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ACTUALITAT

FIGUERES

Els 23 projectes del pressupost participat
triats pels veïns entren en la fase d’execució
El regidor Francesc Cruanyes, acompanyat de tres tècnics, ha convocat els veïns per detallar-los les actuacions programades
MAIRENA RIVAS FIGUERES

Els  projectes de millora a la
ciutat de Figueres, que han sorgit
de la votació popular a través dels
pressupostos participats, han entrat en la fase executiva. Això vol
dir, segons el tinent d’alcalde de
Participació Ciutadana, Francesc
Cruanyes, que totes aquelles actuacions encarregades a la brigada municipal estaran acabades
abans de final d’any i que aquelles
altres que requereixen la redacció
d’un projecte i un procés de licitació estaran adjudicades també
abans que acabi el . Les 
propostes s’han repartit una partida de . euros del capítol
d’inversions del pressupost municipal. El pessic més important,
. euros, és per als treballs
d’adequació i millora de la plaça
de l’Estació.
Francesc Cruanyes, acompanyat dels tècnics Jordi Cabot, Ramon Serra i Mireia Vehí, va convocar reunions veïnals, aquesta
última setmana, per presentar els
detalls de les propostes, “en ho-
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nor a la transparència”, va anotar.
Jordi Cabot, com a director de
Serveis Urbans, va dir que el ventall d’iniciatives que es tiren endavant s’adeqüen a les necessitats de cada zona de Figueres,
amb unes característiques i unes
envergadures diferents.
El monument a Lluís Companys
El tinent d’alcalde i els tècnics van
fer una selecció de projectes,
amb motiu de les tres trobades a
la Sala de Plens, per ampliar la informació que consta en uns díptics editats per a l’ocasió. Van
aprofundir, per exemple, a part
de les actuacions que destaquem
en el quadre inferior, en el projecte de “dignificació” al monument
a Lluís Companys, al barri dels
Cendrassos, amb un pressupost
participat de . euros.
“Renovarem els panots que estan malmesos a l’entorn del monument; tot el volt del monument serà de sauló, i adaptarem
els passos de vianants d’aquest
entorn. A més, col·locarem una
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Actuacions de millora en marxa
PROJECTE

EUROS

Millora senyalització turística (centre)

25.000

Adequar plaça Joan Tutau

55.000

Millorar espai de la muralla pl. Patates

5.000

Crear un camí verd (Ronda Sud)

30.000

Adequar la plaça de l’Estació

65.000

Vial de vianants il·luminat a Vilatenim

35.000

Millorar entorn monument Companys

45.000

Jocs infantils a la plaça de la Música

10.000

Millorar correcan Parc de les Aigües

10.000

Adequar esplanada castell Sant Ferran 20.000
Adequar vial d’accés a Serra Floreta

20.000

Reduir vorera del carrer Portlligat

10.000

Parc a la plaça dels carrers Pení i Albera 40.000
Evitar abocaments a la riera Galligans 30.000
Millora senyalització entorn estació AVE 30.000

Mireia Vehí, Ramon Serran, Francesc Cruanyes i Jordi Cabot.

columna perquè el monument
estigui ben il·luminat”, va explicar, d’una forma molt il·lustrativa, Jordi Cabot.
Un altre dels projectes que van
despertar l’interès dels veïns va
ser la millora prevista al parc de
les Aigües, on es destinen .

euros per millorar la il·luminació,
renovar el mobiliari del correcà i
repintar la senyalització de tots
els carrils bici de l’entorn. “L’actuació també inclou traslladar la
pista de petanca, que està força
degradada, fora de l’àmbit del
correcà”, va indicar Jordi Cabot.
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Arranjar zona d’accés a l’Hospital

40.000

Carrils bici a l’Olivar Gran

60.000

Millora accés des d’Olivar Gran a Vilafant 5.000
Enjardinar passeig Fages de Climent

30.000

Millores plaça Creu de la Mà

45.000

Millores als Jardins Enric Morera

45.000

Paviment i asfalt al c/ Nou de Vilatenim 50.000
Millores a Vilatenim i Marca de l’Ham

40.000

Font: Ajuntament de Figueres
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PLAÇA DE L’ESTACIÓ

PLAÇA JOAN TUTAU

JARDÍ ENRIC MORERA

El parc infantil
es canvia de lloc

Plantació d’una línia
d’arbrat i il·luminació

Una solució a la
degradació de l’espai

Un dels canvis més visibles que
s’apreciaran a la plaça de l’Estació
un cop s’hagi fet la intervenció de
millora serà la creació d’un espai
obert en el lloc on actualment hi ha
els jocs infantils. Aquest parc tindrà
una nova ubicació, més gran i amb
més elements de joc, a la zona verda
del carrer Joan Arderiu. El projecte
inclou, a més, pavimentar amb sauló
compactat el camí per on podran
passar els vianants, i aquest mateix
material vorejarà la font. “L’actuació
també preveu refer la corona de
pedra de la font i crear un volt de
llamborda al seu voltant”, va assenyalar Jordi Cabot, el qual també va
destacar com d’important és poder
executar voreres de pas segur adaptades a l’entorn de la plaça de l’Estació. La font de beure es canvia de
lloc, es renovarà la jardineria i se
substituirà l’actual mobiliari urbà
per nous bancs i noves papereres.
Un veí va suggerir que s’hauria de
retornar a la plaça de l’Estació una
escultura de Frederic Marès. M. R.

La plaça Joan Tutau és, segons
Jordi Cabot, un espai “amb molta
vida” que requereix una “dignificació”. El projecte que es proposa va
lligat a una millora dels carrers Cadaqués i Pere Seràs. “Hem previst
fer una plantació d’una línia d’arbrat
per fer més amable el passeig i
també traslladarem la font al centre
de la plaça”, exposava el director de
Serveis Urbans al grup de veïns
d’aquesta zona que van assistir a la
reunió convocada per l’Ajuntament.
Quan els va comentar que es faria
una renovació del mobiliari urbà de
la plaça, alguns d’ells van demanar-li
no només que els bancs siguin nous
sinó que es desplacin a uns metres
dels blocs de pisos. “A les nits, la
gent que es queda fins tard a la
plaça fa molt soroll i no ens deixa
descansar”, va comentar un veí.
Cabot i Cruanyes van estar d’acord a
recol·locar aquest mobiliari per satisfer la petició veïnal. En el projecte,
també es proposa il·luminar l’interior del porxo de la plaça. M. R.

El director de Serveis Urbans va
presentar els Jardins Enric Morera
com un espai que ha quedat antic i
que presenta un desgast accentuat a
causa de l’excés d’ús. L’actuació prevista en aquest pulmó verd de Figueres és més aviat una solució a
l’embrutiment, a les dificultats de
l’accessibilitat per a persones amb
mobilitat reduïda i a la deixadesa
dels propietaris de gossos que hi
abandonen excrements. Per salvar
aquestes dificultats, s’ha proposat
eliminar desnivells i graons per accedir i per moure’s amb comoditat pels
jardins, si bé l’escalinata es mantindrà tal com és. “Hem plantejat, a
més, consolidar els vials interiors,
definint molt bé per on volem que
passi la gent i per on no, perquè hi
ha zones a les quals no han d’accedir
ni persones ni gossos”, va manifestar Jordi Cabot. En aquest sentit, els
camins interiors estaran coberts
amb sauló compactat, es canalitzaran les aigües pluvials i s’evitarà la
formació de bassals quan plou. M. R.

