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Títol de la proposta

Cost estimat

1. Renovar i embellir el carrer Terra Vella.

Fins a 200.000

€

2. Embelliment de la zona de quatre camins. (Font de la Call)

Fins a 200.000

€

3. Arreglar la vorera del carrer Prat de la Creu i la Baixada del Molí, des del
poliesportiu fins a la rotonda de Tobira.

4. Millorar les voreres del carrer Bonavista i col·locar-hi papereres.
5. Convertir les parades d'autobús en espais interactius, calefactables i

200.000 €

200.000 €
Fins a 200.000

€

6. Reforma del passeig del riu del Parc Central.

Fins a 200.000

€

7. Reforma de les voravies del barri del Cedre de Santa Coloma.

Fins a 200.000

€

ecosostenibles.

8. Habilitar passos de vianants elevats, o un semàfor de velocitat a l'av.
Santa Coloma. (zona cementiri)

9. Instal·lar màquines que recompensin per reciclar a diferents punts de la
parròquia. (vint cèntims per envàs o similar)

10. Construir una paret o una roca d'escalada.
11. Habilitar un espai lúdic i de salut que promogui l'activitat física i la vida
saludable de la gent gran.

12. Col·locar una bandera andorrana de grans dimensions al mig del riu
Valira, entre la passarel·la de la plaça de la Rotonda i el pont del carrer Prat
de la Creu.

50.000 €
Fins a 200.000

€

Fins a 200.000

€

Fins a 200.000

€

100.000 €

13. Habilitar un mirador estel·lar.

10.000 €

14. Posar unes escales mecàniques a l’av. Meritxell que enllacin amb

200.000 €

Bisbe Príncep Iglesias. (cruïlla de la Creu Grossa)
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PROPOSTA

Motiu pel qual es descarta

Escric en referència al terreny que hi ha davant de
l'estació d'autobusos d'Andorra, actualment un
pàrquing. En contra de tanta edificació proposo
destinar zona verda, una part dels terrenys posant
una font d'aigua més alta que la que hi ha davant de
Govern i uns bancs, i l'altre part deixar el pàrquing ja
que està al costat d'una estació d'autobusos i és molt
cèntric.

Aquesta actuació no es considera vàlida
tècnicament ja que contradiu altres plans
aprovats pel Comú. L'actual ús de l'espai està
arrendat com a espai d'aparcament donades
les necessitats de la parròquia. No obstant
això, en el carrer en construcció del Consell hi
ha prevista una zona enjardinada, i aquest any
s’inaugurarà a un quilòmetre i escaig el nou
Santa Coloma Parc, amb gairebé 3.000 m2
d’espai verd i jocs.

Habilitar més espais per córrer i que les voreres
siguin més amples i estiguin arreglades per poder
córrer.

Aquesta actuació supera els 200.000€. No
obstant això, en les actuacions que es fan des
del Comú es prioritza la mobilitat del vianant
enfront del vehicle, i per tant es busca facilitar
el passeig i la pràctica d’esport.

Posar més fonts per la parròquia. Els que ens agrada
córrer ens falten fonts en el camí del costat del riu,
sobretot cap a la part de Santa Coloma. Allí només hi
ha una font a la plaça de l'Església.

Més papereres a la parròquia en general,
principalment al passeig del riu del Parc Central ja
que hi passegen molts gossos i és molt complicat
llençar les bosses.

Instal·lació d'un parell de lavabos públics.

Arreglar el pas de vianants a la plaça Guillemó
(davant de Cal Sisquede) on fa 4 anys vaig caure
degut al seu mal estat. Vaig anar a urgències amb
ambulància.
Connectar la plaça de l'edifici de Prat Condal, on hi ha
el centre de salut, amb el C. Barrers, 37. Actualment,
els veïns fem servir una escala per saltar la tàpia.

Aquesta actuació ja està prevista.

Aquesta actuació ja està prevista. S’estudiaran
els trams proposats.

Actualment hi ha lavabos públics a la
Margineda, Santa Coloma Parc, La Serradora,
a l’aparcament del Camí Ral, a l’aparcament de
Prat de la Creu i Parc Central.

No és inversió, sinó una tasca de
manteniment. En aquest sentit, es trasllada
l’aportació al departament corresponent.
Aquesta actuació no és de competència
comunal ja que afecta terrenys de propietat
privada.

Arranjament del camí des del cementiri de Santa
Coloma fins al Rec del Solà.

L'actuació supera els 200.000€.

Embelliment de les façanes dels edificis antics i
voreres, millora de la neteja i eixample.

Les actuacions a façanes privades no és de
competència comunal. La gestió de les
finques privades correspon a la propietat de
l'immoble. El manteniment i neteja de voreres
no és una inversió, són tasques de
manteniment.
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Carrer Bonavista. Eliminar zona verda per cotxes i
posar arbres i/o flors. Els cotxes poden aparcar al
pàrquing comunal del costat.

Aquesta actuació no es considera viable
tècnicament donada la necessitat de places
d'aparcament en aquesta zona.

Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al sostre
de l'escola andorrana de Santa Coloma per donar
electricitat gratuïta a llars circumdants i carregadors
elèctrics per vehicles.

L’actuació no és de competència comunal ja
que es tracta d'un edifici governamental.

Fer una plaça plena d’arbres, flors, font d’aigua, bancs
per seure,.. a les places Rebés i Príncep Benlloch,
amb bones voravies que connectin la part alta de
Meritxell amb la Casa la Vall, església, casc antic...

Aquesta actuació sobrepassa els 200.000€.
No obstant això, el Comú té previst convocar
en els propers mesos un concurs d'idees per a
la remodelació de la plaça del Poble i entorns.

Bons jardins amb arbres, flors, jocs d’aigua als jardins
de Casa la Vall.

No és de competència comunal ja que afecta
terrenys de la Sindicatura.

Treure tots aquests xiringuitos que tenim a les places
Rebés i Príncep Benlloch i posar-los a la plaça del
Poble, la qual també s’ha d’arreglar, fer-la un espai per
la canalla i la resta ple d’arbres, flors, estancs amb
aigua i sí fer bars i restaurants de luxe que siguin
únics com a bars de cóctels especials, un altre amb
begudes veganes, pastisseria especial amb gofres, i
un restaurant únic de xef exclusiu per quan la gent
surt del casino.

L'ús viable de l'espai públic està regulat pel
reglament de terrasses del Comú. Aquest
reglament preveu que els establiments
d'hostaleria puguin emprar espai a la via
pública sempre que aquest espai permeti la
convivència amb els vianants i sigui adjacent
al seu establiment. L'obertura d'establiments
de restauració no és de competència comunal,
sinó privada.

Arreglar les voreres dels carrers en mal estat.

Actuació ja prevista. El Comú ha pressupostat
un milió d'euros per aquest 2022 per
arranjament i millores de voravies.

Es podrien arreglar algunes voreres de Santa Coloma,
especialment la voravia del carrer Esteve Albert (la
del davant de l’Edifici Iintop i el Conjunt residencial la
Roureda). Actualment no està asfaltada, per la qual
cosa no s’hi pot passejar, està bruta… a més no s’hi
pot aparcar ja que hi ha unes pilones de ferro.

Millorar les voreres del C. Esteve Dolsa.

Els carrils bici de la parròquia s'han deteriorat amb
els anys i estan totalment desconnectats, havent
d'utilitzar la carretera amb el perill que suposa
l'augment de vehicles elèctrics, és fins i tot mes
important poder tenir una xarxa connectada que ens
permeti circular sense afectar vianants i sense ser
afectats per vehicles de motor. La proposta seria
repintar els carrils bici existents i connectar el de la

Aquesta actuació no és viable ja que el carrer
no és de propietat pública.

Actuació ja prevista. El Comú ha pressupostat
un milió d'euros per aquest 2022 per
arranjament i millores de voravies. Aquest
carrer està inclòs en el projecte.

Aquesta actuació contradiu altres plans
aprovats (Pla Nacional de Mobilitat) que
preveu la circulació d'aquest tipus de vehicle
per a la calçada en les zones delimitades a
30km/h.
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Margineda amb el del va riure per a poder circular
amb la bici o vehicle elèctric. També es podria
estudiar la creació de nous carrils.
Radars de velocitat pedagògics per als vehicles.
L'excés de velocitat és un problema a tots els carrers
de la capital, molts vehicles sovint ja ni respecten els
passos de vianants i no redueixen encara que es
trobin amb tres passos de vianants seguits. Potser
instal·lant radars pedagògics es pot contribuir a
conscienciar de la importància de reduir la velocitat a
les zones urbanes, pacificar el trànsit i reduir el soroll.

Posar pals jardineres o el que sigui per obstaculitzar
que els cotxes pugin a l’avda. Enclar com si fos un
pàrquing. Una avda tan maca sempre està
boicotejada de cotxes muntats i la gent per la via.

Av. Sta Coloma des de Gil Torres fins l´Estela
Limitació de velocitat, millora de voravies,
senyalització i la il·luminació dels pas de vianants.

Antic Camí Ral. Rehabilitació i adequació per a ús
exclusiu com a camí escolar i accés veïnal. Des del
meu balcó veig diàriament situacions de risc per a
vianants ja que els vehicles no respecten el límit de
velocitat i els vianants no disposen de voreres, afegit
a les obres particulars que s’estan duent a terme que
limiten encara més l’amplada del carrer, resultant
insuficient per a l’ús compartit de vehicles i vianants.

Av. Sta Coloma des de Gil Torres fins l´Estela.
Establiment de punts de recollida selectiva
d'escombraries.

No és de competència comunal, sinó que li
correspon a la Taula de Mobilitat abordar
aquest tema. No obstant això, el Comú
exposarà l'acció en la propera sessió de la
Taula.

Aquesta actuació ja està prevista i executada
en alguns punts.

Aquesta actuació contradiu el pla de mobilitat
actual que el preveu com a carrer rodat.
Actualment s’està millorant l’accessibilitat
amb voreres.

Aquesta actuació contradiu el pla de mobilitat
actual que el preveu com a carrer rodat.
Actualment s’està millorant l’accessibilitat
amb voreres.

Aquesta zona ja està equipada amb punts de
recollida selectiva d’envasos i vidre als
següents llocs:
1) benzinera Príncep Benlloch (Estela)
2) Gil Torres a l’antic hospital
3) encreuament de Ciutat de Valls amb
Bonavista.
A Andorra la Vella la recollida del rebuig i
cartró és a partir de les 20h als punts
habilitats a les entrades de cada edifici.

Escales d'accés del pàrquing Giberga (Av. Santa
Coloma) cap al carrer Motxilla.

No és viable tècnicament ja que es tracta d'un
terreny privat que ara inicia la seva edificació.
No obstant això, el nou edifici preveu un
ascensor d'ús públic que connectarà els dos
carrers.

Pas elevat per vianants entre l’Estadi Comunal i el
Viena (a l’alçada de NAVAS FOR) sense ascensors,
amb rampes i sense baranes de vidres (per evitar el
tall d'un carril d'una CG cada vegada que s’han de
rentar)

No és de competència comunal, sinó que li
correspon a la Taula de Mobilitat abordar
aquest tema. No obstant, el Comú exposarà
l'acció en la propera sessió de la Taula.
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Habilitar places per embarassades o nens amb
cotxets de menys d’1 any als pàrquings. Que siguin
més amples i de fàcil accés. Ja sigui plaça especial o
lliurant permís d’aparcar a plaça de minusvàlids.

Més aparcaments i més espais verds.... com el Parc
Central per exemple.

Verbalitzar els sorolls no estàndards molt inquietants
d'algunes motocicletes i cotxes que causen una
contaminació acústica greu, existeixen radars antisorolls. Instal·leu cops de velocitat i càmeres de
velocitat a la ciutat per fer complir les velocitats.

Fer complir la prohibició dels patinets elèctrics a les
zones de vianants, la seva presència massa freqüent i
és extremadament perillosa per als vianants.

Posar en marxa alguna fórmula per a que els
ciutadans que no podem pagar un pàrquing, puguem
deixar el cotxe al carrer.

Targetes d'aparcament per a residents La meva
proposta intenta ajudar a que els ciutadans d'Andorra
usin menys el cotxe i optin per altres tipus de
mobilitats. Crec que el primer pas és que puguis tenir
el teu cotxe aparcat, preferiblement a prop de casa
teva. Al meu barri (Sta Coloma) la llista d'espera per a
accedir a un aparcament comunal porta parada des
de 2019 malgrat que estan buits el 90% del temps,
només s'omplen momentàniament a la sortida dels
col·legis. No crec que es necessitin més
aparcaments, sinó més places per a residents a preus
competitius en els aparcaments que ja hi ha. Una
altra opció és la de crear una targeta/app de resident
per als parquímetres (com el model de Barcelona) els
residents posseïdors d'aquesta targeta/app poden
aparcar el seu cotxe i pagar el parquímetre de cop
fins per un màxim d'una setmana sencera a un preu
molt competitiu (a BCN a 0.20€/dia). No pots anar al
treball en transport públic si a mitja jornada has de
anar a posar diners al cotxe que és a casa teva.

Aquesta actuació no és una inversió, no
obstant això, el Comú la considera necessària
i s'implementarà una prova pilot durant el
proper any.

Actuació similar ja prevista entre Andorra la
Vella i Santa Coloma. Durant els propers
mesos s'executaran les obres per habilitar un
parc de 3.000 metres quadrats. Aquest
equipament també comptarà amb una zona
d'aparcament important.

L’actuació és competència de Govern. Tot i
així, i donat que des del Comú es veu
encertada la petició, es traslladarà la proposta
a la Taula de Mobilitat.
Aquesta actuació no és una inversió, però el
Comú coneix la problemàtica i des del
Departament de circulació s'estan estudiant
fórmules per regular la circulació d'aquest
tipus de vehicles.

Aquesta actuació no és una inversió, sinó
accions en l’àmbit de la gestió de la zona de
residents. No obstant això, el Comú està
estudiant la possibilitat d’assignar zones
d’estacionament per a residents en algunes
zones.

Aquesta actuació no és una inversió, sinó
accions en l’àmbit de la gestió de la zona de
residents. No obstant això, el Comú està
estudiant la possibilitat d’assignar zones
d’estacionament per a residents en algunes
zones.
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Passos de vianants elevats al carrer Prat de la Creu,
des de la rotonda de Tobira fins l'encreuament del
Parc Central.

No és de competència comunal. Es traslladarà
a la taula de mobilitat ja que aquest carrer
està considerat una via d’afectació nacional.

Referent a la font de Govern, posar-la sempre en
funcionament i amb llum, ja que està ubicada a un
lloc molt encertat.

Aquesta actuació no és una inversió.
Tècnicament es considera que les fonts no
han de funcionar durant els mesos d'hivern per
risc que quedin malmeses i/o gelades.

Arreglar les vies verdes i evitar que desapareguin
engolits per vials d'urbanitzacions, en especial el que
va de la rotonda de la Comella fins a la Margineda,
fent-los camins de passeig a peu o btt. Caldria
desbrossar, arreglar murs caiguts, treure pedres del
mig del camí, evitar que hi entrin vehicles motoritzats
i en alguns punts estratègics on hi ha el tub d'aigua
potable a prop, posar fonts d'aigua (ex: rotonda de la
Comella, pont de Santa Coloma, la Margineda, etc).

Aquesta actuació no és una inversió, però des
del Servei de Medi Ambient s’arreglaran les
vies verdes de la part comunal i a la part que
és de competència dels propietaris s’enviarà la
carta perquè recordin de fer-ne el
manteniment.

Allargar el Rec del Solà fins a Santa Coloma, i fer-lo
més accessible des de l’antiga clínica de Santa
Coloma (carrer Gil Torres).

El cost d'aquesta actuació sobrepassa els
200.000€.

Arreglar el camí del Rec del Solà per tal que arribi fins
al cementiri de Santa Coloma.

El cost d'aquesta actuació sobrepassa els
200.000€.

Espai per a ús caní o parc caní a la zona de pícnic del
Berenador del Ribaló. El parc caní seria un recinte
acotat on els gossos podran córrer lliurement, sense
anar lligats, fer exercici i jugar sense riscos. Els únics
requisits necessaris són acotar la zona ja existent
amb una tanca apropiada, una font adaptada per a
gossos, cartell informatiu, bosses, papereres, algun
banc... Els gossos són criatures socials i, com els
éssers humans, necessiten interactuar i relacionar-se
amb els de la seva espècie. Una socialització
adequada és una necessitat bàsica i indispensable
perquè el gos pugui relacionar-se amb altres gossos i
persones, prevenint conductes agressives i
espantadisses. Totes aquestes necessitats pel
benestar dels nostres gossos estan actualment
descobertes al Principat. Els que vivim a Andorra ens
hem de desplaçar amb cotxe fins al parc caní de
l'horta del Valira (instal·lació d'esbarjo per a gossos
situada a la Seu d'Urgell). Es proposa la zona verda
de pícnic del Berenador del Ribaló, ja que només seria
readaptar els recursos ja existents a les condicions
per crear un parc caní. També perquè es tracta d'un
espai a l'aire lliure, amb fàcil accés (també fàcil
aparcament), garantint el seu ús per un gran nombre
d'usuraris potencials.

Aquesta actuació no es considera viable
tècnicament ja que el Comú no disposa
d’espais adequats en el nucli urbà per a
destinar-lo a aquest ús i amb les dimensions
necessàries. Alhora, no encaixa amb la
configuració urbanística de la parròquia.
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A la parròquia manquen llocs on els gossos puguin
córrer, socialitzar-se. Creiem que seria bo aprofitar
una part del Parc Central per reservar als nostres
animals de companyia. Pensem que el lloc podria ser
al final del Parc, llindant amb l'aparcament comunal.
Cal tenir molt present que es tracta de donar un vot
de confiança al civisme, no és un lloc per defecar i fer
pipi, les necessitats dels gossos han d'estar cobertes
abans.

Aquesta actuació no es considera viable
tècnicament ja que el Comú no disposa
d’espais adequats en el nucli urbà per a
destinar-lo a aquest ús i amb les dimensions
necessàries. Alhora, no encaixa amb la
configuració urbanística de la parròquia.

Habilitar àrees d'esbarjo de gossos semblants als
que hi ha a la ciutat de Barcelona. Aquests espais
afavoreixen la relació entre els gossos i, perquè no,
entre els seus propietaris i aquells que comparteixen
l'amor per aquests nobles animals.

Aquesta actuació no es considera viable
tècnicament ja que el Comú no disposa
d’espais adequats en el nucli urbà per a
destinar-lo a aquest ús i amb les dimensions
necessàries. Alhora, no encaixa amb la
configuració urbanística de la parròquia.

Necessitem un lloc perquè els gossos puguin córrer,
que no es tracta de fer un pipican, no serà un lloc per
fer les seves necessitats. És una aposta de civisme.
Tenim molt lloc al Parc Central. Només demanem
una petita parcel·la.

Aquesta actuació no es considera viable
tècnicament ja que el Comú no disposa
d’espais adequats en el nucli urbà per a
destinar-lo a aquest ús i amb les dimensions
necessàries. Alhora, no encaixa amb la
configuració urbanística de la parròquia.

Un parc per gossos on puguin córrer.

Aquesta actuació no es considera viable
tècnicament ja que el Comú no disposa
d’espais adequats en el nucli urbà per a
destinar-lo a aquest ús i amb les dimensions
necessàries. Alhora, no encaixa amb la
configuració urbanística de la parròquia.

Habilitar un pipi can prop de la zona del carrer Pui.

Aquesta actuació no es considera viable ja
que tècnicament no hi ha espai donada la
configuració urbanística de la zona. El Comú
estudia, no obstant això, posar en marxa algun
equipament en un barri on passegen molts
gossos.

Parc Natural per a gossos. Un ampli espai tancat amb
arbres, gespa, font amb aigua potable, bancs per
seure, bosses per recollir les caques i papereres.

Aquesta actuació no es considera viable
tècnicament ja que el Comú no disposa
d’espais adequats en el nucli urbà per a
destinar-lo a aquest ús i amb les dimensions
necessàries. Alhora, no encaixa amb la
configuració urbanística de la parròquia.

Veig que a Andorra la Vella no hi ha cap lloc per a
poder deixar anar el gos... veig que és una ciutat amb
molts gossos i la veritat que és una pena que no es

Aquesta actuació no es considera viable
tècnicament ja que el Comú no disposa
d’espais adequats en el nucli urbà per a
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poden relacionar amb altres gossos de la ciutat i
hagin d'estar lligats... Seria ideal tenir un parc perquè
els gossos puguin córrer i jugar, seria bo dividir-lo en
gossos grans i gossos petits i que tingués per a
recollir els excrements... Per crear aquest parc la
inversió és mínima només hauria de tenir una
esplanada per córrer i alguns bancs i si es volgués
posar alguns obstacles o jocs per a gossos. Una
ciutat pet friendly necessita zones per a gossos...
Habilitar un gran espai com a parc de gossos; un
espai destinat per a l'esbarjo caní i amb la possibilitat
de poder portar els gossos sense corretja. Fa temps
es va publicar que al carrer Gil Torres s'habilitaria un
parc de gossos al berenador que ja existia fa anys
enrere, i que els veïns del barri i d'altres indrets
portaven de feia temps els seus gossos, era una zona
molt propícia ja que hi ha força espai verd, ara ja fa
temps que està tancat. Seria molt fàcil i econòmic el
poder tornar a obrir aquest parc, ara això sí,
necessitaria una remodelació i sobretot si finalment
es fa, el que és molt important es que hi hagi un
manteniment.

destinar-lo a aquest ús i amb les dimensions
necessàries. Alhora, no encaixa amb la
configuració urbanística de la parròquia.

Aquesta actuació no es considera viable
tècnicament ja que el Comú no disposa
d’espais adequats en el nucli urbà per a
destinar-lo a aquest ús i amb les dimensions
necessàries. Alhora, no encaixa amb la
configuració urbanística de la parròquia.

Fer un Mirador a la Comella on està el revolt que té un
mur de pedra. Fer la carretera més ampla en aquest
revolt perillós amb 4 o 5 places per aparcar cotxes,
amb castetes d'escombraries. Crec que Andorra es
mereix un mirador com déu mana i no quelcom
improvisat com ho és ara.

Aquesta actuació supera els 200.000 euros ja
que el Comú considera que aquesta
infraestructura requeriria de zona
d’aparcament per garantir la seguretat de les
persones i aquesta actuació superaria els
200.000 euros. No obstant això, el Comú
estudiarà la viabilitat del projecte amb els
esmentats requeriments.

Fer un hivernacle de plantes públic.

No és viable tècnicament per motius
climatològics i, a més, generaria dependència
en manteniment de plantes.

Actuació ja prevista a diversos parcs de la
parròquia.
La meva proposta consisteix en invertir aquest diners
en la millora i rehabilitació de tots els parc infantils de
la parròquia. Tenim parcs sense punts d'aigua (parc
del Roure de Santa Coloma) o amb fonts poc
adaptades pels nens (parc dels Sartells de Santa
Coloma) a més de parcs molt poc equipats (parc dels
Sartells) o tirolina fora de funcionament fa molt
temps (Parc Central), parcs tancats de manera
intermitent (parc al costat d’Andorra Telecom Santa
Coloma).

Parc dels Sartells: s’ha fet un projecte de
millora i resta pendent instal·lar uns nous jocs.
Parc del Cedre: ha estat tancat pels actes
vandàlics. Aviat s'obrirà a pocs metres el nou
Parc del Cedre, un nou equipament que a més
oferirà jocs inclusius.
Parc dels Roures: està prevista una millora.
A més, a Santa Coloma, recentment s'han
instal·lat unes pistes de bàsquet.

Seria necessari renovar els lavabos del Parc Central.

Aquesta actuació està previst que s'executi
durant els propers mesos.
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Parc Central. Habilitar una zona d’atletisme: fer carrils
numerats per realitzar carreres d'atletisme, de salt,
per jugar els nens amb les famílies.

No es considera viable tècnicament donades
les dimensions de les instal·lacions que
s'estan sol·licitant. Ja existeixen dues zones
molt properes al Parc Central per a la pràctica
de l'atletisme, el passeig del Riu i l'Estadi
Comunal.

Parc Central. Habilitar un circuit per ensenyar
educació viària als nens. Fer un circuit per bicis,
patinets, cotxes dins del parc...

Actuació no prevista ja que contradiu el pla del
Comú que entén el Parc Central com a zona
verda.

Proposo una zona recreativa familiar al Parc Central,
amb una zona de pícnic (taules amb bancs) i poder
jugar a jocs com l'oca, el parxís, la petanca (que
puguin jugar nens i pares).

La proposta contradiu el concepte de parc.
Actualment està concebut en dos espais: per
una banda l’espai de jocs infantils i, per l’altra,
un espai diàfan amb obres d’art integrades al
parc .

Fer un lloc on es pugui prendre alguna cosa en una
terrassa al Parc Central, i poder donar el berenar als
nens com abans.

Actuació ja prevista. Actualment l'empresa
concessionària del servei de bar ja està
treballant en les obres de la terrassa snackbar.

La meva proposta és molt econòmica. Seria posar un
bar al Parc Central, on poder prendre un cafè, un gelat
o una beguda amb unes patates, a preus normals, i
aprofitar la terrassa, com abans. És necessari per la
gent que gaudeix del Parc.

Actuació ja prevista. Actualment l'empresa
concessionària del servei de bar ja està
treballant en les obres de la terrassa snackbar.

Proposaria crear al Parc Central un espai amb
“hamaques”, tauletes… per poder descansar, llegir, fer
jocs de taula, prendre el sol…

Aquesta proposta no és viable tècnicament
perquè contradiu el concepte de parc.
Actualment està concebut en dos espais: per
una banda l’espai de jocs infantils i, per l’altra,
un espai verd diàfan de repòs i lleure.

Incorporar una coberta a la zona de jocs infantils del
parc central que protegeixi als nens i nenes del mal
temps i que segueixin gaudint del parc en cas de
pluja o neu.

No viable tècnicament ja que aquest tipus
d’equipament requeriria d’un tipus d’estructura
permanent per tal de resistir el pes de la neu a
l’hivern, fet que resultaria incompatible amb el
concepte de parc els dies de sol.

Parc infantil d'última generació i amb línies
pedagògiques actuals a la plaça del poble

No viable tècnicament ja que actualment està
pendent convocar un concurs d’idees per
remodelar íntegrament la plaça del Poble.

Horts urbans a Santa Coloma (tenir-ne cura els veïns i
formar comunitat) en zona verda per gaudir en temps
d oci.

Actuació no viable tècnicament ja que el Comú
no disposa d'espais propis en la zona urbana
per a aquest tipus d'usos.

Una Andorra sostenible i verda, amb un tram de
vianants format per plaques fotovoltaiques especials
per al terra que generin energia per alimentar
diferents punts a la capital o acumular energia.
Aquest passeig es pot plantejar a diferents punts de

No viable tècnicament. En el moment que el
Comú prevegi un projecte integral s’analitzarà
la viabilitat de la proposta.
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la capital com a un carrer i fins i tot a un parc, i es
poden donar formes diferents.

Una platja fluvial al bosc d’Engolasters, aprofitant
l’aigua del llac però fora del llac, al costat ... Hi ha
molts llocs a Espanya que ja ho fan fa molts anys. No
és massa inversió i seria el que fa falta a Andorra a
l’estiu per la gent que ha de treballar i els dies de
festa no pot baixar a la platja.

Aquesta actuació no és de competència
comunal ja que els punts proposats no es
troben dins la parròquia d'Andorra la Vella.

Servei de neteja insuficient a la Plaça Guillemó.

Aquesta actuació no és una inversió, sinó que
aquesta tasca forma part del manteniment
regular del Comú. No obstant això, es trasllada
el suggeriment a l'Espai ciutadà i al
Departament d'Higiene per tal de fer-ne el
pertinent seguiment.

Un parc d'aigua amb tobogans, piscines i fonts.

Aquesta actuació sobrepassa els 200.000€.
No obstant això, durant els mesos d'estiu el
Comú reobrirà la piscina exterior dels
Serradells enfocada al lleure i per a totes les
edats.

Proposo la construcció d'un parc infantil "indoor"
pensat pels més petits de casa i per aquells dies que
fa fred (aquí a Andorra és una bona part de l'any).

Aquesta actuació sobrepassa els 200.000€.
No obstant això, el Comú és conscient que
aquesta és una necessitat, sobretot durant els
mesos d'hivern, i s'estudiaran opcions
factibles per donar-hi resposta.

Habilitació d’un espai polivalent per aquells infants i
joves que es dediquen a la pràctica d’esports
minoritaris (volei, bàdmindon, handball...), que
actualment comparteixen espai a les instal·lacions
del LCF, disposant per tant de molt poques hores
d’entrenament.

Aquesta actuació sobrepassa els 200.000€. A
més, actualment el Comú no disposa de més
espais interiors propis per destinar a aquestes
activitats.

Edifici abandonat a Av. Santa Coloma / Rotonda Gil
Torres. Adequació com a centre sociocultural i
esportiu polivalent per a gent gran i joves com ara el
Pavelló del Prat Gran d’Escaldes.

Aquesta actuació no és viable tècnicament ja
que l'espai proposat és privat i el Comú no hi
té competència.

En els últims anys, i especialment des que ha
esdevingut esport olímpic a Tòquio 2020, l’escalada
està guanyant popularitat. És un esport molt complet,
físicament i mentalment, que afavoreix el
desenvolupament de l’agilitat, la resistència, la força i
la consciència corporal. Proposem la construcció
d’un rocòdrom que comptaria amb una zona
d’escalada esportiva (10–15 m d’alçada) d'unes 35
vies i amb una de bloc (4,5 m d'alçada) d'unes 45,
espai per a activitats dirigides (calistènia, ioga,
pilates…), vestidors i bar-restaurant. Seria una
infraestructura destinada tant a la pràctica recreativa

Proposta parcialment acceptada fins a
200.000 € i unificada amb la proposta 11.
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com a la docència, l'entrenament i la competició.
L’escalada permet treballar aspectes
psicoemocionals, com la gestió de les pors, la
capacitat de progrés i la voluntat de buscar solucions
davant de les dificultats. També afavoreix
l’autoimatge i la confiança en un mateix. A banda de
les habilitats individuals, l’escalada també té un
encaix en els projectes col·lectius i de participació
social que fomenten la cooperació, la col·laboració i
l’educació inclusiva. Es podria situar a Santa Coloma,
una zona que, amb l’Estadi Comunal, Extrem 360, La
Borda Crossfit, el Centre d’Entrenament de la FAF,
l’skatepark la Serradora i el circuit del riu, esdevindria
el centre neuràlgic de la pràctica esportiva a la
parròquia. A més, queda a prop dels sectors
d’escalada del Solà d’Enclar i la Piràmide.

Habilitar un parc infantil que inclogui tirolines,
rampes, escalada, etc.

Descompte en els recursos del Comú per a família
nombrosa: pàrquing, activitats del Comú (de lleure i
accés cultural), reducció de taxa comunal. Intentar
equiparar a països veïns en els beneficis per a
famílies nombroses.

És una proposta per millorar no només la parròquia
sinó que la gent estigui orgullosa del nostre Comú. Jo
soc perruquera i ja tenim un projecte entre mans
perquè al nostre país li pugui donar la tranquil·litat i
ajuda de perruques gratis una vegada li
diagnostiquen càncer. És una malaltia molt dura i a
sobre només falta gastar-se diners per portar cabell
com tothom. El que demanem són ajudes per portar
perruques 100 per 100 naturals com treballem fa
temps amb “Mechones solidarios”. Una vegada la
persona acaba el tractament la tornen i la netegem
per al següent client.
Crec que aquest país és meravellós i qui estem aquí
pels nostres fills ho valorem immensament. La meva
proposta és per als nens... Han notat que a tot
Andorra no hi ha cap carrusel? Una cosa tan bonica
per als nens... no requereix una gran inversió i al Parc
Central hi ha un gran espai per a instal·lar-lo.

Fer una ludoteca/espai lleure per a infants de 9 a 12
anys

Actuació ja prevista. En el nou espai de Santa
Coloma Parc s'habilitaran tirolines, rampes, i
un parkour. En el cas de l'escalada, aquesta
proposta queda unificada amb la proposta
finalista número 11.

Aquesta actuació no és una inversió, No
obstant això, el Comú ja ofereix descomptes
als serveis comunals gestionats a través del
departament de Social a partir del segon
germà (escoles d'art, escola bressol, activitats
esportives i de lleure, etc.).

Aquesta actuació no és una inversió. Tot i així,
el Comú reconeix aquesta realitat i està obert
a col·laborar amb les entitats que hi donin
suport.

Aquesta actuació sobrepassa els 200.000€.

Aquesta actuació sobrepassa els 200.000€

15

Embelliment i adaptació dels carrers del Tossal i del
Pui per a persones amb mobilitat reduïda. Adaptació
també de l’accés del pàrquing exterior de la
sindicatura fins al carrer del Tossal.

Aquesta actuació no és viable tècnicament
perquè l’amplada dels carrers no permet
accions de millora de la mobilitat i algunes de
les zones d’actuació són privades.

Locals d'assaig per músics locals i artistes (dansa i
pintura).

Aquesta actuació sobrepassa els 200.000€

Som un grup de "pretty girls" que fem monogràfics de
música (excel·lents) a la Llacuna i crec que seria
convenient "insonoritzar" les classes per poder-les
aprofitar més.

Proposem que s’habilitin sales polivalents que puguin
utilitzar les entitats culturals de la parròquia ja que
des de fa un temps es fa casi impossible accedir a
les sales de la Llacuna.

Wifi gratuïta per al barri de Riberaygua i Travesseres

Control i aplicació de la legislació vigent, respecte als
bars que es troben als baixos dels edificis familiars.
(sorolls, neteja, disturbis i mala imatge)

Camp de tir de pistoles nerf.
Con ese dinero empezaría un proyecto de minado,
estudiaría mejor las opciones de mercado. Así en frío
empezaría con Bitcoin e Etherum, revisaría Helium,
para que cada Comú y cada bien del estado tuviera
un minero Helium. Con todo el dinero generado: 1°
Sacaría mi salario y el de los integrantes. 2° Crearía
un sistema de inversión educativo para que los
genios tuvieran la mejor de las formaciones, y
estuvieran ligados siempre a Andorra. 3° Liberaría
tensión sobre la inflación.

Aquesta actuació ja està realitzada.

Aquesta actuació sobrepassa els 200.000€

No viable tècnicament. S’ha estat fent en els
darrers mesos estudis de viabilitat, la
conclusió dels quals ha estat que en el barri de
Riberaygua i Travesseres en general, no està
degudament desplegada la xarxa de cable de
fibra òptica en les instal·lacions de
subministraments de les voravies i per tant
aquesta actuació requeriria de refraccions
molt importants de paviment a tota la zona,
amb un impacte econòmic superior a 200.000
euros, i amb els conseqüents perjudicis per als
vianants.
No obstant això, el comú està estudiant
actualment si es poden ampliar les zones de
cobertura de la wifi comunal, actualment
present a la plaça de l’antiga caserna de
bombers.
Aquesta actuació no és una inversió, sinó que
es tracta del compliment de la normativa. No
obstant això, el Comú trasllada l'aportació als
inspectors de la via pública.
Aquesta actuació no és viable tècnicament ja
que el Comú no disposa de terrenys per a la
pràctica d'aquesta activitat.

Aquesta actuació no és de competència
comunal.
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Fer un aparcament comunal a la Margineda.

El Comú no disposa de terrenys propis per
ubicar l’aparcament, però es traslladarà la
petició a la Taula de Mobilitat per cercar
solucions.
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