ENTITAT PROPOSANT

AVV Plaça Catalunya-Escola Industrial

TÍTOL

FONT A LA PLAÇA

UBICACIÓ PROPOSTA

Pl Catalunya

DESCRIPCIÓ

Proposta presentada per l'AVV Plaça Catalunya – Escola Industrial.
La proposta pretén millorar l’entorn de la font de la plaça Catalunya i l’amfiteatre on les peces
del terra estan trencades i molt malmeses desprès de 30 anys de la inauguració de la plaça
Proposta presentada per l'AVV Plaça Catalunya – Escola Industrial.
La proposta pretén dotar al Plaça Catalunya amb una bateria de jocs bisosaludables. Dintre
de la Plaça Catalunya.

PRESSUPOST

25.000,00 €

OBSERVACIONS

Fer rampa de l'amfiteatre, canviar el paviment a l'amfiteatre i al perímetre de la
font

AVV Plaça Catalunya-Escola Industrial

JOCS BIOSALUDABLES

Pl Catalunya

AV Centre

Millora de les zones de jocs infantils del
Districte 1

Vapor Gran
Pl Salvador Espriu
Passeig comte Egara

Proposta presentada per l'AV Centre.
La proposta pretén millorar la dotació de jocs infantils en les places i espais infantils del
districte 1, tenint en compte també la instal·lació de jocs adaptats. Al barri del Centre de
Terrassa: Vapor Gran, Salvador Espriu, Passeig i totes les zones on es puguin posar.

20.000,00 €

AV De Vallparadís

Remodelació del paviment de la pista del
carrer Salmerón 43

C/ Salmeron 43

Proposta presentada per l'Associació de Veïns de Vallparadís
La proposta pretén millorar la superfície de l’espai d’esport i lleure de Vallparadís per a fer-ho
molt més apte per a la pràctica de diferents esports com el bàsquet, el futbol sala, el hoquei
sala... La superfície actual de ciment es podria cobrir amb formigó o amb un material sintètic
que permeti la pràctica esportiva en diferents disciplines

29.028,38 € Acabat amb formigó

AVV Antic Poble de Sant Pere

Millores a l’espai de jocs infantils de la Plaça
Plaça del Comú
del Comú

Proposta presentada per l'AVV Antic Poble de Sant Pere.
Canviar l’actual gronxador d’un sol seient per un altre amb més capacitat d’ús col·lectiu com
ara GRONXADOR DE DOS SEIENTS Un per petits i l’altre per a mes grans. Plaça del
Comú.

5.500,00 € 6 Jocs biosaludables

Treure gronxadors vells i molla, posar jocs adaptats (gronxador niu...) i fer
rampes per l'accessibilitat

3.500,00 € Canviar el gronxador de nadó per 2 seients un petits + un grans
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