PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE TORROELLA DE
MONTGRÍ – L’ESTARTIT 2021-2022
INFORME DELS TALLERS DE DELIBERACIÓ DE PROPOSTES
7 de juliol de 2021

1. Introducció
L’any 2021, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha organitzat la tercera edició del procés de
Pressupostos Participatius amb l’objectiu que la ciutadania proposi i decideixi el destí de
150.000 euros del pressupost municipal dels anys 2021 i 2022.
Dels 150.000 euros del pressupost participatiu, 110.000 euros es destinaran a propostes
d’àmbit de Torroella i 40.000 euros a propostes de l’Estartit.
El procés s’estructura en diverses fases:
- Informació i presentació de propostes
- Validació tècnica de les propostes
- Tallers de debat ciutadà per escollir 15 propostes (5 de l’Estartit i 10 de Torroella)
- Informes tècnics i econòmics de les propostes escollides
- Votació de les propostes
- Execució de les propostes més votades.

El present informe explica el desenvolupament i els resultats de la fase Tallers de debat
ciutadà.
Els tallers tenien un doble objectiu:
- Rendir comptes de les propostes presentades i de la validació tècnica (nombre de
propostes, nombre de propostes acceptades, no acceptades i els motius).
- Presentar, debatre, re-elaborar i prioritzar les propostes de forma consensuada, amb
l’objectiu que les que accedeixin a la fase de votacions es construeixin a partir de la
deliberació conjunta i passin de ser propostes individuals a ser col·lectives.
En total s’han celebrat 2 tallers de debat ciutadà (un a l’Estartit i un a Torroella de Montgrí) que
han permès treballar 51 propostes i prioritzar-ne 15.
Els tallers eren oberts a la ciutadania i s’han convocat especialment les persones proposants i
els membres de la Comissió de Seguiment.
Tallers participatius
TALLERS
ESTARTIT
TORROELLA DE
MONTGRÍ

TOTAL PROPOSTES
PRESENTADES
13

PROPOSTES A
PRIORITZAR
5

ASSISTÈNCIA

38

10

12 persones

9 persones

El taller de debat s’han celebrat el dimarts 6 de juliol (a les 17.30h a l’Estartit i a les 20h a
Torroella).
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2. Desenvolupament dels tallers
A continuació s’explica el disseny i el desenvolupament dels tallers participatius:
-

Benvinguda i presentació. El regidor de participació ciutadana (en el cas del taller de
Torroella) i el president de l’EMD (a l’Estartit) donen la benvinguda i agraeixen la
participació dels assistents. La tècnica de participació ciutadana de l’ajuntament explica les
fases del procés participatiu, les accions realitzades fins a aquesta data i l’objectiu del taller
de debat i priorització de propostes.
Es rendeixen comptes de la valoració de les propostes presentades realitzada pels serveis
tècnics municipals. S’explica el nombre de propostes presentades, la seva classificació, el
nombre de propostes acceptades, no acceptades i els motius pels quals no s’accepten.

-

Exposició de les propostes vàlides relacionades amb l’àmbit del taller. Les persones
proposants expliquen la proposta i raonen perquè creuen que beneficia el poble. En cas de
no comptar amb la persona proposant, la tècnica de participació llegeix les propostes. Els
participants poden fer preguntes.

-

Debat en plenari. S’obre un debat entre els participants amb l’objectiu de parlar de les
propostes i valorar-les a partir dels següents criteris:
Visió de ciutat i equilibri territorial
Inclusió social i diversitat
Sostenibilitat ambiental i equitat social i de gènere
Nombre de necessitats satisfetes
Impacte en la població afectada
Durabilitat dels projectes d’inversió

-

Priorització de les propostes. Al final es demana als participants que votin individualment
les propostes que consideren més prioritàries per al municipi tenint en compte els criteris
anteriors (eina utilitzada per a la votació: Mentimeter).

-

Tancament. Com a conclusió, s’especifica el llistat definitiu de propostes.

3. Propostes escollides
PROPOSTES ESTARTIT (5 PROPOSTES)
1.
2.
3.
4.
5.

Millora de l'enllumenat del centre comercial de l'Estartit
Fer les voreres més accessibles
Parcs infantils inclusius
Pista multiesports a l'Estartit
Millorar jardí escola bressol Estartit
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PROPOSTES TORROELLA DE MONTGRÍ (10 PROPOSTES)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Arreglar els camins del castell de Montgrí i senyalitzar les rutes
Espai amb taules i bancs a la zona Espai Ter
Continuïtat al carril bici
Millorar el parc infantil de la Plaça Espanya
Millora dels accessos a l’Escola Guillem de Montgrí
Pumptrack Torroella
Avançar amb el projecte Espai Jove del Convent de les Clarisses
Compra d’un habitatge social
Espai de treball compartit
Construir un rocòdrom

4. Relatoria dels Tallers
En aquest capítol es presenten les conclusions i les propostes escollides a cada taller.

4.1.

Taller 1. Estartit

El Taller per a debatre i prioritzar les propostes de l’àmbit de l’Estartit es va celebrar el dimarts
6 de juliol a les 17.30h a l’EMD de l’Estartit. Va comptar amb la participació nou persones (quatre
de les quals van presentar tres propostes).
En total es van presentar les 13 propostes acceptades. Després de la presentació, resolució de
dubtes i debat, cada persona va poder votar les cinc propostes que consideraven més importants
per a l’Estartit. A la votació hi hagué un empat en dues propostes que es van acabar de treballar
i resoldre amb el grup.
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Propostes escollides
ID

NUM

TÍTOL I DESCRIPCIÓ

610

E5

Millora de l'enllumenat del centre comercial de l'Estartit

762

E7

Fer les voreres més accessibles

591

E9
E12F

Parcs infantils inclusius
Pista Multiesports a l'Estartit

570, 619, 656
620

E13

Millorar jardí escola bressol Estartit

1. E5. Millora de l'enllumenat del centre comercial de l'Estartit
Descripció: Existeixen ja alguns projectes previs per a la millora urbanística del centre comercial,
concretament pel que fa a l’enllumenat del C/ Santa Anna, Plaça de l’Església i C/ Víctor Concas,
actualment desfasats i insuficients. Existeixen ja us treballs previst fets sobre com hauria de ser
aquest enllumenat per a que sigui eficient, atractiu i unificat (és a dir, igual a tot arreu), i pensem
que amb els pressupostos participatius seria una bona oportunitat per a materialitzar-los.
Aquesta millora reverteix tant als negocis de la zona, com als de la resta de l’Estartit, als seus
habitants i als que ens visiten.
Referència a la plataforma Decidim: 610

2. E7. Fer les voreres més accesibles
Descripció: Posar les rampes arran de terra sense deixar un escalonet que per la gent amb
cadira de rodes és incòmode trobar l'escaló.
Referència a la plataforma Decidim: 762
3. E9. Parcs infantils inclusius
Descripció: Rehabilitar el parc de costat de turisme amb elements per nens de 3 a 6 anys, de
tipus inclusius, el preu aproximat es de uns 25000€, amb la resta es podria invertir en incorporar
elements d'aquests tipus a altres parcs. Els nens amb habilitats especials també tenen dret a
poder disfrutar dels parcs i jugar sense barreres, es per això que presento aquesta proposta,
s'han de crear espais per a tothom on conviure i disfrutar.
Referència a la plataforma Decidim: 591
4. E12F. Pista Multiesports a l'Estartit
Descripció:
570. Actualment, a l'Estartit tenim el camp de futbol dels salats (el de la parcel·la de l'skatepark).
Malauradament el camp s'usa molt poc, bàsicament per dues raons: 1- El poc manteniment (el
terreny és irregular i amb algunes pedres grans i també per; 2- les seves dimensions (és massa
gran... Poca gent fa partits de pachanga o partits amb els nanos en camps tan grans)...de fet,
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normalment quan s'organitza algun partit, s'improvisen porteries en el sentit transversal a
l'actual camp per reduir les dimensions del terreny de joc.
El resultat és que ara mateix sembla més un gran descampat que no pas un camp de futbol i això
implica que hi ha una gran superfície o zona verda al poble que es podria aprofitar millor...
La proposta consisteix en condicionar tota la parcel·la del camp de futbol dels salats per tal que
sigui una zona d'esbarjo i lúdica per a tots els veïns del poble. Al mateix temps també serviria
per augmentar l'oferta de turisme actiu de l'Estartit-Torroella durant tot l'any.
Dintre la zona hi podria haver diverses activitats lúdiques com per exemple Pista multiesportiva
(futbol, bàsquet, hoquei, etc), Zona exercici a l'aire lliure, pipicà i jocs per gossos, skate-park,
skate-plaza zona jocs infantils, pícnic, etc.)
L'ideal seria anar fent intervencions per fases. Com a primera fase crec que un dels elements
que fa més falta a l'Estartit és la pista multiesportiva, ja que s'hi podrà fer vàries activitats com
ara partits de futbol, de bàsquet, hoquei, voleibol, patinar, etc
619. Pista esportiva d’accés públic al costat de l’skatepaark de l’Estartit. La pista hauria de ser
de paviment de formigó, amb porteries i tancada perquè les pilotes no s’escapin. És important
que sigui d’accés públic i no per entitats o clubs.
Comentaris tècnics: Ubicació proposada, està afectada per la UA-4E els Salats que no està
recepcionada. Propostes condicionades al procés de tramitació.
Referència a la plataforma Decidim: 570, 619, 656

5. E13. Millorar jardí escola bressol Estartit
Descripció: Des de AMPA del Mar i cel proposem unes millores per l'exterior de la nostre escola
bressol Mar i Cel: Reg soterrat per tot el jardí; rellotge per programar el reg; gespa viva de rotllo
per tenir verd tot l'espai exterior; més vegetació arbustos, algun arbre per fer ombra; gespa
artificial a la part de porxo que està encimentada.
Referència a la plataforma Decidim: 620
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4.2.

Taller Torroella de Montgrí

El Taller per a debatre i prioritzar les propostes de l’àmbit de Torroella de Montgrí es va celebrar
el dimarts 6 de juliol a les 20h a l’auditori del Museu de la Mediterrània. Va comptar amb la
participació de dotze persones (6 de les quals van presentar propostes).
En total es van presentar les 38 propostes acceptades en dos blocs diferenciats, 19 de l’àmbit
“Acondicionament de l’espai públic” i 19 de l’àmbit “Equipaments i patrimoni municipal”.
Després de la presentació, resolució de dubtes i debat, cada persona va poder votar les cinc
propostes que consideraven més importants per a Torroella (5 per cada àmbit temàtic). A la
votació hi hagué casos d’empat de propostes que es van resoldre en plenari.

Propostes escollides àmbit “Acondicionament espai públic”
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ID
627
634, 665
635
719 part,
566
677, 746,
680, 767

NUM
AE.6
AE.9F
AE.10
AE.14F
AE.17F

TÍTOL I DESCRIPCIÓ
Arreglar els camins del castell de Montgrí i senyalitzar les rutes.
Espai amb taules i bancs a la zona Espai Ter / Zona de pícnic a Torroella
Continuïtat al carril bici.
Millorar el parc infantil de la Plaça Espanya
Millora dels accessos a l’Escola Guillem de Montgrí .

1. AE6. Arreglar els camins del castell de Montgrí i senyalitzar les rutes
Descripció: Arreglar els camins del castell de Montgrí i senyalitzar les rutes
Referència a la plataforma Decidim: 627

2. AE9F. Espai amb taules i bancs a la zona Espai Ter / Zona de pícnic a Torroella
Descripció: Taules de pic nic i mobiliari de descans al costat de l’Espai Ter. L’skatepark és un
espai de trobada dels joves i es troba a faltar bancs o mobiliari similar per poder estar amb els
amics.
Referència a la plataforma Decidim: 634, 665

3. AE10. Continuïtat al carril bici
Descripció: Donar continuïtat al carril bici per facilitar que la gent es mogui amb aquest vehicle.
Promoure maneres de moure's més sostenible
Comentaris tècnics: La proposta haurà d'anar en sintonia amb les directrius del Pla de Mobilitat
i el projecte de Camins Segurs a les escoles.
Referència a la plataforma Decidim: 635

4. AE14F. Millorar el parc infantil de la Plaça Espanya
Descripció: 566. Aquest parc està ubicat en una zona molt cèntrica. Molt aprop d'una zona
d'aparcament, al costat de l'escola de música, de fàcil accés per a totes les famílies del municipi
i actualment és molt concorregut. Per això, des del Racó de Rialles ens agradaria que el municipi
apostés per una millora integral d'aquesta zona, en diversos aspectes:
- Ampliació del parc a tot el perímetre de la plaça. Entre d'altres qüestions, perquè la zona que
no està destinada al parc infantil, és converteix sovint en una zona de joc de pilota. Ampliant el
parc, s'evitaria el perill que existeix actualment tant de rebre un cop de pilota, o que la pilota
vagi a la carretera. A més a més, serviria per guanyar més espai de joc: tancament perimetral,
adaptació del terra, col·locació de bancs dins l'espai de joc, combinació amb vegetació; algun
punt d'ombra amb una estructura sòlida, punt d'aigua potable, etc.
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Els infants que vulguin jugar a pilota, podrien anar a la plaça dels Dolors on la velocitat dels
cotxes que hi circulen pel voltant és menor, i no hi ha zona de joc infantil.
- Dotar el parc amb la implantació d'estructures que permetin el desenvolupament psicomotriu
i dels infants: coordinació, equilibri (escala de braquiació, troncs d'equilibri, rampes amb
cordes.... ), així com amb altres elements que convidin a despertar la creativitat dels infants,
integrats amb elements naturals.
Ens agradaria que els elements escollits cobrissin una franja d'edat àmplia i fossin el més
inclusius possibles. Alhora, fossin construïts amb materials respectuosos amb el medi ambient.
Aquesta proposta per nosaltres hauria de ser un referent per, de mica en mica, tenir una cultura
de poble envers el joc dels infants més homogènia, sostenible i creativa per tot el municipi. Per
aconseguir això, en vistes al futur, seria necessari crear una àrea dins l'Ajuntament centrada en
una vila més amable amb els infants, des de la vessant de joc, educativa, d’esbarjo i de
socialització, de mobilitat...
719 part. Fer més gran el parc infantil de la plaça d'Espanya.
Referència a la plataforma Decidim: 719 part, 566

5. AE17F. Millora dels accessos a l’Escola Guillem de Montgrí . Fer un carril bici per venir a
l’Escola Guillem de Montgrí
Descripció: 677. Aquesta proposta està realitzada per l'equip educatiu de L’objectiu és millorar
i facilitar la mobilitat de les famílies als accessos de l’escola Guillem de Montgrí, pacificant el
trànsit en l’entorn escolar i millorant l’acondicionament de la zona per accedir a altres
instal.lacions i serveis municipals. La proposta consta de dues intervencions que volen anar
integrades al nou projecte de camins segurs projectat per l’Ajuntament. Per un costat, es
demana una porta nova d’accés sud al recinte escolar (veure imatges de la porta actual). Una
porta ampla que permeti l'arribada i recollida de l’alumnat de forma digne, saludable, sostenible
i segura, d’aquesta manera es potenciaria l’espai verd existent a l’accés sud com espai d’entrada
i sortida. Es projectaria un petit porxo a l’entrada, mobiliari urbà com ara bancs i jardineres, una
font, un aparcabicicletes en forma de “U invertida” i senyalització pintada al terra, si s’escau, a
la part de carretera que quedarà alliberada de cotxes aparcats segons el projecte de camins
segurs. També seria interessant instal.lar cartells específics per animar a les famílies a que portin
als nens a peu o en bicicleta. Accés actual a l’espai escolar per la zona sud. Tenim molts models
de senyalització en diferents municipis catalans que ens poden servir d’exemple, així com molts
models europeus on el protagonista dels accessos als espais escolars son l’alumnat. Per aquest
motiu, davant de l’actual entrada al centre educatiu pel carrer del Roser, en el tram entre el
carrer Sta. Caterina i Sta. Margarida, es voldria projectar un espai exclusiu per a vianants tancat
a l’accés motoritzat, tal i com s’està efectuant a d’altres localitats catalanes dins l’àrea d’Ecologia
Urbana, amb el projecte anomenat “Protegim les escoles”. D’aquesta manera es crea una xarxa
de zones segures o eixos verds connectats entre si que faciliten i promouen la mobilitat
sostenible i segura de les famílies. La demanda consisteix a tancar l’accés motoritzat entre el
carrer Sta. Caterina i Sta. Margarida i senyalitzar l’espai com a tal amb dibuixos i amb mobiliari
urbà adient. Tram marcat en color verd corresponent al que es voldria tancar a l'accés
motoritzat, permetent als veïns de les tres vivendes afectades el seu pas limitat a 10km/h.
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746. Fer una porta més gran i adaptada per ser l'entrada d'un centre escolar. D'aquesta manera
també s'evitaria que se'n fés ús durant els dies festius i/o cap de setmana. També aixecar més
el tancat.
680. Després de tants accidents i que la gent va ràpid, amb presses, sense mirar només que per
si mateix, crec que hauríem de tenir més cura dels tots els infants. Dit això, m'agradaria proposar
que el carrer roser de pujada a les escoles fos modificat. Es podrien treure els aparcaments del
lateral, fent així un carril únic de pujada pels vehicles, i per allà on passen actualment, juntament
amb la vorera, es podria fer tot peatonal, per tal que no hi hagés tant de perill. També es podria
habilitar l'aparcament que hi ha de terra al costat del cementiri per poder-hi aparcar i així poder
pujar tranquil·lament fins a l'escola. El recorregut peatonal també es podria allargar fins a
l'escola Sant Gabriel.
767. Construir un carril bici lliure de cotxes per poder venir a l'escola, d'aquesta manera no hi
haurà tants de cotxes i milloraria el trànsit i els accidents.
Comentaris tècnics: Reformular la proposta en que consti que ja existeix el projecte de Camins
Segurs a les escoles i que es pot ampliar el pressupost, per encabir aquestes propostes que es
fan des de l’equip directiu de l’Escola.
Referència a la plataforma Decidim: 677, 746, 680, 767

Propostes escollides àmbit “Equipaments i patrimoni municipal”
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ID
775, 564,
652
633, 678,
757, 773
779, 790,
579, 641,
728, part
567
616
791, 586

NUM
EP.2F

TÍTOL I DESCRIPCIÓ
Pumptrack Torroella

EP.4F

Avançar amb el projecte Espai Jove del Convent de les Clarisses /
Equipament per l’Espai Jove de Torroella / Espai pel jovent a Torroella
/ Sala d’oci a Torroella de Montgrí

EP.5F

EP.16

Vivendes socials de lloguer / Compra d'un habitatge social per les
famílies amb menys recursos. La proposta 728 prové de l’Estartit /
Espai de treball compartit

EP.19F Construir un rocòdrom

1. EP2F. Pumptrack Torroella
Descripció: 564. Un Pump Track és un circuit creat inicialment per bicicletes BMX, la construcció
del qual, amb salts i peralts, permet fer voltes al circuit sense pedalar mitjançant una tècnica
que aprofita la inèrcia del cos bombejant amunt i avall. Actualment aquests circuits son utilitzats
també per patinadors que s'impulsen bombejant amb el seu cos amunt i avall sense la necessitat
d'impulsar-se amb el peu. El Pump Track És un tipus de circuit ideal per a usuaris de tot nivell i
edat, es especialment indicat per a nens i persones que volen començar a practicar aquest
esport amb seguretat. Presenta poc perill, és divertit i es fàcil de millorar la tècnica en unes
poques hores. Es el pas previ a skateparks i altres instal.lacions més tècniques TANT EL BMX
COM L'SKTAE són esports OLÍMPICS i fan falta pistes d'esbarjo d'aquest tipus per incentivar i
motivar la joventut a fer esport tot difrutant.
Tant a Torroella com a l'Estartit hi ha molta gent (clubs de bmx, bicicleta, skaters, surfers i nens,
nenes joves i no tan joves) que faria ús d'una instal.lació com aquesta
L'emplaçament escollit pel circuit, prèvia consulta al departament de terriotori, seria a la Ronda
Pau Casals, en una parcel.la qualificada com a zona per equipaments; propoera a escoles i
instituts (ideal per al seu ús sortint de l'escola). També propera a una zona d'aparcament ja que
un ciruit d'aquest tipus atrau usuaris d'altres municipis.
775. Pump track que sigui de 100m2, amb 10 rampes, 5 curves i 10 baixades. Ho volem fer
perquè la gent es diverteixi i no hagi de desplaçar-se a un altre poble.
Comentaris tècnics: Caldrà buscar el millor emplaçament. La parcel·la proposada no està
expropiada i és de propietat privada.
Referència a la plataforma Decidim: 775, 564, 652

2. EP4F. Avançar amb el projecte d’ESPAI JOVE al Convent de les Clarisses.
Descripció: 633. Equipar l’espai jove amb futbolí, taula de ping pong i sala per jugar a
videojocs;Hauria de disposar de cantina; Mobiliari i equipaments a l’espai jove. Arreglar el pou
de l’hort i ampliar l’espai del magatzem que actualment és el que utilitzen els joves
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678. Associació Juvenil de Torroella de Montgrí: Demanem l'adquisició d'equipament per l'Espai
Jove de Torroella, actualment situat al Carrer Pintor Gimeno 12-16. Quan l'Espai Jove es traslladi
al magatzem i s'obri al públic, serà necessari realitzar-hi una inversió de diners per a poder
habilitar l'espai i donar-li l'ús necessari pel jovent del poble. Considerem que una partida de
mínim 30.000 € permetria la compra de l'equipament necessari per poder dur a terme les
activitats desitjades i d'aquesta manera anar satisfent les necessitats del jovent del poble. A
continuació presentem la proposta de material per habilitar l'Espai Jove de Torroella de Montgrí:
Ordinadors, Wifi, Televisió (pas de documentals, exposicions, etc), Pantalla per projectar
(cinema a la fresca), Nevera, Petit escenari (Tarima), Micròfon, Altaveus, Aparca Bicis,
Minifogons elèctrics, Impressora, Penjadors, Pissarra, Taules i cadires, Bancs, Sofà , Para-Sols per
el jardí , Estufes, Barra, Pica per rentar plats , Gots, plats, coberts.
757. Avançar amb les millores de rehabilitació del Convent de les Clarisses i/o millorar i facilitar
espai de trobada pel jovent de Torroella.
773. Ens agradaria fer una sala d'oci amb una taula de ping pong, un air hockey, un futbolí, un
billar, jocs de taula i un bar. Ens imaginem un espai on la gent jove pugui ajuntar-se amb els
amics i passar una bona estona. A més, pot ser un espai on trobar nous amics, on poder xerrar i
prendre alguna cosa.
Referència a la plataforma Decidim: 633, 678, 757, 773

3. EP5F. Habitatge social
Descripció: Vivendes socials de lloguer / Compra d'un habitatge social per les famílies amb
menys recursos. La proposta 728 prové de l’Estartit /
567 part. La precarietat socioeconòmica és una realitat transversal a totes les franges d'edat,
afecta des dels més joves fins als més grans, el que sumat a l'especulació immobiliària amb el
preu del lloguer de la vivenda desemboca en una problemàtica per l'accés a l'habitatge. Aquesta
situació no passa de llarg en els nostres municipis, Torroella de Montgrí i l'Estartit, on els lloguers
estipulats per habitatges amb infraestructures precàries (instal·lacions velles, no condicionats
per l'hivern, etc.) són molt elevats. Moltes famílies i/o persones pateixen greus dificultats
econòmiques per poder tenir accés a una vivenda, el que comporta l'aparició d'altres
problemàtiques socials, personals, educatives, etc., atès que sense una base com és l'habitatge
un no es pot desenvolupar harmònicament en altres àrees de la vida. Alhora, tant Torroella de
Montgrí com l'Estartit s'està convertint, cada vegada més, en pobles caracteritzats per una
població envellida i/o escassa, cosa que pot tenir greus conseqüències a mitjà i llarg termini.
Pel que la proposta és fer un projecte d'habitatge social, expropiant pisos als bancs i/o edificis,
d'obra nova o no, que fa anys que estan construïts, buits i en decadència, on s'estipuli un preu
de lloguer raonable (no d'acord amb l'especulació immobiliària, sinó amb la diversitat de
realitats socioeconòmiques existents) i assequible on les persones puguin desenvolupar-se i
créixer en tots els sentits.
579. Actualment al municipi, hi ha famílies amb pocs recursos que tenen dificultats socials i
econòmiques per poder viure en un lloc digne. Amb els diners dels pressupostos participatius es
podria comprar un petit pis que es podria destinar a habitatge social, i per les famílies amb
menys recursos. Els Serveis Socials de l'Ajuntament, segons criteris socials i econòmics serien els
encarregats d'assignar aquest lloguer social.
641. Comprar un habitatge social i habilitar-ho per a persones que ho necessitin
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728 (prové de l’Estartit). Poder tenir una vivenda perquè qui necessiti passar una nit ho pugui
fer. També per poder rentar roba, dutxar-se o cuinar alguna cosa.
779. Crear un parc de vivendes de lloguer social o gratuïtes per a les persones necessitades.
Proposem aquesta idea per així ajudar a gent sense sotre. Si invertim diners en aquesta idea,
aquestes persones podran accedir a un habitatge. Tothom hi tenim dret.
790. Habilitar les cases abandonades per la gent que ho necessiti.
Comentaris tècnics: No es poden acceptar les propostes que proposen expropiacions.
L'Ajuntament pot comprar un pis però no pot expropiar.
Referència a la plataforma Decidim: 779, 790, 579, 641, 728, part 567

4. EP16. Espai de treball compartit
Descripció: Creació d’un espai de treball compartit adequat i assequible amb una garantia de
serveis, suport i xarxa entre els seus membres i el comerç local. Pensem en l’aprofitament de
locals en desús dels municipis de Torroella de Montgrí i l’Estartit per impulsar l’activitat
novament.
Una proposta que vol donar solució a la falta d’espais oberts de treball que generi comunitat i
activitat constant durant tot l’any. Diferents zones de treball que cobreixin usos i necessitats
diverses: des de taules per a treballar amb ordinadors fins a tallers multidisciplinaris.
Comentaris tècnics: Aquesta proposta està condicionada a la seva ubicació i s'haurà d'adaptar
al pressupost total.
Referència a la plataforma Decidim: 616

5. EP19F. Construir un rocòdrom
Descripció: 791. Construir un rocòdrom amb diferents nivells d'escalar. El terra podria estar
forrat amb colxonetes perquè no es fessin mal quan caiguin.
586. Al Montgrí hi ha un dels actius d'escalada més importants de l'Empordà, sectors com el cau
del Duc, montanya d'Ullà, Rocamaura, Vies llarges de punta Milà, Montplà entre molts altres
raconets... Des del poble encara no s'ha desenvolupat cap acció per potenciar i donar valor a la
pràctica d'aquest esport per els vilatants de Torroella i rodalies.
La meva proposta passa per la creació d'un rocòdrom municipal on es pugui entrenar, aprendre,
fer teixit associatiu, activitats dirigides, formació per practicar escalada amb seguretat... en
resum: esport salut i aprenentatge.
Aquest equipament esportiu no necessita ni d'un gran pressupost, ni excessiu manteniment.
La idea es pot portar més enllà i es podria compartir la zona esportiva amb altres modalitats com
les teles, trapezi, ioga o crossfit.
Referència a la plataforma Decidim: 791, 586
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