
ACCESSIBILITAT
• Solucionar el desnivell i la perillositat en l’accés a la Baronda i el 

c/ Rovellat

• Ascensor d’accés al Parc dels Torrents des del Pont Nou 

• Adaptació de semàfors a les persones invidents

• Millora accessibilitat biblioteca Pare Miquel

• Col·locació d’un ascensor a la Plaça de la Bòbila

• Rehabilitar el terra de l’entrada de la Fundació Aproseat per a 

persones amb discapacitat  

• Adaptació escenari Robert Brillas per a persones amb dificultats 

de mobilitat

• Modificar el paviment de l’entrada a la piscina del Parc dels 

Torrents

• Millorar l’accessibilitat a la Plaça de les Moreres

IL.LUMINACIÓ
• Il·luminació en punts foscos d'Esplugues

• Il·luminació a les escales del Parc dels Torrents

• Llum a les pistes de basquet al parc de la Solidaritat

CULTURA
• Transformació de la font de la Plaça Catalunya en un 

escenari

• Equip de cinefòrum

• Habilitació d’espais per a la creació d’Art urbà

• Llibres de lectura fàcil a la Biblioteca

• Actualització equipament'Escola de Ceràmica d'Esplugues. 

Mantinguem viva la  tradició ceramista!

• Millora de la infraestructura i el mobiliari del Casal del Gall

ESPAI PÚBLIC: PARCS, PLACES I JARDINS
• Habilitar lavabos públics a parcs o places

• Millorar la zona del llac del Parc dels Torrents

• Ombra parc Gaspar fabregas-josep argemi

• Canvi d’arbres al c/ Josep Cervera

• Substituir la font del parc Pou d’en Fèlix

• Equipar els parcs amb papereres

• Posar més espais verds a la ciutat

• Tractament antimosquits parc Robert Brillas

• Bancs al cementiri

• Mejora del suelo y arbrado de zona la Bóbila

• Millorar el Parc dels Torrents

• Retirar la pista de petanca de la Plaça del Sol

• Més papereres amb cendres per cigarretes

• Més i millors fonts d’aigua públiques

• Més bancs per seure al municipi d’Esplugues

• Replantar el C/de Juli Culebres amb arbres o arbustos

• Cartells informatius de civisme per recordar la sanció per no recollir 

les defecacions dels gossos

• Parc infantil d´educació viaria

• Ampliar els espais recreatius familiars d’Esplugues

• Mural de jocs i col·locació d'ombres a la pista vermella del Pou 

d’en Fèlix

• Parc Intergeneracional

• Augmentar el nombre de gronxadors al Pou d’en Fèlix

• Cúpula amb bancs 

PROPOSTES PER PRIORITZAR 2020
* El nom de les propostes correspon al que hi ha introduït al portal Esplugues Participa per tal de facilitar la seva cerca

Dona’t d’alta i prioritza aquelles propostes ciutadanes que vulguis que passin a la final !!!

Portal: https://espluguesparticipa.diba.cat

https://espluguesparticipa.diba.cat/


TECNOLOGIA
• Panels informatius digitals

• Fer d'Esplugues una ciutat puntera online

• APP víctimes d’assetjament i violència de gènere

• Compra de radares/cámaras para vigilar puntos de circulación 

conflictivos

• Renovació d’ordinadors al Puig Coca

• Material informàtic i millora de la connexió a Internet a l’aula

d’informàtica de la Biblioteca Pare Miquel

ESPORTS
• Aparells el parc de la solidaritat

• Cal.lestènnia al Parc de la Solidaritat

• Circuit esportiu al Parc dels Torrents 

• Circuito running

• Guixetes a Cem Moreres

• Gimnàs de fitness a l’aire lliure 

• Habilitar una zona recreativa i esportiva al Parc dels Torrents

MOBILITAT
• Adequació dels passos elevats a la normativa vigent

• Millora del carril bici de la carretera de Cornellà per la vorera

• Arranjament general de l’avinguda de Cornellà

• Ampliació del carril bici del c/ Laureà Miró i millora de la 

senyalització al Pont d’Esplugues

• Acondicionament del c/Pau Vergòs cap a la muntanya

• Carril bici en Avenida de  Cornellá

• Millora de l’accés als edificis París, Roma i Londres

• Millora de la seguretat viària a l’avinguda Ciutat de l’Hospitalet 

amb carrer de l’Ave Maria

• Vorera del carrer Severo Ochoa en mal estat

• Escocells als arbres dels carrers d’accés a metro de Can Vidalet

• Arreglar la vorera d’Av. la Miranda i Av. Lluís companys

• Estudi i arranjament dels carrers  d’Esplugues

• Arreglar paviment del carrer Picalqués i passatge Xaloc

• Mejorar la acera de la calle Clara Campoamor.

• Arranjament dels paviments del c/Montserrat Roig i el c/Juli 

Culebres

• Millora de l’accessibilitat i de la seguretat al c/ de Lluís Companys

• Pàrquing patinets amb carregadors  

• Instal·lar aparcaments segurs per a bicicletes i patinets  

• Senyals de prohibició de patinets

• Implantar detectors de bicicletes als semàfors de l’Avinguda 

Jacint Esteva Fontanet

• Semàfors intel·ligents per a una ciutat respectuosa amb els veïns i 

menys contaminant

• Millora de la convivència entre vianants i automòbils 

SOSTENIBILITAT
• Punts de recàrrega vehículos eléctricos 

• Horts urbans

• Plaques solars als equipaments públics

• Canvi de fonts al Parc dels Torrents amb material de sensibilització

per a no malbaratar

• Alertes per nivells de contaminació


