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Posar parquet, treure la taula, canviar quadres.
Posar parquet al terra i condiconament adient en
general. Es podria posar parquet i treure la
moqueta que hi ha ara. Personalment he vist com
persones/companys que han començat l'activitat i
Per poder fer activitats físiques diferents amb
no han acabat l'any, han fet comentaris al
millors condicions. Per higiene, comoditat i per fer
respecte. Jo valoro molt l'oportunitat de gaudir
més agradable la sala (acollidora) i així s'apunti
d'activitats com aquestes i potser fent una
més gent i es pugui compartir amb més persones. Tothom que volgués fer-les . A tothom interessat inversió a la sala per millorar-la, les professores
ACABAR DE CONDICIONAR L'ESPAI POLIVALENT DE Per tenir un espai més agradable per fer activitats en les activitats que s'hi porten a terme. Els
tindran més alumnes i es podrà continuar molt
L'AJUNTAMENT (IOGA, TXI-CUNG, ETC..) (3)
físiques e un espai tancat
professionals que imparteixen l'activitat i el poble més temps.
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ARREGLAR ELS CAMINS

Perquè són llocs molt transitats, pagesos,
vianants, ciclistes...
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BANC SOTA L'OLIVERA AMB PAPERERA A LA
CASETA I PAS DE CEBRA

La caseta és un punt de reunió que no té cap banc
perquè la gent pugui asseure's a esperar, ni cap
Tots els grups que fan activitats a la Caseta , les
paperera a la vora
famílies dels nens del casalet d'estiu

Remodelació de la zona

Per tal que els nens i joves del municipi puguin
gaudir d'un seguit d'activitats de periodicitat
mensual, els dissabtes a la tarda o diumenges
matí

Creació d'un calendari mensual d'activitats a
partir de les propostes que sorgeixin dels propis
nens/es i joves. El dia 9/11 es troben amb la
Marta Lucero i després es poden fer més trobades
amb ells i gent del municipi interessada en oferir
activitats i/o idees dirigides a ells: tallers, cinema,
documentals, tornejos esportius, excursions, etc...
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CALENDARI D'ACTIVITATS PER A NENS I JOVES

FIBRA ÒPTICA D'INTERNET

Tothom

Tots els nens i joves del municipi i rodalies i les
seves famílies

És indispensable per a tot, treballs escolars, feina,
etc.
A gran part de la població

Hi ha molts clots i mal camí

Reclamar i fer el neccessari per poder portar
internet fibra al poble

VALORACIÓ TÈCNICA

COMENTARIS

Existeix una reforma integral on es contempla
l'arranjament de l'espai. Està en tràmit i es farà més
endavant. Aquesta informació està indicada a la pàgina
36 del Butlletí Municipal del mes de novembre de
2017: ...estem estudiant un projecte integral
d'accessibilitat de l'ajuntament per a la supressió de
barreres arquitectòniques d'acord amb la Llei
13/2014....aquestes reformes comportaran una
remodelació important de les dependències municipals.

Existeix un projecte en tràmit que ja ho contempla
L'Ajuntament ho farà per seguretat i per accessibilitat
al local

No és cap inversió, però es té en compte com a
activitats i es trasllada a l'àrea de joventut
Actualment ja s'està realitzant totes les gestions
oportunes per sol·licitar la instal·lació, tot i que és una
gestió difícil. S'estudia el tema de fer una antena WIFI
compartida amb tot el municipi

FONT DE DESAIGUE I CAMÍ D'ACCÉS AL PARC DE
L'EMPORDÀNET

La font no és gaire accessible i el polsador està fet
malbé. Sempre tenim un bassal molt gran, ja que
fa anys que no desigua. Les famílies amb cotxets o
les persones amb mobilitat reduïda no poden
Els nens i adults que van a jugar al parc i a les
accedir amb facilitat al parc, o al parc de salut,
pistes de tennis, bàsquet i fútbol. Persones que
perquè hi ha un terreny difícil de passar
vagin al parc de salut

18

POSAR LLUM A LES ROTONDES

Perquè es massa fosc

Tothom

2

BIBLIOTECA MÒBIL

Per a qui no es pugui desplaçar fins la bibilioteca

Als residents dels diferents pobles del municipi
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INSTAL·LACIÓ D'UN TOBOGAN A LA ZONA DE JOCS
A LA PLAÇA PRESIDENT COMPANYS

10

T
O
R
M
A
R
E
N
Y
À

Per a nens i nenes

Fer una font amb dues alçades, que sigui
accessible per grans i petits i persones amb
mobilitat reduïda. Fer un desaigue nou perquè no
faci bassals amb l'escàs d'aigua. Fer u camí planer
des de l'entrada del parc fins el parc de salut i fins
la pista de tennis.

Habilitar transport que es desplaci per facilitar la
lectura, videos, música, revistes,etc., un dia i una
hora determinada, setmanal o quinzenal

Aquesta proposta no és cap inversió, forma part del
manteniment dels béns de l'Ajuntament, i ho faran tal i
com ho tenien previst

Ja hi ha un estudi en curs
No és una inversió, i per tant no entra en el procés
participatiu, tot i que es té en compte com a proposta
de servei per un futur

Aquesta proposta no s'inclou en el procés participatiu
perquè l'Ajuntament té previst fer-ho

