PROPOSTES VÀLIDES SENSE REFERÈNCIES
PERSONALS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019
A continuació podreu consultar de les propostes que s’han presentat als pressupostos
participatius, les 45 propostes que s’han considerat vàlides, i que per tant, es puntuaran en el
taller de priorització de propostes.
Les propostes estan dividides en 7 categories, segons els seu àmbit temàtic i, a cadascuna
s’indica si el seu valor es troba en menys de 50.000 € (categoría petita), entre 50.000 i
100.000 € (categoria mitjana) i més de 100.000 € (categoria gran)
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PROPOSTES CATEGORIA 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en general

14
LA PROPOSTA
Títol

Arranjament del carrer Major de Castell d'Aro

Necessitat

El carrer està en molt males condicions

Descripció

Fa 51 anys que es va fer i no s'ha fet mai cap manteniment i
cal arrenjar-lo, A més és part del circuit de la visita guiada

Ubicació

Castell d'Aro

Categoria (tema)

Categoria 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en general

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

mitjana

Descartada (motiu)

acceptada
Proposta que anirà al taller de priorització.
Es considera que el seu cost pot estar entre els 50.000 i
100.000 €
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15
LA PROPOSTA
Títol

Reductors de velocitat

Necessitat

Reduïr la velocitat dels vehicles que circulen pel Camí Vell de
Sta. Cristina i pel C/ Amadeu Vives. Els conductors
habitualment condueixen molt ràpid en aquesta zona.

Descripció

Instal.lar reductors de velocitat en aquests dos carrers per
millorar la seguretat dels vianants i d'altres usuaris de la via.
El que funciona molt bé és el que hi ha al C/ industrials, que
és d'asfalt.

Ubicació

Camí Vell de Sta. Cristina i C/ Amadeu Vives

Categoria (tema)

Categoria 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en general

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Proposta acceptada que anirà al taller de priorització del dia 4
de juny.
El títol de la proposta serà: ubicar elements reductors de
velocitat als carrers al voltant de la zona escola de Castell
d'Aro.
El seu cost es considera de categoria petita (menys 50.000€)
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21
LA PROPOSTA
Títol

Añadir accesos peatonales a la rotonda Rosa dels Vents

Necessitat

En la rotonda (rosa dels vents) ubicada entre S'Agaro y Platja
d'Aro confluyen hasta 5 vias diferentes de doble sentido, sin
embargo es imposible cruzar la mayoría de ellas andando ya
que o bien no hay paso de peatones o bien está muy alejado
de la rotonda. Para colmo, los pocos pasos de peatones
existentes ni siquiera están adaptados para cruzar con silla
de ruedas, carritos, bicis, etc. Esto tiene diversas
consecuencias: 1º- Ya sea porque no hay paso de peatones
o porque el existente está mal ubicado, muchos peatones
directamente acortan su camino cruzando por medio de los
viales y de las diversas isletas de cesped, con el
consecuente peligro (se escuchan a menudo frenazos y
pitidos de coches por eso) 2º- Los peatones con movilidad
reducida (silla de ruedas, carritos, etc) se ven obligados a
hacer peripecias o detener el tráfico para poder cruzar 3º- En
caso de querer cruzar cumpliendo las normas, los peatones
se ven obligados a realizar largos rodeos para poder cruzar
al otro lado de la calle.

Descripció

Para solucionarlo se proponen varias medidas: - Creación de
nuevos pasos de peatones en aquellos pasos en los que no
existen - Creación de nuevos pasos o reubicación de pasos
existentes que actualmente no cumplen con su función Adaptación de todos los pasos de peatones para que se
permita la accesibilidad a personas con mobilidad reducida
(silla de ruedas, carritos, etc.) A la hora de diseñar los pasos,
se debería de seguir un criterio donde se priorice que los
ciudadanos puedan desplazarse andando o en bicicleta,
dejando en segundo lugar los vehiculos.

Ubicació

Platja d'Aro

Categoria

Categoria 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en
general

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

MITJANA

Descartada (motiu)

Aquesta proposta és acceptada i passarà al taller de
priorització de propostes
Es posarà per títol: Millorar l'accessibilitat a l'entorn de la
rotonda dels vents, creant nous passos de vianants i
adaptant els ja existents.
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23
LA PROPOSTA
Títol

Pavimento fonoabsorvente en la rotonda Rosa dels Vents

Necessitat

Debido al aumento del tráfico rodado, especialmente durante las
épocas de verano, en la zona de la Rosa dels Vents existe
continuamente un murmullo de tráfico que causa molestias de ruido
a los vecinos de la zona. El pavimento de la rotonda hace años que
no se repone y debido al uso ha quedado desgastado y liso. Esto
aumenta notablemente el ruido de rodadura de los coches que
circulan e incluso facilita que de vez en cuando algunos coches
pasen a gran velocidad derrapando en las curvas. El resultado es
ruido muy molesto para toda la zona.

Descripció

Dado que es imposible trasladar o soterrar la rotonda, poner
badenes que disminuyan la velocidad de circulación, a cambio
proponemos reasfaltar la rotonda utilizando asfalto fonoabsorvente
con dos objetivos: - Al ser fonoabsorvente como su nombre indica
absorve parte del ruido de rodadura de los vehiculos, lo cual
mejoraría por sí sola la calidad de contaminación acústica en la
zona - Al ser pavimento nuevo, el agarre mejoraria notablemente
desapareciendo así la posibilidad de que se use ese tramo para
derrapar, aumentando la seguridad tambien de quienes circulamos
y transitamos por el lugar - Al reasfaltar tambien se aprovechara
para repintar toda la señalizacion de la rotonda que practicamente
ha quedado borrada en la mayoría de tramos

Ubicació

Platja d'Aro

Categoria

Categoria 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en general

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

GRAN

Descartada
(motiu)

Proposta acceptada.
Es trasllada al taller de priorització de propostes del dia 4 de juny.
Es posarà per títol: re asfaltar la rotonda dels vents amb asfalts
fotoabsorvent.
Es considera que el cost és gran, entre 100.000 i 150.000 €
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25
LA PROPOSTA
Títol

Parking bicicletes

Necessitat

L'aparcament descontrolat de bicicletes i motos a les portes
dels negocis.

Descripció

Fer parking de bicicletes o motos a les voreres per afavorir
que els vianants poguin caminar bé i que els negocis no
tinguem que tenir davant la porta(impedint el pas als nostres
negocis) bicicletes i motos aparcades mentre fan un cafe,van
a comprar, etc.Gracies.

Ubicació

Avinguda S'agaro . (Complexe la Bovila) Vorera de Zona
Joguets drim's, restaurant cafe del port, Barberia Richard,
Discoteca beout,etc.

Categoria (tema)

Categoria 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en general

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Proposta acceptada
Es deriva al taller de priorització de propostes del dia 4 de
juny.
Es posarà per títol: col·locar aparcaments de bicicletes al
complex de la bòbila.
Es considera que el cost és de la categoria de petita (menys
de 50.000 €)

6

32
LA PROPOSTA
Títol

Visualitzar els passos de vianants (passos intel.ligents)

Necessitat

Millora de la visualització dels passos de vianants en les
zones dels carrers més transitats. (passos intel.ligents).

Descripció

No tant en tornar a pintar de blanc els passos, sinó en millorar
la visibilitat d'aquests. Massa transit entre cotxes i vianants fa
difícil la visualització del vianant.

Ubicació

Passos de vianants intel.ligents al carrer principal. (Av
S'Agaró) i Av. Castell d'Aro.

Categoria (tema)

Categoria 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en general

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

mitjana

Descartada (motiu)

Separem la proposta en dues:
- a l'Avinguda s'Agaró ja està previst per aquest 2019 la
instal·lació de passos de vianants intel·ligents.
- Com a proposta acceptada es té en compte: instal·lació de
passos intel·ligents a l'Avinguda Castell d'Aro.
Es tractarà al taller de priorització de propostes
Es posa dintre la categoria de mitjana, amb un pressupost
entre 50.000 i 100.000 €
gràcies
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41
LA PROPOSTA
Títol

Arreglar camí costat ridaura fins el remei

Necessitat

Arreglar el camí vell que va desde el ridaura fins al remei De
cal cuc (que en diem nosaltres) fins la carretera de s’Agaro
Esta en molt mal estat i no s’ha fet mai res

Descripció

Al mateix a dalt escrit

Ubicació

Castell d, Aro

Categoria (tema)

Categoria 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en general

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

mitjana

Descartada (motiu)

La proposta passa al taller de priorització. Es posa per títol
Arreglar i consolidar el camí amb sauló sòlid. Gràcies per
participar
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47
LA PROPOSTA
Títol

Papereres

Necessitat

Falten papereres al nucli antic de Castell d'Aro

Descripció

Posar més papereres al nucli antic de Castell d'Aro

Ubicació

Castell d'Aro

Categoria (tema)

Categoria 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en general

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Proposta vàlida que passa al taller de priorització de
propostes.
Es posa per títol Posar més papereres al nucli antic de Castell
d'Aro.
gràcies per participar.
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49
LA PROPOSTA
Títol

Pas de zebra davant la botiga de petards

Necessitat

Hi ha el rebaix per poder passar però no hi ha pas de zebra, i
per allà creuem molts de veïns.

Descripció

Pintar pas de zebra

Ubicació

Castell d'Aro

Categoria (tema)

Categoria 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en general

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Proposta vàlida que passa al taller de priorització.
Es posa per títol: dibuixar un pas de zebra davant la botiga de
petards, a on la vorera ja està rebaixada.
gràcies per participar.
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61
LA PROPOSTA
Títol

Llum al camí del cementiri

Necessitat

Que la gent pugui anar caminant per la carretera vella sense
necessitat de portar lots o llum del mòbil perquè és fosc i
perillós tant pels vianants com pels cotxes que es poden
trobar una persona de cop

Descripció

Posar fanals que podrien ser tipus panell solar com els que hi
ha al voltant de parc de les aus o fanals normals com els que
hi ha a continuació del camí vell a partir de la variant. A l'estiu
molta gent utilitza aquest camí ja sigui per passejar o
desplaçar-se de platja d'Aro a castell d'Aro

Ubicació

Al camí vell que va del mercadona al cementiri passant pel
camping valldaro

Categoria (tema)

Categoria 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en general

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

mitjana

Descartada (motiu)

Proposta acceptada.
Es tractarà en el taller de priorització del dia 4 de juny.
Es posa per títol Posar fanals amb panells solars al llarg del
camí vell que va del Mercadona al cementiri.
Es valora com a mitjana, amb un cost entre 50.000 i 100.000€
gràcies per participar
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101
LA PROPOSTA
Títol

moviliari inutil

Necessitat

que hi fan aquells bancs en llocs inútils?

Descripció

per exemple a l'entrada de castell d'aro venint de platja a la
dreta, prendre el sol al mateix lloc els bonys i el pas de
vianants?

Ubicació
Categoria (tema)

Categoria 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en general

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Proposta acceptada que es deriva al taller de priorització, del
dia 4 de juny.
el títol es posa: treure el banc que hi ha a l'avinguda de la
Platja, de Castell d'Aro, a l'entrada del poble, després de
l'encreuament que va a les escoles, perquè es considera que
no s'utilitza a aquesta zona.
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151
LA PROPOSTA
Títol

Bancs

Necessitat

Més bancs per la gent gran

Descripció

Posar més bancs per la gent gran a la carretera del banc
d'aliments (entre el Mercadona i el parc de gossos)

Ubicació

Tram entre Mercadona i parc de gossos

Categoria (tema)

Categoria 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en general

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Proposta acceptada que es tractarà en el taller de priorització
de propostes Es posa per títol: instal·lar més bancs al carrer
Luxemburg de Platja d'aro, en el tram entre el Mercadona i el
parc de socialització de gossos.
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165
LA PROPOSTA
Títol

Bancs

Necessitat

Més bancs per la gent gran

Descripció

Posar bancs a les avingudes principals perquè la gent gran
pugui seure a l'estiu a descansar.

Ubicació

Passeig i carrers principals

Categoria (tema)

Categoria 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en general

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

proposta vàlida que es trasllada al taller de priorització de
propostes
es posarà per títol posar bancs a les avingudes principals
perquè la gent gran pugui seure i descansar.
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166
LA PROPOSTA
Títol

Banco en la puerta de correos

Necessitat
Descripció

Para podernos sentar mientras nos esperamos

Ubicació

Castell d'aro

Categoria (tema)

Categoria 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en general

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

PETITA

Descartada (motiu)

Proposta acceptada que es tractarà al taller de priorització.
Es posa per títol: posar un banc al costat de la porta d'entrada
de correus de Castell d'Aro.
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169
LA PROPOSTA
Títol

Rotonda passeig Ridaura

Necessitat

Arreglar y decorar la rotonda de passeig Ridaura

Descripció

Convertir la estructura en una pecera de colores con forma de
trencadís, para que sea artístico y decorativo.

Ubicació
Categoria (tema)

Categoria 1: carrers, voreres, enllumenat i mobilitat en general

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Proposta vàlida que es tractarà al taller de priorització del dia
4 de juny.
Es posa per títol: Decorar la rotonda del passeig ridaura,
convertint l'estructura existents en una peixera de colors amb
peces de trencadís,.
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PROPOSTES CATEGORIA 2 places, parcs, zones verdes i llocs de trobada social

30
LA PROPOSTA
Títol

Parc Infantil Zona Pinell S'Agaró

Necessitat

A la zona del Pinell, concretament darrera les lletres de
Castell Platja d'Aro de la rotonda dels vents, ara mateix hi han
tres bancs que només serveixen perquè els adolescents facin
botellon i embrutin un espai verd.

Descripció

Construir una zona de jocs infantils, reordenar els accessos,
posar papereres, millorar la il·luminació per donar li més
visibilitat per incomodar a qui hi fagi activitats que no respectin
l'entorn i així dignificar la zona.

Ubicació

S'Agaró

Categoria (tema)

Categoria 2: places, parcs, zones verdes i llocs de trobada
social

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

mitjana

Descartada (motiu)

Proposta vàlida que es trasllada al taller de priorització
es posarà per títol: construir un parc infantil a la zona de pinell
de s'Agaró, al darrera de les lletres de Castell-Platja d'Aro per
a dignificar la zona.
Es considera de categoria mitjana, al tenir un cost entre
50.000 i 100.000 €
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34
LA PROPOSTA
Títol

Rehabilitación i acondicionamiento del parc del Politur

Necessitat

El parc de la urbanització Politur es troba en un estat de
deixadesa considerable i m'agradaria poder tener un espai
verd per poder-ne gaudir tot l'any.

Descripció

M'agradaria, i com jo altres veins amb els que ho he parlat,
que aquest parc s'acondicionés i es réhabilités per poder
gaudir d'una zona verda bonica, agradable i neta. Tot i que
aquesta es una zona de segones residencies, som un bon
grapat de veins que hi vivim tot l'any i seria meravellós poder
tenir una zona verda per poder passejar i pasar una estona
asseguts als bancs. Actualment esta bastant abandonat i,
quan sortim a passejar, sols o ambos les gossos, siempre
hem d'anar amb cura de no trepitjar alguna tifa, es per aixo
que, tambe seria molt bona idea instalar un pipí-can per poder
anar amb els gossos i que tinguessin un espai per correr i
jugar i fer les seves necesitats. Pensem que no es una
inversió molt costosa i que millonaria molt la qualitat d'una
zona que, per ser sincer, esta molt abandonada per
l'ajuntament i a on, amb massa freqüencia, s'acumula la
brossa i proliferen rates , mosques i mosquits.

Ubicació

Parc del Politur, confluencia dels carrers Ginjoler, LLiris,
Nards i Avinguda Politur

Categoria (tema)

Categoria 2: places, parcs, zones verdes i llocs de trobada
social

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

mijana

Descartada (motiu)

La proposta té diferents parts, per un costat s'està demanant
millorar l'estat del parc, amb un manteniment dels arbustos i
una neteja, i per un altre que hi hagi més jocs infantils i una
zona de socialització de gossos.
La part de manteniment es deriva al departament de serveis, i
la proposta de la construcció de la zona de socialització de
gossos i instal·lar més jocs infantils es trasllada al taller de
priorització de propostes del dia 4 de juny.
L'execució de la proposta es considera mitjana, entre un cost
de 50.000 a 100.000 €.
gràcies per participar.

18

42
LA PROPOSTA
Títol

CONSTRUCCIÓ PUMPTRUCK ASFALTAT

Necessitat

Tots hem après a anar en bicicleta, patins o skates en algun
moment de la nostra vida. La construcció de pumptrack
asfaltat suposa una nova dimensió d'aprenentatge i diversió
de forma segura per a totes les edats.

Descripció

Un pumptrack asfaltat consisteix en un circuit amb diferents
ondulacions, peralts i corbes on fluir de les inèrcies. Està sent
tot un èxit en tots els municipis on s’ha fet. Representa un
espai lúdic on es desenvolupa un ambient familiar i esportiu
per tothom. Las empreses especialitzades poden oferir
circuits molt guapos per uns 48.000 €

Ubicació

Es necesitaría un espai rectangular de almenys 30x40m.
Platja d´aro, Castell d´aro o S´agaró

Categoria (tema)

Categoria 2: places, parcs, zones verdes i llocs de trobada
social

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

mitjana

Descartada (motiu)

Proposta vàlida que es deriva al taller de priorització de
propostes del dia 4 de juny.
Per l'extensió que es necessita, s'hauria d'ubicar en una zona
d'equipaments, i la que està disponible actualment és a l'oest
de Sant Pol.
Per tant, la proposta es titularà com a : instal·lar un pumptrack
asfaltat a la zona de l'oest de sant pol.
La proposta es considera de la categoria mitjana, amb un cost
entre 50.000 i 100.000 €
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48
LA PROPOSTA
Títol

Posar més vaques a la gespa del costat de la biblioteca

Necessitat

Quan coincidim a la biblioteca amb molts de nens la vaca de
fusta de fora te molt d'èxit, però només n'hi ha una...

Descripció

Posar dos vaques més

Ubicació

Biblioteca Platja d'Aro

Categoria (tema)

Categoria 2: places, parcs, zones verdes i llocs de trobada
social

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Proposta acceptada.
Es tractarà al taller de priorització de propostes del dia 4 de
juny.
Es posarà per títol: Instal.lar més escultures amb forma de
vaques a la zona verda de la masia bas, properes a l'existent.

20

65
LA PROPOSTA
Títol

anec egipci

Necessitat

el problema de les flors de l'anec de la rotonda

Descripció

en lloc de canviar les flors tant sovint que no queden fixes, es
podria pintar tot ell com si fos un anec egipci, potser al darrera
omplint-lo de material.

Ubicació

la rotonda de l'ànec

Categoria (tema)

Categoria 2: places, parcs, zones verdes i llocs de trobada
social

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Proposta acceptada, i es tractarà al taller de priorització de
propostes del dia 4 de juny.
Es posarà per títol: Substituir la part posterior de l'ànec de la
rotonda de l'avinguda s'Agaró de Platja d'Aro, que
actualmente hi ha flors naturals, pel mateix material que la
resta de l'ànec, per evitar la substitució continuada que s'ha
de fer de les flors naturals.
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66
LA PROPOSTA
Títol

anec egipci

Necessitat

es una pèrdua de temps i diners

Descripció

pintar l'ànec per no perdre més el temps

Ubicació

la rodonda de l'anec

Categoria (tema)

Categoria 2: places, parcs, zones verdes i llocs de trobada
social

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Proposta acceptada, i es tractarà al taller de priorització de
propostes
Es posarà per títol: Substituir la part posterior de l'ànec de la
rotonda de l'avinguda s'Agaró de Platja d'Aro, que
actualmente hi ha flors naturals, pel mateix material que la
resta de l'ànec, per evitar la substitució continuada que s'ha
de fer de les flors naturals.
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115
LA PROPOSTA
Títol

Parc de calistenia

Necessitat
Descripció

Aniria bé un parc de calistenia perquè hi ha un però és
bastant poc per la gent que hi va i a sobre estan les barres
oxidades.

Ubicació

Platja d'Aro

Categoria (tema)

Categoria 2: places, parcs, zones verdes i llocs de trobada
social

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

mitjana

Descartada (motiu)

Proposta acceptada que es tractarà al taller de priorització de
propostes del dia 4 de juny.
Actualment s'acaba de construir una zona de calistenia o
Street workout a la zona de de l'oest de Sant Pol
Es posa per títol a la proposta: millorar i posar més
estructures d'exercici, a la zona de barres existent al passeig
marítim
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119
LA PROPOSTA
Títol

Papereres

Necessitat

mediambient

Descripció

Papereres al voltant del Parc dels Estanys

Ubicació

Platja d'Aro

Categoria (tema)

Categoria 2: places, parcs, zones verdes i llocs de trobada
social

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Proposta vàlida que es trasllada al taller de priorització de
propostes del dia 4 de juny
Es posa per títol: posar més papereres al voltant del Parc dels
Estanys.
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propostes categoria 3 mobilitat sostenible

11
LA PROPOSTA
Títol

Comprar un vehicle

Necessitat

Disposar d'un vehicle més modern i mes gran per l'àrea
d'esports.

Descripció

En l'àrea d'esports tenim un vehicle que aquest any farà 31
anys, te el seient trencat, la porta del conductor costa molt de
tancar bé, costa molt trobar peces de recanvi, es un vehicle
que per necessitats dels serveis es petit, moltes vegades es la
brigada que ens ha de fer el trasllat del material, però en caps
de setmanes que fem curses els hem de demanar la
furgoneta a la brigada. Les hem d'anar a recollir a la brigada
normalment i desprès tornar-les i això vol temps. Hem de
moure molt material esportiu en diferents llocs del municipi,
quant tenim el pavelló tancat, per la pràctica habitual
d'esports. A veure si seria possible un vehicle mes modern,
segur, i en mes bona imatge que el 4L Una furgoneta
elèctrica, per contaminar menys.

Ubicació

Palau d'esports i congressos

Categoria (tema)

Categoria 3: mobilitat sostenible

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Proposta acceptada, es trasllada al taller de priorització de
propostes del dia 4 de juny.
Es posa per títol: comprar una furgoneta elèctrica per que
sigui utilitzada per l'àrea d'esports.
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33
LA PROPOSTA
Títol

moviment electric sostenible

Necessitat

fomentar el transport amb mitjans no contaminants al facilitar
llocs on repostar els vehicles de la gent ajudant a afovorir el
canvi a un transport que ajuda a la millora de el medi ambient.

Descripció

La instal·lació de 9 punts de recarrega rapida alimentats amb
energia solar repartits en els tres nuclis com de facil accès
complint els estàndards shuko , menenckes y chademo .

Ubicació

castell d'aro , Platja d'aro , castell d'aro ,s'agaro

Categoria (tema)

Categoria 3: mobilitat sostenible

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Actualment existeix un punt de recàrrega a Platja d'Aro , a la
Travessera de Cavall Bernat, i durant el 2019 s'instal.laran
dos punt mes, i un punt a Castell d'Aro.
S'accepta la proposta de la instal.lació d'un punt de recàrrega
electrica de vehicles a s'Agaró. S'estudiarà l'ubicació
adequada.
Es tractarà al taller de priorització de propostes el dia 4 de
juny.
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44
LA PROPOSTA
Títol

Mejora de la parada de autobús

Necessitat

Mejorar las condiciones de la parada de autobús de la
esquina de las avenidas Castell d'Aro y Estrasburgo.

Descripció

En esa parada acceden (ida y vuelta) al bus niños
minusválidos con sillas de ruedas y con caminador, es
necesario hacer el rebaje del bordillo para que puedan bajar a
la calzada sin dificultad y en condiciones seguras ya que
actualmente los dos pasos de peatones obligan a trasladar al
niño con sillas de ruedas por la calle entre coches; además
hay una zona de carga y descarga cuya delimitación, a
menudo, no se respeta y los camiones/ furgonetas aparcan
sin dejar espacio suficiente para que el bus baje la rampa de
minusválidos. También consideramos necesario la colocación
de una marquesina, como existe en muchas paradas, que
proteja de la lluvia y el viento. Es una parada muy concurrida,
la gente mayor del Centre Civic Vicent Bou accede al bus que
los lleva a la piscina.

Ubicació

Platja D'Aro, esquina de las avenidas Castell D'Aro y
Estrasburgo

Categoria (tema)

Categoria 3: mobilitat sostenible

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Proposta vàlida que es tractarà al taller de priorització de
propostes del dia 4 de juny.
Es posarà per títol: millorar la parada d'autocars de l'avinguda
Castell d'Aro amb Carrer Estrasburg, tot habilitant el pas de
vianants, fent-lo accessible, i instal.lant una marquesina que
protegeixi del vent i la pluja.
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68
LA PROPOSTA
Títol

punt de càrrega elèctrica

Necessitat

contaminació i medi ambient

Descripció

posar algun punt de càrrega de vehicles elèctrics a s'agaró

Ubicació

s'agaró

Categoria (tema)

Categoria 3: mobilitat sostenible

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Actualment existeix un punt de recàrrega a Platja d'Aro , a la
Travessera de Cavall Bernat, i durant el 2019 s'instal.laran
dos punt mes, i un punt a Castell d'Aro.
S'accepta la proposta de la instal.lació d'un punt de recàrrega
electrica de vehicles a s'Agaró. S'estudiarà l'ubicació
adequada.
Es tractarà al taller de priorització de propostes el dia 4 de
juny.

28

PROPOSTES CATEGORIA 4 equipaments i mobiliari urbà
10
LA PROPOSTA
Títol

Porteries futbol i xarxa de volley

Necessitat

Poder jugar a la platja a futbol i/o volley ball.

Descripció

Muntar xarxa de volley fixe davant del xic (on juguem sempre)
amb una que posem i treiem. Muntar porteries de futbol al
final del passeig (passada la riera), més que res perquè la
platja de platja d'Aro és molt estreta i en un altre lloc no hi
cabrien.

Ubicació

Platja

Categoria (tema)

categoria 4: equipaments i mobiliari urbà

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

acceptada
instal·lació de xarxa fixa a la platja gran a l’alçada del carrer
Alegria i instal·lació de porteries de futbol a la platja de la
zona ridaura, amb una estructura que a l’hivern es
desmuntarà.
En el Pla d’usos de les platges hi ha previst que a aquesta
zona es fan activitats físiques.
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19
LA PROPOSTA
Títol

Esport a l'estiu

Necessitat

Potenciar l'esport durant els mesos més calorosos de l'any en
una situació emblemàtica, prop de l'aigua, atenció sanitària i
de la majoria de la població estival.

Descripció

Instal·lació de xarxes de volei platja a diferents punts de la
platja gran de platja d'aro, ja que es una de les poques
platges que a la part més propera al passeig del mar rarament
hi han tovalloles amb banyistes degut que la platja és molt
ample. Una bona manera de potenciar l'esport a l'estiu d'una
manera amena, divertida, econòmica i també dinamitzar
l’espai públic amb una activitat diürna d'allò més divertida.

Ubicació

Platja gran de platja d'aro

Categoria (tema)

categoria 4: equipaments i mobiliari urbà

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

Petita

Descartada (motiu)

Proposta vàlida que es trasllada al taller de priorització
es posarà per títol instal·lació de xarxes de volei platja a
diferents punts de la platja gran de platja d'aro, que el pla
d'usos ho permeti.
aquestes instal·lacions es desmuntaran a l'hivern.
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46
LA PROPOSTA
Títol

Canviadors als wcs de tots els equipaments municipals

Necessitat

Hi han molts wcs a centre públics a on no hi ha canviadors

Descripció

Posar canviadors per nadons a tots els wc dels equipaments
municipals

Ubicació

Tots els equipaments públics

Categoria (tema)

categoria 4: equipaments i mobiliari urbà

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

Petita

Descartada (motiu)

Proposta acceptada
es posa per títol
equipaments públics
equipaments son la
Camp de futbol, la
Socials i centre cívic.

instal.lar canviadors infantils als
a on actualment no hi ha. Aquests
Sala polivalent de Castell d’Aro, en
Casa lila de Castell d’Aro, Serveis
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54
LA PROPOSTA
Títol

CISTELLES KORFBAL A LA PLATJA

Necessitat

Millorar l'oferta esportiva a la platja i potenciar la promoció
d'aquest esport en un lloc visible. Oferir a tots els nens que ja
juguen a korfbal l'oportunitat de fer el seu esport tambè a la
platja. Aprofitar el bon temps i la falta d'instal·lacions per fer
entrenaments o partits en un àmbit diferent. De fet, el korfbal
es un esport que també té competició internacional en
aquesta modalitat de platja.

Descripció

Instal·lació de dues cistelles de korfbal antivandàliques a la
platja. De fet ja n'hi ha cistelles a diferents platges de l'àrea de
Barcelona, podem ser els primers de posar-les a la Costa
Brava i continuar sent un referent català d'aquest esport.

Ubicació

PLATJA

Categoria (tema)

categoria 4: equipaments i mobiliari urbà

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

petita

Descartada (motiu)

Instal·lació de 2 cistelles a la platja a l’entorn del Riuet, que es
treuran durant la temporada d’hivern
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88
LA PROPOSTA
Títol

parc infantil

Necessitat

falta de parc infantil

Descripció

construcció d'un parc infantil proper a la pineda (casal d'estiu)

Ubicació

zona ridaura

Categoria (tema)

categoria 4: equipaments i mobiliari urbà

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

Mitjana

Descartada (motiu)

Proposta acceptada
es Tractarà al taller de priorització de propostes.
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92
LA PROPOSTA
Títol

gronxadors riuet

Necessitat

millorar la proposta del casal d'estiu

Descripció

fer un parc infantil amb gronxadors al costat de la pineda riuet

Ubicació

zona riuet

Categoria (tema)

categoria 4: equipaments i mobiliari urbà

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

mitjana

Descartada (motiu)

Proposta acceptada
Es posa per títol instal.lació de jocs infantils al costat de la
pineda del riuet, fora de l’espai del casal d’estiu, però que
complementi la proposta del casal.
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99
LA PROPOSTA
Títol

grada camp de futbol

Necessitat

mal d'esquena a la gent gran que va al camp de futbol

Descripció

posar seients amb respatller per l'esquena. tant sols alguna
filera si no pot ser tot el camp o tota la grada

Ubicació

camp de futbol municipal

Categoria (tema)

categoria 4: equipaments i mobiliari urbà

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

Petita

Descartada (motiu)

Proposta acceptada, que es tractarà en el taller de priorització
de propostes del dia 4 de juny.
Es posarà per títol: instal·lació de seients adequats per a les
grades esportives del camp de futbol.
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156
LA PROPOSTA
Títol

canviar terra de les pistes

Necessitat

Està vell i es va deteriorant i rellisca

Descripció

Canviar el terra de les pistes dels pavellons

Ubicació

Platja d'Aro i Castell d'Aro

Categoria (tema)

categoria 4: equipaments i mobiliari urbà

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

Mitjana

Descartada (motiu)

Proposta acceptada
es valora que l’actuació consisteix en polir i pintar el terra de
les pistes.
es trasllada al taller de priorització del dia 4 de juny.
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157
LA PROPOSTA
Títol

Camp de futbol de gespa

Necessitat

Tenir un espai on poder jugar a futbol que estigui en
condicions

Descripció

A Platja d'Aro, hi ha un camp de futbol en mal estat, i l'idea
seria millorar i posar-li gespa si és possible.

Ubicació

Platja d'Aro

Categoria (tema)

categoria 4: equipaments i mobiliari urbà

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

Mitjana

Descartada (motiu)

Proposta acceptada.
Es posa per titol millorar les condicions del terreny de joc,
ubicar una segona porteria i acompanyar-ho de mobiliari urbà
adequat.
Es tractarà en el taller de priorització de propostes del dia 4
de juny.
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159
LA PROPOSTA
Títol

Camp de futbol

Necessitat
Descripció

Necessitem un camp de futbol per a poder jugar

Ubicació

Platja d'Aro

Categoria (tema)

categoria 4: equipaments i mobiliari urbà

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

mitjana

Descartada (motiu)

Proposta acceptada.
Es posa per titol millorar les condicions del terreny de joc,
ubicar una segona porteria i acompanyar-ho de mobiliari urbà
adequat.
Es tractarà en el taller de priorització de propostes del dia 4
de juny.
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170
LA PROPOSTA
Títol

Lavabos públicos

Necessitat

Arreglar los lavabos públicos

Descripció

1º - Poner perchas para colgar chaquetas o abrigos 2º - Poner
espejos 3º - Tenerlos limpios con papel higiénico

Ubicació

Platja d'Aro

Categoria (tema)

categoria 4: equipaments i mobiliari urbà

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

PETITA

Descartada (motiu)

Proposta vàlida que es trasllada al taller participatiu de
priorització de propostes
es posarà la proposta com posar penjadors als wc públics, els
miralls es descarten per l'alt vandalisme que hi ha
gràcies per participar
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propostes categoria 5: CAP DE VÀLIDA
propostes categoria 6:animals i mascotes

24
LA PROPOSTA
Títol

Trozo de playa para perros

Necessitat

Cada vez somos más las personas que tenemos
mascotas,sobre todo perros, asi como los turistas y familias
que nos visitan traen a sus mascotas con ellos. Ya que las
personas podemos ir a la playa, ¿porque ellos no? Yo no soy
partidaria de dejar ir con perros a la playa, como ocurre en
otros municipios, ya que lo veo antihigienico, pero si de un
trozo delimitado para el disfrute de las mascotas, ¡tenemos
playa de sobra para poder usarla todos!

Descripció

Trozo de playa habilitado para poder acudir con las mascotas,
al final de la playa, donde el ridaura que es lo menos
transitado o en otro lugar que se estime oportuno.

Ubicació

Alguna zona de playa

Categoria (tema)

categoria 6: animals i mascotes

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

Petita

Descartada (motiu)

Acceptada. Es proposa ubicar aquest espai en el costat sud
de la platja de la desembocadura del Ridaura.
Aquesta proposta implica dividir la platja en dues zones, per a
no perdre la bandera blava a tota la platja.
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27
LA PROPOSTA
Títol

Gossera PuigPinell

Necessitat

Hi ha molts propietaris de gossos que els porten a passejar a
la pineda de Puig Pinell (a sobre de la rotonda dels vents) i
hem pensat que fóra bo poder oferir-los un espai tancat igual
que hi ha a altres zones del municipi.

Descripció

Crear un espai reservat pels gossos

Ubicació

Puig-Pinell

Categoria (tema)

categoria 6: animals i mascotes

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

Mitjana

Descartada (motiu)

Proposta acceptada
Es posarà per títol: construcció d’una zona de socialització de
gossos a cantó est de la rotonda dels vents.
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29
LA PROPOSTA
Títol

Parc per a gossos a S'Agaró

Necessitat

No haver d'agafar cotxe per anar al parc de gossos de Castell
d'Aro o el de Platja d'Aro, per a què les mascotes puguin
correr lliurement.

Descripció

Espai a l'aire lliure amb aigua i contenidor, tancat i amb bancs,
per a què gossos puguin córrer i jugar. Proposta que ja vaig
presentar l'any passat, i que es va quedar a les portes de ser
adjudicat. Vaig veure que ja s'havia treballat en la possible
ubicació del parc, per tant, ja hi ha part de la feina feta per a
què enguany pugui fer-se realitat. No recordo el pressupost,
però no era una proposta molt cara de fer.

Ubicació

S'Agaró

Categoria (tema)

categoria 6: animals i mascotes

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

Mitjana

Descartada (motiu)

Proposta vàlida que es trasllada al taller de priorització de
propostes
es posarà per títol instal·lació d'un parc de socialització de
gossos a la zona verda de s'agaró entre carrer girona i carrer
la selva
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propostes categoria 7: propostes de caracter social, educatiu, turistic, cultural i
medi ambiental

50
LA PROPOSTA
Títol

Mirador Ray Harryhausen

Necessitat

Potenciar el turisme cinematogràfic al municipi

Descripció

-Batejar amb el nom de “ Mirador Ray Harryhausen” la terrassa que
corona les escales que donen accés a la platja de sa conca, punt
final o d’inici del camí de ronda de s’Agaró. -Col·locació de una
estàtua commemorativa i un panell amb fotografies de les tres
pel·lícules que l’autor va rodar a la nostra platja, acompanyades d’un
text explicatiu d’aquesta figura del món del cinema. PER QUE RAY
HARRYHAUSEN? El nostre poble sempre ha tingut molt en compte
homenatjar les figures històriques i artistes amb un vincle amb el
municipi. Ray Harryhausen(1920-2013) és un tècnic nord-americà en
efectes visuals, molt respectat en la industria cinematogràfica, de
fama internacional. Considerat per molts com el pare de l’animació
“stop-motion”, és un referent per a tots els professionals que s’han
dedicat als efectes especials posteriorment. Les escenes on
intervenen les seves criatures han quedat gravades en l’imaginari
popular. Ray Harryhausen es va enamorar de la platja de Sa Cpnca i
va rodar tres escenes de diferents pel·lícules durant la seva carrera.
-Simbad y la princesa (1958) Possiblement la seva pel·lícula mes
famosa desprès de “Jason y los argonautas”. En la escena rodada a
sa conca, Simbad lluita contra un ciclop, una de les criatures mes
icòniques del seu imaginari. -Los viajes de Gulliver (1960) La nostre
platja va ser escenari del naufragi d Gulliver en las costes de Liliput.
-La isla misteriosa (1961) De las diferents escenes rodades a sa
Conca,potser la mes icònica es on el protagonista lluita contar un
cranc gegant. ESTATUA HOMENATJE Descartem la idea de fer un
bust del propi Harryhausen en pro d’una de les seves obres, el ciclop
que apareix a “Simbad y la princesa”. Per molt que el seu nom i obra
tinguin un gran pes, la seva imatge no es tant reconeixible i es
possible que el bust passes desapercebut. Amb la elecció del ciclop,
una de les seves criatures mes icòniques, ens assegurem l’atenció
dels passejants. Fins i tot qui no reconoegui l’homenatge, serà una
estàtua atraient i curiosa, que els farà apropar i així a traves del
panell informatiu, conèixer la figura de Ray Harryahusen i la seva
història i vincle amb el municipi. Essent també una estàtua molt
llaminera per ser fotografiada i compartida en les xarxes socials.
PANELL AMB FOTOS I TEXT EXPLICATIU El mirador on s’ubicarà
el panell ens dona una panoràmica completa de la platja de sa
Conca. Donat que moltes de les escenes van ser rodades des de
aquell mateix angle, i per molt que la platja a canviat des dels anys
60 a nivell urbanístic, no així els seus contorns naturals, el panell es
converteix en quelcom molt interactiu on contrastar les fotografies de
les escenes cinematogràfiques amb el paisatge que es pot observar
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actualment. VENTATGES PER AL MUNICIPI Homenatjar a Ray
Harryhausen, no nomes vincula el nostre poble amb la figura de un
artista de fama internacional sinó que el reivindica com a plató de
grans produccions de l’edat daurada de Hollywood. El turisme
cinematogràfic, cada vegada mes a l’alça, prioritza el fet de poder
visitar els escenaris on es van rodar escenes icòniques de pel·lícules
o sèries en l’elecció d’una destinació turística. Un exemple actual i
proper es l’augment de visites a Girona, que va ser el plató de la
sèrie “Joc de trons”.
Ubicació
Categoria
(tema)

Categoria 7: propostes de caracter social, educatiu, turistic, cultural i
medi ambiental

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

Mitjana

Descartada
(motiu)

Proposta acceptada. Es trasllada al taller de priorització de
propostes.
Es posa per títol: Mirador Ray Harryhausen, que consisteix en la
instal.lació d’una estàtua a la terrassa que corona les escales que
donen accés a la platja de sa conca.
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51
LA PROPOSTA
Títol

Plaça Bill Murray

Necessitat

Ubicació de la plaça on es fa el Cinema a la Fresca a Platja d'Aro

Descripció

Aprofitant que la plaça de davant del Centre Cívic Vicenç Bou no té
nom i que és on fem el cinema a la fresca a Platja d'Aro, ens
agradaria col·locar una estàtua sentada al banc i anomenar la
plaça com a Bill Murray. A part de potenciar el turisme
cinematogràfic, fent que turistes s'apropin a fer-se una foto, Bill
Murray és un dels personatges més carismàtics del cinema
mundial, famòs per films com Atrapado en el tiempo,
Cazafantasmas, Lost in Translation... Conegut també pels seus
actes simpàtics amb la gent aparaguent a festes privades, entrant
a una cuina a ajudar al xef o robant patates fregides del teu plat a
qualsevol restaurant (consultar el llibre Como ser Bill Murray de
l'editorial Blackie Books per a més anècdotes). Donaria un to
simpàtic a la Plaça i a part generaria molta publicitat pel municipi.
William James "Bill" Murray (Evanston, Illinois, 21 setembre de
1950) és un actor i humorista nord-americà. Va obtenir
reconeixement al programa d'humor Saturday Night Live, actuació
que li va valer obtenir un premi Emmy, i més tard va protagonitzar
pel·lícules còmiques com Caddyshack (1980), Els Cazafantasmas
(1984) i Groundhog Day (1993). Va obtenir elogis de la crítica per
la seva actuació en pel·lícules com Lost in Translation (2003), per
la qual va ser nominat a l'Óscar, i en produccions dirigides per Wes
Anderson com Rushmore (1998), The Royal Tenenbaums (2001) i
The Life Aquatic with Steve Zissou (2004) . Ha estat nominat al
Globus d'Or pels seus papers en Els Cazafantasmas, Rushmore
(1998), Hyde Park on Hudson (2012), St. Vincent (2014) i en la
minisèrie d'HBO Olive Kitteridge (2014), per la qual va guanyar el
seu segon premi Primetime Emmy. També va rebre el premi Mark
Twain en 2016 en honor a la seva carrera com comediante. El seu
estil de comèdia és reconegut com humor sec, presentat sense
variació d'emocions o llenguatge corporal.

Ubicació

Plaça de davant del Centre Cívic Vicenç Bou

Categoria
(tema)

Categoria 7: propostes de caracter social, educatiu, turistic, cultural
i medi ambiental

Observacions
Categoria (€)

petita (menys 50.000 €)

Descartada
(motiu)

Proposta acceptada.
Es posa per títol ubicar una estàtua en homenatge a Bill Murray en
un banc de la plaça del Centre Cívic, espai a on s’organitza el
cinema a la fresca, com a reclam al turisme cinematogràfic.
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96
LA PROPOSTA
Títol

equipament informàtic

Necessitat

solucionar precarietat dels equipaments informàtics de la
biblioteca

Descripció

dotar a la biblioteca de nous ordinadors i una linea adsl amb
més velocitat

Ubicació

biblioteca municipal

Categoria (tema)

Categoria 7: propostes de caracter social, educatiu, turistic,
cultural i medi ambiental

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

Petita

Descartada (motiu)

Proposta vàlida que es trasllada al taller de priorització.
Una part de l'equipament informàtic ja es va renovar, però si
que hi ha una altre que seria necessària una renovació.
es posarà per títol: renovar l'equipament informàtic de la
biblioteca que està més obsolet.
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127
LA PROPOSTA
Títol

reciclatge

Necessitat

reciclatge

Descripció

posar propaganda, per moviment favor del reciclatge

Ubicació

platja d'Aro

Categoria (tema)

Categoria 7: propostes de caracter social, educatiu, turistic,
cultural i medi ambiental

Subcategoria
Observacions
Categoria (€)

Petita

Descartada (motiu)

Acceptada. Elaborar i desenvolupar una campanya de
comunicació per explicar i potenciar el reciclatge.

47

