TOTAL PROPOSTES PRESENTADES

NÚM

TITOL

JUSTIFICACIÓ

BENEFICIARIS

DESCRIPCIO

VALORACIÓ
DEL 0 AL 10
GRAU DE
NECESSITAT

1

ACABAR DE CONDICIONAR L'ESPAI POLIVALENT
DE L'AJUNTAMENT (IOGA, TXI-CUNG, ETC..)

Per poder fer activitats físiques diferents amb
millors condicions

Tothom que volgués fer-les

Posar parquet, treure la taula, canviar quadres

2

ARREGLAR ELS CAMINS

Perquè són llocs molt transitats, pagesos,
vianants, ciclistes...

Tothom

Hi ha molts clots i mal camí

10

3

ARREGLAR ESQUERDES ESGLÉSIA I PINTAR ESFERA
RELLOTGE
Perill d'enrunament

Tot el poble

Hi ha esquerdes als altars laterals, algunes de molt
perilloses. L'esfera del rellotge està molt
despintada i gairebé no es veuen els números

10

4

ARREGLAR LES VORERES

Perquè algun dia caurem a la vorera.

5

BANC SOTA L'OLIVERA AMB PAPERERA A LA
CASETA

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.

Banc baix de pedra o fusta que faci la volta a
l'escocell de l'olivera per aprofitar l'ombra a l'estiu

10

6

BIKE PARC

Pels joves, fer de connexió entre pobles veïns.

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

9

Els mateixos joves i la gent que li agradi la bicicleta Al costat del skate park

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

7

CALENDARI D'ACTIVITATS PER A NENS I JOVES

8

CONDICIONAMENT SALA POLIVALENT DE
L'AJUNTAMENT O ALGUN ALTRE ESPAI A LA ZONA Per tenir un espai més agradable per fer activitats A tothom interessat en les activitats que s'hi
DE L'EMPORDANET
físiques e un espai tancat
porten a terme

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...

10

Posar parquet al terra i condiconament adient en
general

8

FIBRA ÒPTICA D'INTERNET

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

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

10

10

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

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.

10

11

MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Per poder treure el màxim profit de les
instal·lacions

A tots els usuaris

Tancament de la pista de tennis i millora del camp
de futbol i bàsquet

10

11

MILLORA LA ZONA ESPORTIVA. (camp futbol
vallar pista de tennis)

És un punt de reunió molt important pel jovent
del poble (pensant en el futur del poble)

Tothom i sobretot el jovent, i els pares amb els
fills petits i adolescents

Condicionar el camp de futbol i vallar
correctament la pista de tennis, separant la pista
de basquet

10

9

12

MILLORAR LA SALA QUE ACTUALMENT ES FA
SERVIR PER ACTIVITATS COM EL IOGA I TXI-CUN

Per higiene, comoditat i per fer més agradable la
sala (acollidora) i així s'apunti més gent i es pugui Els professionals que imparteixen l'activitat i el
compartir amb més persones
poble

13

PAS DE CEBRA DE LA CASETA

El pas de vianants de la caseta és molt alt per a
cadira de rodes o cotxets de criatures

14

PÈRGOLA A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

14

PÈRGOLA A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

Per fer-ne un lloc de reunió més agradable

PÈRGOLA A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

Sobretot quan fa calor perquè els nens i les nenes
no tinguin tanta calor i puguin gaudir jugant a la
plaça
A tota persona que vulgui gaudir de la plaça

14

Es podria posar parquet i treure la moqueta que hi
ha ara. Personalment he vist com
persones/companys que han començat l'activitat i
no han acabat l'any, han fet comentaris al
respecte. Jo valoro molt l'oportunitat de gaudir
d'activitats com aquestes i potser fent una
inversió a la sala per millorar-la, les professores
tindran més alumnes i es podrà continuar molt
més temps

7

1

Tota la població però especialment nens/es i
mames

8

10

PÈRGOLA A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

La gent del consultori quan espera i els nens,
Perquè ens protegirà del sol i de la pluja i estarem pares i avis quan els nens arriben a la parada del
més a gust el temps que estem jugant a la plaça. bus. Solem jugar cada tarda. Gràcies

8

14

PÈRGOLA A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

Per disposar d'un espai cobert que protegeix de la
pluja i el sol, en un espai públic com és la plaça de
l'Ajuntament
Tothom

9

14

PÈRGOLA A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

Perquè hi hagi ombra els dies calurosos

Les persones que estiguin a la plaça, sobretot els
nens i acompanyants

5

14

PÈRGOLA A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

Per tal de tenir ombra i frescor

Tothom

8

14

PÈRGOLA A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

No ho veig necessari

La gent que agafa l'autobus per anar a l'escola a
Verges

1

14

PÈRGOLA A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

No ho veig necessari

Per fer algun acte a la plaça

4

14

PÈRGOLA A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

Protegir del sol als usuaris

Nens que vagin a l'escola i els familiars que els
recullen

4

14

PÈRGOLA A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

Per aprofitar l'espai els mesos de juny fins l'agost,
ja que fa molta calor
Els veïns que van a la plaça

4

14

PÈRGOLA A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

Per un major benestar dels nens i nenes i
acompanyants. Peró amb més arbres no seria
neccesària una pèrgola

5

14

PÈRGOLA A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

Per sopluig i ombra. També s'hi pot plantar algun
altre arbre
Tothom que vulgui

15

PISTA DE PADEL

Crec que hi ha força demanda i poca oferta als
voltants, fomentaria més esport i dinamitzaria
més l'espai esportiiu de La Tallada

14
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Tothom, tant els veïns com els visitants

Tots els veïns dels 4 nuclis i gent de fora

5

Fer una pista pot beneficiar l'esport, crear
competicions i atraure més gent

8

15

PISTA DE PADEL A LA ZONA ESPORTIVA

És un punt de reunió molt important per molta
gent i així fa cohesió entre els veïns. Una opció
més per fidelitzar els veins del poble, sobretot els
caps de setmana
Molta gent, sobretot gent entre 10 i 70 anys

16

PLANTACIÓ D'ARBRES I PLANTES AUTÒCTONES

Hi ha dèficit de vegetació al nucli urbà

16

Construcció d'una pista de padel integrada a la
zona esportiva

Seria beneficiós pel medi ambient i la salut,
aportant benestar i bellessa a la població

Tothom, veins i foresters

10

10

Fer un repàs dels arbres existents i sanejar-los, i
plantar-ne de nous, sobretot els accessos del
poble

9

9

PLANTAR ARBRES AL POBLE I ENTORNS

Per fer el poble més agradable

16

PLANTAR MÉS ARBRES AL POBLE I ENTORNS

Envelleix el nostre poble. A més, davant la realitat
de l'escalfament global, quant més ver i orbres,
millor. Per això podria fer innecessària la proposta
2
Tothom

Millor plantar arbres autòctons, que no precissin
de gaire aigua ni manteniment

17

PLATAFORMA PER CONTENIDORS CARRER
TRAMUNTANA

Perquè estarien ben posats

Tot el poble

Plataforma per posar contenidor al final del carrer
Tramuntana

18

POSAR LLUM A LES ROTONDES

Perquè es massa fosc

Tothom

19

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

19

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

19

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

19

19

5

El poble en general

8

És una millora estètica del poble

Tenim un poble net, polit i bonic a tothom li
agrada.

7

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

L'entrada al poble es veuria més neta i
ambientalment també

Tot el poble i coincidirien de la importància del
reciclatge i el medi

9

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

Es molt lleig

La imatge del poble

10

19

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

Per evitar l'impacte visual que generen els
contenidors

Tothom

9

19

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

Perquè és una millora ambiental

Totes les persones del municipi

7

19

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

Per higiene i estètica

Tot el poble

8

19

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

No ho veig necessari

No gaire gent, són recursos mal invertits

1

19

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

Per un tema estètic

Els usuaris de la piscina

4

19

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

No crec que sigui del tot necessari

No ho se

2

19

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

Degut a l'incivisme d'alguns veïns, és un espai brut Tots els veïns

7

19

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

No és imprescindible

0

19

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

Per endreçar més el poble

Tothom, tant els veïns com els visitants

9

19

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

Per sanejar l'entorn del poble

Tothom, veins i foresters

9

19

TANCAMENT DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES AMB FUSTA

Estètica

ningú

3

20

URBANITZACIÓ PLAÇA GENERALITAT

Aprofitar i gaudir d'aquest espai

Tots els veïns, especialment la gent gran, la
mainada i llurs pares

Plantar un arbre frondós al mig de la plaça.
Aixecar l'espai central i posar 3-4 bancs i si arriba
el pressupost una font. En aquests moments
l'espai és una esplanada asfaltada on passen
cotxes., ningú no ho aprofita i enllegeix el poble

21

VORERES DE RAJOLES

Per caminar millor sense risc de caiguda

La gent gran del municipi

Fer voreres al carrer Aspres, Massos, Puig de la
Bona

22

1

1

1

1
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1

ARREGLAR EL DESAIGUE PLUVIAL DEL CAMÍ DEL
PLA

Per quan plogui marxi l'aigua bé

El Poble

Arreglar el desaigue pluvial del Camí del Pla
perquè està en mal estat

8

10

ACABAMENT EXTERIOR DE L'ESPAI CANET (BANCS,
FONT, PALS DE DELIMITACIÓ, ARBRES,
PAPERERES)
Per a les trobades de veïns

Tots els veïns

10

ACABAMENT EXTERIOR DE L'ESPAI CANET (BANCS,
FONT, PALS DE DELIMITACIÓ, ARBRES,
PAPERERES)
Per acabar l'espai Canet

Tots els habitants del poble.

10

ACABAMENT EXTERIOR DE L'ESPAI CANET (BANCS,
FONT, PALS DE DELIMITACIÓ, ARBRES,
PAPERERES)
Per acabar l'espai Canet

tot el poble i tot el municipi

10

ACABAMENT EXTERIOR DE L'ESPAI CANET (BANCS,
FONT, PALS DE DELIMITACIÓ, ARBRES,
PAPERERES)
Per deixar l'obra acabada

Tothom

10

ACABAMENT EXTERIOR DE L'ESPAI CANET (BANCS,
FONT, PALS DE DELIMITACIÓ, ARBRES,
PAPERERES)
Per acabar l'espai Canet

tot el poble de Canet

10

ACABAMENT EXTERIOR DE L'ESPAI CANET (BANCS,
FONT, PALS DE DELIMITACIÓ, ARBRES,
PAPERERES)

10

2
BARBACOA ESPAI CANET

Per a les trobades a l'Espai Canet

Tot el municipi

10

3
CISTELLA DE BÀSQUET AMB PAVIMENT DE 80 M2

5

4
CLAVEGUERAM

Intentar avançar el projecte fins que es pugui fer
la connexió

5

Guardar els diners per avançar el projecte

5

4
CLAVEGUERAM

Pel bé del poble

Tothom

1

DESCOMPTE IBI 2018
ASSESSORAMENT MÒBIL

Aquest impost ha pujat 400% en 12 anys i ajudaria A tot el poble
Facilitar l'accés a l'assistència jurídica i consultes Tothom que tingui un dubte jurídic

2

BIBLIOTECA MÒBIL

Per a qui no es pugui desplaçar fins la bibilioteca

3

CARRIL PEATONAL I BICICLETES

3

CARRIL PEATONAL I BICICLETES

Per evitar accidents

Gent del poble, veïns i treballadors temporers

8

3

CARRIL PEATONAL I BICICLETES

Perquè és molt perillós anar caminant o en
bicicleta d'un poble a un altre

tothom, especialmenta tots/totes els veins/veines
de Tor i La Tallada

10

3

CARRIL PEATONAL I BICICLETES

Cohesionar els nuclis de Tor i La Tallada dotant-los Tots els ve i visitants del municipi
d'una vida de comunicació segura per a peatons i
bicicletes

10

3

CARRIL PEATONAL I BICICLETES

Per tal de poder arribar a La Tallada per un lloc
més segur que no sigui la ctra C31

10

5

Als residents dels diferents pobles del municipi

Si hi ha dinars que sobren seria útil descomptar el
IBI a tots. Ja tenim prous bancs i arbres a canet
Advocat 2 hores setmanals a l'ajuntament, per
atendre primers dubtes i derivar segons
especialitats. Mitjançant un conveni el col·legi
d'advocats de Girona, escollir el lletrat més idoni
Habilitar transport que es desplaci per facilitar la
lectura, videos, música, revistes,etc., un dia i una
hora determinada, setmanal o quinzenal

9
10

10

8

Tots els veïns de Tor i La Tallada

3

CARRIL PEATONAL I BICICLETES

Facilitar i ampliar les rutes alternatives de lleure

3

CARRIL PEATONAL I BICICLETES

No la considero necessària ja és tranquil·la i tenim
molt camins per passejar o anar en bici

4

CONTINUAR LA VORERA A LA CARRETERA DE
FIGUERES

Perquè ara és quasi un carrer i milloraria la
seguretat

EQUIPAMENT CASAL DE TOR
ILUMINACIÓ I PRESA DE LLUM AL SAFAREIG

El casal necessita armaris per guardar
documentació pròpia, calefacció, cadires noves,
TV i armaris per a la cuina. Cal un sistema de
calefacció i cadires, els armaris permetran tenir
endreçat el local
Per fer el Xai pas gual, el halloween, etc.

T
O
R
5

6

tothom

La gent del poble que vol travessar o anar d'una
punta a l'altra del poble

Tota la gent del poble

10

La gent que passeja o va en bici no es limita en
anar de Tor a La Tallada

3

Continuar la carretera que ja hi ha

7

Armari local: per guardar revistes i documentació,
tot tenint l'espai net. Armaris cuina: treure
l'armari de plàstic del mig i guardar-hi els estris de
cuina. Calefacció/aire condicionat: Treure les
bombones de gas. TV: per veure-hi futbol,
dibuixos, pel·lícules...
Electrificar el Safareig: posar llums, focus, presa de
llum.

10
10

7

TANCA DE FUSTA A LES ZONES DE CONTENIDORS Per evitar que que es deixin trastos al costat dels Tothom que hi passi. Estan situats a les entrades En el títol he posat fusta per potser d'un altre
D'ESCOMBRARIES
contenidors, caixes de vidre o altres andràmines. del poble i que quedin visibles tant per a a la gent material
Per quedar més protegits, quan fa vent sempre
del poble com la de fora
volen plàstics o papers. També per millorar la
imatge d'aquests carrers.

7

8

TERRENY RUSTIC PER ZONA EQUIPAMENTS
FUTURA

Perquè la gent del poble tingui un lloc de reunió
"exterior". Un futur parc on poder jugar la
mainada i celebrar-hi esdeveniments del poble.

Tots els habitants del poble però especialment els
nens/nenes del poble. Es relacionarien els uns
amb els altres

10

8

TERRENY RUSTIC PER ZONA EQUIPAMENTS
FUTURA

De moment no crec que sigui neccesària

De moment no fa falta

0

8

TERRENY RUSTIC PER ZONA EQUIPAMENTS
FUTURA

No la trobo necessària

No la trobo necessària

0

8

TERRENY RUSTIC PER ZONA EQUIPAMENTS
FUTURA

Tor necessita un punt de trobada exterior public. Veins i veines de Tor, de totes les edats
Parc infantil amb bancs i arbres

9

8

TERRENY RUSTIC PER ZONA EQUIPAMENTS
FUTURA

Interacció directa amb la natura i espais seguits
per a la mainada

8

TERRENY RUSTIC PER ZONA EQUIPAMENTS
FUTURA

No la considero necessària

1

DISPOSAR D'UN QUADRE ELÈCTRIC DE FORMA
PERMANENT PER SUBMINISTRAR LLUM A LA
PLAÇA PRESIDENT COMPANYS

2
ENLLUMENAT AL CARRER ERA NOVA

M
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tothom

10

Per zona d'equipaments ja hi ha l'empordanet, i a
Tor el casal i el safareig

3

ORDRE
PRIORITAT

Especialment a les zones on hi ha cases i
actualment no tenen cap tipus d'il·luminació
pública

ORDERNAT PER
ORDRE DE
PRIORITAT

3

ENVELLIMENT DE LA ZONA DELS CONTENIDORS
D'ESCOMBARIES I RECICLATGE

És l'entrada principal del poble i ens agradaria
poder millorar-ne la imatge. Fer un tancament de ORDERNAT PER
fusta entorn els contenidors i posar-hi una farola, ORDRE DE
ja que és molt fosc
PRIORITAT

4

INSTAL·LACIÓ DE BANDES REDUCTORES DE
VELOCITAT

Instal·lació de bandes reductores de la velocitat a ORDERNAT PER
la carretera principal d'accés, concretament al
ORDRE DE
punt on hi ha el cartell de Marenyà
PRIORITAT

5

INSTAL·LACIÓ D'UN TOBOGAN A LA ZONA DE JOCS
A LA PLAÇA PRESIDENT COMPANYS

6

INSTAL·LACIÓ D'UNA ANTENA WIFI

Per donar servei d'Internet als veïns i veïnes

7

MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC

Amb la instal·lació d'un rellotge astronòmic, que
encengui i apagui els llums, seguint l'horari solar.
S'ha detectat que els llums s'encenen abans
d'hora i s'apaguen quan ja fa estona que és de
dia). Lligat amb aquesta qüestió, si la manera
pogués aplicar-se, ja que suposaria un estalvi
important, demanar que estiguin enceses totes
ORDERNAT PER
les faroles dels carrers. (actualment en algunez
ORDRE DE
zones s'encén una si i una altre no)
PRIORITAT

8

PÉRGOLA EN UN LATERAL DE LA PLAÇA
PRESIDENT COMPANYS

ORDERNAT PER
ORDRE DE
PRIORITAT

Els nens i nenes

Per tal de disposar d'un espai ombra

ORDERNAT PER
ORDRE DE
PRIORITAT

