
    

Podran votar totes les persones majors de 16 anys 
empadronades a Tona. 

Cada persona podrà votar:

QUI POT VOTAR?

COM ES POT VOTAR?

participa311-tona.diba.cat

Es poden consultar totes les propostes i votar a: 

Telemàticament: a través de la plataforma de 
participació participa311-tona.diba.cat

Presencialment: a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), 
situada al primer pis de l’ajuntament de Tona.  

També es podrà votar en punts de votació presencials 
en el municipi (s’informarà a través dels canals de 
comunicació municipals).

Fins a un màxim de 3 propostes del llistat de 
propostes petites (fins a 10.000 €).

I fins a un màxim de 3 propostes del llistat de 
propostes mitjanes-grans (de 10.001 € a 40.000 €).

LA RUTA

       

        

      

  

  

DELS PARTICIPATIUS  

Ruta de presentació
de les propostes

dels Pressupostos
Participatius 2022

Diumenge 20
de novembre,

 11 del matí

Final a l’Espai
Muriel Casals

amb un bon vermut!

Inici al parc
de les

4 Estacions 11.00h

12.30h

Els pressupostos 
són a les teves mans  
Benvolgudes tonenques i tonencs,

En aquest díptic que teniu a les mans us expliquem la fase 
de votació dels Pressupostos Participatius 2022. 

Aquesta votació serà l’última que es realitzarà durant 
aquest mandat. Al llarg d’aquests anys s’han impulsat tres 
edicions de Pressupostos Participatius que han provocat 
la participació activa de la ciutadania tonenca. A més, han 
fet possible la realització de, fins al moment, 13 propostes 
guanyadores i 150.000 € invertits per a millorar el poble. 

Volem acabar aquestes ratlles agraint a tothom qui ho 
ha fet possible (especialment a les persones i entitats 
que han fet propostes, i a la comissió de participació 
ciutadana) i fent una  crida a la participació massiva en 
aquesta votació.

Participa! Els pressupostos són a les teves mans. 

Equip d’Alcaldia

Equip de regidoria de Participació 



    

Votació de les propostes finalistes
Del 21 de novembre al 

19 de desembre de 2022

ÉS A LES
TEVES MANS



Realitzar millores en l’aparcament de vehicles 
del polígon Goules

Realitzar millores a l’aparcament del polígon industrial 
Goules. La proposta inclou: construcció d’un gual d’entrada 
i sortida de vehicles, senyalització i pintura vial de l’entrada 
de vehicles, i actuacions d’il·luminació amb columnes i 
lluminàries tipus LED.

Pressupost: 18.200 €

Millora de les instal·lacions de bàsquet dels parcs 
del Gelec i de Joan Prat

Realitzar actuacions de millora. La proposta inclou la 
pavimentació de la superfície i la instal·lació d’una cistella 
antivandàlica al parc del Gelec, i pavimentació de la 
superfície i col·locació d’una xarxa de cable antivandàlica al 
parc de Joan Prat. 
Pressupost: 15.400 €

Adequació d’un terç de la superfície de l’antic 
camp de futbol de la Suïssa

Adequar el 30% de la superfície de l’antic camp de futbol 
(uns 2.000 m²) per tal que es pugui utilitzar com a espai 
públic. La proposta inclou l’arranjament del terreny, la 
col·locació de nova porta d’accés per a vehicles i vianants 
i il·luminació.

Pressupost: 39.600 €

                   Actuacions puntuals per millorar l’accessibilitat               
                   inclusiva d’alguns espais públics 

Realitzar actuacions puntuals de senyalització i pintura per 
millorar l’accessibilitat inclusiva en alguns espais públics, 
a definir amb la redacció d’un projecte, i execució de les 
actuacions. 

Pressupost: 40.000 €

         Instal·lació de plaques solars per a autoconsum
        compartit a l’Espai Muriel Casals

Instal·lar i muntar una instal·lació d’autoconsum compartit 
amb abocament d’excedents a la xarxa d’una potència de 30 
kW a la coberta de l’edifici de l’Espai Muriel Casals.

Pressupost: 40.000 €

Creació d’un festival jove 

Crear un festival d’un dia de durada, on joves i no tan joves, 
puguin gaudir de la riquesa que ofereix el teixit cultural i 
comercial del territori, apropant petites marques de moda, 
música i gastronomia.  

Pressupost: 40.000 €

           Trasllat i col·locació a Tona de l’escultura de  
Minerva de Salvador Gurri

Traslladar des de Barcelona i col·locar l’escultura de Minerva, 
obra de Salvador Gurri, nascut a Tona. La proposta inclou 
treballs de consolidació i neteja per part de professionals 
especialitzats, trasllat especialitzat de la peça de grans 
mides i pes, ancoratge en el paisatge urbà i assegurança.

Pressupost: 35.000 €

Creació d’horts comunitaris municipals

Habilitar espais públics per a horts comunitaris aplicant 
un mètode de cultiu d’horticultura ecològica. La proposta 
inclou el condicionament de l’espai, eines, formació i 
seguiment tècnic, protocol d’ús i de normes.

Pressupost: 12.000 €

Propostes 
mitjanes i grans
(De 10.001 a 40.000€)

Adquisició de dues carpes per activitats 
exteriors

Adquirir dues carpes de dimensions 8 x 16 m per a realitzar 
activitats i actes populars a espais exteriors del municipi.

Pressupost: 11.000 €

Adaptació de guals a passos de vianants per 
garantir l’accessibilitat

Adaptar els guals dels passos de vianants situats als 
següents carrers: carrer Nou cruïlla amb Pompeu Fabra, 
carrer Fontordera cruïlla amb Balenyà, i carrer Fontordera 
cruïlla amb Pompeu Fabra.

Pressupost: 40.000 €

Construcció d’una pèrgola per reduir l’efecte illa 
de calor 

Construir una pèrgola d’uns 80 m² que faci la funció de 
refugi climàtic a la plaça de l’Hostal, per tal que a l’estiu faci 
ombra i a l’hivern deixi passar el sol. 

Pressupost: 40.000 €



  Pintar un mural en una façana

Realització de tallers i activitats inclusives i 
intergeneracionals

Realització de tallers i activitats inclusives i 
intergeneracionals, i creació d’un grup de treball per a la 
seva organització i gestió.

Pressupost: 4.200 €

                        Realització de jornades d’art mural

Celebrar  tallers i activitats formatives d’art mural, conduïts 
per persones expertes i artistes, i la seva reproducció sobre 
parets i murs de parcs. 

Pressupost: 10.000 €

Creació d’una bèstia de foc acompanyada de 
llegenda popular tonenca

Construcció d’un element d’imatgeria festiva local i la 
creació d’un relat, llegenda o conte, que es trasllada a la 
ciutadania per a la seva incorporació en l’imaginari festiu 
i lúdic de Tona. 

Pressupost: 8.800  €

Creació d’un premi literari extraordinari 
“Els  Gegants de Tona”

       Adequació com a parc urbà de la zona verda
       situada a la cruïlla del passeig de la Suïssa i el        

                    carrer de Lurdes 

Arranjament de la zona verda situada a la cruïlla dels carrers 
de Lourdes i passeig de la Suïssa, col·locació de bancs, 
papereres i una font, i donar-li el nom de parc de Maria-
Mercè Marçal. 

Pressupost: 6.000 €

    Lliurament de vals d’aparcament gratuït a TPCIS   
   per afavorir l’activitat comercial  

Entrega de vals o targetes tipus rasca que permetin 
estacionar gratuïtament a la zona blava del municipi durant 
30 minuts per tal d’afavorir l’activitat comercial.

Pressupost: 2.000 €

Construir un pas de vianants de ressalt al carrer d’Antoni 
Figueras núm. 1, com a element reductor de la velocitat i de 
millora de la seguretat viària.

Pressupost: 10.000 €

    Realització d’un estudi sobre el model d’habitatge
   cooperatiu

Realització de sessions informatives sobre el model 
d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i tallers formatius 
sobre els elements característics del model, així com les 
claus per al desenvolupament d’un possible futur projecte.

Pressupost: 3.000 €

      Dinamització i impuls de la transició energètica i les 
comunitats energètiques

Realitzar un cicle de xerrades i una campanya de comunicació 
per conscienciar a la ciutadania sobre la transició energètica 
i les comunitats energètiques amb una jornada final festiva.

Pressupost: 4.000 €

   

Senyalitzar edificis o elements que han de ser recordats per 
la seva singularitat històrica o per la seva vinculació amb 
personatges reconeguts i/o populars. 

Pressupost: 10.000 €

            

Iniciar un cicle de jazz en un espai trimestral, com se solen 
desenvolupar els cicles, a la sala La Canal.

Pressupost: 10.000 €

Propostes petites (fins a 10.000€)

Millora del pipicà del carrer de Josep Ventura

Construcció d’un pas de vianants elevat al 
carrer d’Antoni Figueras

Creació d’un cicle de jazz

Recuperació dels noms de cases 
del poble amb història

Pintar un mural en una façana del poble amb la temàtica 
sobre els drets humans.  

Pressupost: 8.000 €

Crear un premi literari extraordinari vinculat a l’efemèride 
dels 40 anys dels Gegants de Tona i publicació de les 
obres guardonades.

Pressupost: 3.700 €

Realitzar actuacions de millora de l’estat actual del pipicà 
consistent en: col·locació de bancs, dispensador de bosses i 
una font.  

Pressupost: 5.000 €


