Per un Nadal diferent
1. Proposem una fira de Nadal que englobi diferents activitats per a tots els públics i demanem material divers (casetes de fusta, tanques, lones i teles, llums, ...) per construir-la
a la plaça del poble.
2. Ens agradaria tenir la il•luminació pròpia de les carrosses
dels Reis per no haver-la de llogar. I lligat amb aquest àmbit
voldríem fer un canvi del vestuari (vestits de Reis i patges).

PRESSUPOST

12.000€

Pista d’skate al poble
M’agradaria una pista per skate, patins,
patinets, etc.

PRESSUPOST

20.000€

Racó musical infantil
Proposem la creació d’un racó musical al pati de l’escola El Menut i/o en un dels parcs del poble.

PRESSUPOST

VOTACIÓ de les 16 propostes finalistes
Presentació: Divendres 30 d’abril 18h al Casal

4.000€

Sonorització del camp de futbol
Subministrament i instal•lació d’un equip complet de sonorització per a la zona esportiva del camp de futbol. Compost per
un amplificador, vuit altaveus i un micròfon de sobretaula.

2021
Pressupostos
Participatius

La ciutadania
decideix la
inversió de
20.000€ dels
Pressupostos
Participatius

PRESSUPOST

QUI?

3.700€

Poden votar majors de 16 anys
empadronats al poble

Vestuaris pel Club Esportiu
Actualment al club conviuen un prebenjamí, un benjamí, un
aleví, un infantil i un quarta. Pel qual és difícil la gestió de la
comoditat dels jugadors. Seria necessari l’estudi de viabilitat
d’una nova edificació destinada a dos vestuaris més com a mínim. Per tal de poder albergar els equips actuals i els futurs.

PRESSUPOST

20.000€

ON?

decidim-smbalenya.diba.cat
OAC : dimarts 4 i dijous 6 de 10 a 13h i de 16 a 19h
Plaça de l’Església : dissabte 8 i diumenge 9 d’11 a 14h

Volum campanar de l’església
Comprar un aparell on es pugui regular el so de les campanades de l’església durant la matinada ja que no hi ha
diferència durant el dia i la nit. El so és molt alt a la matinada i afecta al descans d’alguns veïns del poble. Crec que és
una proposta per millorar la qualitat del descans dels veïns,
sobretot al estiu amb la calor, si dormim amb les finestres
obertes el descans es veu molt afectat.

Més informació a:
decidim-smbalenya.diba.cat
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PRESSUPOST

2.000€

QUAN?

Del 3 al 10 de maig

IMPORTANT!
A Es poden votar fins a 3 propostes diferents
Imprescindible per votar el DNI i la data de naixement

A

27/4/2021 21:06:02

Aire condicionat pel Centre de dia El Casal
Proposem muntar un bon sistema d’aire condicionat pel
Centre de dia El Casal ja que durant els mesos de calor hem
arribat als 30 graus dins de la sala i això no permet treballar
de manera adequada. Aquest sistema podria ajudar a assolir una bona temperatura ambient a la sala.

PRESSUPOST

20.000€

PRESSUPOST

1.700€

PRESSUPOST

20.000€

Cortines laterals pèrgola
La pèrgola col·locada a la zona de la terrassa del camp de
futbol va fantàsticament bé per l’aixopluc del sòl i de la pluja,
però seria recomanable la col·locació de cortines laterals per
tal d’evitar el fort corrent d’aire constant i a tothora de la zona
del camp.

PRESSUPOST

4.000€
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18.100€

M’agradaria que el parc del davant del Casal hi haguessin
gronxadors infantils. Crec que l’espai que hi ha és molt adequat, ja que és molt gran i els nens gaudeixen molt de la zona
verda. Estaria molt bé integrar-hi gronxadors de fusta o quelcom més adequat perquè considero que al poble li manquen
zones de joc infantil.

PRESSUPOST

15.000€

S’exposa la necessitat que els joves del poble puguin comptar amb algun espai de trobada i reunió. La proposta implica
l’adequació d’algun espai que pugui ser autogestionat pels
joves del poble definint normes de funcionament.

PRESSUPOST

10.000€

Millora del pati de l’escola Les Basseroles
Proposem modificar l’actual marge que connecta els 2 patis
i guanyar un nou espai de joc. Es proposa retirar la tanca de
fusta de la part superior, acondicionar el terreny i instal•lar-hi
els següents elements:
•
Joc d’equilibri amb pedres
•
Joc d’equilibri amb troncs
•
Joc de zig-zag
•
Espai de grimpada amb cordes
•
Tobogan doble de 4m de longitud
•
Tanca per protegir l’espai que separa amb la pista
•
Connexió d’ambdós patis amb ecotravesses

PRESSUPOST

19.300€

Millores a la xarxa de clavegueram

Equipaments esportius al poble
Considerant que al poble hi ha força mancances per la pràctica esportiva d’oci, proposem una pista municipal de pàdel.
Per tots els equipaments esportius (ara pista i camp), proposem s’inverteix-hi en un sistema d’empremta digital (o de
reconeixement) pels balenyencs per poder-ne fer ús (si cal,
dins d’horaris establerts).

PRESSUPOST

Local per a joves

Beure aigua de l’aixeta més saludable
Actualment la majoria de l’aigua que bevem al poble circula per tubs d’Uralita fetes d’amiant i ciment, un material
que pot representar un greu risc per la nostra salut perquè
les nombroses averies que tenim són per perforacions als
tubs. Per cuidar la salut de tots i evitar el consum d’aigua
embotellada, que perjudica el medi ambient, creiem que es
podrien iniciar les inversions per actualitzar un tram de la
xarxa de subministrament fins a 20.000 euros.

Subministrament i col•locació d’unes grades per a la millor
gestió i comoditat del públic assistent al camp de futbol.

Gronxadors per a nens davant del Casal

Armaris d’organització de material esportiu
Subministrament i col•locació d’armaris tipus taquilla amb
cos de melamina, amb portes i amb combinació de mòduls
per a la correcte col•locació i manteniment de l’ordre en el
material esportiu i roba que disposa el Club. Per tal de gestionar millor la seva neteja i conservació.

Grades públic camp de futbol

PRESSUPOST

20.000€

Al poble tenim un problema greu d’inundacions perquè
la xarxa de clavegueram no té prou capacitat per engolir
l’aigua en moments de pluges fortes i intenses, provocant
un risc d’inundacions a les cases i patis particulars. És proposa fer actuacions parcials que facilitin l’absorció d’aigua
(paviments permeables, trams enjardinats, recs per desviar
l’aigua, registres perforats, etc. ) amb les quals es frenaria
parcialment el risc d’inundacions.

PRESSUPOST

20.000€
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