
Descripció: Al final del carrer Saltor (Castelladral) al costat de la pista de bàsquet hi ha un pas 
ple de pedres que connecta amb el passeig que va fins a l’ambulatori. La proposta és poder fer 
camí en aquell tros, amb sorra mateix com la resta del passeig. Com que el pont de Calatrava 
tampoc facilita la circulació amb cotxets infantils, aquell petit tros que no està arreglat té moltes 
pedres i fang i també dificulta poder passar-hi amb cotxets, carrets de compra…, si es pogués 
fer camí com la resta del passeig permetria als veïns de Ripoll poder caminar sense entrebancs 
per aquella zona, que connecta amb Castelladral.

Canviar el sostre de porxat i la finestra gran del gimnàs de la piscina, en el que es fan diverses 
activitats. Aïllar tèrmicament la sala.

Els passos de vianants intel·ligents estan connectats a un sistema de sensors que il·luminen 
les ratlles en el sòl i activen focus de llum en els encreuaments, tant en el sòl com en senyals 
verticals, de tal manera que el sistema adverteix als vehicles de la presència d’un vianant.

Tenir un poble acollidor i també integrador i inclusiu és adaptar al 100% o al màxim possible. És 
el primer pas per a la inclusió.

Posar diferents elements d’aire condicionat a la biblioteca per tal de poder regular la calor.

Una zona coberta perquè les persones que fan ús del Casal Cívic puguin esperar el bus urbà.

És un pas en el qual creuen moltes persones grans. Milloraria la seguretat.

Col·locar màquines d’exercicis adaptades a les persones grans i universals perquè tothom en 
pugui fer ús.

Amb aquesta actuació es pot habilitar una nau per a fer-hi diferents activitats.

Adaptar la zona urbana i comercial del poble per tal que hi puguin circular bicicletes i reduir la 
contaminació per fomentar l’esport i la salut. Importància: Per reduir la contaminació i fomentar 
la pràctica física i esportiva.

Repicar i pintar la façana de l’immoble de la pl. Josep Tarradellas, de propietat municipal, que 
es destina a diferents projectes. L’aspecte exterior de la finca cada vegada està més deteriorat 
i afecta a tot l’entorn.

Crear un espai lúdico-educatiu que permeti als infants i joves de la vila desenvolupar totes les 
seves capacitats, adaptant l’espai a les necessitats reals i renaturalitzant el pati i l’entorn. Un  
entorn de joc, salut, benestar i natura, on els infants i joves disposin de múltiples oportunitats 
de desenvolupament i aprenentatge.

Pots votar si: 

• Estàs empadronada/at a Ripoll 

• Si fas 16 anys aquest 2019

• Tothom a partir dels 16 anys

 1 Arreglar el camí del passeig 
del Ferro

  100.000 €

 2 Arreglar el sostre i tancament 
del gimnàs de la piscina

  60.000 €

 3 7 Passos de vianants intel·li-
gents

  90.000 €

 4 Eliminació de barreres ar-
quitectòniques seguint el pla 
d’accessibilitat        100.000 €

 5 Aire condicionat biblioteca 
zona infantil, adult i aula po-
livalent                       55.000 €

 6 Marquesina al costat del Ca-
sal Cívic Centre (ctra. St. Joan)

  20.000 €

 7 Semàfor al pas de vianants 
Casal Cívic Centre (ctra. St. Joan)

  25.000 €

 8 Màquines exercicis a la pla-
ceta exterior del Casal Cívic 
Centre (ctra. St. Joan)    30.000 €

 9 Rehabilitar coberta d’una nau 
de la Preparació Tèxtil

  100.000 €

 10 Habilitar Carril bici Centre de 
la Vila

  100.000 €

 11 Rehabilitació façana pl. Josep 
Tarradellas

  10.000 €

 12 Pati obert al poble a l’escola 
Salesians

  50.000 €

VOTA
del 5 d’abril al 3 de maig

escull tres propostes

PARTIDA DE 100.000 €



Parc per a majors de 14 anys destinat a la pràctica d’esport i exercicis de musculació.

Adequació de la gatera per continuar amb la tasca que s’hi fa, i poder seguir sent l’espai 
acollidor de trobada i educatiu per a totes les persones que s’hi interessin.

Millorar la zona de jocs, pavimentar els accessos a les diferents zones que facilitin el pas a totes 
les persones que hi transitin i fer millores a la pista poliesportiva, entre d’altres.

A les escales que van des de la plaça Josep Tarradellas fins al passeig de la Font Viva instal·lar 
una altra barana al costat de la paret. Millora la seguretat de la gent gran.

Crear un espai educatiu, natural, viu, diversificat i actiu que afavoreixi les relacions de 
convivència i estimuli la creativitat i joc lliure. Obert a tots els infants de Ripoll. La innovació i 
transformació es basaria en diferents materials adequats per aconseguir l’objectiu proposat.

Complementar la roboteca amb materials imprescindibles per a treballar la ciència, la tecnologia 
i la matemàtica de manera experimental.

Fer les actuacions oportunes per evitar que rellisqui i fer que sigui menys perillós.

Instal·lació d’un punt de càrrega i assistència per a cadires de rodes elèctriques.
Instal·lar també comunicadors per avisar els serveis d’emergència en cas d’avaria i senyalització 
al poble per ajudar a trobar els punts.

Instal·lar tres radars pedagògics per tal de pacificar el trànsit a diferents punts del poble. 
Com que aquest tipus de radars són mòbils, es podria variar la seva ubicació a les diferents 
necessitats.

Instal·lació de semàfors acústics als passos de vianants més propers a les escoles.

Arreglar les escales del pas a nivell del passeig Ragull, il·luminació i baranes.

Un parc innovador, apte per a tota la família i inclusiu. Una zona de pícnic al costat del parc. A la 
mateixa zona reactivar el parc botànic i aprofitar per a fer-ne pedagogia.

Substitució de mobiliari existent i creació d’un parc adaptat a infants de diferents edats. Fer una 
zona de pícnic.

Instal·lar 10 bandes reductores per a pacificar la velocitat en determinats punts.

Rehabilitació total de la façana de l’edifici públic de la casa comporta ubicat a la zona del pla.

Adequar Parcs  infantils amb mobiliari universal per a reivindicar la necessitat que els infants 
puguin compartir temps i espais sense importar quines són les seves capacitats. Igualtat 
d’oportunitats.

Instal·lació de jardineres per delimitar l’espai plaça/carrer per evitar accidents.

Un al mur de la variant de Castelladrall (davant Fuensanta) i l’altra a l’entrada de Ripoll nord, a 
l’altura de la Font del Sant. Murals atractius realitzats per artistes experimentats.

Nom i cognoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DNI* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* El DNI és necessari perquè si la mateixa persona ha votat més d’una vegada, els 
seus vots no seran vàlids.

Cada persona NOMÉS POT VOTAR UNA VEGADA!

D ’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer Participació ciutadana, responsabilitat de l’Ajuntament de Ripoll, amb la 
finalitat de gestionar el contacte amb la ciutadania interessada a prendre part en els assumptes públics municipals relacionats amb la participació ciutadana per tal d’enviar-li informació sobre les actuacions, plans d’actuació municipals, òrgans, i/o pro-
cessos de participació que l’Ajuntament promogui i convidar-la a participar en les diferents formes previstes per la normativa legal vigent. També podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presen-
cialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a l’Ajuntament de Ripoll (Plaça Ajuntament 3), o bé mitjançant el formulari electrònic que trobareu a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament.

 13 Parc exercici musculació 
Workout                     20.000 €

 14 Adequació de la gatera
  7.000 €

 15 Adequar/arreglar les zones de 
joc i el poliesportiu de Sant 
Pere                          100.000 €

 16 Barana/passamà escales 
  plaça Tarradellas           2.500 €

 17 Pati obert natural i viu a l’es-
cola Joan Maragall

  50.000 €

 18 Dotacions cientificotecnològi-
ques aula robòtica    30.000 €

 19 Arreglar terra del pont Cala-
trava                        100.000 €

 20 Punts de càrrega per a 1 vehi-
cle de mobilitat reduïda

  50.000 €

 21 3 Radars pedagògics per al 
control de velocitat dins del 
poble                          35.000 €

 22 2 Semàfors acústics per a in-
vidents                         5.500 €

 23 Millora pas a nivell   100.000 €

 24 Parc infantil, zona de pícnic i 
millora del jardí botànic de la 
zona Devesa del Pla  100.000 €

 25 Rehabilitació d’espais verds 
Vista Alegre              100.000 €

 26 Bandes reductores de veloci-
tat                                7.000 €

 27 Rehabilitar façana Casa Com-
porta                           20.000 €

 28 Parcs Infantils Universals
  40.000 €

 29 Delimitar plaça de la Lira/car-
rer Mossèn Cinto       8.000€

 30 Pintar dos murals a dos espais 
transitats de Ripoll       7.000 €

Les propostes votades són: una ciutat
educadora,
una ciutat
que millora

RIPOLL


