Període de presentació de propostes: de l’1 al 26 de març del 2021
Propostes rebudes via telemàtica: 110
Propostes rebudes a través de les bústies físiques: 24
Total de propostes rebudes: 134
Propostes vàlides que passen a la fase de votació: 19
Propostes que no passen a la fase de votació perquè corresponen
a actuacions que ja existeixen o estan previstes: 32
Propostes que no passen a la fase de votació perquè no
compleixen algun dels criteris establerts a les bases: 83

després que la Taula Tècnica de Validació hagi efectuat durant les darreres
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01

Cost estimat:

40.000 €

02

Cost estimat:

60.000 €

03

Cost estimat:

15.000 €

04

Cost estimat:

50.000 €

05

Cost estimat:

50.000 €

06

Cost estimat:

60.000 €

07

Cost estimat:

60.000 €

Instal·lació de més gronxadors al Parc Central. Actualment n'hi ha molt pocs per la
quantitat de nens que van a aquest parc. A més és una de les instal·lacions preferides dels
petits al parc i té molta demanda

Efectuar el muntatge d'un parc de calistènia que sigui referent al Principat, ja sigui per
qualitat, espai i equipament a la zona del Parc Central d'Andorra la Vella; donarà
(s'estudiarà la seva
ubicació en un espai cèntric de la parròquia)

Habilitació d'un jardí botànic al Parc Central. (s’habilitarà el jardí però caldrà
determinar-ne la ubicació)

Renovació del mobiliari urbà i la il·luminació del Rec del Solà. Està molt deteriorat i ara
que comença el bon temps és un lloc molt freqüentat per residents i turistes.

La gent gran que passeja pel centre no té bancs, o molt pocs, per seure i descansar. Posar
més bancs als carrers.

Habilitar lavabos públics a diferents punts de la parròquia.
(la proposta s'accepta valorant habilitar un lavabo públic d'obra en un punt estratègic de
la parròquia)

Habilitar una zona de pistes de bàsquet. Andorra és la capital del bàsquet, tenim un equip
que juga a l'ACB amb més de 3.000 socis i una base amb més de 300 nens que practiquen
aquest esport però a l’hora del lleure no hi ha cap espai disponible perquè tots aquests
nens puguin practicar el seu esport preferit amb els amics o el pares.
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08

Cost estimat:

Més parcs per a skates, rollers o bicicleta.

100.000 €

09

Cost estimat:

100.000 €

10

Cost estimat:

15.000 €

11

Cost estimat:
Fins a

Instal·lació de deu punts de recàrrega per a telèfons mòbils a diferents llocs de la
parròquia.

Embelliment i millora de les voravies del carrer Gil Torres.

100.000 €

12

Cost estimat:
Fins a

100.000 €

13

Cost estimat:

Embelliment de les zones de Ciutat de Valls i Av. Santa Coloma (canvi de paviments,
neteja, etc.).

Arreglar les voreres del carrer del Cedre.

Fins a

100.000 €

14

Cost estimat:
Fins a

100.000 €

Ampliació de les voreres i embelliment de la zona de Marginets (carrer Esteve Dolsa i
Marginets).
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15

Cost estimat:
Fins a

100.000 €

16

Cost estimat:
Fins a

100.000 €

17
Cost estimat:

100.000 €

18

Cost estimat:
Fins a

100.000 €

19
Cost estimat:
Fins a

Embellir el passeig del riu, que està molt degradat i descuidat.
(S'accepta la proposta però valorant actuar en el tram comprès entre el Parc Central i
l'estació nacional d'autobusos)

Arreglar la urbanització Terra Vella (les voravies, els fanals, les baranes…). Sembla que
estigui tot com als anys 80. No aniria malament arreglar-ho i deixar-ho com Prat de la
Creu/Meritxell.

Santa Coloma necessita seguretat a les voreres i als passos de vianants ja que els
vehicles no respecten el pas de vianants, ni tampoc als adults ni als nens. Caldrien passos
elevats a l'entorn de l'Espai Columba i posar cordills entre els pals.

Millora de la comunicació a peu amb el centre poliesportiu Serradells. Actualment és un
perill arribar a peu a aquesta instal·lació ja que no hi ha una vorera en condicions. Resulta
paradoxal que per anar a fer esport o portar la canalla a l'escola bressol s'hagi d'agafar un
vehicle.

Col·locar marquesines a totes les parades de bus d'Andorra la vella. Per exemple, a la
parada de bus de l'estela no n'hi ha. Podrien tenir alguna cosa que les fes úniques, com un
disseny especial o color que fes que tothom sàpiga d'on és la parada que surt a la foto.

100.000 €
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PROPOSTA
Arreglar, urgentment, les voreres del c/Prat de la Creu
(rajoles)

El cost de l'actuació supera els 100.000€.
No obstant, el Comú és conscient d'aquesta
necessitat i està previst realitzar la reforma
durant el proper 2022.

Reparació de l'enrajolat de les voreres del carrer Prat
de la Creu

El cost de l'actuació supera els 100.000€.
No obstant, el Comú és conscient d'aquesta
necessitat i està previst realitzar la reforma
durant el proper 2022.

Posar jardineres noves al carrer Prat de la Creu. Les
jardineres han de ser més petites que les actuals per
tal que quedi més espai per als vianants. Amb les
jardineres noves es conserven els arbres actuals.

El cost de l'actuació supera els 100.000€.
No obstant, el Comú és conscient d'aquesta
necessitat i està previst realitzar la reforma
durant el proper 2022.

Recuperació places d'aparcament zona verda del
carrer Prat de la Creu.

Tornar la Plaça del Poble l'esplendor que li pertoca.
És el lloc ideal per anar a "vaguejar", llegir, passejar,
etc., sense soroll de vehicles. Crear zones ombrívols
per a l'estiu, més zona verda i una terrassa de bar que
convidi a passar-hi una estona. Abans era un lloc de
confluència generacional, avis, néts, adolescents, era
el lloc de trobada de tothom. Sardanes, concerts,
festa major. Res queda d'aquella època daurada...

El cost de l'actuació supera els 100.000€ i es
tracta d'una actuació ja prevista. Tot i així, la
proposta va en consonància amb la visió de
l'equip de govern i durant aquest 2021 s'efectuarà
un concurs d'idees per tal de dissenyar un projecte
d'embelliment de la plaça del Poble i la plaça
Vinyes.

Creació i/o adecuació de la zona esportiva (canastes
de basket) de la plaça del poble ( millora de l'alçada
de canastes a totes les edats, millores al paviment...)

Aquesta actuació està condicionada al concurs
d'idees que permetrà redissenyar la plaça del
Poble i la plaça Vinyes.

La meva proposta és una neteja integral de la Plaça
del Poble. Sempre ha estat un lloc de reunió dels
veïns, i ara està bruta, li falten bancs, papereres,
alguna jardinera ....

Aquesta actuació va en consonància amb la visió
de l'equip de govern, però està condicionada al
concurs d'idees que s'efectuarà aquest 2021 per
tal de dissenyar un projecte d'embelliment de la
plaça del Poble.
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PROPOSTA
Aquesta actuació està condicionada al concurs
d'idees que s'efectuarà aquest 2021 per tal de
dissenyar un projecte d'embelliment de la plaça
del Poble.

Totes les persones censades a la parròquia sabem
que la Plaça del Poble és l'intermediari entre el carrer
Prat de la Creu i la part alta de l'arteria comercial,
i ara, gràcies a la passarel·la Rosa Ferrer també ho
és amb el Barri Antic. Amb la construcció d'aquesta
passarel·la ja ha aparegut un concurs d'idees sobre
l'embelliment de la Plaça del Poble, trobo que ara
podria ser el moment de posar en marxa la
remodelació i l'embelliment d'aquest lloc tan conegut
pels habitants de la parròquia. On actuen els petits
cantors, on fan discursos els nostres Coprínceps i el
nostre Cap de Govern podria ser un lloc més espaiós
i folgat. Aquest sostre amb una espècie de forma de
semi-cercle on estaven les cistelles de bàsquet es
podria eliminar. I és que la Plaça podria ser un nou
espai de jocs amb taules de tennis de taula i/o un
petit camp de futbol com hi havia al Parc Central
o al mateix costat, on estàn construint el Casino.
Si la construcció d'aquestes coses és inviable, la
Plaça del Poble podria semblar molt més moderna
del que és avui dia, és a dir que podria ser molt més
atractiva per a la gent d'Andorra i el turisme (quan el
tinguem) i sobretot per a que sigui un incentiu per
conèixer el Barri Antic. Això passa per augmentar
l'espai de la zona infantil amb més gronxadors,
tobogans, etc. i embellint i fent que es faci veure el
carrer que uneix l'Avinguda Meritxell i la plaça. Moltes
gràcies!

Instal·lar un bany públic a la plaça de l'Espai Columba.

El cost de l'actuació supera els 100.000€. Durant
aquest 2021 s'efectuarà un concurs d'idees per tal
de dissenyar un projecte d'embelliment de la plaça
del Poble.

Aquesta proposta es considera no viable
tècnicament per l'espai proposat, però s'accepta
instal·lar un lavabo públic en un altre punt de la
parròquia (proposta vàlida número 6).

9

PROPOSTA
Bones, respecte a la presentació de propostes, i com
esportista i practicant d'esport crec que a Andorra la
Vella és un lloc ideal per la pràctica de la Calistènia
(esport amb el teu propi pes corporal), hi han molts
parcs infantils, skateparks, tirolines... Trobo a faltar
com a practicant, un Parc de Calistenia, hi han
diversos llocs on posar-ho com al parc central, no
ocupa molt d'espai y es realment molt econòmic de
fer (són cuatre tubs de ferro a diverses altures per
penjar-nos) , per experiència és un lloc és crearia un
molt bon ambient esportista, es la primera vegada que
dono una opinió d'aques tipus, gràcies per el vostre
temps.
Barres per fer exercici a l'aire lliure com a la
barceloneta. Es podria fer a l'antiga seu de bombers
d'Andorra la Vella o al parc central on hi havia abans
el skatepark. o a la plaça del poble????
Afegir una secció de jocs aquàtics al Parc central.
Recollir l'aigua directament del valira i que torni al riu.

L'execució d'aquesta actuació no és viable
tècnicament.

Es tracta d'una proposta per crear un cinema a l'aire
lliure a Central Park: hi ha 2 opcions disponibles ...
"condueix" o un "pícnic". Espero que ho tingueu en
compte. La proposta és en anglès i català gràcies.

Ubicar aquesta infraestructura al Parc Central no
és viable tècnicament i el manteniment de
l'equipament generaria dependència econòmica
en els posteriors pressupostos.

El servei de restauració és un servei i no una
inversió. La concessió d'aquest servei ja s'ha
adjudicat i la seva posada en marxa es preveu per
al desembre d'aquest 2021.
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PROPOSTA
Incorporar més gronxadors infantils al Parc Central.
Proposta d'una mare amb una nena de 12 mesos, que
camina, que només pot anar al parc a gronxar la nena
i per fer-ho sovint ha d'esperar 10-15 minuts a què un
altre infant deixi el gronxador perquè n'hi ha 4
adaptats a l'edat de la meva nena.
Restaurar per als infants les casetes que actualment
es troben al parc, ja que fa que els infants puguin dur
a terme en les casetes jocs d'imitació i deixen així
volar la seva imaginació.

Actuació ja prevista. Actualment el Comú està
duent a terme una auditoria per valorar quins jocs
cal substituir i quins restaurar.

Un jardí dels gatets al parc central per fomentar la
protecció i adopció dels gatets a Andorra.

No és viable tècnicament perquè una colònia de
gats no és compatible amb la introducció dels
ànecs al llac del Parc Central. Al mateix temps, les
colònies i l'adopció d'animals és competència del
Govern d'Andorra.

Una actuació al cabal del riu no és de competència
comunal.

Augmentar les papereres existents a l'espai públic
juntament amb dispensadors de bosses per a
excrements dels gossos.

11

PROPOSTA
ASCENSORS Les escales que connecten Av Meritxell
amb el carrer Bisbe Iglesias ( Creu Grossa) són un niu
de porqueria. Contínuament hi cau aigua, està ple de
bassals, brut de deixalles que no es recullen i son un
niu de rates. Quan plou rellisquen molt i quan fa molt
fred o neva queden gelades per la neu o els bassals
d’aigua reiterats. Proposo que es faci un ascensor
per evitar caigudes, facilitar l acces a la zona
d’aparcament del Trillà, i eliminar un focus de
brutícia de la parròquia. (FOTO)

Renovar les voreres del c. Bisbe Iglesies.

Arreglar el camí del rec del solà per tal que el ferm
sigui llis. Actualment s molt irregular i no es pot
correr amb comoditat.

No es considera viable tècnicament ja que fer-ho
suposaria desnaturalitzar el passeig i podria
generar relliscades. A més, el cost de l'actuació
sobrepassa els 100.000€. No obstant, la
corporació revisarà les zones més malmeses i
s'arranjaran.

El cost d'aquesta actuació sobrepassa els
100.000€. A més, no es considera viable
tècnicament per riscos geològics.

El cost d'aquesta actuació sobrepassa els
100.000€. A més, no es considera viable
tècnicament per riscos geològics.

El cost d'aquesta actuació sobrepassa els
100.000€. A més, no es considera viable
tècnicament per riscos geològics.
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PROPOSTA
El cost d'aquesta actuació sobrepassa els
100.000€. A més, no es considera viable
tècnicament per riscos geològics.

El cost de l'actuació sobrepassa els 100.000€.
No obstant, el Comú està realitzant un estudi
per tal d'allargar el rec de l'Obac.

Condicionar i senyalitzar l'Anella Verda. Actualment
tenim arranjats el Rec del Solà i el Rec de l'Obac. Si es
condicionessin el camí que va de l'un a l'altra tant per
la banda de Santa Coloma com per la d'Escaldes
tindríem un circuit circular d'uns 15 km de llargada,
ideal per passsejar i per córrer.
https://visitandorra.com/ca/natura/ruta-de-senderis
me-anella-verda/

Aquesta actuació no es considera viable
tècnicament ja que per a dur-la a terme caldria
passar pel centre urbà i també per
Escaldes-Engordany

Posar més il·luminació al Rec del Solà, reparar les
baranes ja que és un punt de caminar molt maco del
país.

Acabar la connexió Rec de l’obac amb el pont de la
margineda.

El cost de l'actuació sobrepassa els 100.000€.
No obstant, el Comú està realitzant un estudi
per tal d'allargar el rec de l'Obac.

El cost de l'actuació sobrepassa els 100.000€.
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PROPOSTA
AUGMENTAR LA POBLACIÓ VEGETAL (Jardineres,
arbres, plantes, etc.) en tots aquells carrers /
avingudes que només hi ha formigó, ciment i
equivalents.

Aquesta actuació ja es preveu regularment des del
Comú. En aquesta línia, en els darrers anys s'han
aportat 7.100m2 en remodelacions de carrers i
espais verds, i s'han plantat prop de 1.500 arbres.

Aquesta actuació ja es preveu regularment des del
Comú. En aquesta línia, en els darrers anys s'han
aportat 7.100m2 en remodelacions de carrers i
espais verds, i s'han plantat prop de 1.500 arbres.

Vegetalització dels espais públics per lluitar contra
l’escalfament climàtic.

Aquesta actuació ja es preveu regularment des del
Comú. En aquesta línia, en els darrers anys s'han
aportat 7.100m2 en remodelacions de carrers i
espais verds, i s'han plantat prop de 1.500 arbres.

Convertir la plaça propera a l'església del Fener,
darrere l'antiga caserna de bombers en un espai verd
amb arbres. A excepció del parc Central, els espais
públics de la parròquia són majoritàriament de
ciment. Més arbres i espais verds, a més de ser un bé
mediambiental, fan que passejar per Andorra la Vella
sigui molt més agradable i es poden convertir en
espais de descans amb obra i temperatures més
fresques els dies de més calor.

Aquesta actuació ja ha estat executada en els
darrers mesos amb la instal·lació en aquest punt
de jardineres gegants amb arbres.

Més arbres i més espais verds.

Aquesta actuació ja es preveu regularment des del
Comú. En aquesta línia, en els darrers anys s'han
aportat 7.100m2 en remodelacions de carrers i
espais verds, i s'han plantat prop de 1.500 arbres.

Falten arbres als carrers d'Andorra la Vella.

Aquesta actuació ja es preveu regularment des del
Comú. En aquesta línia, en els darrers anys s'han
aportat 7.100m2 en remodelacions de carrers i
espais verds, i s'han plantat prop de 1.500 arbres.
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PROPOSTA
Posar arbres als carrers donaria més imatge de país
de muntanya i no una ciutat al mig i d’esquena a la
muntanya. Això permetria que els gossos puguin fer
pipi i no a on volen amb carrers bruts. Tirar una mica
d’aigua no soluciona el problema.

Aquesta actuació ja es preveu regularment des del
Comú. En aquesta línia, en els darrers anys s’han
aportat 7.100m2 en remodelacions de carrers i
espais verds, i s’han plantat prop de 1.500 arbres.

Posar més bancs als carrers perquè la gent pugui
descansar. Perquè tants bancs a l’avinguda d’Enclar
on no hi ha ningú que hi viu?

Proposta acceptada i unificada amb la proposta
vàlida número 5.

Creació d’una passarel·la elevada a la CG1 a
l’alçada del poblador/pont d’Enclar, ja que és una
zona perillosa per travessar i d’aquesta manera no
entorpiria la circulació dels vehicles.

L’actuació fa referència a una carretera general i és
competència de Govern. En aquest sentit, i donat
que des del Comú es veu encertada la petició, es
traslladarà la proposta a la Taula de Mobilitat.

Passarel·la per a vianants a la zona del Pobladó CG1
(en substitució del pas de vianants i semàfor amb
elevat grau d’atropellament)

L’actuació fa referència a una carretera general i és
competència de Govern. En aquest sentit, i donat
que des del Comú es veu encertada la petició, es
traslladarà la proposta a la Taula de Mobilitat.

Pas de vianants elevat o subterrani al pas de
zebra situat al KM0. En la rotonda del KM sempre
s’aglomeren els vehicles, i quan el semàfor del pas
de vianants es torna vermell, la situació s’agreuja
molt ràpidament. Per evitar al màxim que els
vehicle s’aglomerin a la zona, caldria un pas elevat
o subterrani per a que els vianants puguin circular
lliurement sense tenir incidència en el tràfic.

L’actuació fa referència a una carretera general i és
competència de Govern. En aquest sentit, i donat
que des del Comú es veu encertada la petició, es
traslladarà la proposta a la Taula de Mobilitat.

La meva proposta seria per invertir un semàfor, pas
de vianants, petita passarel·la a l’Avinguda Salou a
l’altura de les naus industrials i el restaurant raïm.
Crec que és una zona en la que està el Viena i el
mr.bricolage on seria mes fàcil i freqüent la Zona.
Gràcies.

L’actuació fa referència a una carretera general i és
competència de Govern. En aquest sentit, i donat
que des del Comú es veu encertada la petició, es
traslladarà la proposta a la Taula de Mobilitat.

Instal·lació de dos passos de vianants elevats
a l’alçada del Pont de la Margineda, rotonda del
‘cacahuet’, que enllaçarien les 4 voreres que
conflueixen allà, permetent que els múltiples
vianants que passegen puguin anar d’un lloc a l’altre
i alhora faria de portal de benvinguda i entrada a la
parròquia.

L’actuació fa referència a una carretera general i és
competència de Govern. En aquest sentit, i donat
que des del Comú es veu encertada la petició, es
traslladarà la proposta a la Taula de Mobilitat.
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PROPOSTA
A la zona del recorregut esportiu que va des de
l’estació d’autobús fins santa coloma no hi cap
lavabo i la gent si té una urgencia ¿a on lo fa? Crec
que seria molt impotant fer un lavabo si es pot en
aquesta zona.

Proposta acceptada i unificada amb la proposta
vàlida número 6.

Lavabos públics estratègicament ubicats

Proposta acceptada i unificada amb la proposta
vàlida número 6.

Eliminació “carril bici” de l’avinguda Santa Coloma
per compartir-lo a la calçada juntament amb zona
verda d’aparcament regulada amb tíquet (els usuaris
del camp de futbol no tenen on aparcar), càrrega i
descàrrega i la parada de bus

Aquesta actuació contradiu un projecte executat
recentment pel Comú.

Adequar les principals carreteres de la parròquia amb
un carril bici segregat del trànsit motoritzat. Si volem
tenir una parròquia més sostenible, neta i saludable
hem de posar les condicions necessàries perquè
els habitants puguin moure’s de manera sostenible
amb la màxima seguretat. No només cal fer un lloc a
les bicicletes sinó tambè als usuaris, cada cop més
nombrosos, dels patinets elèctrics. Per això caldria
un carril bici segregat en el major nombre possible
de carreteres i carrers.

El cost d’aquesta actuació sobrepassa els 100.000€.
A més, la política referent a vehicles de mobilitat
personal (patinets, bicicletes...) és competència de la
Taula de Mobilitat.

Augmentar els carrils bici/patinet elèctric de la
parròquia. Actualment pràcticament no existeix cap
via per circular sense envair la calçada. Com voleu
que deixem el cotxe a casa si la parròquia no està
habilitada per la mobilitat elèctrica/sostenible. Si
us plau, augment i adequació de més carrils bici per
tota la parròquia. S’evitarien moltes cues i molts
mals de cap.

El cost d’aquesta actuació sobrepassa els 100.000€.
A més, la política referent a vehicles de mobilitat
personal (patinets, bicicletes...) és competència de la
Taula de Mobilitat.

Carril bici urbà al costat del riu, repintar l’actual
traçat i fer-lo arribar des de la rotonda la Dama de
Gel fins a Santa Coloma - Pont de la Margineda.

El carril bici en aquest punt ja està marcat però cal
una millora de la seva senyalització. Es traslladarà la
petició a la Taula de Mobilitat.

Carril bici a tot arreu.

El cost d’aquesta actuació sobrepassa els 100.000
€. A més, la política referent a vehicles de mobilitat
personal (patinets, bicicletes...) és competència de la
Taula de Mobilitat.
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PROPOSTA
Una Ateneu cultural per a tots els públics, però
especialment per al públic adult per al qual no hi ha
gaire oferta cultural i també necessita expressar-se
i compartir punts de vista. Un Ateneu a semblança
dels ateneus catalans, espais de reflexió i debat,
amb tallers, conferències i cursos temàtics, amb
espai per prendre quelcom, una petita llibreria
amb publicacions del propi Ateneu i una biblioteca
privada especialitzada en els àmbits sobre els quals
treballaria l’Ateneu. Sempre ha estat la meva passió
i tinc un projecte començat que m’agradaria veure al
país.

El cost d’aquesta actuació supera els 100.000€.

L’edifici (o part) dels Pouets es podria utilitzar com a
centre social: murs escala per nens i joves, sala amb
alçada pels castellers i altres usuaris (gent del circ),
sala per gent gran (per jugar a cartes o per trobarse), sala per als joves (taules per estudiar per fer
deures...)

El cost d’aquesta actuació supera els 100.000€.

Creació d’un Espai per la realització de sessions de
Musicoteràpia i Risoteràpia per totes les edats.

Aquesta actuació no compleix el requisit d’inversió
financera ja que s’està proposant una activitat de
salut i benestar. Andorra la Vella ja disposa d’espais
on poder desenvolupar aquest tipus d’activitats i, en
aquesta línia, es valorarà que es puguin dur a terme
en el futur. En serveis adreçats a la infància ja s’ha
realitzat algun taller de musicoteràpia i es valorarà
ampliar-ho a la gent gran.

Una ludoteca amb jocs de taula en préstec.
Quantes vegades hem sentit a dir que els nens i els
adolescents (i alguns adults) estan “engantxats”
a les pantalles? Segur que moltíssimes. La nostra
proposta vol contribuir a revertir aquesta tendència,
obrint a Andorra la Vella una ludoteca amb jocs en
préstec. La nostra proposta vol oferir una alternativa
a l’entreteniment familiar i social allunyant-se
dels dispositius tecnològics, afavorint la cohesió
familiar, d’amics i coneguts. És per tots coneguts els
avantatges pedagògics i socials de passar una bona
estona al volante d’un joc de taula. A més, el fet que
sigui en préstec, permet provar diferents jocs sense
haver-los de comprar, contenint així la despesa de la
llar i reduir costos mediambientals.

El cost d’aquesta actuació sobrepassa els 100.000€
i el seu manteniment generaria dependència
econòmica en futurs pressupostos. Tot i així, se
seguirà habilitant la pista de gel durant les festes de
Nadal.
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PROPOSTA
Pianos públics i electrònics (No necessiten afinació)
amb coberta de metacrilat (tipus petxina). 1.- Plaça
del poble 2.- Parc central 3.- Plaça Rebes. 4.- Passeig
del Solac 5.- Plaça de la casa de la vall. 6.- + altres 2
d’ubicacions d’interès COSTES: Piano = 1200 Coberta
senzilla = 600 Sistema elèctric = 1000 Sistema de
vigilància = 1000 Total = 7 x 3800 = 26600

Aquesta actuació generaria una dependència
econòmica en futurs pressupostos ja que caldria
realitzar manteniments i reposicions. Els elements
instal·lats serien susceptibles de deteriorament
greu pels següents motius: vandalisme, robatoris,
i els aparells electrònics no poden estar a la mercè
d’elements naturals (sol, fred, humitat...).

La meva proposta ve de lluny, des de que vaig arribar
a Andorra l’any 2014 que penso que al centre del país
li falta una pista de patinatge sobre gel a l’aire lliure
(outdoor) a l’estil de moltes ciutats nòrdiques. La
pista donaria una nova opció d’oci per a aquells que
per algun motiu decideixen, en la temporada d’hivern,
no pujar fins a les pistes d’esquí. I a l’estiu es pot
reconvertir en qualsevol altre activitat (pista de
patinatge de rodes, espai per a concerts, espai per a
mercats...etc). De ben segur que la inversió no arriba
als 100.000 euros d’inversió, i seria reproduïble a
diferents punts del territori andorrà.

El cost d’aquesta actuació sobrepassa els 100.000 €
i el seu manteniment generaria dependència
econòmica en futurs pressupostos. Tot i això, se
seguirà habilitant la pista de gel durant les festes de
Nadal.

Crear un espai amb canastes de bàsquet on els joves
puguin practicar esport a l’aire lliure.

Proposta acceptada i unificada amb la proposta
finalista número 7.

Circuits de BTT

Més zones d’esport amb aparells a l’aire lliure.

Aquesta actuació ja s’ha dut a terme. El programa
Infoturisme 2020 preveu la millora del producte BTT
existent a Andorra. El projecte consisteix en millorar
tècnicament les rutes per fer-les segures, millorar
tots els camins i la senyalització. D’altra banda, es
produirà un plànol de les rutes amb les indicacions
necessàries. A Andorra la Vella, la ruta BTT se situa a
la zona de la Comella.
Proposta acceptada i unificada amb la proposta
finalista número 2.
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PROPOSTA
Un parque interior gratuito para niños, como
referencia podría ser el Funpark en Landau Alemania
o Sensapolis también en Alemania ( obviamente a
menor escala, siendo consciente de las limitaciones
que tenemos en Andorra con el espacio) El clima
de Andorra es duro en invierno y las opciones
que tenemos para los niños son escasas o caras.
Muchos padres no pueden permitirse llevar a sus
hijos a sitios como el 360 extreme que cuesta
17€ 1:30h. Y si son dos o mas niños imposible. Y
los chiquiparks de macdonalds o burguer king se
quedan pequeños por no hablar de las condiciones
de higiene que dejan mucho que desear. Si no puede
ser gratuito al menos que el coste por niño no sea
un escándalo o proporcionar un ticket de temporada
para residentes. En USA y Alemania tenemos
opciones que pueden servirnos de ejemplo y que son
un éxito, algunos son gratuitos para los residentes y
otros tienen precios decentes para 3-4 horas. Puede
ser temático, educativo, enfocado en la naturaleza de
Andorra, enfocado a los deportes, a la ciencia etc.

El cost d’aquesta actuació sobrepassa els 100.000€
i generaria dependència econòmica en futurs
pressupostos.

Ens agradaria molt tenir un centre polivalent a Santa
Coloma, amb una mica de gimnàs i sales pels nens
fer activitats extraescolars lleure i escola bressol

El cost d’aquesta actuació sobrepassa els 100.000€.
Santa Coloma ja disposa de ludoteca i escola
bressol.

Aprofitar més la zona de la Serradora: pistes de
patins per a petits

Proposta acceptada i unificada amb la proposta
finalista número 8.

Posar zona verda i taules de pícnic a l’espai Columba

Aquesta actuació contradiu els projectes ja
previstos.

Instal·lar un pipican a les pistes de petanca de Santa
Coloma

Col·locar taules de joc al parc comtal de Santa
Coloma. També el parc que està al parc comtal que
està del tot abandonat es podria aprofitar per la gent
gran, és un lloc tranquil solejat i es podria passar
les hores allí del tot més còmodes jugant a cartes,
explicant històries, inclús es podrien posar pistes
de petanca (allà no fa tant fred com on estan ara).
Gràcies per deixar exposar les nostres idees.

Aquesta actuació no és viable tècnicament ja que
no es disposen d’espais adequats propietat del
Comú d’Andorra la Vella en nucli urbà per destinar-hi
aquesta instal·lació amb les dimensions necessàries.
Alhora, no encaixa amb la configuració urbanística
de la parròquia.

Aquesta actució ja està prevista. En els propers
mesos s’hi col·locaran taules de jocs similars a les ja
habilitades a la Serradora.
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PROPOSTA
Crear un Centre Cultural per fer activitat extraescolar a
Santa Coloma.

El cost d’aquesta actuació sobrepassa els 100.000€
i generaria dependència econòmica en futurs
pressupostos.

Estaria interessada en un centre esportiu a SANTA
COLOMA, sales de lleure, gimnàs, sales per activitats
infantils, per la gent gran un centre polivalent ja que
a Santa Coloma no tenim cap centre d’aquest tipus
Moltes gràcies

El cost d’aquesta actuació sobrepassa els 100.000€
i generaria dependència econòmica en futurs
pressupostos.

Fer una piscina a Santa Coloma.

El cost d’aquesta actuació sobrepassa els 100.000€.

Fer zones d’aparcament per a residents en les zones
blaves (tipus com hi ha a Barcelona), hi ha moltes
zones d’Andorra la Vella - Santa Coloma on no els
aparcaments comunals estan lluny i els residents
hauríem de poder tenir facilitats per a aparcar en les
zones blaves que tenim prop de casa nostra.

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

Des de l’Escola Andorrana us volem demanar per al
projecte de participació ciutadana la possibilitat de
fer un aparcament vertical a la serradora, ja que tenim
moltes mancances com a centre a nivell d’aparcament
per a tot el personal.

El cost d’aquesta actuació sobrepassa els 100.000€.
A més, es tracta d’un terreny de propietat privada que
el Comú té arrendat per aquest ús.

Targeta de pàrquings comunals que serveixi per a
totes les parròquies.

Aquesta actuació no és una inversió i, a més, no és de
competència exclusiva del Comú d’Andorra la Vella.

Necessitem més zones d’aparcament, de forma
general a tota la parròquia. En aquest país, disposem
de 2 o més vehicles per nucli familiar, i esteu traient
tota la zona blava! Concretament seria genial més
aparcament a la zona del janer. Els veïns fa temps que
no trobem cap plaça disponible en cap aparcament
de la zona. Concretament, em passo aprox 30 min
cada nit, buscant aparcament per poder deixar el meu
segon vehicle al carrer. D’altra banda, durant el dia
únicament hi ha el pk de les escoles, que s’ompla ben
ràpid pels pares que venen a buscar els fills, creient
necessari un altre pk per la zona, per tal de no generar
les cues increïbles que es fan cada dia a l’hora de
recollida!
Posar un pàrquing a la zona del Bar Picnic, no tenim
llocs per estacionar els nostres vehicles.

La gestió de la zona blava no és una inversió.
És cert que manquen places d’aparcament, però en
aquesta zona no hi ha ubicació possible, de titularitat
comunal, per desenvolupar més aparcaments. Tot i
axí, en aquest moment el Comú ja ha previst habilitar
més places d’aparcament des de la rotonda de
Malreu fins a la rotonda de la Margineda.

Aquesta actuació ja està prevista. En aquest
moment el Comú ja ha previst habilitar més places
d’aparcament des de la rotonda de Malreu fins a la
rotonda de la Margineda.
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PROPOSTA
Embelliment del Mirador de la Comella, creació d’un
mirador panoràmic, securitzat i en un espai integrat
a la Natura.

El cost d’implementació d’aquesta actuació
sobrepassa els 100.000 €.

Adequar els existents i fer més camins per fer btt a la
comella. És una gran muntanya per practicar aquest
esport.

Aquesta actuació ja s’ha dut a terme. El programa
Infoturisme 2020 preveu
la millora del producte BTT existent a Andorra. El
projecte consisteix en millorar tècnicament les rutes
per fer-les segures, millorar tots els camins i la
senyalització. D’altra banda, es produirà un plànol de
les rutes amb les indicacions necessàries. A Andorra
la Vella, la ruta BTT se situa a la zona de la Comella.

Disposar de més papereres a l’espai públic perquè hi
ha trams de més de 500 metres que no en tenen.

Proposta acceptada i unificada amb la proposta
finalista número 5.

Afegir contenidors a l’Av. Princep Benlloch per a
que la gent pugui llençar les escombraries enlloc de
deixar-les al carrer.

Aquesta actuació contradiu plans ja aprovats pel
Comú. En els propers mesos i durant l’any 2022 la
voluntat de la corporació és retirar contenidors de la
via pública i ubicar minideixalleries estratègicament
situades per tal que els veins i veïnes puguin
dipositar igualment les escombraries. Igualment
s’aposta per iniciar una campanya per conscienciar
ciutadans, comerços i industrials respecte la
normativa vigent (horari per dipositar brossa,
recolida de trastos, reciclatge,...).

Soterrar o fer tancats pels contenidors de brossa i/o
reciclatge de la parròquia, i posar-ne més quantitat.

Aquesta actuació contradiu plans ja aprovats pel
Comú. En els propers mesos i durant l’any 2022 la
voluntat de la corporació és retirar contenidors de la
via pública i ubicar minideixalleries estratègicament
situades per tal que els veins i veïnes puguin
dipositar les escombraries. Igualment s’aposta per
iniciar una campanya per conscienciar ciutadans,
comerços i industrials respecte la normativa vigent
(horari per dipositar brossa, recolida de trastos,
reciclatge,...).
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PROPOSTA
Invertiria en una bona política de recollida selectiva
de residus i en una flota de contenedors. S’insisteix
molt en campanyes publicitàries de conscienciació
de la població per tal de reciclar correctament, i a
la pràctica no tenim prous contenidors per dur-ho
a la pràctica correctament, i sovint els contenidors
existents, tenen una boca petita i no es poden col.
locar bé les bosses a l’interior i acaben pel terra i
això dona una molt mala imatge de la parròquia.
Un exemple clar, és al C/ de la Grau, on visc jo, on
en poc temps s’ha convertit en el rovell de l’ou de la
parròquia, amb gran quantitat de vivendes de nova
creació, Palau de la Justicia, Govern, ... I només
existeix un punt de reciclatge al C/ Prat de la Creu
i sempre està ple i brut. Invertiria en canviar els
contenidors i posar-ne uns amb obertures grans, o
en conseqüència als residuus que recullen. I sobretot
que sempre anessin en pack (blau, verd i groc) i a més
a més, establiria un bon pla de recolllida selectiva,
amb la introducció del contenidor marró, de matèria
orgànica, per tal que als contenedors dels edificis,
únicament i anés el rebuig. Amb això també es
conseguiria reaprofitar les pròpies deixalles per fer
adobs pel país.

Més punts de reciclatge, contenidors d’envàs amb
entrada més gran.

Aquesta actuació no és de competència comunal.
La gestió de la recollida selectiva és de competència
nacional (Pla Nacional de gestió de residuus). A
banda, en els propers mesos i durant l’any 2022 la
voluntat de la corporació és retirar contenidors de la
via pública i ubicar minideixalleries estratègicament
situades per tal que els veins i veïnes puguin
dipositar les escombraries. Igualment s’aposta per
iniciar una campanya per conscienciar ciutadans,
comerços i industrials respecte la normativa vigent
(horari per dipositar brossa, recolida de trastos,
reciclatge,...).

Aquesta actuació contradiu plans ja aprovats pel
Comú. En els propers mesos i durant l’any 2022 la
voluntat de la corporació és retirar contenidors de la
via pública i ubicar minideixalleries estratègicament
situades per tal que els veins i veïnes puguin
dipositar les escombraries. Igualment s’aposta per
iniciar una campanya per conscienciar ciutadans,
comerços i industrials respecte la normativa vigent
(horari per dipositar brossa, recolida de trastos,
reciclatge,...).
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PROPOSTA

M’agradaria que poséssiu els contenidors de la
brossa soterrats. Gràcies per tot el que feu per la
parròquia.

Aquesta actuació contradiu plans ja aprovats pel
Comú. En els propers mesos i durant l’any 2022 la
voluntat de la corporació és retirar contenidors de la
via pública i ubicar minideixalleries estratègicament
situades per tal que els veins i veïnes puguin
dipositar les escombraries. Igualment s’aposta per
iniciar una campanya per conscienciar ciutadans,
comerços i industrials respecte la normativa vigent
(horari per dipositar brossa, recolida de trastos,
reciclatge,...).

APLICACIÓ WEB COMERÇ LOCAL a on tots els
comerços ens puguem adherir gratuïtament,
classificant el comerç per activitat, publicant una
breu descripció del que s’ofereix i adjuntat una foto
significativa de l’empresa.

Aquesta actuació es considera inviable tècnicament
ja que a causa de la pandèmia generada per la
Covid-19 han sorgit una sèrie d’iniciatives per posar
en valor el comerç local i fomentar el comerç online,
etc., essent algunes d’elles d’accés gratuït. Des del
Comú d’Andorra la Vella entenem que ja existeix
aquest servei i implementar-lo per part nostra
suposaria entrar en competència amb el sector
privat.

Creació d’una app del comú per donar avís
d’incidències diverses que es puguin produir a la
parròquia, que permeti fer els tràmits online des
de la mateixa app sense haver-se de desplaçar
presencialment ni haver d’imprimir la documentació,
que també permeti gestionar la recollida de mobles,
fer propostes ciutadanes i inscriure’s en qualsevol de
les activitats proposades pel comú, ja sigui infantils
o d’adults, amb una eina molt més fàcil i àgil que
l’actual.

Aquesta actuació ja està prevista. Actualment es
troba en curs el desenvolupament d’una app que
contempla l’apartat informatiu (notícies i avisos,
esdeveniments d’agenda, ofertes de feina, etc.), i
també la creació d’incidències i suggeriments. Pel
que fa a la possibilitat de fer tràmits online i altres
gestions directes amb el Comú, està condicionat al
projecte d’Administració Electrònica que està previst
implantar en un futur. I en relació a les inscripcions,
a finals d’aquest any es disposarà de la nova versió
del proveïdor per Esports i Social, que serà més àgil i
adaptada als dispositius mòbils.
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PROPOSTA
Contractació dels serveis d’assessorament del
divulgador Juan Rodríguez, propietari del canal
de YouTube “Papá bitcoin y Criptos” per tal
d’implementar la tecnología blockchain a la parròquia
d’Andorra la Vella i divulgació de les bondats de la
mateixa.
Per evitar el vandalisme en els parcs, berenadors
i espais públics de la parròquia, un sistema de
videovigilancia.

La contractació de serveis no es considera una
inversió, sinó una despesa corrent.

Aquesta actuació ja està previst dur-la a terme.
Actualment es roba en curs el projecte d’instal·lació
de sistemes de videovigilància a diferents parcs.

PEATONALITZAR EL CARRER DE LA LLACUNA
restringint l’accés exclusivament pels veïns de zona
amb pivots mecànics. De la mateixa manera millorar
el drenatge pluvial del carrer.

Des del Comú estem estudiant la viabilitat d’aquesta
actuació.

Arreglar les voreres de l’avinguda Santa Coloma

Aquesta actuació ja està prevista.

Degut a la gran quantitat de trànsit i soroll de motors
/ tubs d’escapament, etc, fer peatonal l’Avinguda
Princep Benlloch.

Aquesta actuació no és una inversió. A més, la seva
implantació entraria en contradicció amb els plans
nacionals de circulació.

Revisar i arreglar la vorera de l’avinguda Riberaygua.

Aquesta actuació forma part del manteniment
regular del Comú i ja està prevista la reparació de les
voreres.

Asfaltar bé les dues parròquies

El cost d’aquesta actuació sobrepassa els 100.000€.

Asfaltat antisoroll

Asfaltar qualsevol carretera de la parròquia
suposaria una inversió de més de 100.000€.
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PROPOSTA
CARRER GIL TORRES.... LES VORAVIES El dimarts
09 de febrer 2021 el diari BonDia ens explicava en
un article escrit per M.S.C. que: El Comú d’Andorra
la Vella transformarà l’actual berenador ubicat al
carrer Gil Torres en un parc per a gossos, és un espai
ideal per a ells. gran i de fàcil accés. Perfecte. Tot
i així crec que s’ hauria de pensar també amb les
persones. Especialment amb les persones grans que
viuen per l‘entorn. Persones algunes d’ elles amb
mobilitat reduïda i que necessiten aparells de suport
per poder caminar pel carrer . El carrer Gil Torres és
una zona força tranquil.la i solejada per poder- hi
passejar i asseure’s per descansar i prendre el sol.
Si no fos pel mal estat en que estant les voravies
tant la de la banda dreta com la de la banda esquerre
segons el sentit de la marxa. Voravies trencades
plenes de pedres, fulles, sorra i branques, que
dificulten els desplaçaments de les persones que van
a peu, i segons en quins casos inclús l‘impossibiliten
a les persones que s’ han de desplaçar amb
caminador , amb crosses o amb cadira de rodes. Tot
una aventura molt arriscada. Cal remarcar també que
al llarg de tot el tram de les dues voravies només hi
ha un banc per poder seure. UN SOL BANC. Està bé
pensar amb el animals de companyia però també
tenim l ‘ obligació de pensar amb les persones. Tal
com s’ha fet en altres carrers es podria fer el carrer
d’un sol sentit pels vehicles de motor. També hi
hauria la possibilitat que els vehicles estacionats
al costat de la carretera estacionessin dintre del
aparcament que ja hi ha a la zona, fent-hi unes
escales o ascensor per comunicar l‘aparcament
amb el carrer de dalt. D’aquesta manera es podrien
eixamplar una mica més les voravies. Milloraria
considerablement la qualitat i el confort a l ‘hora de
passejar les persones. Salutacions.

El cost de la instal·lació d’un ascensor en aquest
punt sobrepassa els 100.000€. No obstant,
s’accepta la part de la proposta que fa referència
a l’embelliment i millora de les voreres, que queda
integrada en la proposta finalista número 12.

Embellir la plaça del museu columba

Des del Comú ja ho estem estudiant i forma part
del projecte global d’embelliment de l’avinguda
Enclar.

Que es faci una connexió (camí) entre el carrer del
Cedre (altura num. 30) i el parc del Cedre, aixì la
població gran, es pot desplaçar més rapidament en
compte de donar tota la volta

Aquesta actuació no és de competència comunal ja
que un tram del carrer és d’un particular.
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PROPOSTA
Arranjar el paviment de l’avinguda Doctor Mitjavila.
Desconec el cost però és necessari arreglar el
paviment de molts carrers que es troba malmès i
adedaçat.

Aquesta actuació ja està previst executar-la a la
campanya de pavimentació que durà a terme el
Comú el proper any 2022.

Proposo donar sortida al carrer Mestre Xavier Plana.
És vergonyós que en el s. XXI hi hagi un carrer que no
tingui sortida en una ciutat com Andorra. Es gasten
milions d’euros en renovar carrers cèntrics i els de
la perifèria encara s’han d’acabar de fer. Ja sé que
amb 100.000€ només n’hi ha per a començar, però és
imprescindible fer-ho.

Aquesta actuació no es considera viable
tècnicament ja que la zona està condicionada pel
desenvolupament de la unitat d’actuació.

S’hauria de millorar l’accés a l’escola perquè a
vegades els cotxes no respecten els passos de
vianants. Posar cordills entre els pals, passos elevats
a tota la zona Colombo per millorar la seguretat.

Proposta acceptada i unificada amb la proposta
finalista número 17.

Necessitem més seguretat perquè els nens puguin
anar a l’escola segurs i poder creuar. S’ha tornat una
autovia sta Coloma. Si us plau, poseu corda entre
els pals per protegir els nens, poseu passos elevats
perquè els cotxes no respecten les zones de vianants,
van molt de pressa i és un perill. Les voravies plenes
de cotxes obstruint el pas, els nen tenen por d’anar
caminant a la’escola, sobretot a la zona del museu
Columba. Al creuar el CAP i la zona fins al garden ha
de ser vetllada amb corda perquè es un perill. Gràcies
per escoltar el meu suggeriment, sempre des del
respecte però amb tota la il·lusió d’aportar una millora
per tots.
La meva proposta é sfer algun pas de vianants o
voravies a Santa Coloma a la CG1. Per exemple, qui
viu al Prat condal o al centre de la parròquia, per anar
a treballar tots els dies a la carretera de les costes o
a la CG1 N53 ha d’anar sempre per la carretera tenint
en compte que un pas de vianants està a bombers
i l’altre a l’estadi comunal, on hi ha una distància
d’1,5km. I molta gent passa al mid del carrer perquè
no hi ha pas de vianants o com el que passa tots els
dies per la rotonda del Viena i és un perill perquè no hi
ha voravies i tant els cotxes com els camions passen
massa junts. Envio unes fotos perquè es facin una
petita idea.

Proposta acceptada i unificada amb la proposta
finalista número 17.

Aquesta actuació no és de competència comunal,
tot i que el Comú exposarà la proposta a la Taula de
Mobilitat.
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Al carrer Prat de la Creu, entre la rotonda de govern
i la rotonda de la baixada del molí, no es respecten
ni el límit de velocitat ni els passos de vianants.
Habitualment hi ha accidents i alguns infants han
estat víctimes d’aquests. Es necessita panells de
control de velocitat que avisin als conductors i un
parell de passos de vianants alçats. És un tram
perillós que s’ha de controlar.

Aquesta actuació no és una inversió, però des
del Comú s’ha detectat aquesta necessitat i s’ha
plantejat a la Taula de Mobilitat millorar la situació.

A la rotonda de l’antiga estació d’autobusos, el
‘cedir el pas’ dels vehicles que baixen de l’avinguda
Tarragona està molt a dalt i no veuen els vehicles
que venen de Riberaygua. Si un vehicle de
Riberaygua vol girar i pujar per l’avinguda Tarragona
es juga la vida. Cal avançar el ‘cediu el pas’ de
Tarragona molt més a baix.

Aquesta actuació no és una inversió, però el
departament de circulació estudiarà la viabilitat de la
proposta.

Més semàfors acústics.

Aquesta actuació no és de competència comunal,
tot i que el Comú exposarà la proposta a la Taula de
Mobilitat.

Augmentar la neteja (aigua+sabó) a Av. Princep
Benlloch a causa dels excrements d’animals.

Aquesta actuació no és una inversió. Tot així, la
voluntat del Comú és mantenir la parròquia neta
i, per això, cada any s’hi destinen més recursos
econòmics i materials. Aprofitem per apel·lar a la
col·laboració de la ciutadania.

M’agradaria que a la parròquia es millorés la neteja
dels carrers secundaris als eixos comercials així
com fer voreres que fossin adequades a tot tipus de
persones incloses les de diversitat funcional o espai
perquè pugui passar un cotxet de nen/a petit/a sense
posar-lo en perill (per exemple, a carrer Esteve Dolsa
i Pujal manca neteja, a ctra. de la Comella és inviable
que un cotxet pugui accedir a l’Escola bressol
perquè hi ha trams sense vorera i altres trams on
la vorera està en molt mal estat). Segur que hi ha
altres carrers secundaris que requereixen aquestes
reformes i per aquest motiu, pensant en tots i totes,
exposo aquesta proposta de millora.

Proposta acceptada i unificada amb la proposta
finalista número 14.
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En el carrer del Pui del barri antic, estem abandonats.
Tenim un problema higiènic de gossos, hi ha pixats
per tot arreu. Ja que és el pipi-can del barri, proposo
fer-ne un en un terrenet que hi ha sota de la font del
pui, darrera del numero 10 (crec que és) desconec si
és privat o no, però és un espai que ens lucraria a tots,
els gossos i als veins.

La ubicació on es proposa el pipican és de propietat
privada. El Comú ja té previst col·locar papereres
amb bosses per recollir excrements.

Brutícia voreres: pipis de gossos, burilles, papers…

Aquesta actuació no és una inversió. Tot així, la
voluntat del Comú és mantenir la parròquia neta
i, per això, cada any s’hi destinen més recursos
econòmics i materials. Aprofitem per apel·lar a la
col·laboració de la ciutadania.

Cobrir i/o netejar els aparadors de locals sense llogar,
especialment a les zones d’Av. Príncep Benlloch,
Av.Santa Coloma i Prat de la Creu, però crec que seria
una mesura a fer extensible a tota la parròquia, ja que
fa brut i deixat

Aquesta actuació no es considera una inversió, sinó
una despesa corrent.

Fer neteja i desinfecció de carrers de forma regular.

Aquesta actuació no és una inversió ja que fa
referència a la tasca regular del servei de neteja de
la via pública que presta el Comú. la voluntat del
Comú és tenir la parròquia nèta i, per això, cada any
s’hi destinen més recursos econòmics imaterials.
Aprofitem per apel·lar a la col3laboració de la
ciutadania.

Revisió dels cartells indicadors de llocs d’interès,
de cara a la gent que ens visita i desconeixen la
parròquia. Exemple: a l’avinguda d’Enclar no estan
indicats els cementiris.

Aquesta actuació es considera realitzada donat que
ja existeix una senyalització turística i dels punts de
més interès de la parròquia adequada.

La meva proposta de “Splash Platform” s’adjunta i
està escrita tant en català com en anglès. Gràcies

Aquesta actuació no es considera viable tècnicament
ja que el seu ús es limitaria a poques setmanes de
l’any.
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Crec que una bona inversió podria ser un seguit
de “miralls” o reflectors instal·lats als sostres dels
edificis o en suports verticals, els quals apuntin
cap a les façanes dels edificis on mai toca el sol, de
manera que la gent que habita aquests pisos també
pugui gaudir de les hores de sol.
Actualment l’Escola Bressol de Santa Coloma tot
i que està ubicada al centre del poble molts dels
espais habituals dels infants no disposen de llum
natural i són aules que semblen coves, és per això
que crec que seria molt positiu per als nostres petits
reubicar l’escola bressol a un espai on hi hagués llum
natural ja que afavoreix el seu desenvolupament, la
concentració i millora el seu estat emocional. Això
també afecta a la ludoteca que està ubicada a la
planta inferior de l’escola bressol.

Les façanes i edificis són de propietat privada i el
Comú no hi té competència.

El cost d’aquesta actuació sobrepassa els 100.000€.

Com a show impressionant, us recomanaria
contactar la banda Rockin 1000, que és una
banda composada per 1000 artistes que toquen
clàssics del rock. Aquí teniu la seva web: https://
www.rockin1000.com/en/ Us passo també algún
video, per que us feu alguna idea: https://youtu.
be/yWfoG7TCRZg Gràcies per escoltar-nos! Louise
Haciane.

Aquesta actuació no és una inversió, sinó la
contractació dels serveis d’un grup musical.

Contractar artistes per actuacions al carrer (música,
dansa, performance, etc)

La contractació de serveis no es considera una
inversió, sinó una despesa corrent.
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