PROPOSTES PER PRIORITZAR 2021

* El nom de les propostes correspon al que hi ha introduït al portal Esplugues Participa per tal de facilitar la seva cerca

ACCESSIBILITAT
• Arreglar carrer La Piscina
• Garantir l’accés segur dels vianants i ciclistes a la plaça Mireia, limitant l’accés de
vehicles de motor.
• Millora Carrer Andreu Amat
• Millora del pas inferior B23 entre els carrers Andreu Amat i Josep Puig i Cadafalch
• Millorar l’accessibilitat a la pista coberta Pou d’en Fèlix
• Reparar l’Avinguda La Miranda

ESPAI PÚBLIC: PARCS, PLACES I JARDINS
• Actualización de los Correcans/Pipicans
• Consolidació definitiva dels carrers exclusius per a vianants
• Estudi prospectiu de punts d’aigua per a establir la instal•lació dels prioritaris
• Fonts D'ESPLUGUES més saludables i aptes per a mascotes.
• Fonts i bancs més grans (longitud) als parcs
• Habilitació d’espais lúdics coberts a partir de carpes, evitant la socialització en
espais tancats
• Instal•lació de bancs a la zona del Pou d’en Fèlix
• Instal•lació de bancs amb sostre en diferents parcs
• Instalación de nuevos y substitución de muchos lacorques en los árboles del Barrio
de Can Vidalet
• Lavabos públics a 3 parcs d’Esplugues
• Millora de la Plaça Rovellat
• Millora del parc Pou d'en Fèlix
• Millores a la Plaça del Sol de La Plana
• Papereres per a excrements d’animals en tots els parcs i pipicans de la ciutat
• Peatonalizar 100% Ángel Guimerà y Jacint Verdaguer
• Refugis per a gats
• Vorera del carrer Severo Ochoa en mal estat

IL.LUMINACIÓ
• Estudi i millora de la il·luminació de punts foscos de la ciutat
• Millor aprofitament de la il.luminació dels carrers a la nit
• Millorar la il·luminació de l’aparcament públic del Pas del Sucre

SOSTENIBILITAT
• Horts urbans públics
• Plaques solars a edificis municipals
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Ampliar les voreres d’accés a les escoles
Aparcamientos para vehículos de movilidad personal (patinetes y bicicletas)
Aparcamientos Rambla Virgen de la Merced
Arranjament del C/Sant Mateu
Arranjament dels carrers Dr. Ferran i Dr.Gimeno
Arranjament i il•luminació del c/Josep Rodoreda
Augmentar km de carril per patinet
Carril bici a l’Avinguda Cornellà per calçada
Convertir el carrer Jacint Verdaguer en zona de vianants
Estudi i priorització de de l’ampliació de les voreres
Habilitació d’aparcaments per a patinets a equipaments públics
Mejorar el paso viandante del túnel de la Av. de Lluis Companys
Millora de la visibilitat dels passos de vianants
Millora de la zona de la Plaça de la Constitució
Millorar l’accessibilitat a 4 cruïlles de la ciutat
Pas elevat per millorar la seguretat entre el C/Josep Gras i l'Av.Hospitalet
Revisió i pintura dels passos de vianants
Senyalització del pas de vianants a la rambla del Carme

CULTURA
• Cercavila Infantil: fabricació de les rèpliques en petit dels Gegants d'Esplugues
• Compra d’audiollibres
• Edició de materials sonors i escrits per a la divulgació i preservació del patrimoni
cultural i musical d'Esplugues
• Escenari a la plaça Catalunya
• Llibres de Cultura Popular per la Biblioteca d'Esplugues

ESPORTS
• Compra de material per fer gimnàstica als locals de gent gran
• Instal•lació d’aparells de gimnàstica a l’aire lliure
• Parc de barres i ca•llistènia en 3 ubicacions
• Pista d’esports alternatius al futbol al parc dels Torrents
• Pista de futbol sala de ciment
• Renovació del material esportiu de les activitats de la gent gran

TECNOLOGIA
• Aplicació mòvil - Audioguia espais esplugues
• Compra d'ordinadors i tauletes per ús ciutadà
• Domòtica per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència
• Plataforma virtual dels comerços de la ciutat
• Punts de càrrega de dispositius mòbils

