BUTLLETA DE VOTACIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Marqueu amb una X al primer requadre les propostes que vulgueu seleccionar. Indiqueu també quin ordre de prioritat li doneu.
Podeu marcar les propostes que vulgueu sempre que la suma total no superi els 22.500 euros.
COST DE LA
PROPOSTA
A

Construcció d’una barbacoa mòbil : Construir una barbacoa d’acer inoxidable que sigui mòbil per
tal que les entitats i les persones del poble la puguin solꞏlicitar i fer-ne ús.

6.000€

B

Renovació de la pista de frontó i pista poliesportiva: Arreglar el reixat i el terra d’aquests espais
per tal de millorar-ne les condicions actuals.

8.000€

C

Instalꞏlació d’extractors a l’Associació de Jubilats i Pensionistes: Instalꞏlar un sistema de
ventilació i renovació d’aire per fer els espais més saludables.

3.000€

D

Millorar els bancs d’alguns espais del poble: Canviar o adaptar els bancs actuals del parc 1
d’Octubre i altres zones per tal que siguin més alts, amb braços i espatllera.

1.700€

E

Camí de vianants prop de la carretera del corb: Arranjament i senyalització de camins alternatius
a la carretera del Corb per passejar fins a sant Martí i sant Miquel

6.000€

F

Porteries amateur al Bosc de Tosca: Colꞏlocar dues porteries al Bosc de Tosca per possibilitar el
joc als infants del barri o visitants.

2.200€

G

Ginkama de descoberta de les Preses: Crear una ginkama amb codi QR que es pugui fer de
manera autònoma per conèixer els llocs emblemàtics del poble, cultura, natura, racons...

2.200€

H

Camins escolars: Senyalitzar amb plafons vistosos els espais i carrers del poble on circulen infants
que van a peu, en patinet o bicicleta fins a l’escola per tal de fer-los més segurs.

2.000€

I

Renovació del parc de les monges: Renovar les estructures del parc usant prioritàriament fusta
així com el terra per donar un caire més natural a l’espai.

12.000€

J

Parc d’aventura amb rocòdrom al Xingurri: Tornar a instalꞏlar un rocòdrom i estructures per
adolescents al parc del Xingurri per donar cobertura a espais de lleure per a edats més grans.

14.000€

ORDRE DE
PRIORITAT

K

Font i aparcament per bicicletes a Marboleny: Instalꞏlar una font i un aparcament per bicicletes en
aquest espai per fer-lo més complert.

800€

L

Millores al parc infantil de Pocafarina: Ballar el parc infantil per fer-lo més segur i afegir un seient
per a infants als gronxadors actuals.

2.900€

Les Preses un Jardí, sensibilització sobre gossos i espai públic: Campanya de conscienciació
M de la recollida d’excrements de gos per part dels propietària a l’espai públic.

700€

N

Cicle de cultura anual: Programa un cicle d’activitats culturals continu al llarg de l’any: teatre,
música, màgia , concerts acústics, monòlegs...

13.000€

O

Potenciar la biblioteca: Augmentar el fons documental amb la possibilitat d’especialitzar-se en
alguna temàtica o línia editorial com ara novelꞏla gràfica, dirigida a diferents grups d’edat.

2.500€

P

Conte de la faràndula: Ilꞏlustrar i editar un conte que reculli la faràndula del poble per a públic
infantil amb la implicació de gent del poble.

3.500€

Q

Senyalització vertical de les festes de les Preses: Renovar les banderoles informatives de les
festes de les Preses per tal que siguin més modernes, alegres i festives.

3.900€

R

Dinamització infantil i juvenil: Programa activitats per a públic infantil i juvenil els dissabtes a la
tarda el període de setembre a maig.

4.000€

S

Parc de Salut al Bosc de Tosca : Instalꞏlar màquines i barres per poder fer exercici a l’espai públic
aptes per joves i gent gran.

6.900€

Suma total de les propostes votades

