Millora de la xarxa de
carril bici de Calonge–Sant
Antoni
Ampliació de la xarxa de carril bici actual,
creant nous trams que permetran millorar
l’enllaç amb els trams existents. D’aquesta
manera es facilitarà una millor circulació en
bicicleta dins del municipi.

Millora
vianants

dels

passos

propostes
d’actuació

de

Millora de l’accés actual des del Passeig
d’Hivern fins a l’Hotel d’Entitats. El projecte
inclourà la millora del tram d’accés, amb la
instal·lació de mobiliari urbà per crear un
punt de trobada adequat per als usuaris
de l’Hotel d’Entitats i de l’Escola de Música
Adrià Sardó.

Les actuacions previstes en aquest projecte
han de servir per millorar el manteniment
de la xarxa de camins rurals del municipi,
cada cop més utilitzada com a espai d’oci
per caminar, córrer o anar en bicicleta.
L’objectiu és actuar en els punts que queden
més malmesos per les pluges per garantir el
trànsit de vehicles i persones.

Adequació d’una zona verda
i creació d’un nou Pipican

Actuació en els passos de vianants més
utilitzats del municipi, de manera que
s’adaptaran les voreres per eliminar les
barreres arquitectòniques i facilitar així el
pas tant de persones amb mobilitat reduïda,
com també de gent gran o de famílies amb
cotxets.

Millora de l’accés a
l’Hotel d’Entitats

Millora dels camins rurals

Adequació d’una zona verda situada al carrer
Gavina de Sant Antoni Est, creant un espai
adequat per a l’ús com a zona d’oci i descans.
El projecte també preveu situar un Pipican
en aquest espai.

Millora de la seguretat de
les pistes polivalents del
Parc de Sant Julià de Lòria
i de la Plaça del Corriol
Creació de tanques de protecció al voltant
de les pistes que hi ha al Parc de Sant Julià
de Lòria de Calonge i a la plaça del Corriol
de Sant Antoni. Amb aquestes actuacions
es millorarà la seguretat dels infants que
utilitzen aquestes pistes, evitant així que la
pilota vagi a parar als carrers del voltant on
hi ha circulació de vehicles.

Millores
de
pavimentació
a l’aparcament i accés al
cementiri
Aplicació d’un nou sistema de pavimentació
a la zona d’accés al cementiri i també a
l’aparcament situat al costat. Aquesta
actuació ha de permetre millorar la
resistència del paviment de terra actual, que
és de sauló compactat i es malmet amb les
pluges. La nova pavimentació que es proposa
serà més resistent i duradora.

Des de l’Ajuntament de Calonge us convidem
a dir la vostra dins el marc d’un procés
participatiu amb votació popular.

Com votem?
vot
on-line

vot
presencial

(amb DNI/NIE)
www.calonge.cat

(amb DNI, NIE,
passaport o carnet
de conduir)

L’objectiu d’aquest procés és posar a votació un
seguit de propostes amb la finalitat d’obtenir un
ordre de prioritats. L’Ajuntament de Calonge hi
destinarà un import de fins a 50.000 euros.
Fase informativa
Distribució d’un tríptic informatiu que
contindrà la informació sobre els projectes,
com i on es podrà votar i un calendari del
procés.
Fase de votació
La setmana del 23 al 31 de gener es podrà
votar, presencialment o telemàticament
(mitjançant identificació) a les oficines
d’atenció ciutadana. A la votació caldrà
prioritzar de l’1 al 7 les propostes presentades
(entenent la 1 com a més prioritària i la 7 com
a menys).

Tota aquesta informació la podreu ampliar al web de
l’ajuntament www.calonge.cat

tu tries!

On votem?

Oficina d’Atenció al Ciutadà
Pl. Concòrdia,7 a Calonge
Av. Catalunya, 26 a Sant Antoni
Horari d’obertura de 8.00 a 14.00
Podran votar majors de 16 anys
empadronats al municipi

Fase de retorn
Un cop realitzat el recompte es faran públics
els resultats i s’explicarà amb més detall el
projecte escollit.
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