
 

Fes Figueres 

Pressupostos Participats 2017 

Propostes ciutadanes finalistes  

 

Zona 1. Centre 

1. Millorar l’espai de les restes arqueològiques de la muralla de la plaça de les Patates. Cost 

previst: 5.000 € 

2. Adequar i millorar la plaça Joan Tutau: pavimentar-la, traslladar-ne la font, renovar-ne l’arbrat 

i millorar-ne la il·luminació. Cost previst: 55.000 € 

3. Millorar l’entorn de la font de la plaça de la Palmera. Cost previst: 55.000 € 

4. Millorar la senyalització turística i informativa del centre, tant per a vianants com per a 

vehicles. Cost previst: 25.000 € 

 

Zona 2. Plaça de l’Estació / Ronda Sud 

1. Millorar la il·luminació dels carrers Progrés, Vilamalla i El Far d’Empordà. Cost previst: 

50.000 € 

2. Adequar i millorar la plaça de l’Estació: pavimentar-ne l’entorn de la font, l’entorn dels jocs 

infantils, traslladar-ne la font i renovar-ne la jardineria i el mobiliari urbà. Cost previst: 65.000 € 

3. Crear un camí verd (per a vianants i bicicletes) entre la plaça del Cementiri i la rotonda de la 

Ronda Sud amb la carretera d’El Far d’Empordà. Cost previst: 30.000 € 

 

Zona 3. Cendrassos / Eixample  

1. Placeta Juli Garreta: adequar-ne el mobiliari urbà, enjardinar-la i pavimentar el parc infantil. 

Cost previst: 50.000 € 

2. Carrer Compositor Baró: millorar les dues placetes adjacents al carrer. Pavimentar, renovar 

jardineria i mobiliari urbà i millorar la il·luminació. Cost previst: 60.000 € 

3. Millorar el passeig John Lennon: pavimentar la vorera perimetral, renovar el mobiliari urbà, 

millorar la il·luminació i plantar nou arbrat. Cost previst: 50.000 € 

4. Tancar perimetralment l’àrea de jocs infantils del carrer Tapioles. Cost previst: 10.000 € 

5. Millorar la plaça Via Augusta: pavimentar-la, millorar els embornals, renovar el mobiliari urbà, 

millorar la il·luminació i renovar la jardineria. Cost previst: 50.000 € 

6. Millorar l’entorn de l’espai del monument a Lluís Companys. Cost previst: 45.000 € 

7. Habilitar un vial de vianants protegit al carrer Cabanes i al camí Vell de Vilatenim. I millorar-

ne la il·luminació. Cost previst: 35.000 € 

8. Plaça de la Música: dotar la zona de jocs infantils amb dues cistelles de minibàsquet i dues 

taules de tenis taula antivandàliques. Cost previst: 10.000 € 



 

 

Zona 4. Av. Marignane / Serra Floreta / Horta Capallera 

1. Parc infantil de la placeta entre el carrer Elx i l’avinguda Perpinyà: adequar-ne l’accés, 

millorar-ne el mobiliari urbà i els paviments. Cost previst: 40.000 € 

2. Parc infantil de la placeta entre els carrers Pení i Albera: adequar-ne l’accés, instal·lar-hi una 

font, millorar-ne el mobiliari urbà i els paviments. Cost previst: 40.000 € 

3. Parc infantil de la plaça les Closes: adequar-ne l’accés, millorar-ne el mobiliari urbà i els 

paviments. Cost previst: 60.000 € 

4. Reduir el tamany de la vorera de la cruïlla del carrer Portlligat. Cost previst: 10.000 € 

5. Adequar l’esplanada d’aparcament del Castell de Sant Ferran. Cost previst: 20.000 € 

6. Parc de les Aigües: millorar la il.luminació, renovar el mobiliari del correcan i repintar la 

senyalització de tots els carrils bici de l’entorn. Cost previst: 10.000 € 

7. Accés a Serra Floreta: adequar el vial d’incorporació a Serra Floreta des de l’avinguda 

Salvador Dalí i millorar la il·luminació del carrer paral·lel a l’avinguda. Cost previst: 20.000 € 

 

Zona 5. Oest 

1. Ampliar i adequar la vorera sud del carrer Marià Pujolar. Cost previst: 50.000 € 

2. Enderrocar el mur de darrera de l’església Bon Pastor i adequar-ne la vorera. Cost previst: 

15.000 € 

3. Millorar la senyalització turística i informativa d’entrada i sortida de l’estació de l’AVE. Cost 

previst: 30.000 € 

4. Millorar la il·luminació del carrer Marià Pujolar. Cost previst: 50.000 € 

5. Carrers Doctor Ferran, Ramon y Cajal i Cresques Elies: reparar voreres i millorar l’asfaltatge 

d’alguns trams d’aquests carrers, incloent els aparcaments interiors. Cost previst: 50.000 € 

6. Realitzar actuacions per evitar els abocaments incívics a la riera Galligans. Cost previst: 

30.000 € 

7. Arranjar la zona d’accés a l’Hospital: millorar i adequar l’accessibilitat de la cruïlla entre la 

ronda del Rector Arolas i l’avinguda Olímpia. Cost previst: 40.000 € 

8. Adequar l’espai entre el passeig García Lorca i el passatge Mariana Pineda. Cost previst: 

60.000 € 

9. Millorar l’enjardinament i adequar la zona infantil dels jardinets del Parc Sol. Cost previst: 

50.000 € 

 

 

 

 

 



 

Zona 6. Poble Nou / Turó Baix / Olivar Gran 

1. Enjardinar el passeig del carrer Carles Fages de Climent. Cost previst: 30.000 € 

2. Plaça Jaume Maurici: pavimentar-la i renovar-ne la jardineria i el mobiliari urbà. Cost previst: 
60.000 € 

3. Plaça del Turó Baix (ubicada entre els carrers Fluvià i Muga): renovar-ne el mobiliari urbà i 
millorar-ne l’entorn. Cost previst: 30.000 € 

4. Adequar la cruïlla entre el carrers Carles Fages de Climent, Frederic Mistral i l’avinguda 
Salvador Dalí. Cost previst: 60.000 € 

5. Carrils bici de l’Olivar Gran: millorar la continuïtat entre els diferents carrils bici existents i 
adequar el ferm en els trams laterals del canal. Cost previst: 60.000 € 

6. Millorar la zona verda entre els carrers Víctor Rahola i Pere Teixidor. Cost previst: 30.000 € 

7. Asfaltar el tram de l’accés des de l’Olivar Gran cap a Vilafant. Cost previst: 5.000 € 

 

Zona 7. Creu de la Mà / Correus / Rally Sud 

1. Millorar la il·luminació del carrer Albert Cotó. Cost previst: 15.000 € 

2. Asfaltar trams del carrers Joan Matas, Marina Vega i Pous i Pagès. Cost previst: 50.000 € 

3. Plaça de la Creu de la Mà: millorar-ne el paviment i l’accessibilitat, enjardinar-la i renovar el 
mobiliari urbà. Cost previst: 45.000 € 

4. Jardins Enric Morera: millorar-ne l’accessibilitat i la il·luminació, pavimentar els camins i 
renovar els embornals, la jardineria i el mobiliari urbà. Cost previst: 45.000 € 

5. Millorar la il·luminació dels carrers Oliva i Eduard Rodeja. Cost previst: 35.000 € 

 

Zona 8. Marca de l’Ham / Vilatenim 

1. Renovar la tanca perimetral de la pista de bàsquet del carrer Cranc. Cost previst: 35.000 € 

2. Pavimentar les voreres dels carrers Duana, Baladres i Margarida. Cost previst: 30.000 € 

3. Plaça Alcalá la Real: millorar la pavimentació i renovar la jardineria. Cost previst: 35.000 € 

4. Carrer Nou de Vilatenim: pavimentar el voral i asfaltar la calçada des del carrer de l’Església 

fins al carrer Pla del Marquès. Cost previst: 50.000 € 

5. Carrer de les Granolles: reforçar la senyalització i executar una plataforma per pas de 

vianants. Executar esquena d’ase al camí Vell de Vilatenim. Adequar el pas entre els carrers 

Moragues i de la Closa Rasa. Cost previst: 40.000 € 

6. Reparar i millorar les voreres dels carrers Peixos, Aquari, Lleó i l’accés a la plaça de les 

Moreres. Ampliar la captació d´escorrentia dels carrers Sagitari i Peixos. Cost previst: 30.000 € 

7. Millorar la il·luminació del carrer Camí de la Plaça. Cost previst: 15.000 € 

8. Ampliar la vorera perimetral de la plaça de la Convivència. Cost previst: 25.000 € 


