PROPOSTES VÀLIDES
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021
De les 92 propostes presentades, 30 són vàlides, amb la següent distribució per
temàtiques:
12 són propostes sobre equipaments, 9 sobre mobiliari urbà, 5 propostes sobre
mobilitat i seguretat, 3 propostes de temàtica variada, i 1 proposta sobre accessibilitat.

1.- Temàtica: VARIS
Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i descripció

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

1

2
Creació d'uns gegants per al municipi
La necessitat que es vol resoldre: és la de dotar de gegants i
capgrossos el municipi, ja que Platja d'Aro no disposa de cap
figura festiva municipal. Amb això volem arrelar la tradició
gegantera i apropar la cultura popular a Castell-Platja d'Aro i
S'Agaró
Descripció de la proposta: Proposem la creació d'uns gegants i
capgrossos per a Castell-Platja d'Aro i s'Agaró, de propietat
municipal, que representin a la població tant en les festes i
activitats d'àmbit municipal, com a d'altres sortides. Creiem que
és una bona oportunitat per apostar per la cultura popular al
municipi, fent poble i conservant les tradicions catalanes més
típiques.
Llocs del municipi on caldria dur a terme la proposta: a nivell
municipal.
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família,
amics, ...), amb els membres d'una entitat. Quina? En grup, des
de la colla gegantera local.
varis
VÀLIDA
Títol: Creació i compra de dos gegants i 3 capgrossos que seran de
propietat de l’ajuntament, per ús de la colla gegantera local.
petita

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i descripció

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)
Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i descripció

Categoria
Valida/ no vàlida

2

3
Nadal més atractiu
Necessitat que vol resoldre:
Atraure més visitants al municipi i promocionar el Pessebre
vivent de Castell d'Aro.
Descripció de la proposta:
Instal·lar del pessebre" (no vivent) Per exemple: Els tres reis a
sobre de tres camells, el portal de Betlem, i aprofitar per fer
promoció del pessebre Vivents;podria anar fent 1, o 2 cada any
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta:Platja
d'Aro, S'Agaró
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família,
amics, ...), amb els membres d'una entitat. Quina?
Amb la família i amics.
varis
Vàlida.
títol: Fer dos decorats ambientats en el pessebre vivent de
Castell d’Aro, per ubicar-los a s’Agaró i a Platja d’aro, com
atractiu nadalenc i promoció del pessebre
petita

4
Professionalització espectacles
Necessitat que vol resoldre: Millorar la posada en escena d'actes
literaris, musicals (òpera, coral de Platja d'Aro, Gospel, etc)
teatre i cinema. A fi de professionalitzar i dotar de més categoria
els actes perquè atraguin i animin a més públic a assistir a les
activitats culturals, o no, que es desenvolupin al municipi.
Descripció de la proposta:
Equipaments de llum, so i audividuals;torre i pont per
focus;focus de led amb viseres;equip de so amb altaveus i taula
amplificada;projector de 6000 lúmens;pantalla
electrificada;connexions, cables i suports pels equips
És una inversió relativament petita que es pot fer servir durants
uns quants anys en comptes de llogar els equips per a cada acte
ja que a vegades els equips de lloguer no són de gaire bona
qualitat.
Adjuntem pressupost orientatiu d'aquest material
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta:Espais
d'exteriors (biblioteca, passeig marítim...), centre civic Castell
d'Aro, Antic Casino de Castell d'Aro, Pavellons Esportius de Platja
d'Aro i Castell d'Aro, Biblioteca....
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família,
amics, ...), amb els membres d'una entitat. Quina? en grup,
associació culturejant i veïns de Platja d'Aro
Varis
L’equipament de llum, requereix d’instal.lació per part d’un
tècnic, que no ho pot fer-ho la brigada

Sobre l’equip de so, es considera que ja hi ha equipament
disponible, ja que hi ha equip de so a equipaments municipals,
com el Palau d’Esports i l’Antic Casino, i un que es pot utilitzar a
l’exterior i que es pot demanar al Centre Cívic Vicenç Bou.
Properament s’equiparà el nou centre cívic de Castell d’Aro.

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

Posem per títol: compra d’un projector i una pantalla gran per a
ús de les entitats del municipi
Petita.

2.- Temàtica: PROPOSTES MOBILITAT I SEGURETAT
Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

3

7
Alta velocitat dels vehicles
Els vehicles que circulen massa ràpid, amb el perill que suposa al
costat d'un parc infantil. Municipi de Castell d'Aro.
Seria instal.lar unes bandes reductores de velocitat a la Ctra. Vella,
des de la zona correus fins Amadeu Vives, però no de cautxú, no.
Aquest tipus de bandes NO fan res... Seria fer-les de quitrà com la
del C/ Industrials, que realment són efectives.
En la recta del C/ Amadeu Vives fins la zona del camp de futbol
també passa el mateix, els vehicles van molt i molt ràpid...
La proposta és el segon any que la presento a títol personal. Gràcies
Mobilitat i seguretat
Vàlida
posem per títol: Posar elements per a reduir la velocitat dels vehicles
del c/ Amadeu Vives fins la zona del camp de futbol
petita

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)
Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

9
Col·locar una mitjana a la Carretera de Sta Cristina (de la Rotonda
dels Xais a la rotonda del Mercadona)
Necessitat que vol resoldre: Molts vehicles fan un canvi de sentit
enmig de la carretera, incomplint la normativa i posant el perill la
circulació
Descripció de la proposta: Posar una mitjana (amb jardinera o sense)
a la Carreta Santa Cristina des de la Rotonda dels Xais fins la rotonda
del Mercadona).
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Carreta Sta
Cristina
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? En família i amics
mobilitat i seguretat
Vàlida
Es posa per títol: Col·locar una mitjana a la Carretera de Sta Cristina
(de la Rotonda dels Xais a la rotonda del Mercadona
mitjana, entre 50.000 € i 100.000

83
Senyalització port de muntanya Ciclisme Masnou
Necessitat que vol resoldre: Promocionar Platja d’Aro i millorar
seguretat ciclistes
Descripció de la proposta: Senyalització de la pujada al Masnou per
ciclistes, senyalització del pendent, del inici i del final de la pujada.
Senyalització intermitja i de prevenció de distancies de seguretat
pels vehicles. Andorra es un bon exemple. Promoció amb diferents
entitats del poble, clubs ciclistes, restauració de ciclistes (La Maglia)
o botigues de bicicleta (Bicis Esteve).
A través de les xarxes Socials. Es podria donar vals d’aquestes
botigues als que fessin millors temps o els que el fessin més cops al
mes. S’hauria de fer un segment d’Strava o aprofitar un dels que
segur que hi ha.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Pujada al Mas
Nou, o es podria ampliar per les pujades en MTB també. Aquesta
proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics, ...), amb
els membres d'una entitat. Quina? Individual.

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

4

mobilitat i seguretat
Proposta parcialment vàlida.
És vàlida la part de proposta de senyalitzar el port per de muntanya
per ciclisme.
la seva dinamització implica participació de privats i associacions i
per tant excedeix als pressupostos participatius.
petita

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

10
Regular el trànsit a la Zona Parc d'Aro II
Necessitat que vol resoldre: La regulació del trànsit rodat a la zona
Parc d'Aro II, després de regular el trànsit al Carrer Santiago Russiñol,
cosa que ha anat molt bé, encara que n'hi ha molts que giren
incorrectament. Caldria una regulació a la zona Parc d'Aro II darrere
de l'Hotel Nàutic Park. Hi ha cotxes que venint de la rotonda dels
vents giren a l'esquerra a l'alçada del Media Markt o a l'alçada del
Cafè del Port, el mateix passa quan hi ha vehicles que surten del
Caprabo o del Veritas que o bé tiren recte al Carrer Punta Prima o
giren a l'esquerra en direcció Platja d'Aro, en comptes de girar en
direcció s'Agaró que és obligatori.
Descripció de la proposta: Regular el trànsit, ja sigui mitjançant una
rotonda, o amb barreres arquitectòniques.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Zona Parc
d'Aro II
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? Individualment

Categoria
Valida/no vàlida

mobilitat i seguretat
proposta vàlida del tram del Caprabo i c/ Punta Prima, amb elements
Es posa com a títol:
Posar elements reguladors del trànsit en el tram entre el Caprabo i c/
punta prima per evitar girs de cotxes no permesos.
categoria petita

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

5

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i descripció

67
Arreglar camí costat ridaura fins el remei
Necessitat que vol resoldre: 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. Està en molt mal estat i no s’ha fet mai res
Descripció de la proposta: Posar saulò i canalitzar les aigües del
Ridaura abans del tram que passa per sota la carretera c-31 Lloc/s
del municipi on caldria dur a terme la proposta: Castell d'Aro

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? proposta vàlida del
2019 que es recupera al taller participatiu.
mobilitat i seguretat
Proposta vàlida parcialment
Es considera vàlida la part de la proposta de posar saulò al camí,
però no es pot considerar vàlida la part de la proposta de canalitzar
les aigües del ridaura, ja que es necessita l’autoritzacio de l’Agencia
Catalana de l’Aigua i per tant aquesta execució no dependria només
de l’ajuntament
La part de la proposta vàlida es portarà al taller de priorització de
propostes del dia 15 de juny per a valorar si es una proposta que
pasa a la fase de votacions.
cost mitja

3.- Temàtica: EQUIPAMENTS
Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

24
Pipi-Can Zona PuigPinell
Necessitat que vol resoldre: Hi ha una gran afluència de persones
que porten els gossos al parc de Puig Pinell, a sobre les lletres de
CASTELL-PLATJA D'ARO I S'AGARÓ i molts hi deixen el seu regalet,
semblant un camp de mines,
Descripció de la proposta: Que es col·loqui una zona de pipi-can al
costat dels bancs
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Al bosc de
Puig-Pinell al costat dels bancs
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? En família

Categoria
Valida/no vàlida

equipaments
vàlida, tenint en compte que està prevista fer un parc de socializació
de gossos al parc can gironès, amb un pressupost previst de 45.000€,
a 700 m de distància.

6

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

7

posem per títol : Zona de socialització de gossos zona Puig Pinell
petita, menys de 50.000 €

30
Construcción de un parque de agility canino
Debido a la falta de lugares para la práctica de Agility propongo la
creación de un parque de Agility en la zona verde de la calle Narcís
Monturiol recién urbanizada o en caso de que sea considerado un
equipamiento deportivo en la parcela de equipamientos de la calle
Narcís Monturiol con Paseo Torrebosca.
equipaments
Proposta vàlida.
s'ha de tenir en compte que existeix un parc de socialització de
gossos a la zona del parc dels estanys, a 700 m de l'ubicació
plantejada, i que recentment en el parc de socialització de gossos de
Can Semí s'han instal·lat elements d'agility.
Proposta mitjana, al voltant de 50.000€
títol: Construcció d’un parc de socialització de gossos amb elements
de pràctica d’agility a la parcel.la de Narcís monturiol amb paseig
Torrebosca
mitjana

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

46
Parc infantil temàtic a Castell d'Aro
Necessitat que vol resoldre: El parc de Can Nitus està molt
desaprofitat pel que fa a les estructures de joc que hi ha. És un espai
magnífic, ampli, amb ombres, amb poc perill... però les estructures
de joc que hi ha no agraden en general i no s'aprofita. El parc de la
Plaça Poeta Sitjà és temàtic i molt atractiu.
Descripció de la proposta: Aprofitar les estructures del parc de Can
Nitus per un altre parc o espai del municipi i en aquest espai fer-hi
un parc temàtic atractiu, com els de Platja d'Aro o el de la Plaça
Poeta Sitjà. És un lloc ideal i sense aprofitar.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Parc de Can
Nitus de Castell d'Aro, zona de joc amb estructures infantils.

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? En família
equipaments
Proposta Vàlida
Es posa per títol: substituir els jocs infantils del parc de Can Nitus per
un parc infantil temàtic.
Proposta mitjana, entre 50.000 i 100.000 €
mitjana

43
Porteries de futbol
Necessitat que vol resoldre: Posar unes noves porteries de futbol
Descripció de la proposta: voldría que tornessin les porterías que hi
havien al costat de la biblioteca
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Platja d'Aro

Unitat
Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

8

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? individual
butlleta presentada en paper
urbanisme
equipaments
Vàlida
Instal.lació de dues porteries al costat de la biblioteca , que s’haurien
de retirar a l’estiu si la zona s’utilitza per activitats culturals.
petita

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i descripció

93
Cistelles metàl·liques de Korfball a la zona del riuet
Necessitat que vol resoldre: continuar practicant korfbal fora de la
temporada oficial i quan habitualment no hi ha entrenos
Descripció de la proposta: Instal·lació de dues cistelles metàl·liques
de korfball al voltant de la desembocadura del Ridaura.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta:
Desembocadura del Ridaura, Platja d’Aro

Categoria
Valida/no vàlida
Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)
Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

9

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? proposta vàlida les
anteriors edicions ,que es recupera en el taller participatiu
equipaments
Proposta vàlida
Les cistelles s’haurien de treure passat l’estiu.
petita

86
Pàrquing de cotxes a la zona de s'Agaró davant del Parc Sant
Ramón
Necessitat que vol resoldre: Pàrquing de cotxes a s'Agaró
Descripció de la proposta: A la zona Oest-Sant Pol habilitar la zona de
pàrquing de cotxes.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Oest-Sant Pol
a l'alçada del parc Sant Ramón
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? Amics
equipaments
Proposta vàlida, de manera provisional fins que la zona no tingui un
altre us.
Títol: habilitar la zona de l’oest de Sant Pol com a pàrquing de cotxes
mentre no sigui habilitada per a altres usos.
petita

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida
Tipus de proposta
Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

10

82
Parasol a l'skate park
Necessitat que vol resoldre: Els pares dels nens que van a l’skate ens
demanen instal.lar a les grades una lona parasol, ja que a l’estiu no
es pot estar
Descripció de la proposta: Lona parasol a les grades del skate park,
hi ha pares , avis, mares, àvies que es passen moltes hores vigilanta a
la mainada
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Skate park
platja d’aro
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? proposta vàlida del 2018
que es recupera en el taller participatiu
equipaments
Proposta vàlida.
petita
81
Pistes multiesportives als parcs
Necessitat que vol resoldre: Els nens/es juguen a futbol en espais no
habilitats i que no són segurs.
Descripció de la proposta: Posar porteries a algunes de les pistes de
bàsquet actuals i que es pugui practicar més d'un esport. A més de
cercar la pistes per evitar molèsties als usuaris no practicants.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Parc del carrer
Roger de Llúria, altres. Podria ser també un espai nou.
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? Amics.
Equipaments
Proposta vàlida
substituir les actuals cistelles de bàsquet per uns elements que
aglutinin les cistelles i les porteries, i posar un tancat al voltant de la
pista.
Es posa per títol:
Substituir les actuals cistelles de bàsquet al parc del carrer Roger de
lluria per porteries amb cistelles, i una tanca per envoltar la pista.
petita, menys de 50.000€

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)
Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida
Tipus de proposta)

11

73
Lavabos públics
Necessitat que vol resoldre: Que hi hagin més lavabos públics
Descripció de la proposta: Trobo que tant a Castell d'Aro com a Platja
d'Aro fan falta banys públics on es pugui anar, ja que de vegades
m'ha passat que tenia ganes d'anar al lavabo però o no hi havien o
estaven tancats.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Castell d'Aro
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? en grup
proposta presentada en butlleta en paper
equipaments
Proposta vàlida
Es posa per títol compra i instal.lació d’uns lavabos públics, un a
Castell d’Aro i un a Platja d’Aro
Cal estudiar l’ubicació.
Es treballarà al taller de priorització de propostes del dia 15 de juny,
per a valorar si passa a la fase de votacions.
mitjana, entre 50.000 i 100.000 €

77
Construcció d'un Pump Track
Atès el gran nombre d'usuaris de l'skate park de Platja d'Aro i les
aglomeracions que hi ha en determinades èpoques de l'any. Proposo
la construcció d'un Pump Track entre l'actual skate park i el parc dels
Estanys per tal d'esponjar el nombre d'usuaris i ampliar
l'equipament.
equipaments
Proposta vàlida
gran, més de 100.000€

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

64
Parc Infantil,nova il·luminació i serveis zona Pinell
Necessitat que vol resoldre: Actualment, als bancs que hi han a la
zona de darrera les lletres de la rotonda dels vents, hi venen joves a
fer “botellon”, actualment es una zona amb poca il·luminació per els
permet passar desaperçabuts, quan acaben la papera s’omple
enseguida i tarden dies en buidarla, aixo fa que les restes caiguin al
terra i s’embruti molt el bosc i aquest espai. Algun cop és realment
perillós passar-hi amb nens per la gran quantitat de vidres que hi ha,
també pot resultar perillós per la creació d’un incendi.
Descripció de la proposta: la proposta seria adequar l’espai fent un
parc infantil, amb nova il·luminació i noves paperes. Donar-li més
visibilitat a aquesta zona faria que tingues un millor manteniment,
que formes part del actiu del poble i de la ruta del servei de neteja.

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Zona Pinell,
darrera les lletres de la rotonda dels vents. Familia i veins de la zona.
equipaments
Proposta vàlida.
Es posa per títol compra i instal.lació d’un parc infantil a la zona de
pinell ,darrera les lletres de la rotonda dels vents.
mitjana

59
Cobrir la glorieta
Necessitat que vol resoldre: que no sembli una estructura
provisional
Descripció de la proposta: cobrir la glorieta perquè durant les
actuacions no hi hagi humitat pels instruments i els músics

Unitat
Categoria
Valida/no vàlida
Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

12

Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: plaça major
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? proposta vàlida del 2018
que es recupera en el taller participatiu
urbanisme
equipaments
Proposta vàlida, es posa per títol posar una cobertura a l’estructura
existent a la plaça major, sobre l’escenari.
petita

4.- temàtica: Mobiliari urbà

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

13

17
Papereres a la via verda
Necessitat que vol resoldre: Falten mes papereres per evitar que hi
hagi tanta brossa de tot tipus a tot el tram de la via verda que
pertany a Castell d'Aro
Descripció de la proposta: Posar papereres des de l'entrada fins la
sortida del poble . És un tram de la via verda on hi passa molta gent,
sobretot els nens que van a l'escola, els que practiquen esport i
també bicicletes. La distància actual entre les que hi ha instal·lades
és molt gran i a l'entrada de l'escola només n'hi ha una, sempre
plena i les restes van a para a terra.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: A Castell
d'Aro, des del carrer dels horts fins al pont del Ridaura
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? En familia.
mobiliari urbà
Proposta parcialment vàlida
S’accepta la proposta de reforçar la paperera de l’escola, que és el
que pot estar provocant aquesta sobreutilització.
A la resta del tram no podriem garantir el seu buidatge pels operaris
i l’accés a les papereres.
petita

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

14

35
Refer la primera rotonda que hi ha quan arribes a Platja d'Aro, al
costat del supermercat ESCLAT
Necessitat que vol resoldre: Visualment es un desastre.
Descripció de la proposta: M'agradaria que tornés al seu estat
original, ple de verd. Trobo que quan arribes a P.Aro no dona bona
impressió. Primer es van posar 4 utensilis de platja gegants i després,
al cap de poc, es va mig encimentar/mig posar sorra i no té res a
veure amb el que era abans. A vegades ens entestem en fer les coses
modernes i SEMPRE SEMPRE el que es natural perdura i es molt més
bonic.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: PLATJA D'ARO
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? Família
mobiliari urbà
Proposta vàlida.
S’hauria de tenir en compte una reubicació de l’element existent en
un altre emplaçament pel seu aprofitament.
Es considera proposta mitjana (entre 50.000 i 100.000 €) pel
contemplar moure l’element, plantar vegetació amb molta presència
i el seu acondicionament.
mitjana (entre 50.000 i 100.000)

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida
Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

37
Col·locació d’un banc davant de Correus de Castell d’Aro
Necessitat que vol resoldre: no tenemos donde sentarnos
Descripció de la proposta: col·locació d'un banc davant de correus de
Castell d'Aro. Actualment no hi ha cap
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: correus de
castell d'aro
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? proposta vàlida al 2018
recuperada en el taller participatiu
mobiliari urbà
Vàlida.
petita

40
Taules de picnic
Necessitat que vol resoldre: Al parc de correus de Castell d'Aro hi fan
parada molts ciclistes i vianants i no hi ha cap taula de picnic
Descripció de la proposta: Posar un parell de taules tipus picnic sota
els arbres del parc de correus per poder seure una estona a prendre
alguna cosa.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Parc de
correus, sota dels arbres.

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

15

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? En família
mobiliari urbà
Proposta vàlida
cal tenir en compte que a 400 m i en el propi carril bici està prevista
la millora del conjunt de la zona de picnic existent.
petita

Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

41
Parc pla parcial Oest Sant Pol
Necessitat que vol resoldre: Destinar el nou parc de pla parcial
d'Oest Sant Pol a l'honor del primer vol no comercial d'Espanya el dia
7 de desembre de 1913, que va enlairar-se des de Barcelona i va
aterrar just a on s'ha ubicat el nou parc.
Descripció de la proposta: Nomenar el nou parc (Pla Parcial
Oest-Sant Pol) Aviador Demazel. Col·locar-hi una rèplica de l'avió que
va aterrar.

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

16

Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Pla parcial
Oest-Sant Pol Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup
(família, amics, ...), amb els membres d'una entitat. Quina? Família /
Amics / Veïns
INFORMACIÓ:
http://leandroaviacion.blogspot.com/2015/07/1913-primer-viaje-ae
reo-barcelona-costa.html
http://passejadespersantfeliudeguixols.blogspot.com/2014/09/el-pri
mer-vol-la-costa-brava.html
http://www.elpuntavui.cat/article/700440-un-segle-del-primer-vol-a
-catalunya.html
mobiliari urbà
Proposta vàlida
Es posa per títol: Compra d’una escultura per ubicar al parc de l’Oest
de Sant Pol en menció a l’Aviador Demazel
mitjana

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

72
Col·locació de més bancs a l’avinguda Luxemburg
Necessitat que vol resoldre: fem la volta a tot el parc caminant i hi ha
una part que no ens podem sentar. Tenim dificultats per a caminar,
pel que ncessitem sentar-nos sovint, i es la zona verda de poble mes
propera al centre a on ho podem fer
Descripció de la proposta: Col·locació de més bancs a l’avinguda
Luxemburg a la vorera que toca al parc dels Estanys. Per facilitar el
repòs dels vianants que dona la volta al parc.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Avinguda
Luxemburg a la vorera que toca al parc del Estanys, Platja d’Aro

Categoria
Valida/no vàlida

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? proposta vàlida del 2018
que es recupera en el taller participatiu
mobiliari urbà
Proposta vàlida. Es treballarà al taller de priorització de propostes
del dia 15 de juny, per a valorar si passa a la fase de votacions.

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

petita

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

71
Bancs a la Plaça Sant Ramón de s'Agaró
Necessitat que vol resoldre: Posar bancs a la plaça que hi ha a
s'Agaró entre el carrer Agaro i l'avinguda Sant Pol
Descripció de la proposta: Més bancs a la Plaça Sant Ramón de
s'Agaró
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Bancs pròxims
a la zona de joc

Categoria
Valida/no vàlida
Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

17

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? proposta vàlida del 2018
que es recupera en el taller participatiu
mobiliari urbà
Proposta vàlida
petita

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i descripció

94
Millorar la senyalització d'accés a les roques martines
Necessitat que vol resoldre: Millorar les senyalitzacions del
recorregut per arribar a les roques martines
Descripció de la proposta: millorar les indicacions per poder
accedir al corriol d'inici
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Accés corriol
fins roques martines

Categoria
Valida/no vàlida
Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

Num. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? Proposta vàlida del
2018 que es recupera en el taller participatiu
mobiliari urbà
vàlida
petita

62
Posar bancs a la Masia Bas
Necessitat que vol resoldre: Manca de bancs al jardí de la Masia Bas
Descripció de la proposta: Posar alguns bancs al jardí de davant de la
Masia Bas, per a poder descansar. Cal que siguin còmodes i de
material reciclat.
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Voltants de la
Masia Bas

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

18

Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? Taller participatiu
mobiliari urbà
Proposta vàlida
Es valorarà en el Taller de priorització de propostes del dia 15 de juny
per a saber si passarà a la fase de votacions.
petita

5.- temàtica: accessibilitat
Núm. Proposta
Títol de la proposta
Necessitat que vol
respondre i
descripció

Categoria
Valida/no vàlida

Tipus de proposta
(petita/mitjana/gran)

19

45
Paviment accés Llar d'infants Castell d'Aro
Necessitat que vol resoldre: Quan plou es fan basses a l'entrada a la
Llar d'infants de Castell d'Aro i no hi ha manera d'accedir-hi sense
mullar-se els peus.
Descripció de la proposta: Cal pavimentar la zona d'accés a la Llar
d'infants de Castell d'Aro, ja que una tot just obrir la primera porta
per accedir ja es fa una gran bassa i just abans de començar la rampa
pavimentada, una altra gran bassa
Lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta: Camí d'accés
a la Llar d'infants de Castell d'Aro, just quan accedeixes per la
primera porta del pati, fins a la l'inici de la rampa pavimentada que
porta a la porta d'entrada.
Aquesta proposta l'heu fet individualment, en grup (família, amics,
...), amb els membres d'una entitat. Quina? Família
accessibilitat
Proposta vàlida
Es posa per títol: Millorar el paviment d’accés a la llar d’infants de
Castell d’Aro.
petita

