
Participant decideixes!
Participa i vota  
en l’elaboració dels pressupostos 
de l’Ajuntament per a l’any 2011

Plaça del Castell, 8 · 2 Planta 
Tel. 977 640 025 · Ext. 341-342 
pressupostos.participatius@torredembarra.cat



Propostes a votar*, n’heu d’escollir només tres:

1 - Reduir la contaminació lumínica programant en canvi
d’enllumenat de la via pública començant pel litoral.

2 - Efectuar controls de la contaminació atmosfèrica
en èpoques d’increment de trànsit.

3 - Netejar i recuperar els camins rurals i litorals,
especialment els que comuniquen amb poblacions 
veïnes per la seva utilització com a recurs turístic.

4 - Conservar, rehabilitar i donar a conèixer basses, sínies,
marges, casetes de pedra seca i altres elements rurals.

5 - Millora de la zona de varador pública de Cal Bofill.

6 - Potenciar el Pla de Voluntariat i
establir un serveide vigilància eficaç en l’EIN.

7 - Fomentar el consum responsable ambiental i social.

8 - Potenciar les activitats turístiques que permetin el coneixement 
dels actius naturals i urbans ( xarxa de camins rurals, patrimoni 
arqueològic i rural tradicional, litoral, etc).

9 - Control i reducció de l’ús d’energia i utilització
d’energia solar a totes les dependències municipals.

10 - Aplicar criteris de xerojardineria en les zones verdes municipals.

11 - Proporcionar ajudes i formació a les persones aturades de llarga 
durada i a les persones amb dificultats especials.

12 - Facilitar l’educació per adults i potenciar les
campanyes que afavoreixen l’aprenentatge i l’ús del català.

13 -Fomentar els hàbits d’alimentació sana
entre la població infantil i juvenil.

14 -Campanya específica als comerços
per minimitzar els embalatges.

15 - Participació municipal en la deixalleria comarcal
i millora de la seva gestió.

16 - Senyalització de les entrades del municipi.

17 - Instal·lació de tòtems per penjar pòsters.

18 - Pla de neteja de grafitis.

19 - Localització i adaptació dels passadissos
soterranis del Castell dels Icart.

20 - Dotar d’equipaments el passeig marítim.

21 - Senyalització d’edificis històrics del municipi.

 Del 15 al 22 d’octubre
podeu votar les propostes 
presentades a:

Ajuntament. Plaça del Castell, 8
Bar Casal Municipal. Capella, 6
Patronat de Turisme. Pg. Rafael Campalans, 10
Patronat de Cultura. Capella, 6
Punt d’Informació juvenil. Capella, 6
Biblioteca Municipal. Pompeu Fabra, 5
Pavelló St. Jordi. Zona esportiva. Rosella, s/n
Biblioplatja. Passeig Colom, 26
Casal social Urbanització Marítima Residencial.  
Pl. del Mar, s/n. Marítima-Residencial Nord 
Urnes itinerants.*Poden votar els majors de 18 anys, emprant les butlletes que trobareu al costat de les urnes.


