Tria fins a tres propostes de les 18 presentades pels veïns
i veïnes per als Pressupostos Participatius 2019-2020
1

Import: 80.000€

4

2

2

3

Import: 65.000€

Zona esportiva al final
del carrer del Rebato

Zona de pícnic
al polígon Sant Ermengol

Búlder en
la zona esportiva

Pista amb cistelles i porteries
i una zona de cal·listènia (aparells
per a realitzar exercicis físics).

Pícnic amb barbacoes entre el
números 7 i 23 del camí dels
Sagraments.

Instal·lació d’una estructura d’escalada
(búlder) no superior als 3 m.
d’alçada i condicionament de l’espai.

Import: 80.000€

5

Canvi de fanals
al carrer del Rebato

Import: 12.000€

Import: 35.000€

Parc amb espai infantil
i zona de cal·listènia
a Can Vilalba

Instal·lació de lluminària amb
tecnologia LED per millorar
la il·luminació.

7

Import: 80.000€

Creació d’un parc amb espai infantil
i zona de cal·listènia als carrers
de Castella La Manxa, núm. 20,
i d’Euskadi.

8

Import: 80.000€

Ampliació de la zona de
cal·listènia al parc de
l’Estació

Creació d’una nova
zona de jocs al parc
de Can Morral

Instal·lació de més aparells
de cal·listènia a la zona superior
del parc de l’Estació
i condicionament de l’espai.

Nou espai de jocs del parc de Can
Morral amb la instal·lació de noves
estructures de jocs infantils (tirolines...)
a la zona de sorra.

Participació Ciutadana

6

Import: 40.000€

Repoblació dels arbres
del municipi
Repoblació general d’arbres en zones
de parterres, nusos de carreteres
i carrers del municipi que ho
necessitin.

9

Import: 79.000€

Millora dels 3 parcs
de La Florida
Renovació i millora dels parcs
de La Florida amb la instal·lació
de nous jocs, mobiliari urbà
i paviments.

abreraparticipa@abrera.cat

10

Import: 80.000€

Millora de la zona del
parc de Sant Ermengol
i Torrent Gran
Creació de nous camins, tractament
dels actuals, millora de l’entorn de la
zona de “Land Art” i del pou de glaç, i
plantació de més arbrat.

13

Import: 60.000€

11

Import: 47.000€

Remodelació de la pista
i entorn del parc
de Sant Hilari
Creació d’una pista multi esport i
instal·lació d’elements de gimnàstica.

14

Import: 35.000€

12

Import: 80.000€

Remodelació de l’entorn
de la rampa del carrer
de Casamada
Millora de les escales, rampa de la vorera,
connexió amb els habitatges i locals
comercials, creuament de vianants
i remodelació del parterre central.

15

Import: 20.000€

Espais Eco-Verds. El pati
de tothom a l’Escola
Ernest Lluch

Millora de les zones
lúdiques de l’escola
Francesc Platón i Sartí

Canalització de les
aigües pluvials del
Torrent de Sant Hilari

Millora del pati de l’escola amb zones
verdes, creació de desnivells, zones
d’equilibri, jocs i espais de trobades i
converses.

Millora del pati de l’escola amb nous
jocs, circuit viari, aparcament de
bicicletes i enjardinament amb plantes
autòctones.

Canalització de les aigües pluvials del
Torrent de Sant Hilari, al sud del c. de
Polinyà i a l’est del ptge. de Premià,
amb una longitud de 70 metres.

16

Import: 24.000€

Instal·lació de panells
amb la Declaració
dels Drets Humans
Instal·lació de panells amb la gravació
de la Declaració dels Drets Humans de
l’ONU en diferents indrets del municipi.

17

Import: 35.000€

Millora del pati de
l’Escola Josefina Ibáñez
Tractament dels talussos del pati i del
paviment de la zona infantil, instal·lació
de taules de pícnic, ping-pong,
i aparcament de bicicletes.

18

Import: 80.000€

Canvi d’enllumenat
públic per tecnologia
LED
Canvi de l’enllumenat públic
en alguns carrers del nucli urbà
per bombetes LED.

@AbreraInforma
@abrerainfo
Ajuntament Abrera
abrera.cat

Votar és molt fàcil

1

2

3

Tu decideixes

EN QUÈ ES PODEN INVERTIR 300.000 €
DNI
DNI amb lletra (sense guió ni espais)

Data naixement
DD/MM/YYYY

Valida

Sortir

DEL DILLUNS 6 AL DIUMENGE 26 DE JULIOL DE 2020

Tria fins a tres propostes de les 18 presentades pels veïns
i veïnes per als Pressupostos Participatius 2019-2020
Entra a
abrera.cat i clica
al bàner central, que et
portarà a la pàgina
de propostes per votar.
Veuràs tota la informació
sobre les 18 propostes que
han passat a la fase
final de votació.
Si necessites ajuda
o no disposes d’un
ordinador o “smartphone”,
Envia un correu electrònic
a abreraparticipa@abrera.cat
o truca al 937700325 i,
des de l'Àmbit de Participació
Ciutadana, t'ajudarem!

Consulta les 18 propostes
de forma més detallada
clicant al “+info”.
Decideix fins a tres
propostes per votar.

ATENCIÓ
Només pots accedir
a la votació una vegada.
Vota una, dues
o tres propostes.

Plaça de la Constitució, 1
08630 Abrera
93 770 03 25 (en horari d'oficina)
abreraparticipa@abrera.cat
ajuntamentabrera.cat
@AbreraInforma
@abrerainfo

Participació Ciutadana

Clica a “vota”.
S’obrirà una pantalla
de registre i caldrà
introduir el DNI i
la data de naixement.
Accepta la política
de protecció de dades
i clic a “valida”. Selecciona
fins a 3 propostes i clica
“vota” a la part superior
de la pàgina.

Entre totes i tots
fem Abrera!
abreraparticipa@abrera.cat

Decideix

Participa

Millora

Anima’t
Construeix

Digues !!!
la teva
Participació Ciutadana

Pr opos

a

@AbreraInforma
@abrerainfo
Ajuntament Abrera
abrera.cat

