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Nota de premsa

“Construir un parc pensat per a infants”
guanya la votació de Pressupostos
Participatius 2019
Enguany s’ha trencat la dinàmica dels darrers anys, en
la qual les propostes vinculades a les escoles acabaven
sent les guanyadores
La participació retrocedeix lleugerament després del
rècord del 2018, amb un total de 291 votants, un 15%
menys que l’any passat
La diferència en vots entre les quatres opcions més
votades és mínima

Balenyà, a 18 de juny de 2019. Una vegada tancat el període de votació
dels pressupostos participatius, la proposta guanyadora ha acabat
essent l’opció de “Construir un parc pensat per a infants a partir de
primària, amb tobogans de tub, tirolines, estructures de gran format,
pensat per que sigui atractiu, per a nens i nenes més grans”, amb un
total de 128 vots.
En aquesta edició ha participat un total de 291 persones, que de forma
agregada han votat un total de 628 opcions (cal recordar que cada
persona podia votar fins a 4 opcions de les 8 acceptades).
Enguany s’ha trencat la dinàmica dels darrers anys, en la qual les
propostes vinculades a les escoles acabaven sent les guanyadores de
procés de participació.
Així mateix, la diferència entre la primera i segona opció més votada és
mínima. Així, l’opció vinculada a l’escola, ”Adequar el mobiliari de
l'Escola Joan XXIII, per què els alumnes puguin tenir, unes aules més
dinàmiques, creatives, versàtils i adaptables a les noves metodologies
pedagògiques i tecnològiques, que s'estan introduint a l'escola”, ha
quedat a només 11 vots.
Però també amb un nivell de votació molt elevat es destaca les opcions
de “Construir un petit parc, amb jardí, davant l'escola bressol, a l'accés
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pel carrer del Sol , convertint-lo en un espai lúdico-educatiu del poble”,
amb 100 vots, i l’opció d’” Asfaltar i dignificar l'espai de l'antic safareig
del carrer Major, per millorar-ne l'us”, amb 87 vots, que queden a poca
distància de la primera opció.
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Des de l’Equip de Govern es pren el compromís de dur a terme la
proposta guanyadora, però en la mesura del que sigui possible,
d’incloure també la resta de propostes més votades. De fet, ja estava
previst l’execució de millores al safareig.
Arran dels resultats d’aquesta nova edició, l’Alcalde Carles Valls ha
destacat que “els pressupostos participatius és una bona eina per poder
valorar allò que en cada moment il·lusiona als veïns de Balenyà, i que
des d’aquest punt de vista continuarem treballant per estar atents a la
seva opinió”.
Els resultats són els següents:
Proposta

Pressupost

Construir un parc pensat per a infants a partir de primària, amb
tobogans de tub, tirolines, estructures de gran format, pensat per
que sigui atractiu, per a nens i nenes més grans.
Adequar el mobiliari de l'Escola Joan XXIII, per què els alumnes
puguin tenir, unes aules més dinàmiques, creatives, versàtils i
adaptables a les noves metodologies pedagògiques i
tecnològiques, que s'estan introduint a l'escola.
Construir un petit parc, amb jardí, davant l'escola bressol, a l'accés
pel carrer del Sol , convertint-lo en un espai lúdico-educatiu del
poble.
Asfaltar i dignificar l'espai de l'antic safareig del carrer Major, per
millorar-ne l'us.
Millorar la Biblioteca El Drac. Amb mobiliari més modern i
funcional, major dotació de llibres, revistes, material multimèdia i
més i millors ordinadors, per què sigui més atractiva per les
persones adultes.
Millorar l'espai jove de les monges, fins allà on permeti la partida
pressupostària. La proposta és, reduir el desnivell existent, plantar
herba i arbres, construir un magatzem i lavabos fixos.

40.000,00 €

Vots

128

117
40.000,00 €
40.000,00 €

100

40.000,00 €

87

40.000,00 €

81

40.000,00 €

66

Acondicionar l'entrada al carrer Pla Bruguer i reestudiar la seva
senyalització.

40.000,00 €

26

Ampliar el bar de les piscines, per què pugui donar un millor
servei, per l'únic lloc on és possible, ocupant una part de l'espai
destinat a terrassa.

40.000,00 €

23
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