PROPOSTES ACCEPTADES PER A #QuatretondaParticipa2018
PROPOSTA
Canvi de canonades
i eliminació de
barreres
arquitectòniques del
centre del poble

DESCRIPCIÓ
Es tracta de canviar les canonades antigues i

IMPORT

rebaixar les voreres a nivell de carrer per eliminar les
barreres arquitectòniques. En concret els següents

150.000€

carrers: Sant Josep (St Antoni-Rei En Jaume), Sant
Pere, Les Eres (St Pere-1 de Maig) i Benigànim (St
Vicent-1 de Maig)

Reforma de la part

La proposta consisteix en canviar les finestres i

de dalt del bar del

reformar els banys. A més a més, per garantir

poliesportiu

l’accessibilitat, instal·lar un ascensor.

130.000€

La proposta consisteix en plantar alguns arbres que
proporcionen ombra a l’alumnat i als familiars que
Arbres i pèrgola en

esperen per recollir-los a l’eixida de les classes.

les escoles noves

També caldria instal·lar una pèrgola amb la mateixa

30.000€

finalitat que els arbres esmentats i a més, poder-se
refugiar els dies de pluja.
Tots els carrers del poble tenen una il·luminació
Millora de

insuficient i en especial els afores del poble.

l’enllumenat públic

Consistiria en canviar les actuals bombetes per altres

de tot el poble

amb més capacitat lumínica i alhora amb menys

140.000€

consum.
Consisteix en instal·lar unes plaquetes als carrers,
més xicotetes que les dels noms oficials, amb els
Recuperar patrimoni

noms populars i/o històrics d’eixos carrers. Serien més

toponímic dels

xicotetes, d’un alter color i especificarien que es tracta

carres

d’un nom popular i/o històric. És una acció més

4.000 €

simbòlica que altra cosa però important si volem
conservar la nostra història i identitat com a poble.
Remodelació de la
Plaça de l’Oliver

Es tractaria en primer lloc de canviar les canonades
de la plaça i, alhora, remodelar-la fent les voreres més
amples com està a la Plaça En Caus, canviar la font,

60.000€

plantar arbres i/o posar testos i també posar bancs
perquè la gent puga seure. El disseny final de la
plaça es faria també amb un procés participatiu.
Dotar de màquines
esportives el gimnàs
municipal

Es tracta de convertir les instal·lacions del gimnàs en
un centre d’entrenament municipal i que no sols es
puguen realitzar activitats tipus pilates o batuka sinó

25.000€

també activitats cardiovasculars i de musculació.
Com que l’estat de la majoria de plaques de noms
dels nostres carrers (algunes estan esborrades) se
n’haurien de fer de noves ja que aquestes tenen molts

Canvi de les plaques
de noms de carrers i
de senyals de
circulació

anys i estan molt deteriorades. També pel mateix
motiu s’haurien de canviar els senyals de trànsit del

6.000 €

casc urbà ja que aquests a banda d’estar deteriorats
n’hi ha que estan mal posades o ja no cal que
estiguen al lloc on estan. Tanmateix es podrien fer
algunes plaques explicatives davant dels llocs
emblemàtics del nostre poble per tal que la gent puga
conèixer la nostra història.

Un parc urbà

Instal·lar un espai dissenyat per a la pràctica de dos

esportiu a l’aire

peculiars modalitats esportives urbanes: Street

lliure al poliesportiu

Workout i Cal·listènia.

20.000€

