.
gossos deslligats i sense trepitjar caques.
en un extrem per a passar el dia tota la família mentre el gos corre deslligat.
Passa a la fase de priorització

84 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 que hi hagués un bon accés per anar a peu.

85 Senyalització/indicacions de seguretat

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.
Famílies del municipi

Les famílies del municipi i altres usuaris de l'espai

Instal·lació de papereres arreu del municipi, no només al núcli urbà. Calen també als barris.

Passa a la fase de priorització

Passa a la fase de priorització

Només es pot fer ampliació de la
vorera Nord ja que la resta està
afectada per una unitat d'actuació

1) Seria necessari fer una inversió digne per tal de millorar els jocs a tots els parcs del municipi. Hi
ha molt parcs que estan mal aprofitats. Els paviments estan deteriorats, inclús poden arribar a ser
perillosos per la mainada o per qui passegi per la zona... 2) Hi ha molts parcs, que per la seva
extensió, podrien acollir zona exclusiva de "pipicans" per gossos.
Supera import assignat

Ampliar i millorar el paviment de l'accés al pavelló del Guillem. Millorar-ne la il·luminació i 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).

Proposta repetida

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 que es puguin trobar
els infants en el seu recorregut a peu des del centre del municipi a l'escola i a les zones esportives. Passa a la fase de priorització

86 Reforma integral del cine petit

Per tenir un equipament com cal

Entitats, associacions, escoles, l`escola de música,
partits polítics, casals etc.

87 Aparcament per furgonetes i autocaravanes

L'increment d'aquest tipus de turisme fa necessari uns espais
regulats que permetin l'estacionament d'aquests vehicles.
Afavoreix que es quedin a la vila un tipus de turisme que està
creixent molt i que va lligat a activitats esportives i culturals.

El comerç i l'activitat relacionada, així com els visitants. Adequar una zona de parking, potser amb alguna font.

Reforma total de l`escenari, il-luminació, pati de butaques i calefacció.

L'Ajuntament ho fa o té previst fer-ho

Passa a la fase de priorització

Millora de l'escenari amb pintura i
fusteria, arranjaments il.luminació i so i
canvi de curtinatges.

88 millora equipament del Cine Petit

Aquest espai ha quedat una mica obsolet en quant a llums i
equipament per a l'activitat escènica. Seria bo de millorar-lo com a Tothom que en faci ús. Teatre amateur, cicle de
alternativa a l'espai ter per a propostes més populars i de l'escola concerts. L'espectador que gaudirà de millor qualitat de
de música.
l'espectacle..
Millora de llums, teló i escenari ...

Proposta repetida

89 Acondicionar part del carrer safareig

Perquè aquest tall de carrer no és apte pels peatons i els cotxes
passen molt depressa

Tota la gent que travessa a peu

Acondicionar vorera per vianants del tram final del carrer safareig

Passa a la fase de priorització

90 Autogestió de borsa laboral

Perquè el servei que ofereix el Consell Comarcal em sembla
insuficient

Tots els candidats a trobar feina i les empreses que la
oferten

Contractació d'una persona intermediària per gestionar l'oferta i la demanda local de feina

No és una inversió

91 Mancomunar serveis amb Ullà

Perquè són dos municipis molt propers i és de sentit comú
beneficar-se'n mútuament

Els dos municipis

Mancomunar serveis com l'Escola Bressol, Serveis Socials, Centre Cívic d'Ullà, etc

No és una inversió

92 LOCAL PER ASSATJOS CORALS

Per poder unificar els assatjos de les diferents corals infantil,
juvenil i adults en un mateix lloc

Corals i altres associacions

Un nou local o bé l'autorització per utilitzar un local ja existent adhient a les necessitats pertinents

Contradiu plans aprovats

93 Recuperació jardí històric de Can Quintana

Ecologia i memòria històrica

Tothom

El jardí històric de Can Quintana va desparèixer fa anys. Torroella necessita espais verds dins el
casc antic i aquest pot ser un espai (ara està ple de contenidors i pols)

Passa a la fase de priorització

Tothom

Oferir conferències sobre persones, fets, llocs,... que han estat importants per la vila, a un nivell a
l'abast de tothom. Fer les conferències a espais com el Museu de la Mediterrània o la biblioteca.
Buscar experts per cada tema

No és una inversió

Tothom

Oferir documentals de temes científics, artístics, tècnics, hitòrics... que siguin actuals. Fer una
presentació breu abans del documental i fer una sessió de cinema fòrum en acabar de veure'l.
Portar persones enteses en el tema.

No és una inversió

Poble

Benvingut futur però preservar el passat, el nostre origen. Retornar i restaurar zones perdudes en
el temps (rierols, rieres, camins,...) plerquè el jovent pugui gaudir d'un lloc propi estil Obrador on es
relaionin amb la gent gran del poble i pugui renèixer la cultura passada (cançons, festes, jocs,..)
No és una inversió

Poble

El patrimoni històric i cultural està molt abandonat (per exemple església de Santa Maria de Palau). Supera import assignat

94 Cultura per a tothom

95 Documentals per a tothom

96 Recuperar llocs i tradicions del poble

Conèixer la cultura propera a la vila

Per aprofitar el cinema de Torroella

L'abans d'un poble és perseverar amb el passat i el futur

97 Preservar el patrimoni històric del poble
98 Piscina municipal
Espai verd a la zona Granja Alanyar i
99 restauració dels murs dels camins

Proposta repetida

Poder-se refrescar a l'estiu
A la plana del Baix Ter, els murs secs són patrimoni (mur del camí del Molí,...) El camí dels Horts
que va d'en Sunyer a Granja Alanyar està en molt mal estat. Crear espai verd davant la Granja
Alanyar.

Recuperar el patrimoni i crear espais verds

Senyalització rutes de Salut i Observatori
100 d'ocells

Tothom

Vilatans
i turisme
Voreres gairebé inexistents o molt estretes i en mal estat o amb obstacles
(fanals,
pals de llum, etc.), no s'hi pot circular amb normalitat i menys si vas amb cadira de rodes o cotxet.

102 Cedir un local al cau

El lloguer del local suposa una despesa massa gran

Pel benestar de les persones al caminar

104 Restaurar patrimoni

Passa a la fase de priorització

Al poble hi ha molts camins rurals bonics (com el camí dels Molins o altres). La idea és crear una
xarxa de camins per caminar i dissenyar rutes adaptades a tothom (de 30 minuts, 1hora, 1hora i 30
m). A la ruta s'hi podria construir una caseta-observatori d'ocells elevada al riu Ter.
L'Ajuntament ho fa o té previst fer-ho

101 Millorar les voreres

103 Asfaltar carrers

Tota la mainada del Cau

Proposta repetida
Proposta repetida

tothom

Asfaltar la carretera (Passeig) que va des de l'Espai Ter fins el Pas de Gualta. Actualment no s'hi
pot passejar per la gran pols que aixequen els automòbils (molts d'ells a alta velocitat). És una
llàstima i més si s'aconsegueix el tema de l'Arbreda (de l'Aplec)

El municipi

Restauració de Can Castells on s'hi podrien allotjar els gegants i l'imaginari festiu de Torroella. A la
planta baixa exposar-hi els gegants i a la planta superior espai per entitats
Supera import assignat

No respecta el marc jurídic i legal

105 Soterrar contenidors

Per donar bona imatge als visitants

Tot el poble

106 Piscina municipal

L'esport fomenta la salut

Tots els veïns del poble

Piscina municipal amb gimnàs, pistes de tenis i atletisme

Tot Torroella

L'Antic Escorxador seria un bon espai, amb pàrquing. Posar-hi panells amb imatges de l'interior de
Torroella
Supera import assignat

107 Oficina de Turisme a l'Antic Escorxador

L'actual no és visible

108 Embelliment del Carreró

tothom
Aquesta zona està molt deixada, els arbres no creixen i les palmeresVisualment
no són maques.

109 Pavelló d'esports nou

per la quantitat d'equips que utilitzen les instal·lacions actuals

110 Millorar la seguretat a la GI-641

necessari per la seguretat

111 Pati nou Portitxol

és vell

Poden anar al Cine Petit. Es contactarà
amb la Coral

Supera import assignat

Es podrien posar jardineres allargades amb plantes tipus arbust , més denses i verdes. Treure els
arbres i fer decoració més homgènia de baix a dalt. Com que el sota tot és pedra és difícil que
arbres grans hi puguin viure.

tothom

Passa a la fase de priorització
Supera import assignat

3 passos de vianants (davant LIDL, creuament camí Mas de la Barraca, urbanitzacions Les
Dunes); millorar la seguretat a la sortida del camping Castell Montgrí i Camí Vell; Carrer Pericot
perillós per a les bicis; Velocitat alta dels cotxes des del supermercat GP fins el LDL
Alumnes escola

Proposta repetida

Competència altres administracions
Proposta repetida

ja hi ha espai a Espai Ter i Can
Quintana, ajuntament no té previst fer
canvis

Proposta repetida

112 Piscina municipal

per poder fer esport

113 Vehicle de transport adaptat

És molt complicat per horaris i situacions familiars

Famílies amb depenents

114 Vehicle de transport adaptat

Servei actualment inexistent

115 Camí de ronda Salt d'Euga-Cap de la Barra

Imatge diferent de l'Estartit - atractiu paisatge

El vehicle adaptat permetria donar servei a gent gran i persones dependents. Marcar rutes i
recollida de persones per portar-los al centre de dia o residència. Implicar xarxa de voluntaris.

No és una inversió

Famílies amb depenents i gent gran

Establir rutes i implicar xarxa de voluntariat.

Proposta repetida

Tothom

Connecar el Salt d'Euga fins el Cap de la Barra per unir dos dels indrets d'on gaudir d'una
perspectiva de l'Estartit i de les Illes Medes

Competència EMD
Supera import assignat

116 un ajuntament

117 Seguretat pels nens

Evitar atropellaments infantils

Nens i nenes escola Portitxol

L'entrada i sortida de l'horari escolar comporta confluència de nens i nenes i cotxes. Es necessita
presència d'un policia en aquest horari per fer itineraris segurs.

No és una inversió

118 Asfaltar des del Baix Ter al riu

Supera import assignat

119 Pintar el pont

Competència altres administracions

120 Carreteres Torroella-Estartit

és una carretera de tercera

tothom

121 Arreglar voreres

Les voreres de Torroella són estretes

Tothom

Joves del poble

122 Pista de bàsquet poliesportiva

Competència altres administracions

Voreres amb obstacles (fanals, etc.) que dificulten el trànsit amb cotxets i cadires de rodes.

Pista de bàsquet pública a l'aire lliure al costat de l'Espai Ter o qualsevol altre lloc

Proposta repetida

Supera import assignat

123 Potenciar les associacions del poble

És un bé comú d'interès social i cultural en benefici de tothom

Accions: centre cívic; agilitzar les gestions dels espais del poble fent treball en xarxa; activitats
gratuïtes o semi-gratuïtes; tallers de creixement personal; piscina municipal; cicles de cinema, balls
de saló, etc.
No és una inversió

124 Local social per a joves / CAU

i públic en
Disposar d'un espai de referència per a l'entitat i pels joves. Els jovesJoves
no disposen
d'ungeneral
espai de referència.

Reformar, llogar o conveni d'algun local existent o per reformar. L'AEIG Montgrí podria gestionar
espai a canvi d'exercir la seva activitat

Proposta repetida

125 Pista de bàsquet poliesportiva

Perquè els nens hi puguin jugar

Pista poliesportiva oberta per jugar a bàsquet i a futbol, propera al centre.

Proposta repetida

126 Potenciar les associacions del poble

Accions: centre cívic; agilitzar les gestions dels espais del poble fent treball en xarxa; activitats
gratuïtes o semi-gratuïtes; tallers de creixement personal; piscina municipal; cicles de cinema, balls
de saló, etc.
Proposta repetida

És un bé comú d'interès social i cultural en benefici de tothom

Proposta repetida

127 Acabar la plaça dels Dolors
Millorar les instal·lacions públiques per
millorar Torroella i poder agafar més
128 esdeveniments

Tothom

129 Pinta Torroella, Torroella Pinta

Embelliment de Torroella

130 Piscina municipal

salut

131 Il·luminació Convent dels Agustins

Tothom

Millorar i fer obres al pavelló poliesportiu, millorar la sala polivalent de l'IES Montgrí, fer més banys
públics i operatius
Supera import assignat
Valoració dels punts més degradats de la vila, sobretot del nucli antic i rodalies per l'impacte visual
dels carrers. Informar els propietaris de les cases de les façanes que entiguin en mal estat la
conveniència d'arreglar i/o pintar. Subvencionar els veïns amb 100.000 euros (si cal). Seguiment i
control dels serveis de neteja. Si sobra fons, per als serveis socials o Caritas
No és una inversió
Supera import assignat
El claustre del convent dels Agustins té una bellesa inqüestionable de dia. De nit, la il·luminació és
tant bàsica que treu l'encant. Projecte d'enllumenat que ressalti l'esplendor de les arcades i tot el
que es pugui. Complementar-ho amb arranjament del paviment.
Passa a la fase de priorització

Per dignificar un edifici que té una alta càrrega icònica

Parc gran per a nens de totes les edats als jardins John Lenon. Espai de jocs, gronxadors,
porteries,...

132 Zona de joc per a infants

Proposta repetida

133 Plaça dels Dolors

Obra inacabada

Tot el poble

Proposta repetida

134 Plaça dels Dolors

Obra inacabada

Centre comercial

Supera import assignat

135 Plaça dels Dolors

Obra inacabada

Comerciants

Proposta repetida

136 Espai per a gent major de 55 anys

Aquest col·lectiu no té lloc on fer activitats diverses

Majors de 55 anys

137 Emporlanar el cementiri de Torroella

perquè la gent gran hi pugui caminar millor

Tot el poble

138 Millora de les instal·lacions de APDA

139 Centre per l'APDA de protecció dels animals

Està prevista a la futura actuació de
l'Espai Ter. No es farà en aquesta
legislatura. Hi ha prevista una pista al
parc John Lennon

Els gossos i els gats necessiten viure amb dignitat

És trist com estan ara els animals abandonats

Animals abandonats

Centre per fer activitats: cursos, ioga, exercicis de ment, xerrades, idiomes, etc cursos amb preus
assequibles per accedir tothom.

Contradiu plans aprovats
Supera import assignat

Els animals necessiten espais per moure's i dormir. Instal·lació d'aigua de la vila i llum. Gàbies
amb espai interior per a cadells i/o animals malalts. Magatzem per guardar menjar, material de
neteja, etc. Espais grans i ballats per poder jugar i moure's individual o en grup

L'Ajuntament ho fa o té previst fer-ho

Fer una protectora d'animals amb unes bones instal·lacions per poder fer una bona rehabilitació del
seu comportament i que trobin un adoptant més fàcil i ràpid. Espais amplis i ballats perquè puguin
jugar entre ells i/o un educador els pugui rehabilitar casetes en condicions òptimes per la seva
estada, sala de cures, etc.
Proposta repetida

ja existeixen espais a Estartit i
Torroella

140 Integració i culturització

persones nouvingudes i les del poble
Cada cop hi ha més immigració però a molta gent li costa acceptar-ho

141 Protectora d'animals digna

Són els més indefensos

Intervenció multicèntrica a les escoles, IES, local públic. Organitzar xerrades per conèixer les
diferents cultures i ajudar als nouvinguts a adaptar-se més ràpidament. Amb la finalitat d'acollir-los i
prevenir la marginació així com conseqüentment evitar la delinqüència per part d'alguns d'ells.
No és una inversió

Proposta repetida

tothom

a l'estiu a zones assoleiades es podria preparar un espai de descans amb seients o tombones i un
espai on la gent pugui deixar o agafar llibres. Es podria fer a l'entorn de l'Espai Ter i potser donar
llicència per a gelateria o foodtruck
Passa a la fase de priorització

142 Espais de descans i lectura

Per tenir espais d'oci, cultura i un punt de trobada

143 Protectora d'animals

Donar acollida als animals abandonats. L'estat del lloc d'acollida
actual és lamentable

144 Acabar la plaça dels Dolors

perquè pugui servir a comerços i entitats

comerciants del nucli i entitats

145 Promocionar el comerç del casc Antic

El comerç marxa a les afores

Comerciants

146 Escales accés Santa Caterina

Millora l'accés a la plaça Santa Caterina

Aparcaments i rutes senyalitzades per
147 bicicletes

Hi ha molts usuaris

148 Aparcament de bicicletes

Aparcaments de bicicletes a l'aparcament de la carretera de l'Estartit al costat de l'estació i/o al Pg
Catalunya per facilitar l'aparcament als usuaris del carril bici que s'està acondicionant. 20 places
ampliables. Senyalització. Fer-ho saber a la ruta.
Passa a la fase de priorització
Cada vegada hi ha més usuaris que utilitzen els camins (ruta Estartit). Col·locar els aparcaments a la plaça Lledoner i/o Pg Catalunya

Recuperar un forn de calç de la ronda Pau
149 Casals

per recuperar el patrimoni i promoció turística

Vilatans i visitants que visiten el poble o el Montgrí

Museitzar el forn. Netejar-lo, tancar-lo amb reixa, posar-hi un plafó explicatius dels usos de la podra
calcària
Passa a la fase de priorització

150 Recuperació del Forn de Calç

per recuperar el patrimoni i promoció turística

Vilatans i visitants que visiten el poble o el Montgrí

Museitzar el forn. Netejar-lo, tancar-lo amb reixa, posar-hi un plafó explicatius dels usos de la podra
calcària
Proposta repetida

Tots

Aquest projecte animaria altres ciutadans a instal·lar energies alternatives, tant aquesta com
l'aeòlica. Proposem que es faci un seguiment i s'informi periòdicament del seu estalvi (econòmic i
energètic) i rendibilitat.

Passa a la fase de priorització

Tots

Aquest projecte animaria altres ciutadans a instal·lar energies alternatives, tant aquesta com
l'aeòlica. Proposem que es faci un seguiment i s'informi periòdicament del seu estalvi (econòmic i
energètic) i rendibilitat.

Proposta repetida

Proposta repetida

Plaques fotovoltaiques a una dependència
151 municipal

Plaques fotovoltaiques a una dependència
152 municipal

Estalvi i pedagogia

Estalvi i pedagogia

Proposta repetida

Ciclistes i població

Proposta repetida
Baixar impostos; ajuts per als comerciants; facilitats i no traves; evitar el trànsit en horari comercial,
etc.
No és una inversió

Arreglar els esglaons de l'accés a la plaça, del camí de la Creu

Passa a la fase de priorització

Rutes ben senyalitzades i comunicació poble - zona esportiva

Proposta repetida

Plaques fotovoltaiques a una dependència
153 municipal

Estalvi i pedagogia

Tots

Aquest projecte animaria altres ciutadans a instal·lar energies alternatives, tant aquesta com
l'aeòlica. Proposem que es faci un seguiment i s'informi periòdicament del seu estalvi (econòmic i
energètic) i rendibilitat.

Plaques fotovoltaiques a una dependència
154 municipal

Incentivar l'ús de l'energia renovable

Tothom

Instal·lar plaques fotovoltaiques en una dependència municipal, fer-ne el seguiment i informar-ne
periòdicament. Animar els vilatans a instal·lar-ne

Proposta repetida

Plaques fotovoltaiques a una dependència
155 municipal

Incentivar l'ús de l'energia renovable

Tothom

Instal·lar plaques fotovoltaiques en una dependència municipal, fer-ne el seguiment i informar-ne
periòdicament. Animar els vilatans a instal·lar-ne

Proposta repetida

156 Arreglar solars al mig de la vila

Per la imatge que donen

Tots els habitants

La imatge que donen els solars del mig de la vila com el del c/Sant Agustí o el del c/Bellavista és
deplorable. Fer complir les ordenances que obliguen els propietaris a mantenir nets els solars

No respecta el marc jurídic i legal

157 Canviar la porta d'entrada de l'Ajuntament

S'ha arreglat diverses vegades i segueix sense tancar bé

Tothom i treballadors de l'ajuntament

La porta d'entrada tanca malament i passa fred a dins. Gent gran, gent amb cotxets i carros o
persones amb discapacitat no poden obrir-la. S'estalviaria en calefacció i aire acondicionat.

Passa a la fase de priorització

158 Canviar la porta d'entrada de l'Ajuntament

pel benestar del poble i dels treballadors

Tothom i treballadors de l'ajuntament

les portes són de vidre pesant i difícil de maniobrar. Es podrien canviar per portes automàtiques
per facilitar l'entrada a gent gran, persones amb minusvalia, pares/mares amb cotxets

Proposta repetida

159 Canviar la porta d'entrada de l'Ajuntament

És un perill que la porta no tanqui bé. Passa fred i es gasta
calefacció

Tothom i treballadors de l'ajuntament

Millorar el servei de neteja del barri de les
160 Cases Noves
Re-asfaltar carrers (carrers Jaume I, Llibertat i
161 voltants)
162 Local polivalent per a joves
163 Piscina municipal

Conscienciar per la reducció de residus i
164 augmentar el reciclatge

Els veïns
Tothom
No hi ha locals destinats als joves

Entitats locals
Tot el poble

Persones, medi natural, municipi,...

Proposta repetida
En els carrers del barri, els cotxes estan sempre aparcats al costat sud i això dificulta que la
màquina netegi. El vent arremolina la brutícia al costat sud. Si no es neteja manualment està
sempre brut.

No és una inversió
Supera import assignat

Espai on les entitats del poble puguin desenvolupar les seves activitats, per exemple AEIG Montgrí Proposta repetida
Proposta repetida
Les persones (per la satisfacció de viure d'una manera més sostenible), el medi natural (és on van
a parar la majoria de residus que es generen), el municipi (reducció de residus i millora del
reciclatge)
No és una inversió

Repassar totes les voreres i panots que
165 sobresurten

La gent gran ensopega

166 Paviment Passeig Vicenç Bou

Per facilitar el caminar a la gent gran i persones amb mobilitat
reduïda

Millorar el paviment del Pg Vicenç Bou com el Pg Catalunya per tal que sigui de més fàcil accés

167 Millorar les voreres i accés a espais públics

perquè les persones amb mobiliat reduïda tinguin més facilitats per
moure's
Persones grans i amb mobilitat reduïda

Hi ha moltes voreres al municipi que no estan rebaixades i dificulta l'accés a les persones amb
mobilitat reduïda. Passa el mateix en l'accés a alguns espais públics (bar la Sala, cinema, lavabos
públics, etc.)
Proposta repetida

168 Piscina municipal

Deixar d'utilitzar piscina privada per ús públic

Tothom

Tot el poble

171 Asfaltar carretera

Els solars privats han de tenir la tanca corresponent

Molt mal estat

172 Dignificació "Jardí revista Emporion" i entorn

Per fer digne i atractiu aquest lloc de la zona Espai Ter

173 Pinta Torroella, Torroella Pinta

Per la millor oratòria

174 Adaptar espai per a un Cau

Acolliment dels nens del cau

Accessibilitat: un poble que camina al costat
175 dels que no caminen

176 Rocódrom públic
Canvi de senyalització a l'entrada del carrer
Major donant accés vehicular només per a
residents amb garatge i transport de
177 mercaderies.

Proposta repetida

No respecta el marc jurídic i legal

Imatge del nucli antic

Solars com el del c/ Sant Agustí (davant la placeta del cinema)

No respecta el marc jurídic i legal

Circulació viària

El mal estat del paviment comprès entre el Molí (antic Robert Mercader) fins bifurcació del Moli del
Mig. Tram que passa per davant de Can Radresa, Jardineria Euroverd,... La conducció per aquell
traç resulta incòmoda i perillosa si hi afegim el risc del rec vell
Passa a la fase de priorització

Nens i visitants

1. DIGNIFICAR EL JARDÍ REVISTA EMPORION: retirar i canviar els elements de joc trencats;
posar matalassos elàstics com els de la Plaça d'Espanya; sorrall de joc al racó del magraner;
arreglar tanca i pintar-la de colors; paviment tou; arremolinar paret de totxana, etc. 2. MILLORAR
SAFAREIG (fer de teula l'actual coberta); 3. TANCAR EL REC DE LES MONGES (porta per evitar
brutícia)
Passa a la fase de priorització

usuaris nens del cau

Treure el matoll, neteja i valoració de l'estat de les pedres de la façana de l'església i remodelació
del passeig

Proposta repetida

Arribar a un acord amb alguna entitat que cedeixi l'espai i adaptar-lo; adaptar un local del propi
Ajuntament

Proposta repetida

CONSULTAR LLAPIS ADJUNT

Per dignificar la vida d'un dels col·lectius amb més dificultats

pot donar resposta a inquietuds de la gent que escala al montgri i
podria servir per fomentar i ensenyar com fer_ho correctament i
segura. En un municipi , on l'aposta per el turisme actiu, es la
marca distintiva, seria un actiu a tenir en compte

Proposta repetida

Fa mal d'ulls veure un solar com el que hi ha al carrer Sant Agustí amb aquells "pedrots" dintre el
nucli antic.

169 Acondicionar el carrer Sant Agustí (tanca)

170 Condicionar parcel·la

Proposta repetida

qualsevol persona de qualsevol edat amant de
l'escalada

torre boulder exterior en panell Ligtwave de 6 m d'alçada i 8m de perimetre. disposo de l'estudi
tècnic i del pressupost de l'empresa constructora

Els veïns agrairan la reducció de trànsit i el centre urbà
es beneficiarà d'un augment de zones de vianants
Canviar la senyalització a l'entrada del carrer Major.

Passa a la fase de priorització

Replantejar la proposta especificant
que es faran actuacions per millorar
l'accessibilitat de voreres i
equipaments fins arribar als 75.000
euros

Passa a la fase de priorització

Es reconverteix la proposta en un
"rocòdrom a paret de 2-3 metres".
Quant a la torre, es recomana que
aquests tòtems han d’anar tancats i
controlats (això fa que sobrepassi el
pressupost)

L'Ajuntament té previst fer-ho

