
Procés participatiu 2021 
 
Llistat amb les resultats finals de les votacions.  
Marcades en negreta, les 4 propostes guanyadores.  
 
Cultura i patrimoni 

1. Vestuari nou per als Armats. 6.000 €. 29 vots 
2. Fer sessions de cine. 500 € 17 vots 
3. Incentivar els músics locals, facilitar locals d’assaig i promoure concerts d’intèrprets 

locals. 1000 € 8 vots 
4. Pintar un graffiti mural a l’exterior dels rentadors amb una reproducció d’una 

fotografia original del 1900. 900 € 16 vots 
 
Esports 

5. Equipar el pati de les escoles velles. 4000 € 33 vots 
6. Pista de bàsquet. 4000 € 13 vots 
7. Arreglar el parc i la zona del Skate Park: un parc amb terra suau i saltadors a terra, 

també una zona pels joves per practicar esport. 4600 €. 35 vots (3r classificat) 
8. Parc de calistènia (un dels llocs possibles seria al  poliesportiu) o arreglar 

l’equipament existent al poliesportiu. 4500 €  34 vots (4t classificat) 
 
 
Mobilitat, camins i via pública 

9. Arreglar algunes voreres fent rebaixos per pujar i baixar cadires de rodes, ampliant-
les quan sigui necessari. Es farien tots els que es poguessin fer amb 15.000 €. 46 vots 
(1r classificat) 

10. Remodelació d’elements i mobiliari nou per a la Plaça de la Vila. 9.800 €. 19 vots 
11. Instal·lar reductors de velocitat al Cr. Riera. 1000 €. 3 vots 
12. Parquing de bicicletes a la biblioteca, a la Plaça  de la Vila i Plaça de Sant Antoni. 

1.500€.  7 vots 
13. Reactivar la zona d’aparcament de la Plaça de la Vila amb una plaça per a mobilitat 

reduïda. 200 €. 7 vots 
14. Posar miralls a les interseccions de 90º. 1000 €. 14 vots 
15. Crear un “Itinerari Segur” senyalitzat al terra per anar a l’escola a peu. 1000 €. 14 vots 
16. Millorar la il·luminació del Cr. Campassos. 1.000 €. 1 vot 
17. Remodelació de la Plaça Catalunya (tennis taula, petit escenari, més arbres....). 5.000€. 

25 vots 
18. Posar mes bancs als carrers. 5.000 €. 3 vots 

 
Parcs i Jardins 

19. Posar equipament esportiu a l'espai d'esbarjo de gossos que hi ha al costat de la plaça 
Catalunya i també una font, equipar amb elements d’Agility. 3500 €. 17 vots 

20. Dotar de més bancs i més elements de joc l’Hort del Baldrich. Pressupost variable. 12 
vots 

21. Posar terra de cautxú als parcs infantils. Pressupost variable. 3 vots 
22. Enjardinar el primer tram del C/Sant Rafel amb el C/ Sant Antoni. 4.500 €. 4 vots 
23. Arreglar el parc del Cr. Campassos. 3.000 €. 0 vots 



24. Instal·lació d'instruments musicals interactius d'exterior a l’Hort del Baldrich.  15.000 
€. 6 vots 

 
Serveis 

25. Invertir en la xarxa de subministrament d'aigua per evitar talls. 5.000 €. 40 vots (2n 
classificat) 

26. Crear un mercat d'intercanvi.  0 €.  11 vots 
27. Adaptar la piscina per a persones amb mobilitat reduïda. 5000 €. 14 vots 

 
Varis 

28. Realitzar una campanya de conscienciació sobre la gestió de les deposicions de les 
mascotes. 1000 € aprox. 11 vots 

29. Fer ball per a la gent gran. 1000 €. 7 vots 
 


