23 PROJECTES DE MILLORA ELEGITS PELS CIUTADANS
ZONA 1 Centre.

ZONA 5 Oest.

1. Millorar la senyalització turística i informativa del centre, tant per a vianants com per a vehicles.

14. Realitzar actuacions per evitar els abocaments incívics a la riera Galligans.

Vots: 128. Cost previst: 25.000 €

Vots: 115. Cost previst: 30.000 €

2. Adequar i millorar la plaça Joan Tutau: pavimentar-la, traslladar-ne la font, renovar-ne l'arbrat i

15. Millorar la senyalització turística i informativa d'entrada i sortida de l'estació de l'AVE.

millorar-ne la il·luminació. Vots: 111. Cost previst: 55.000 €

Vots: 108. Cost previst: 30.000 €

3. Millorar l'espai de les restes arqueològiques de la muralla de la plaça de les Patates.

16. Arranjar la zona d'accés a l'Hospital: millorar i adequar l'accessibilitat de la cruïlla entre la

Vots: 81. Cost previst: 5.000 €

ronda del Rector Arolas i l'avinguda Olímpia. Vots: 102. Cost previst: 40.000 €

Inversió prevista total: 85.000€

Inversió prevista total: 100.000€

ZONA 2

Plaça de l’Estació / Ronda Sud.

4. Crear un camí verd (per a vianants i bicicletes) entre la plaça del Cementiri i la rotonda de la Ronda

ZONA 6 Poble Nou / Turó Baix / Olivar Gran.
17. Carrils bici de l'Olivar Gran: millorar la continuïtat entre els diferents carrils bici existents i

Sud amb la carretera d'El Far d'Empordà. Vots: 229. Cost previst: 30.000 €

adequar el ferm en els trams laterals del canal. Vots: 146. Cost previst: 60.000 €

5. Adequar i millorar la plaça de l'Estació: millorar l'entorn dels jocs infantils, traslladar la font i

18. Asfaltar el tram d'accés des de l'Olivar Gran cap a Vilafant. Vots: 129. Cost previst: 5.000 €

pavimentar-ne l'entorn i renovar la jardineria i el mobiliari urbà. Vots: 205. Cost previst: 65.000 €

19. Enjardinar el passeig del carrer Carles Fages de Climent. Vots: 40. Cost previst: 30.000 €

Inversió prevista total: 95.000€

Inversió prevista total: 95.000€

ZONA 3 Cendrassos / Eixample.

ZONA 7

Creu de la Mà / Correus / Rally Sud.

6. Habilitar un vial de vianants protegit al carrer Cabanes i al camí Vell de Vilatenim i millorar-ne la

20. Plaça de la Creu de la Mà: millorar-ne el paviment i l'accessibilitat, enjardinar-la i renovar el

il·luminació. Vots: 169. Cost previst: 35.000 €

mobiliari urbà. Vots: 165. Cost previst: 45.000 €

7. Millorar l'entorn de l'espai del monument a Lluís Companys. Vots: 89. Cost previst: 45.000 €

21. Jardins Enric Morera: millorar-ne l'accessibilitat i la il·luminació, pavimentar els camins i renovar

8. Plaça de la Música: dotar la zona de jocs infantils amb dues cistelles de minibàsquet i dues taules

els embornals, la jardineria i el mobiliari urbà. Vots: 165. Cost previst: 45.000 €

de tenis taula antivandàliques. Vots: 59. Cost previst: 10.000 €

Inversió prevista total: 90.000€

Inversió prevista total: 90.000€

ZONA 8 Marca de l’Ham / Vilatenim.
ZONA 4 Av. Marignane / Serra Floreta / Horta Capallera.

22. Carrer Nou de Vilatenim: pavimentar el voral i asfaltar la calçada des del carrer de l'Església ﬁns al

9. Parc de les Aigües: millorar la il·luminació, renovar el mobiliari del correcan i repintar la

carrer Pla de Marquès. Vots: 104. Cost previst: 50.000 €

senyalització de tots els carrils bici de l'entorn. Vots: 167. Cost previst: 10.000 €

23. Carrer de les Granolles: reforçar la senyalització i executar una plataforma per pas de vianants.

10. Adequar l'esplanada d'aparcament del Castell de Sant Ferran. Vots: 142. Cost previst: 20.000 €

Executar una esquena d'ase al camí Vell de Vilatenim. Adequar el pas entre els carrers Moragues i de

11. Accés a Serra Floreta: adequar el vial d'incorporació a Serra Floreta des de l'avinguda

la Closa Rasa. Vots: 77. Cost previst: 40.000 €

Salvador Dalí i millorar la il·luminació del carrer paral·lel a l'avinguda. Vots: 68. Cost previst: 20.000 €

Inversió prevista total: 90.000€

12. Reduir l'amplada de la vorera de la cruïlla del carrer Portlligat. Vots: 39. Cost previst: 10.000 €
13. Parc infantil de la placeta entre els carrers Pení i Albera: adequar-ne l'accés, instal·lar-hi una font i
millorar el mobiliari urbà i els paviments. Vots: 36. Cost previst: 40.000 €
Inversió prevista total: 100.000€

El primer procés de Pressupostos Participats de la història de Figueres ha conclòs
la fase decisiva. Entre la selecció de les propostes i la seva execució, el vot directe,
la tria. Això és, novament, atorgar l'última paraula a tots els ﬁguerencs i les
ﬁguerenques mitjançant el vot (personal, secret, intransferible). Ara només resta
veure els projectes fets realitat.
Vora cinc-cents veïns i veïnes s'han sentit cridats a decidir. No és una xifra
menyspreable, no és per tirar coets. Tornem a reiterar que ha estat la primera
experiència d'aquesta naturalesa i tornem a apel·lar a la coresponsabilitat. Tots
n'hem d'aprendre i corregir allò millorable, tots hem d'adquirir el compromís
d'assolir una mobilització superior.
Consideració a banda mereix l'anàlisi dels projectes guanyadors. El sistema
permetia triar entre aquelles propostes sorgides del propi barri sense
desentendre's de la resta. I aquí ha saltat la sorpresa. Més enllà d'aquells projectes
particulars, circumscrits a un determinat carrer, els ﬁguerencs i les ﬁguerenques
han votat decididament projectes de ciutat, que ens beneﬁcien a tots.
Potser això condicionarà les apostes futures. Des de la regidoria de Participació
Ciutadana vetllarem per la dinamització del procés, per assegurar la
proporcionalitat i per garantir la transparència.
Francesc Cruanyes i Zafra
Primer Tinent d'Alcalde
Regidor de Participació Ciutadana

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2017
PROJECTES ELEGITS
www.fesﬁgueres.cat
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.
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1. Senyalització turística del centre.

2. Plaça Joan Tutau.

3. Muralla de la plaça de les Patates. 4. Camí verd per a vianants i bicicletes. 5. Plaça de l'Estació.

7. Monument a Lluís Companys.

8. Plaça de la Música.

9. Parc de les Aigües.

13. Parc infantil entre els carrers
Pení i Albera.

14. Abocaments incívics a
la riera Galligans.

15. Senyalització turística

19. Passeig del carrer Carles
Fages de Climent.

20. Plaça de la Creu de la Mà.

10. Esplanada d'aparcament del
Castell de Sant Ferran.

11. Accés a Serra Floreta.

de l'estació de l'AVE.

16. Zona d'accés a l'Hospital.

17. Carrils bici de l'Olivar Gran.

21. Jardins Enric Morera.

22. Carrer Nou de Vilatenim.

23. Carrer de les Granolles.

6. Vial de vianants al carrer Cabanes.

12. Cruïlla del carrer Portlligat.

18. Accés des de l'Olivar Gran
cap a Vilafant.

www.fesﬁgueres.cat

