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Instal·lar un sistema de tendals 
desmuntables a la pista central i 
a l’escenari per generar ombres.

Adquirir i instal·lar 11 elements 
esportius per exercitar diferents 
parts del cos.  

3. Instal·lar 
tendals per generar 
ombres al Parc 
de Cerdanyola

6. Instal·lar 
elements esportius 
a la platja del Callao

Instal·lar una xarxa de wifi social i gra-
tuïta de 25 punts al centre de la ciutat 
perquè els usuaris puguin tenir accés 
a internet. Construir 4 vestidors per donar servei 

als usuaris d’aquest equipament que han 
augmentat per la construcció de la pista 
exterior coberta.

Fer les obres necessàries perquè aquest 
recinte arqueològic catalogat com a 
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) 
sigui accessible per a tothom.
El projecte preveu tant actuacions a 
l’interior, instal·lar un ascensor i reformar 
lavabos, com a l’exterior, arranjar voreres 
i construir una rampa de l’equipament, 
entre d’altres.

Situar a la plaça de la Pepa Maca o a 
l’entorn de Can Marfà, un monument 
o element artístic en homenatge a 
l’aportació de les dones al sector tèxtil i al 
desenvolupament econòmic de la ciuta t. 

1. Wifi en el 
centre de Mataró

4. Nous vestidors 
al Poliesportiu 
Municipal Eusebi 
Millan

2. Fer accessible 
el Clos Arqueològic 
de Torre Llauder

5. Reconeixement 
a les dones del tèxtil

Cost 109.000 €Cost 330.000 € Cost 180.000 €Cost 59.000 € Cost 100.000 €Cost 12.000 €

Seguiu-nos per 
a més informació:

      ParticipacióMataró         

@participamataro

Punts d’informació i votació
A més de la votació directa al web www.decidimmataro.cat s’han previst els següents dies i llocs per ampliar 
la informació i facilitar la votació en línia. L’horari de matí és de 9 a 14 h i el de tarda de 16.30 a 20 h.

Ajuntament. (La Riera, 48) 16/10 al matí, 17/10 a la tarda, 23/10 al matí, 24/10 al matí, 26/10 a la tarda i 30/10 i 6/11 al matí.

Centre Cívic Pla d’en Boet (c. de Juan Sebastián Elcano, 6. Equipament accessible) 16/10 al matí.

Plaça de Manuel Serra i Xifra. 16/10 a la tarda i 31/10 al matí.

Plaça d’Isla Cristina. 17/10 al matí, 22/10 al matí, 23/10 a la tarda i 6/11 a la tarda.

Plaça de Can Gassol. 17/10 al matí.

Mercat de la Plaça de Cuba (equipament accessible) 18/10 al matí.

Centre Cívic Rocafonda (c. de Josep Punsola, 47. Equipament accessible) 18/10 al matí.

Passeig de Carles Padrós. 18/10 a la tarda i 29/10 al matí.

Plaça de l’Havana. 19/10 al matí i 5/11 a la tarda.

Casal Municipal de la Gent Gran del Pla d’en Boet. (c. de Juan Sebastián Elcano, 6. Equipament accessible) 19/10 a la tarda de 15.30 a 19 h. 

Ronda de Frederic Mistral amb Carretera de Cirera. 24/10 al matí.

Casal Municipal de la de Gent Gran del Parc (av. del Corregiment de Mataró, 28. Equipament accesible) 22/10 a la tarda de 15.30 a 19 h.

Plaça d’Itàlia. 24/10 a la tarda i 5/11 al matí.

Carretera de Mata / Carrer de Josep Punsola. 25/10 i 30/10 al matí.

Casal Municipal de Gent Gran de L’Havana. (Camí Ral, 63) 25/10 a la tarda.

Centre Cívic Cerdanyola (pg. de Ramon Berenguer III, 82-84) 26/10 al matí.

Centre Cívic Cabot i Barba (pl. de Miquel Biada, 5. Equipament accessible) 26/10 al matí.

Casal Municipal de la de Gent Gran de Cirera (rda. de Frederic Mistral, 8) 29/10 a la tarda de 15.30 a 19 h. 

Plaça d’Espanya. 30/10 a la tarda i 5/11 al matí.

Casal Municipal de la de Gent Gran Oriol Batista (c. del Pla del Bages, 49. Equipament accessible) 31/10 a la tarda de 15.30 a 19 h. 

Centre Cívic Molins (c. de Nicolau Guañabens, 23-25. Equipament accessible) 6/11 al matí.

El procés dels Pressupostos Participatius 
arriba al moment més decisiu. 
Es tracta que entre tots i totes escollim qui-
nes de les propostes s’executaran durant 
l’any 2019.

Com pots votar?
Entrant al web www.decidimmataro.cat 
i escollint entre les 18 propostes finalistes.
La selecció es pot fer fins a arribar a 
1.000.000 € com a màxim i de 700.000€ 
com a mínim. També pots fer-ho a un 
dels punts informatius i de votació en 
línia distribuïts per la ciutat. 

Pressupostos Participatius
Del 16 d’octubre al 6 de novembre 

Qui pot votar?
Totes les persones més grans de 
16 anys empadronades a Mataró.

En aquest fulletó disposes de la infor-
mació bàsica per a cada proposta. 
Per a més concreció pots consultar al 
web www.decidimmataro.cat

1M d’euros ?
Què faries a Mataró amb 

Votació popular de les 
18 propostes finalistes
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Comprar pisos per a destinar-los a la 
borsa de lloguer social municipal.

18. Pisos de 
lloguer social

Cost 330.000 €

Connectar el passeig del Varador amb el 
del Callao amb una passera per sobre del 
pas de l’espigó. D’aquesta manera es dona 
continuïtat al passeig de terra i facilita la 
mobilitat.

Millores en sis places del barri de 
Rocafonda. Es renovaran els jocs infantils, 
s’instal·laran porteries, un lavabo automàtic, 
porteries i un parc d’skate.

16. Millorar el 
passeig Marítim

17. Emplaça’t 
a Rocafonda!: 
millora de les places

Cost 300.000 € Cost 327.000 €

Retirada i renovació del material de la pista 
de rodament del Velòdrom perquè en 
puguin fer un bon ús els esportistes 
federats i també grups escolars.

15. Arranjament
de la pista de 
rodatge del 
Velòdrom

Instal·lar fins a 5 lavabos públics com 
els del passeig Marítim a diferents 
zones de la ciutat i millorar la senyalit-
zació dels existents. Els nous lavabos 
públics es situaran al Pla d’en Boet, 
Parc de Mar (2), Plaça Gran i Cerdan-
yola nord.

Adquirir i instal.lar parcs urbans d’11 ele-
ments esportius per exercitar diferents parts 
del cos. Se situaran a: Parc de Rocafonda (Ro-
cafonda), Parc de La Llàntia (La Llàntia), Parc 
de Roques Albes o Parc d’Antonio Machado 
(Cirera), Parc de Lluís Millet (Molins), Parc de 
Mar (Pla d’en Boet), passeig Marítim - platja 
del Callao (Centre), i zona Via Europa.

13. Instal·lar 
lavabos públics a 
diferents zones 
de la ciutat

14. Instal·lar parcs 
urbans de salut a 
diferents barris de 
la ciutat i prop dels 
casals de Gent Gran

Cost 307.000 € Cost 84.000 €

Renovar els jocs d’exterior d’11 
centres educatius de la ciutat: escoles
Antonio Machado, Anxaneta, Joan 
Coromines, La Llàntia, Les Aigües, M. Mercè
Marçal, Marta Mata, Montserrat Solà, 
Rocafonda, Vista Alegre i Àngela Bransuela. 

12. Renovar els 
jocs d’exterior dels 
patis escolars amb 
propostes de movi-
ment, imaginació i 
cooperatives

Cost 200.000 €

S’instal·larien a: l’Institut Miquel Biada, 
Poliesportiu Teresa M. Roca, Edifici de Via 
Pública, Direcció de Promoció Econòmica i 
al Servei d’Espais Públics. La instal·lació seria 
d’autoconsum, suposaria un estalvi d’emissió 
de CO2 de 113.829 Kg i l’equivalent al con-
sum anual de 39 famílies. 

Llogar un local, en un polígon de la 
ciutat, de 300 m2 i adequar-lo perquè 
sigui apte per a l’assaig de grans forma-
cions musicals.

10. Instal·lar 
plaques fotovoltai-
ques en cinc equipa-
ments municipals

 

11. Lloguer i 
adequació d’un 
local d’assaig per 
a grans formacions 
musicals de la ciutat

Cost 330.000 € Cost 303.000 €

Traslladar al soterrani aquest servei, que 
inclou dutxes i bugaderia, per disposar 
d’un espai més ampli i donar un millor 
servei a més persones.

9. Millorar el 
servei de primeres 
atencions del 
Centre d’Acollida 
de Mataró

Adquirir i instal·lar cinc terminals infor-
matius de 46” repartits en ubicacions 
adequades per a la seva visibilitat i 
seguretat. Els continguts seran principal-
ment culturals per promocionar la ciutat, 
culturals i d’activitat municipal.

Adquirir rampes o plataformes que s’adaptin 
als escenaris desmuntables que es fan servir 
en diferents actes socioculturals perquè 
siguin accessibles per a tothom.  

7. Instal·lar 
cartelleres digitals 
al centre 

8. Adequar els 
escenaris desmun-
tables dels actes 
socioculturals a 
les persones amb 
mobilitat reduïda

Cost 91.000 € Cost 48.000 € Cost 330.000 €Cost 72.000 €
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