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www.montbriodelcamp.cat

El passat mes de maig es va iniciar el procés participatiu 2022.  
La primera fase va consistir en la recollida de propostes. Hi van 
participar 50 persones i es van fer 138 propostes. Totes es van 
analitzar i pressupostar per a poder fer un cribratge de les que 
superaven els 15.000 €, les que es repetien, les que eren difícils de 
valorar o bé ja estaven en procés. També es van eliminar les que 
formen part del manteniment habitual de la via. Han quedat 
seleccionades 23 propostes que s’han classificat en grans àrees 
perquè puguin ser votades per la població de la nostra vila.
S’executaran les propostes més votades fins a agotar el pressupost 
de 30.000 €

Del 8 al 28 d’agost enviant un correu electrònic a 
pparticipatiu@montbriodelcamp.cat fent constar el DNI per 
comprovar l’empadronament i que només es vota una vegada.

COM S’HA DE VOTAR?

A les urnes que trobareu a l‘ajuntament (matins de 10 a 14h ) i a la 
piscina (de 12 a 20h) en els seus horaris d’obertura i atenció al públic 
habituals.
 
Del 8 al 28 d’agost. 

ON ES POT VOTAR I EN QUIN HORARI?

VOTACIÓ On-line

Es poden votar un màxim de tres propostes.

Qui pot votar?
Les persones empadronades a Montbrió i majors de 16 anys.
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Poseu el DNI per a poder comprovar l’empadronament.

DNI 
 

ESPAIS PÚBLICS

PARCS I JARDINS

VARIS

Seguir amb les millores del 
Camp de Futbol Municipal: 
arreglar la banqueta visitant, 
pavimentar la zona que no 
és terreny de joc (darrera de 
la porteria tocant a la riera, 
zona de les banquetes i 
darrera de la porteria de la 
piscina), arreglar les 
porteries, posar-les noves de 
plàstic i de les mides regla-
mentàries, millora de les 
papereres del camp.
Preu aproximat: 15.000 €

Condicionar la pista de 
futbol sala del poliesportiu, 
posar mes papereres, 
anivellar el paviment, tapar 
els clots. 
Preu aproximat: 15.000 €

Ampliació del parc de 
cal·listènia de la capelleta. 
Preu aproximat: 6.000 €

Posar una nova zona per a la 
pràctica de la cal·listènia a 
les Escoles Velles.
Preu aproximat: 6.000 €

Instal·lar una cistella/porteria 
multiesport a la plaça 
Catalunya. 
Preu aproximat: 5.000 €

Dotar de vestits nous els 
armats.
Preu aproximat: 6.000 €

Adequar i millorar el parc caní, 
afegint arbrat, una font 
d'aigua i  millorant el circuit 
d'agility per a gossos de totes 
les mides. 
Preu aproximat: 10.000 €

Millorar el terra dels dispensa-
ris mèdics, polint el terra de les 
zones comunes i de les 
escales. 
Preu aproximat: 3.000 €

Crear un jardí botànic a l’hort 
del Baldrich. 
Preu aproximat: 4.000 €

Modernitzar els parcs infantils 
amb terra de goma/cautxú.
Preu aproximat: 7.000 €

Dotar la zona de parc infantil 
de l’hort del Baldrich de més 
elements/gronxadors. 
Preu aproximat: 15.000 €

Dotar de més equipament 
esportiu l’Hort del Baldrich. 
Preu aproximat: 13.000 €

Fer un altre parc d’exercicis a 
l’aire lliure. 
Preu aproximat: 15.000 €

Millorar el parc dels passeig 
Nicolau. 
Preu aproximat: 13.000 €

Arreglar el parc de l’avinguda 
Catalunya cantonada amb 
Carrer Riudoms, millorant els 
bancs, netejant-lo i dotant-lo 
de vegetació i jocs nous.
Preu aproximat: 13.000 €

Arreglar i condicionar la zona 
de gronxadors del costat de la 
piscina. 
Preu aproximat: 14.000 €

ESPORTS
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Posar 2 bandes rugoses al 
carrer de l’Era per tal de 
reduir la velocitat dels 
vehicles.
Preu aproximat: 1.000 €

Fer que la plaça de la Vila  
sigui peatonal els caps de 
setmana tancant-la al 
trànsit. 
Preu aproximat: 0 €

Instal·lar un aparcament de 
bicicletes davant de la 
biblioteca.
Preu aproximat: 600 €

Arreglar les voreres del 
carrer Barcelona.
Es faria tot el possible amb 
15.000 €

Fer accessible la parada de 
l’autobús, eliminant les 
escales d’accés des del pas 
de vianants i posant-hi una 
rampa.
Preu aproximat: 1.500 €

Dotar d’un sistema de 
tancament temporal els 
carrers del centre de la vila 
(carrer de la Riera, carrer de 
la Closa, plaça Mestre 
Carceller…). 
Preu aproximat: 9.000 €

Ampliació de l'skatepark, 
dotant-lo de més elements.
Preu aproximat: 10.000 €


