ENTITAT PROPOSANT

AVV Pla del Bon aire

TÍTOL

Reparació i millora de les escales del barri

UBICACIÓ PROPOSTA

C/Sant Feliu de Llobregat Bloc
15,
C/Vacarisses, Bloc 8,
Plaça de Bonaire blocs 18 i 19,
C/Vilafranca del penedès, bloc
18

DESCRIPCIÓ
"Les escales que connecten diverses zones verdes, carrers i diversos espais de la via
pública estan deteriorades i suposen un risc per als infants i gent gran que les fa servir.
Ubicació: C/Sant Feliu de Llobregat Bloc 15,
C/Vacarisses, Bloc 8,
Plaça de Bonaire blocs 18 i 19,
C/Vilafranca del penedès, bloc 18
"

La media de edad de los vecinos de Can Gonteres es alta y esto hace que la espera en las
paradas de bus sea un problema. Al no tener unas paradas acondicionadas para poder
sentarse y protegerse de las inclimencias del tiempo, los vecinos intentan llegar lo más tarde
posible y esto hace que en ocasiones pierdan el bus.
Se deberían acondicionar las paradas

Manuel Baños

Acondicionamiento Paradas de Bus de Can
Gonteres - marquesines

AVV Casc Antic can Boada

A causa de la pendiente del Paseo 22 de julio, entre las calles Sant Ferran i Germans
Garantizar la movilidad accesible y segura a Paseo 22 de julio, entre las
Pinzón, se deberían de cambiar los panots por un suelo antideslizante y poner barandas, en
personas discapacitadas y/o de edad
calles Sant Ferran i Germans
los tramos en los que se puedan instalar, para que dispongan de una ayuda que dé
avanzada
Pinzó
seguridad a las personas.

AV Torrent Pere Parres

AVV Can Gonteres

Gronxador adaptat

Instal·lació d'una font a la plaça de la Ruda

PRESSUPOST

OBSERVACIONS

20.000,00 € Refer escales i murs de 4 blocs.

Degut a l'amplada de les voreres, no és possible la instal.lació de marquesines.
Pel que fa a la col.locació de bancs:
Hi ha 4 parades en aquest barri, de les quals només 1 té banc. Seria viable
posar més bancs, però caldria disposar d'acord per part del veí que té la parada
al costat. Normalment els veïns no volen el banc perquè s'ha de posar al costat
de la façana perquè les voreres són estretes, i el perceben com un element que
3.884,27 € permet saltar a casa seva amb molta facilitat. Per tant, si es vehicula aquest
acord, tècnicament seria viable posar bancs. 400€ per banc.
Parada Gaià
Parada Can Gonteres (terminal): ja té banc
Parada Can Pepet
Parada La Ruda.

33.500,00 €

Inclou plaques antilliscants i baranes a tram que no te. I plaques al tram de
barana existent

Plaça de la Cooperativa

Des de la nostra entitat apostem per fer més propera la ciutat als seus veïns i veïnes, per
aquest motiu a més d’afavorir la diversitat apostem per reduir a les situacions de
discriminació per manca d’accessibilitat. Creiem molt injust que les persones amb mobilitat
reduïda, i especialment les més joves, no puguin gaudir de les nostres places o parcs I, per
aquest motiu, proposem la compra de gronxadors adaptats per a persones amb cadira de
rodes. Creiem que com a mínim cada barri hauria de disposar d’un gronxador adaptat i
sol•licitem que s’instal•li a la Plaça Cooperativa.

4.500,00 € Instal·lar gronxador adaptat (amb arnés)

Plaça de la Ruda

A la Plaça de la Ruda, hi conflueixen 3 carrers que hi son els eixos principals del barri de
Can Gonteres .
En aquest punt també forma part d´un tram de l´Anella Verda i és un encreuament de
diferents camins. A la plaça de la Ruda , és una petita placeta triangular arbrada i creiem un
punt ideal per a la instal.lació d´una font pública , que doni servei , no només als veïns del
barri , sinó a tots els conciutadans que a peu o amb bicicleta , i que cada vegada són mes
freqüents, hi passen. Creiem és del tot necessària aquesta font , si volem potenciar aquest
tram de l´Anella Verda, ja que no disposa de font d´aigua potable, molt proper de llocs de
interès natural que cal preservar com els talussos de la Riera de Gaià, i el mirador – per
construir – des de el barri de Can Gonteres als boscos de zona nord de la ciutat i del Parc
de Sant Llorenç i de la Serra de l´Obac.

8.000,00 € Col·locar dos bancs de fusta, i col·locar e instal·lar una font (Inclou comptador).
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Proposta presentada per l'AVV Can Gonteres._x000D_
"Aquest carrer de doble sentit és l´eix vertebrador del barri de Can Gonteres i d´altres zones
urbanes limítrofes. Té un pas constant de vehicles dels barris de Can Gonteres i Sant Miquel
de Guanteres ( Viladecavalls ) í és molt freqüentat per tot tipus de vehicles , donat la seva
proximitat i accés amb el IV Cinturó (B-40) per la rotonda de la Ctra de Rellinars. Forma part
d´un antic camí ral que unia la zona nord de la ciutat amb Viladecavalls._x000D_
_x000D_
Per aquest motiu, és molt transitat i es circula a gran velocitat. Cal pacificar-lo ja que és
causa de bastants accidents i soposa un gran perill per a les persones i turismes. Es
demana:_x000D_
_x000D_
1- Reposició de les cintes reductores de velocitat als números 6, 19, 31 i 58 , ja que es
troben en mal estat de conservació (hi falten moltes peces) o la seva substitució per badens
asfaltats_x000D_
2- Instal.lació d'un pas de vianants a la cruïlla amb la Plaça de la Ruda ( punt a on
conflueixen els 3 eixos del barri ) al costat bateria contenidors i parada bus. UBICACIÓ:
Camí de Can"_x000D_
_x000D_

AVV Can Gonteres

Xavier Tardà

Pacificació carrer Camí de
Can Gonteres

Kambei

Manteniment de l'Espai Públic

Es proposa plantar arbres per la zona de gespa contigua o pel voltant de la zona infantil de la
Plaça Cooperativa: Augmentar
plaça de la Cooperativa per a que pugin projectar ombra a la zona de jocs (gronxador,
arbrat voltants zona infantil
tobogan, sorral, etc) durant els mesos d'estiu.

Antonio Amate

Manteniment de l'Espai Públic

Millora de l’entorn amb arbrat

Proposta presentada per l'Associació de Veïns de Can Boada del Pi._x000D_
"Al Camí de Can Boada s'ha construït una nova vorera que dóna accessibilitat i per tant
millor comunicació amb l'Institut Torre del Palau, Escola Marià Gali, Zona Petanca, jocs Bio
saludables i a les instal•lacions del Club de Futbol Can Boada. Aquesta vorera no té
edificacions que permetin una mica d'ombra i ara per ara transitar-hi en hores de sol és molt
sufocant ._x000D_
Amb una arbreda s’aconseguiria ombra per caminar agradablement, s’embelliria aquesta
zona perifèrica del barri, es milloraria el medi ambient i es delimitaria el barri ja que està
situada a tocar a camp obert._x000D_
En el tram de Ronda de Ponent, que va des de l’ Avinguda Can Boada fins al Carrer Dos de
Maig, la vorera transcorre a peu del turó de l'Ermita modernista del Sagrat Cor de Jesús. És
una vorera molt concorreguda ja que està a l'entrada principal del barri i és via de pas cap a
l´Institut Nicolau Copèrnic, Escola Marià Galí, Llar d'Infants, Camp de Futbol i els
nombrosos veïns/es dels Grups Can Boada i els carrers adjacents. La plan"_x000D_

4.800,00 € Col.locació de 4 bandes reductores

3.900,00 € Plantació de 4 arbres amb sistema de reg.

No es poden realitzar plantacions en terrenys privats.
Si que es podria fer una plantació amb reg, a peu de talús, a l'illa de l'Ermita de
4749€
Can Boada (camí de Can Boada amb ronda de Ponent). El cost seria
Pressupost que resta d'aproximadament 17,500€
fins arribar als 83,333€ Plantació de 5 arbres joves amb el sistema de reg inclòs: 4.600 euros. A aquest
import es sument els 300 euros de la proposta 5.10 perquè el cartell de
convivència el posaria el SGEP com a feina ordinària del servei
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