PROPOSTES VÀLIDES

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ

1.

Creació d’una zona esportiva a la urbanització Ponent.

2.

Impulsar un tram de carril bici al municipi.

3.

Posar més fonts al municipi.

4.

Crear dues zones de pipi-cans, una a Castelló i l’altra a Empuriabrava.

5.

Habilitar el camp del costat de la llar d’infants com a zona esportiva. (camp de futbol, pista
a l’aire lliure...).

6.

Pista de pàdel.

7.

Gronxadors com els de la platja d'Empuriabrava a Castelló adequats a les edats dels petits.

8.

Posar bancs a diferents punts d’Empuriabrava.

9.

Instal·lació de senyals altes i lluminoses abans d’arribar als passos de vianants. Seria
suficient una senyal, amb alimentació per placa fotovoltaica mini a sobre, per a que estigui
encesa de nit. És una opció ECO de baix manteniment, inverteix en el planeta i, a més, és una
inversió en seguretat vial.

10. Millorar les voreres del C/Pau Casals i C/Figueres.

11. Adaptar els passos de vianants amb la finalitat d’eliminar barreres arquitectòniques.

12. Millorar el parc de davant de l'Escola Ruiz Amado.

13. Afegir un gronxador més al parc de la llar d'infants.

14. Il·luminar la rotonda de les palmeres del Passeig Marítim d’Empuriabrava.

15. Millorar les rampes d'accés de la Plaça Delta Muga.

16. Construir un gimnàs a l’aire lliure; al parc infantil del Temple.

17. Canviar tancaments Sala Polivalent.

18. Acabar vestuaris Sala Polivalent.

19. Arreglar les voreres de l’Av. de la República Catalana fins a 200.000 €.

20. Col·locar fanals des de la rotonda de Can Francesc fins a la rotonda d’en Casademont, i des
d’en Casademont a la baixada de la urbanització Hort d’en Negre.

21. Substituir moltes senyals de trànsit.

22. Ampliació Consultori mèdic Empuriabrava.

23. Parc de cal·listènia “streetworkout” a Castelló.

24. Asfaltar C/ Santa Anna i C/ Sant Domènec.

25. Instal·lació d’una pista poliesportiva exterior i tancada a la pista del Puigmal.

26. Millorar asfaltat dels carrers del Municipi fins a 200.000 €.

27. Millorar les voreres dels carrers del Municipi fins a 200.000 €.

28. Potenciar l’increïble entorn del "Rec de Molí" entre la Farinera i el Pont de la Mercè, amb un
camí per a vianants i segregat de vehicles. (per exemple fent una plataforma elevada de
ferro entre el camí i el rec).

29. Asfaltatge del tram de camí de la Gallinera : des del trencant del Polígon El Pla a
l'Eugassada Senillosa.

30. Il·luminació de passos de vianants.

31. Posar més senyalitzacions per combatre l'incivisme. (recollir excrements, no llençar la
brossa a terra...).

32. Instal·lar una pèrgola permanent per fer ombra al pati de primària de L'escola Joana
d’Empúries.

33. Instal·lar dues fonts, quatre papereres i adequar els WC al pati de primària de l'escola Joana
d’Empúries.

34. Instal·lar un parc infantil a la zona del final del C/ Xaloc (zona Port Primer – Rubina).

35. Posar el tòtem corresponent a totes les escultures d’Empuriabrava i il·luminar-les per ferles visibles dia i nit.

36. Il·luminació dels parcs infantils.

37. Instal·lació de plaques fotovoltaiques edifici Policia Local.

38. Col·locació de bancs per seure al llarg de la zona del carril bici del Rec dels Salins.

39. Posar bancs al Passeig Marítim, al costat del mercat.

40. Intentem mantenir la màgia de l'arribada dels Reis Mags pels infants del nostre municipi.
Màgia que es perd amb un rei negre i patges pintats i amb unes carrosses que han quedat
una mica obsoletes. Invertim en fer unes noves carrosses!

41. Arranjar l’entrada de Castelló Nou pel lateral de servei amb un projecte d’ordenació de:
jardins, camins per a vianants, bicis, postes de telefònica, etc.

42. Posar alguns bancs a la zona verda del C/Flamicell.

43. Més punts de Wifi gratis.

44. Il·luminar els parcs infantils del Passeig d’Empuriabrava.

45. Construir un PumptrackSkate, bici, scooter a l'estil del de L'Escala o similar, a Castelló o a la
Platja d’Empuriabrava.

46. Endreçar encreuament Av. Generalitat – St. Clara elevant i enrasant vorera i carrer per
reduir la velocitat.

47. Arranjar les voreres del C/ Santa Clara.

48. Soterrar els cables de l'enllumenat públic.

49. Supressió de barreres arquitectòniques al centre històric fins a 200.000 €.

50. Arranjar parc infantil situat al Temple.

51. Arranjar parc infantil zona Asil Toribi Duran.

52. Arranjar parc infantil zona Ruiz Amado.

53. Arranjar parc infantil zona Joana d’Empúries.
54. Instal·lació zona de parc infantil al centre històric de Castelló.

55. Renovar les voreres del C/ Pau Casals i fer-les més segures per la mainada.

56. Instal·lació de plaques solars per fer autosostenible el Ruiz Amado.

57. Reconstruir la defensa de l’arc del mig del pont vell - banda Vilanova.

58. Adequar el parc exterior de l’escola El Bruel: posar-hi ombres, arbres, afegir més jocs, etc.

59. Posar una barana de seguretat a l’accés del Centre Emprèn/ Casal Cívic, per protegir-se del
graó de 50cm que hi ha i evitar més caigudes.

60. Pintar l’exterior de l’edifici del Centre de Serveis d’Empuriabrava.

61. Instal·lar fonts al parc del sector Alberes Comercial.

62. Posar més llums de Nadal.

63. Instal·lar una font a l’Espai Jove d’Empuriabrava.

64. Instal·lar calefacció vestuaris al camp de Futbol d’Empuriabrava.

65. Instal·lar un màstil a la placeta del davant del Centre Emprèn per col·locar-hi la bandera
oficial.

66. Construcció d’un parc infantil inclusiu adaptat a la diversitat funcional, on tots els nens i
nenes puguin jugar junts. On tots els nens/es amb diferents capacitats puguin compartir un
espai de joc comú.

67. Instal·lar ordinadors a l’Espai Jove que funcionin.

68. Dotar de material l’Espai Jove. (sofàs, cadires, Play Station, ping-pong...).

69. Fer una pista poliesportiva exterior tancada al municipi.

70. Habilitar un gimnàs municipal dins del pavelló municipal.

71. Col·locar bancs davant l’assistència social.

72. Instal·lar taules de Teqball a diferents punts del municipi.

73. Arranjar les voreres del C/ Sant Jordi.

74. Posar escultures al mig del poble.

75. Adequació del Parc infantil de l’Hort d’en Negre.

76. Adequació de l’exterior del Casal Cívic d’Empuriabrava.

77. Passos de vianants davant l’immoble Port Mistral.

