
Ajuntament 
Montesquiu

Objectius

CON
SUL

TA
CIUTADANA

Ets part de Montesquiu,
decideix Montesquiu! VOTACIONS DE L'1 AL 8 DE JUNY

ACTUACIONS PER VALOR DE 73.550€



Presencialment.

- A l'Ajuntament de Montesquiu de 9:00h a 14:00h i els

dimarts també de 16:00h a 18:00h.

- Al mercat municipal el dimarts 1 de juny de 9:00h a

14:00h.

Digitalment a través de la nova aplicació mòbil de

Montesquiu. Caldrà registrar-se prèviament introduint

les dades personals. 

COM ES POT VOTAR?

QUI HI POT PARTICIPAR?
Qualsevol persona empadronada a Montesquiu major

de 16 anys.

FUNCIONAMENT

LA PREGUNTA

QUAN ES POT VOTAR?
De l'1 al 8 de juny. Es farà el recompte el dia 8 de juny a

les 18:30h en un acte públic a l'Ajuntament.

Cada persona podrà seleccionar fins a un màxim de

dues propostes.

Es duran a terme les propostes més votades fins a

esgotar el pressupost previst de 73.550€ (com a mínim

se'n realitzaran dues).

Cal portar DNI o NIE o Passaport

Quines de les següents actuacions,
prefereixes que es duguin a terme a
Montesquiu aquest any 2021?



  NOU PARC D'OCI  
A LA ZONA DE L'ANTIGA DEIXALLERIA

Millorar un dels espais més degradats del municipi, per convertir-lo en una àrea de lleure
agradable per jugar i passejar per a totes les edats.

Crear una nova zona d’oci on poder gaudir de l’entorn natural que ens envolta, en una de les
zones amb més densitat de població i menys equipaments del municipi.

PROPOSTA Nº1

Proposta 1
Consulta ciutadana

Ajuntament 
Montesquiu

Creació d’una plataforma
enjardinada d’accés 
al riu Ter, per gaudir de
l'aigua i poder tocar-la. 

Zona d’esbarjo per gossos
equipada amb material,
on puguin jugar i córrer
deslligats.

Espai de jocs amb
desnivells i elements
naturals on poder jugar i
experimentar.

OBJECTIUS



  NOU PARC D'OCI  
A LA ZONA DE L'ANTIGA DEIXALLERIA

PROPOSTA Nº1

Proposta 1
Consulta ciutadana

Ajuntament 
Montesquiu

La proposta es desenvolupa a la zona sud del municipi, coneguda
com “la deixalleria” pel seu ús en el passat. 

L’àrea és molt versàtil i pot combinar l’espai amb zones lúdiques i
altres de serveis, com la delimitació del pou de captació d’aigua
municipal i una nova zona de compostatge per  tractar la resta
vegetal que es genera al municipi per tal de poder-la reutilitzar en
horts i jardins.

La proximitat amb el riu Ter, fa que la zona sigui ideal per a
realitzar-hi un parc d'activitats que conecti a petits i grans amb el
nostre entorn més pròxim, el riu i la natura.  

L’estudi inicial, preveu una inversió aproximada de
35.000€-40.000€ 

ÀMBIT D'ACTUACIÓ



EL NOU PASSEIG DEL TER

Proposta 2
Consulta ciutadana

L'objectiu és crear un espai de vianants agradable per passejar que connecti les dues grans
zones verdes del municipi, la Font d’en Nando i l'esplanada de la “Deixalleria”.

Dissenyar un recorregut natural i històric, on poder aprendre sobre la fauna i la flora del nostre
entorn i conèixer com era la realitat històrica de Montesquiu anys enrere.

Creació de zones verdes
amb arbres i zones de
repòs.

Pintures murals o
fotografies històriques en
els murs degradats per
millorar-ne la imatge.

Panells informatius amb
informació de la flora i
fauna de l'entorn.

PROPOSTA Nº2

Ajuntament 
Montesquiu

OBJECTIUS



EL NOU PASSEIG DEL TER
PROPOSTA Nº2

Proposta 2
Consulta ciutadana

Ajuntament 
Montesquiu

La proposta es desenvolupa entre el pont del castell i els
safaretjos; connectant l'escala del pont que pròximament realitzarà
la Diputació i l’espai dels safaretjos que es realitzarà dins del
projecte de reforma de la Plaça de la República.

Aquesta actuació es preveu com una primera fase d’una actuació
més amplia, que preveu connectar en un futur els dos extrems del
municipi per així crear un recorregut ideal per passejar i gaudir de
l'entorn.

Durant tot el recorregut, es combinaran les zones de repòs amb
bancs, amb d'altres enjardinades amb vegetació, per poder gaudir
d'espais d'ombra i il·luminats durant la nit. 

L’estudi inicial, preveu una inversió aproximada de
35.000€-40.000€ 

ÀMBIT D'ACTUACIÓ



SKATE PARC
PROPOSTA Nº3

Proposta 3
Consulta ciutadana

Una zona d'esbarjo on 
 poder practicar l'esport
de l'skate. 

Amb zones dissenyades
per patinar amb patins o
patinets.

Ajuntament 
Montesquiu

Creació de diverses pistes  
amb diferents traçats i
nivells de dificultat.

OBJECTIUS
L’objectiu de l’actuació, és reformar la pista d’esports de la font d’en Nando, possibilitant la
pràctica d’un esport que no es pot realitzar actualment al municipi.

Aquest skate parc es preveu com una zona on joves i infants puguin gaudir de l’equipament
amb skate, patinets i bicicletes, aprofitant el paviment de formigó existent i reparant-ne les
zones malmeses.

Es preveu una inversió aproximada entre 35.000€ - 40.000€



ADEQUACIÓ PAVELLÓ
PROPOSTA Nº4

Proposta 4
Consulta ciutadana

Ampliació del rocòdrom
amb una nova zona més
alta per poder  escalar
amb cordes. 

Adequació d’un petit espai
com a gimnàs interior,
amb material i diferents
màquines.

Ajuntament 
Montesquiu

Nous vestidors per
permetre als diferents
equips canviar-se
simultàniament. 

OBJECTIUS
Adequar el pavelló per poder-hi practicar més disciplines esportives i alhora, crear una zona
amb dos vestidors més per permetre als equips canviar-se alhora.

Aquests objectius es complementen amb l’adequació del bar del pavelló, que ja s’està
preparant actualment. L'obertura del bar permetrà  poder gestionar i controlar el 
 funcionament del pavelló i donarà servei, en horaris concrets, a tot el públic en general.

Es preveu una inversió aproximada entre 22.000€ i 28.000€ 



COL·LOCACIÓ DE LLUMS LED
PROPOSTA Nº5

Proposta 5
Consulta ciutadana

Per una millor il·luminació
de les vies públiques.

Reducció de la despesa
energètica municipal.

Ajuntament 
Montesquiu

Utilització de llumeneres
LED en substitució de les
que no utilitzen aquest
sistema.

OBJECTIUS
L'espai urbanístic de la vila té com a factor de convivència la salut ambiental. És important, per
tant, tenir un sistema d'enllumenat que respecti l'entorn i eviti la contaminació lumínica. Amb
aquest sistema LED es reduirà la despesa energètica i permetrà als ciutadans veure i conviure
en l'entorn nocturn del poble d'una forma més saludable.

L'estalvi energètic que representarà l'ús de llums LED, permetrà destinar-lo a altres accions o
despeses del municipi.

Es preveu una inversió aproximada entre 17.000€ - 22.000€



Proposta 6
Consulta ciutadana

Facilitar a totes les
persones que puguin
desplaçar-se per la  vila
sense entrebancs. 

Ajuntament 
Montesquiu

Garantir que tots els
espais públics estiguin
lliures de barreres
arquitectòniques. 

OBJECTIUS

Es proposa reduir totes les barreres arquitectòniques detectades i així donar l'opció d'avançar a
aquest any la inversió prevista en el Pla d'Actuació Municipal, que ja preveu anar reduint  les
barreres en els pròxims anys.

Es preveu una inversió aproximada entre 17.000€ i 22.000€ 

ELIMINACIÓ DE BARRERES  

PROPOSTA Nº6
 

ARQUITECTÒNIQUES

Des de cotxets,
caminadors, cadires de
rodes, crosses....



HISTÒRICA ALS SAFARETJOS

Proposta 7
Consulta ciutadana

Espai  amb diferents
panells explicatius de la
història de Montesquiu.  

Panells tàctils amb
informació del municipi i
l’entorn.

Ajuntament 
Montesquiu

Creació de rutes
turístiques històriques i
naturals amb inici en
aquest centre.  

OBJECTIUS
Crear un centre d’interpretació històrica, en un dels edificis més emblemàtics del municipi,
l’edifici “dels safaretjos”. Aquest centre reuniria les funcions de divulgació històrica i alhora
esdevindria un centre d’informació turística per donar a conèixer el nostre patrimoni cultural i
històric, tant per a persones visitants com locals. 

Es preveu com a element vertebrador del turisme local i com a element que complementi les
obres de la plaça de la República ja previstes per finalitzar l’any 2022.

Es preveu una inversió aproximada entre 12.000€ i 18.000€ 

CENTRE D'INTERPRETACIÓ 

PROPOSTA Nº7
 



SUBSTITUCIÓ CLOR PISCINES 

PROPOSTA Nº8
 

Proposta 8
Consulta ciutadana

Benefici en la salut dels
banyistes, evitant també
irritacions  i picors als ulls i
sequedat de la pell.

Eliminació dels productes
químics i tòxics amb què
es tracten les piscines.

Ajuntament 
Montesquiu

Obtenció d'una aigua més
saludable i per tant de
major qualitat eliminant el
clor químic.

OBJECTIUS
La cloració salina és un sistema que desinfecta l'aigua de la piscina sense necessitat d'utilitzar
productes químics; per mitjà d'una reacció d'electròlisis produïda gràcies a una concentració de
sal comuna a l'aigua de la piscina. 

Es proposa la cloració salina com a solució respectuosa amb la salut de les persones i amb el
medi ambient a més d'oferir grans avantatges de manteniment en una piscina pública.

Es preveu una inversió aproximada entre 12.000€ i 18.000€ 

PER ELECTRÒLISIS SALINA

https://www.bspool.eu/cloracion-salina/

