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Torroella de Montgrí estrena nou parc infantil a la ronda Pau
Casals, davant l'Escola Sant Gabriel
Es tracta de la darrera inversió proposada per la ciutadania a través del Consells de Barri 2015 - 2019

Aquesta setmana s'ha obert el nou parc infantil de la Ronda Pau Casals de Torroella de Montgrí, la
darrera inversió executada a través dels Consells de Barri, l'òrgan consultiu de participació ciutadana a
través del qual l'Ajuntament recull l'opinió i les necessitats de diferents sectors del municipi. El nou
equipament es troba emplaçat just davant de l’Escola Sant Gabriel i tant l'AMPA com la direcció del
centre han participat activament en la concepció del nou equipament, que ha estat executat per la
brigada municipal.
L’obra ha consistit en l’aplanament del terreny, col·locació d’un sistema de conducció d’aigües plujanes,
nous jocs infantils amb temàtica medieval, així com col·locació de mobiliari urbà. Està previst plantar-hi
arbres per oferir ombra i trama vegetal als laterals del parc quan sigui l’època adient per fer-ho. Els nous
arbres que es col·locaran estaran envoltats per un sistema de taules i cadires de pícnic, que podran
utilitzar les famílies usuàries d’aquest nou espai públic del municipi.
Els Consells de Barri són òrgans de participació ciutadana territorials amb els quals el consistori
torroellenc s’ha dotat per acostar la gestió municipal als veïns i veïnes. Durant la darrera legislatura,
anualment, s’ha dotat els consells de barri amb una partida de 25.000 euros per poder executar aquelles
petites actuacions que els veïns i veïnes van proposar a l’inici de mandat. Aquest import se suma a la
inversió que s’està executant, també enguany, a través dels pressupostos participatius de 2019. De la
partida prevista, 62.000 euros s’estan destinant a l’adequació d’un espai per exposar i visibilitat
l’imaginari festiu local, 13.000 euros a millores en l’enllumenat públic de Torroella i 25.000 euros a la
construcció d’un parc de cal·listènia al passeig marítim de l’Estartit. En total són, doncs, 100.000 euros
dels pressupostos participatius i 25.000 euros dels Consells de Barri, el destí dels quals ha estat escollit
directament per la ciutadania.
Marc Calvet, regidor de Participació Ciutadana, assegura que l'equip de govern té la voluntat de mantenir
i, fins i tot, poder incrementar la partida destinada als Consells de Barri. Es mostra molt satisfet dels
resultats obtinguts els darrers anys i considera un estímul molt gratificant per a la ciutadania poder
participar activament en la millora dels seus barris a través d'actuacions que decideixen directament en
els pressupostos municipals. Calvet avança que durant els mesos d’octubre i novembre d’enguany

tindran lloc les primeres reunions dels Consells de Barri de la nova legislatura, on s’iniciarà el procés de
consulta de les inversions a executar durant els anys 2020-2021-2022 i 2023.
Resum d'inversions dels Consells de Barri
Les principals inversions que s’han executat en el marc dels Consells de Barri durant la darrera
legislatura han estat les següents: noves cistelles de bàsquet als Jardins John Lennon; noves porteries de
futbol i taules de pícnic als Jardins de Santa Clara; actuacions de manteniment als parcs infantils dels
Jardins John Lennon, Salvador Espriu i Safareig; col·locació de valles de protecció, taules de pícnic, nova
tirolina i tobogan a la Plaça de la Pau; col·locació de pilones i zona de càrrega i descàrrega a
l’encreuament del c. Tramuntana amb c. Pep Ventura; eliminació del ressalt al passeig Vicenç Bou;
creació d’una zona de pipi can a la zona de darrera Els Sementals; il·luminació d’una de les escales del
Dr. Pericot; feines d’asfaltatge als c. Migdia, c. Hospital a Torroella, i c. Tramuntana a la Bolleria; obres de
millora a la Plaça de Sobrestany i col·locació de nova cistella de bàsquet i porteria de futbol a
Sobrestany.
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