PROPOSTES PER PRIORITZAR
ACCESSIBILITAT

ESPAI PÚBLIC: PLACES, PARCS I JARDINS

 Adequar l’accessibilitat a la zona infantil del Parc 11 de setembre
 Canvi de la porta d’entrada a l’actual Biblioteca Pare Miquel
 Introduir jocs infantils adaptats per infants amb diversitat funcional als parcs
 Millorar accessibilitat a la piscina descoberta Baronda

 Adequació de l’espai dels Jardins de Ca n’Hospital
 Arreglar el paviment de la Plaça Constitució
 Banys públics al Parc de la Solidaritat
 Coberta no fixa a les pistes i espais de joc oberts a l’aire lliure al barri de La
Plana
 Habilitar pipicans i instal·lació de papereres amb bosses per als
excrements dels gossos
 Lavabos al Parc del Torrents
 Más áreas habilitadas para perros con CAMARAS (acceptada sense
càmeres)
 Millores al parc dels Torrents (entre la pista de bàsquet i la piscina)
 Ombra al parc infantil Pou d’en Felix que cobreixi la zona de joc
 Posar bancs més alts al Parc Pont d’en Felix per facilitar que la gent gran
pugui seure
 Renovació de l’arbrat
 Renovació del Parc del Mirador
 Trencadís a les parets de Plaça Catalunya

CULTURA
Bucs Musicals d'assaig
Compra de material audiovisual per la biblioteca Pare Miquel per poder
projectar pel·lícules
Fer de la plaça Catalunya un amfiteatre

EDUCACIÓ
Compra de material didàctic per a les classes d’idiomes de l’Espai Remolí
Parc educació vial infantil
Llibres de lectura fàcil per la Biblioteca Pare Miquel

EQUIPAMENTS
Actualitzem Les Moreres
Ampliació i diversificació de la zona d’oci de la Piscina
Insonoritzar les sales de l’Escola de música

ESPORTS
 Bikepark Esplugues
 Habilitació d’un camp de fútbol i/o bàsquet al Jardí d'Àngela Pagès
 Habilitar espacio de juego en la plaza Catalunya
 Introduir aparells de gimnàstica als Jardins de Pons i Termes
 Material deportivo para las clases de gimnasia de la gent gran
 Pista de tenis fixa de lliure accés al Parc dels Torrents
 Zona esportiva a la Plaça del Sol

MOBILITAT
 Adequació de les voreres del Pont que va de les Moreres a l’avinguda Lluís
Companys
 Adequació i millora dels pas elevat davant de l’Escola Isidre Martí
 Instal·lació de pilones a la rotonda entre Nestlé i la Masia
 Millora de la senyalització viària
 Millora de la visibilitat en els passos de vianants

SOSTENIBILITAT
Fer una xarxa de punts de recàrrega elèctrica
Plaques solars o fotovoltaica als equipaments públics
Reducció del soroll a l'entrada 13 de la Ronda de dalt
* El nom de les propostes correspon al que hi ha introduït al portal Esplugues Participa
per tal de facilitar la seva cerca

