
PROPOSTES PER ALS INFANTS

1. INSTAL.LAR FONTS D’AIGUA ALS CARRERS I ESPAIS DE JOC
Proposta valorada en 50.000 € 

Col·locar fonts noves a carrers i places on no n’hi ha, prioritzant-ne la instal·lació en aquells espais de pas 
i de joc dels infants i joves.

2. FER UNA ZONA ACCESSIBLE PER PRACTICAR ESPORT A L’AIRE LLIURE 
(SENSE FUTBOL) 
Proposta valorada en 50.000 € 

Proposta d’afegir elements fixes a places i parcs per poder-hi practicar esport de manera gratuïta per tal que 
tots els infants i joves que vulguin utilitzar-ho puguin fer-ho sense aglomeracions.

3. CONSTRUIR UN LABERINT AMB VEGETACIÓ PER PODER JUGAR
Proposta valorada en 50.000 € 

La proposta vol aconseguir que es construeixi un laberint fet principalment amb arbustos i altres elements 
vegetals en algun espai públic del municipi.

4. CONSTRUIR UN ESPAI AMB JOCS D’AIGUA
Proposta valorada en 50.000 € 

Es proposa la construcció d’una zona de jocs d’aigua gratuïta a l’espai públic. La idea és que sigui un espai 
lúdic de referència, però que alhora ajudi a fer més passables els dies de molta calor a l’estiu. 
Es tindran en compte criteris de sostenibilitat.

5. INSTAL.LAR LAVABOS PÚBLICS A UN PARC ON VAGIN ELS INFANTS
Proposta valorada en 50.000 € 

La població jove de Sant Cugat vol que a les places i parcs, i en general als llocs on hi ha sovint gent jove,  
hi hagi lavabos públics gratuïts. A més, es senyala la importància de que el manteniment sigui adequat.

          6. CONSTRUIR UN ESPAI PER FER PARKOUR
            Proposta valorada en 50.000 € 
      
            La població jove de Sant Cugat proposa que s’habiliti 
            un espai per a la pràctica del Parkour, ja que cada cop 
            són més les persones que ho practiquen.
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7. INSTAL.LAR ZONES D’ESTADA ALS PARCS PER SEURE EN GRUP 
Proposta valorada en 50.000 € 

Posar zones d’estada on poder seure en grup, llegir o simplement descansar tranquil·lament envoltats 
de vegetació, a parcs i places on només hi ha elements de joc.

 
8. EDIFICIS PÚBLICS MÉS SOSTENIBLES AMB IL.LUMINACIÓ AMB 
DETECTORS DE PRESÈNCIA
Proposta valorada en 50.000 € 

La proposta va en la línia de fer que la ciutat contribueixi en el manteniment del medi ambient i la disminució 
del consum d’energia. Per aquest motiu es proposa que els edificis públics de l’Ajuntament incorporin 
mesures d’estalvi energètic.

9. MILLORAR ELS SEMÀFORS AMB BOTONS DE PAS MÉS VISIBLES I ICONES 
INCLUSIVES
Proposta valorada en 50.000 € 

La proposta va en la línia de fer que la ciutat sigui cada cop més inclusiva, i que l’espai públic es pensi per tal 
que totes les persones puguin gaudir-ne, independentment de les seves capacitats.
Per aquest motiu es proposa que es canviïn les icones de les icones dels semàfors, que s’incorpori so semàfors 
per a les persones cegues, indicadors amb el temps d’espera,  o millorar les senyals que serveixen per 
orientar-se per tal de facilitar-ne la lectura a tothom.

10 . APARCAMENTS DE PATINETS SEGURS A L’ESPAI PÚBLIC
Proposta valorada en 50.000 € 

Els patinets són cada vegada un mitjà de transport més utilitzat pel jovent de St. Cugat, així que es proposa que 
s’habilitin espais per a poder guardar-los a l’espai públic de forma segura i gratuïta.

11. CISTELLES DE BÀSQUET I PORTERIES DE FUTBOL ALS PARCS
Proposta valorada  La proposta va en la línia d’equipar els parcs i les places amb elements esportius, 
en 50.000 €   com porteries i cistelles, que permetin a infants i joves fer esport a l’aire lliure de
    manera saludable i gratuïta, i alhora ampliant la xarxa de vincles propis.

+
        12. MILLORAR LA IL.LUMINACIÓ A 
        DOS CARRERS DE LA CIUTAT
        Proposta valorada en 50.000 € 
       
        El jovent del municipi ha detectat que en algunes 
        zones la il·luminació de l’espai públic és insuficient i 
        que caldria millorar-la.

 


