PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021

De l'1 al 17 d'octubre totes les persones empadronades a Altafulla majors de 16 anys
podeu votar les propostes d'aquesta edició dels Pressupostos Participatius per una
inversió total de 50.000 €.
D'entre tots els que voteu sortejarem diferents premis: una bicicleta elèctrica,
abonaments a la piscina municipal, entrades a activitats culturals... ara és l'hora, a
votar!

1. Reduir ressalts a l'avinguda Marquès de Tamarit

Un dels trets característics del nostre poble són els 17 ressalts de Marquès de Tamarit.
Es proposa reduir l'alçada d'aquests ressalts sobretot a les sortides de les rotondes.
4.000 €

2. Posem bancs al Parc de Voramar

Posar uns 4 bancs més entre les palmeres mirant a mar al Parc de Voramar. Les
vistes són genials!
1.500 €
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3. Millorem l'accessibilitat de la platja

Les entrades de la platja no estan del tot adaptades per a persones amb mobilitat
reduïda. Fem una actuació per millorar-ne l'accessibilitat.
5.000 €

4. Impuls energia solar

Fer un estudi per saber quantes cases estarien disposades a comprar plaques solars a
Altafulla, per la creació de futures comunitats energètiques.
15.000 €

5. Lleure saludable pel jovent!

Creació d'un Esplai de lleure a Altafulla per a infants de 6 a 11 anys i joves de 12 a 17
anys. Un esplai es constitueix com o a traves d’una entitat sense afany de lucre, amb
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l’objectiu de crear un espai de lleure educatiu o educació́ no formal, per a facilitar eines
i recursos pel creixement saludable tant físic com psicològic, a infants i joves de 6 a 17
anys. Amb un projecte educatiu de centre, amb els objectius definits.
8.900 €

6. Millores en l'enllumenat

Millorar l'enllumenat del carrer Pont de Mar, entre l'estació i la Via Augusta, per una
major visibilitat i seguretat ciutadana.
5.000 €

7. Cuidem els gats d'Altafulla

Les voluntàries del grup de protecció dels gats d'Altafulla fa molts anys que tenen cura
dels nostres gats del carrer, uns 400 a Altafulla. Volem tenir una major cura dels gats
de carrer, amb una campanya de captura, esterilització i alimentació per tal de tenir
controlades les diferents colònies al poble i promoure l'adopció de cadells.
6.100 €
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8. Jardins amb plantes, arbustos i arbres autòctons

Proposem que a cada zona pública, a cada sòl municipal, en la mesura del possible, hi
hagués zona enjardinada, donant preferència a plantes, arbustos i arbres autòctons.
Deixant de plantar arbres, plantes i altres arbustos invasors.
7.000 €

9. Repensem la Plaça Catalunya

Redacció d'un projecte per donar vida a la Plaça Catalunya per canviar-ne els usos: un
espai amb més vegetació, un parc infantil...
15.000 €

10. Projecte 'Traiem les aules a l'exterior'

Ampliar el mobiliari del pati de la llar d'infants Francesc Blanch introduint-hi un seguit
de peces d’exterior segures destinades a millorar l’espai d’aquesta zona de joc.
3.000 €
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11. Pintar passos vianants a la Via Augusta

Per millorar la seguretat viària a la Via Augusta cal pintar nous passos de vianants.
1.500 €

12. Posem més bancs a la Ronda

La Ronda és un dels carrers més llargs d'Altafulla, i fa una bona pujada. Posem bancs
per poder descansar mentre fem camí!
2.500 €

13. Estudi de carrils bicicleta

Actualment a Altafulla els carrils per les bicicletes s'han fet sense tenir en compte una
planificació. Per això volem fer un estudi que organitzi els carrils bici per teixir una
xarxa amb sentit per tot el poble.
18.000 €
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14. Millora de parcs infantils

Canviar el terra del parc infantil de la plaça dels Vents per superfície neta (goma o
cautxú).
15.000 €

15. Millorar l'estat de la Plaça Nova

Millorar la imatge dels murs de la Plaça Nova, per exemple amb dibuixos artístics o
murals per millorar la imatge de la Vil·la Closa.
3.000 €

16. Protecció viària per a vianants

Per tal d’evitar caigudes no desitjades, reparar voreres i posar una barana al carrer
Alcalde Pijuan.
4.500 €
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17. Manteniment zones enjardinades

Disposar de zones verdes de salut, passeig, gaudi, entreteniment i joc a nivell familiar,
sobretot a la zona de Fassina
16.000 €

18. Millorar la seguretat dels visitants al mirador dels Munts

A uns 2 metres de finalitzar les escales del mirador dels Munts, hi ha un desnivell
perillós, i no hi ha cap aturador en cas de caiguda. Millorar la seguretat d'aquesta
zona.
2.500 €

19. Esmorteir el soroll del tren

Posar arbres, com podrien ser xiprers, davant de la via del tren (Carrer Fassina) per tal
d'esmorteir el soroll que produeix.
14.000 €
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20. Plantar arbres a la Ronda

A la Ronda d'Altafulla hi ha molt pocs arbres. Volem tenir uns carrers més verds, per
això proposem començar a plantar arbres en el tram de la Ronda que va del Carrer
Caid Ismail fins al Carrer Avellaners.
25.000 €

21. Posem ombra al parc del Patufet

El Parc del Patufet és una de les instal·lacions infantils amb més participació del poble,
però actualment no hi té cap tipus d'ombra. Per això proposem la instal·lació de
tendals per donar ombra al parc infantil.
20.000 €

22. Instal·lar més aparca bicicletes

Posar aparca bicis en forma de U invertida en diferents punts de la vila per tal de poder
moure's amb bici i estacionar-la de forma segura.
8.000 €
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23. Observatori astronòmic a Altafulla

Creació d'un observatori astronòmic a Altafulla per promoure la divulgació científica en
adults i infants.
30.000 €

24. Reducció de la velocitat dels vehicles als carrers Portalada i Gaià

Darrerament hi ha vehicles que circulen molt de pressa pels carrers Portalada i Gaià.
Proposem la instal·lació de bandes reductores de velocitat, així com de radars
pedagògics.
7500 €
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25. Fem un parc saludable a Hort de Pau

Fer un parc saludable al solar d'Hort de Pau entre els números 23-21 i el Camí Credos
des de la baixada del Camí Moreres.
8.000 €

26. Arranjament Hort del Senyor

Fer accessible l'espai posant en valor el patrimoni natural (arbres monumentals) i
històric (rentadors).
28.000 €

27. Lectura de matricules de vehicles

Instal·lació de lectors de matrícules a les entrades i sortides del poble per tal de
millorar la seguretat ciutadana i estudiar la mobilitat del municipi.
18.000 €
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