


 

 

 
 

 PROPOSTES VÀLIDES  

 

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ COST ESTIMAT 

 

1. Habilitar una plaça per a mascotes al voltant de la Ciutadella. 

 

80.000 € 

 

2. Arreglar la plaça del Rei. 

 

140.000 € 

 

3. Instal·lació de fotovoltaiques al Teatre Municipal de Roses, tant a les 

teulades com al seu aparcament, amb l'objectiu d'administrar energia a 

l’edifici i als futurs cotxes elèctrics. 

 

300.000 € 

 

4. Renovar la Plaça de l'Alegria del Mas Mates: millorar-ne les 

instal·lacions, modernitzar la zona de jocs infantils i ampliar-la. 

 

300.000 € 

 

5. Millorar l'espai que hi ha al skate park: incorporant un pump track, un 

parc infantil i porteries a l'antiga pista de bàsquet. 

 

160.000 € 

 

6. Fer un poble més dedicat al disseny/art: buscant escales pintades de 

colors, petites escultures que ressaltin, murals divertits... Es podria crear 

la ruta de l’art permanent per a un turisme de més qualitat. 

 

Fins a 300.000 € 

 

7. Parcs per als nens, sobretot arreglar el parc del carrer Fidies.  

 

140.000 € 

 

8. Col·locar tanques en alguns dels parcs infantils que es troben a prop 

de carreteres, sobretot els parcs de la Riera Ginjolers. 

 

7.000 € 

 

9. Habilitar petits punts de reciclatge selectiu a diversos punts del llarg 

del passeig (platges): rebuig, paper, envasos separat del plàstic, orgànic, 

espai per tirar els excrements dels animals... 

 

45.000 € (inclou tres 

punts de reciclatge) 



 

 

 

 

10. Connectar les urbanitzacions del poble amb un macro carri 

bici/peatonal, per tal d’interconnectar millor totes les zones 

urbanitzades del poble. Aquesta infraestructura faria més sostenible la 

mobilitat entre les diferents zones del poble. Un macro carril 

bici/peatonal que passaria per la carretera de les arenes, carretera GI-

614 fins a la C-260 tot enllaçant fins la plaça de l’Estel, amb un bifurcació 

que continués per la GI-610 fins l’av de Rhode, i fins i tot enllaçar per la 

ronda de circumval·lació. Es podria valorar la posibilitat de realitzar un 

eix de la GI-614 fins al Mas Mates pel camí que surt just davant de 

l’entrada a la urbanització Mas Boscà. 

 

300.000 € 

 

11.  Habilitar pistes amb porteries, cistelles i estacions d’entrenament 

per realitzar diferents exercicis al passeig marítim. Dotant el passeig 

marítim d’aquestes instal·lacions, es donaria un ambient renovat a la 

zona, i projectaria encara més la zona, i s’evitarien situacions on el jovent 

genera molèsties per practicar aquests esports a zones més 

concorregudes i habitades. 

 

300.000 € 

 

12. Fer accessibles les voreres a la zona de Cap Trencat i els passos de 

vianants de Santa Margarida. 

 

300.000 € 

 

13. Renovar, habilitar-hi espais d’ombra i col·locar tanques per tancar els 

parcs infantils. 

 

300.000 € 

 

14. Convertir l’antic càmping Bahía en el pulmó verd de Roses. Per fer-ho 

caldria instal·lar bancs, taules per poder fer pícnic, un circuit de sorra 

batuda que volti tot l’espai per poder realitzar passejos o running, 

instal·lar fonts d’aigua, papereres...  

 

300.000 € 

 

15. Instal·lació d’una font d’aigua al Parc de l’Alegria de Mas Mates, tant 

per a persones com per a gossos. 

 

6.000 € 

 

16. Instal·lació d’un semàfor al pas de vianants que creua la Ronda de 

Circumval·lació des de la plaça de l’Alegria. Per aquesta zona solen 

creuar moltes persones (nens i nenes a primera hora del matí, gent gran 

que va a fer la seva compra a peu, persones que van a caminar al llarg 

del dia, turistes que aparquen a la zona i van a la platja) i malauradament 

40.000 € 



 

 

molts conductors no paren posant en risc la vida de les persones que 

estan creuant. 

 

 

17. Instal·lació de taules de ping-pong en punts del passeig marítim i de 

Santa Margarida i a zones verdes de les urbanitzacions. Possibles 

ubicacions: Parc del Mirador dels Aiguamolls, zona verda de l'avinguda de 

la Bocana, espais de petanca a l'alçada del carrer del Port Reig, voltant 

de la Ciutadella, Avinguda de Rhode amb riera de la Cuana, zona skate 

park, zona verda del Mas Mates, zona verda paral·lela al carrer de la 

Falguera... 

 

30.000 € 

 

18. Adequació com a zona verda, espai per a gossos i pràctica d'esports 

d'equip el triangle comprès entre l'avinguda de Santa Margarida, el carrer 

de la Punta Falconera i el carrer de la Punta del Traire. 

 

300.000 € 

 

19. Cobrir el primer tram de la riera que dona a l’avinguda de Rhode, 

canviaria molt tant per utilitat com per vista. Seria un tram aprofitable 

per als vianants i visualment el canvi seria magnífic. 

 

300.000 € 

 

20. Col·locació de més barres metàl·liques per entrar al mar. Ens aniria 

molt bé sobretot a la gent gran i a les persones amb problemes de 

mobilitat. 

 

18.000 € 

 

21. Canviar les fonts d’aigua. No són operatives per las persones ni per 

les mascotes. 

 

45.000 € (inclou tres 

fonts) 

 

22. Més pàrquing públic amb carregadors per a cotxes elèctrics. 

 

300.000 € 

 

23. Incrementar el número de papereres, tant a les platges com a la vila. 

 

36.000 € (inclou tres 

punts) 

 

 

24. Completar la zona lúdico-esportiva actual de davant l'escola 

Montserrat Vayreda amb un parc infantil amb gronxadors per infants de 

0-3, de 4 a 8 i majors de 8 anys. 

 

 

300.000 € 



 

 

 

25. Instal·lació de gronxadors a la platja, a la zona on actualment hi ha 

les instal·lacions de cal·listènia, al Salatà, per tal que hi hagi espai per fer 

gimnàstica per adults i joves i també als nens/es, ja que Roses és 

destinació turística familiar. 

 

150.000 € 

 

26. Al 1854 vilatans de Roses van recaptar fons per reconstruir el 

submarí de Narcís Monturiol. Fer una rèplica a mida real museïtzada com 

la que hi ha al museu marítim de Barcelona per posar-la al port o al 

passeig, abans del 2n moll, per atraure turisme de qualitat i/o cultural. 

 

300.000 € 

 

27.  Instal·lar plaques solars a tots els equipaments municipals. 

 

300.000 € 

 

28. Instal·lar una dutxa a la platja, a l'alçada de la Plaça Catalunya. 

 

6.000 € 

 

29. Donar continuïtat fins al mar a la Rambla Riera Ginjolers posant un 

escorranc pels cotxes. 

 

150.000 € 

 

30. Posar pèrgoles amb plaques solars i punts de càrrega elèctrica als 

pàrquings Ciutadella i Teatre. 

 

300.000 € 

 

31. Instal·lar dos escorrancs al carrer Montserrat per l'alta velocitat que 

agafen els cotxes per aquesta via, com els que hi ha a la carretera de 

darrera de la Muralla. 

 

6.000 € 

 

32. Creació d'un espai tancat als voltants de la Ciutadella, amb una 

superfície suficientment gran per a que els gossos puguin passejar sense 

corretja i fer exercici amb instal·lacions agility, com el que hi ha a la 

Avinguda Gran Via Pau Casals. 

 

300.000€ 

 

33. Instal·lar contenidors per al reciclatge de l’oli. 

 

18.000 € 

 

34. Sanejar i arreglar el tram de l’Avinguda de la Riera de la Cuana des de 

Arquitecte Gaudí fins a la Gran Via. 

 

250.000 € 



 

 

 

 PROPOSTES DESESTIMADES  

 

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ 

 

MOTIU PEL QUAL ES DESCARTA 

 

1. Construcció de camps de futbol 7 indoor, en diferents punts de la vila, ja 

sigui amb terra de paviment o gespa artificial, segons pressupost, per a 

que els nens i nenes de Roses tinguin espais gratuïts on fer aquest esport 

majoritari, en el seu temps d’esbarjo. Actualment Roses només compta 

amb una pista de futbol 5, molt massificada, i una altra a Mas Mates, mal 

cuidada i al costat d’una carretera amb molt de pas de vehicles, amb el risc 

que això comporta. La creació de diferents espais de futbol 7 gratuït 

també seria un atractiu turístic per als nens i nenes que ens visiten en 

temporades de vacances, que gaudeixen d’aquest esport als seus llocs 

d’origen, i que volen seguir practicant-lo i fer noves amistats. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

2. Projecte de nau per carrosses de carnaval. 
L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

3. Construcció d’un bar i a sorteig públic per les instal·lacions piscina 

municipal i poliesportiu municipal. 

No viable tècnicament perquè no s’adequa a la 

normativa actual. 

4. Vestidors i dutxes pista annexa. 
L’actuació contradiu plans i projectes ja 

aprovats. 

5. Crear un pàrquing per als residents de Roses, amb una quota fixa per 

exemple per mes, alguna cosa arreglada. I les places sobrants a preu lliure 

per als estrangers. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

6. En el centre antic de Roses ens falta places de pàrquing. Crear un 

pàrquing que sigui gratuït per la gent del poble. A l’estiu és impossible 

poder aparcar entre zona blava, pàrquings de pagament de davant de mar. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

7. Tanto la calle Pare Claret como la calle Frances Maciá están en muy mal 

estado, la cazada y las aceres. Más de un vecino mayor se ha tropezado y 

se han caído. 

Actuació ja prevista. 

8. Este pueblo es precioso con su mar montañas y campos se podrían 

hacer miles de cosas pero una de las más importantes es que nos 

quedamos sin parking en verano. Deberían edificar edificios de parking, 

detrás del CAP hay mucho sitio sin edificar, el parking debería ser una hora 

gratis para los que pagan el impuesto de circulación del pueblo y también 

que se pudiera poner el coche con un ticket especial semanal o mensual 

precio especial, así las calles no estarían tan abarrotadas de coches, 

deberían hacer varios parkings. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

9. Habilitar una pista d’atletisme. 
L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

10. Un patio digno para el colegio Montserrat Vayreda. Actuació ja prevista. 



 

 

11. Escola de educació lliure. 
Aquesta actuació no és una inversió, sinó un 

servei. 

12. Gran zona verde en la parte del instituto Cap Norfeu y colegio Jaume 

Vicen Vives. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

13. La meva proposta es poder tenir un trosset de platja on poder anar 

amb les meves mascotes....ells serien feliços i nosaltres també. I no 

hauríem de marxar de Roses per jugar amb ells. 

No és una inversió. 

14. Recuperar els cursos de pintura, macramé, cuina al port, etc., per 

adults i jubilats que estan molt tancats després de la CoViD. 
No és una inversió. 

15. Treballem la marca Roses i les nostres vistes posant diferents rètols 

grans fixes amb el nom Roses, amb diferents colors i/o tipografies per fer-

s’hi fotos i que siguem més instamgrameables… tenim entorns fantàstics: 

una posta de sol, una platja, una vista, les muralles, l’església, un racó... 

Amb un hashtag a sota i fem publi gratis. 

No és una inversió. 

16. Sistema de videovigilància integral als carrers. Actuació ja prevista. 

17. Arreglar las calles que están mal, tanto de carretera como las aceras 

más amplias (con los carros de bebé no se pueden ni pasar ni sillas de 

ruedas). 

Actuació ja prevista. 

18. La meva proposta seria que per la gent que practica els salts a l'aigua 

hi hagi una zona amb diferents altres per poder saltar, perquè les poques 

zones en las duals es pot saltar està prohibit y és un esport com el altres y 

la gent que el practica té d'anar a Girona com a mínim per trobar un lloc on 

saltar y practicar en completa legalitat. 

No és una inversió. 

19. Crear un “refugi de muntanya” a Punta Falconera. 
L’actuació contradiu plans i projectes ja 

aprovats. 

20. Nous Parc infantils a la platja i renovació del barco pirata!! Actuació ja prevista. 

21. Fer un mercat de Nadal dintre la Ciutadella les setmanes de Nadal amb 

casetes cedides per l’ajuntament, food trucks (els mateixos comerciants 

de Roses puguin sol·licitar una caseta i oferir menjar, creps, xocolatada, vi 

típic dels països més freds, venda de detalls, formatges, fuets, artesania, 

productes típics, etc., activitats per nens i famílies, algunes atraccions… 

decorar l’entorn per aconseguir un espai màgic i que fomenti el turisme 

d’hivern! En definitiva, un bon mercat de Nadal en un espai tan privilegiat 

com la Ciutadella. 

No és una inversió. 

22. Falta un espai a Roses els mesos d’hivern tancat perquè es puguin fer 

activitats sense que es passi fred, totes les activitats estan destinades a 

bàsquet, futbol, però no hi ha un espai per poder fer joc lliure per nens de 2 

a 5-6 anys amb control de pares evidentment, que puguin anar amb bici o 

jugar a pilota passar una estona. No ens confonem amb un espai perquè  

els joves més grans vagin a fumar i a passar l’estona molestant als més 

petits, parlo d’una zona que es controli l’entrada tipus pavelló. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €.  

23. Quitar todas las zonas azules y ponerlas gratis con tiempo limitado, 

favoreciendo así el flujo de parking. O un tiempo máximo gratis. 

L’actuació contradiu plans i projectes ja 

aprovats. 



 

 

24. Eixamplar la vorera del carrer Francesc Sunyer i Capdevila per 

permetre un bon accés peatonal a les escoles. 
Actuació ja prevista. 

25. Pavimentar el terreny que serveix de pàrquing davant dels cinemes per 

eliminar la polseguera i ordenar el pàrquing. 
Actuació ja prevista. 

26. Invertir més en seguretat, també contractar més policia local. No és una inversió. 

27.  Arranjament d’un espai d’aparcament a l’antic Càmping Bahia o al 

camp que hi ha just al costat. Ajudaria a esponjar la zona a més de servir 

com a pàrquing quan se celebrin fires i festes.  

L’actuació contradiu plans i projectes ja 

aprovats.  

28. Fer una residencia tipus llar per persones amb discapacitat física i 

intel·lectual. Amb tot, l'Alt Empordà només tenim el altem i no hi ha cap 

mitjà de transport que t'hi porti i el taxi és molt car. 

No és una inversió. 

29.  Reorganizar la señalización en Mas Matas. La regulada este año es una 

aberración en todos los sentidos. 
Actuació ja prevista. 

30. Un lugar que vive del turismo y tiene una infraestructura telefónica de 

las características de Mas Matas debería ser mejorada.  
No és de competència municipal. 

31. Fer una zona d’oci nocturn que el poble fa pena a la nit, a les 10 de la 

nit ja no hi ha vida.  
No és una inversió. 

32.  La meva proposta és de caire lúdica i pedagògica. Proposo la 

construcció d’un parc infantil a la platja. Penso que una bona localització 

seria on hi ha el miniclub a l’estiu, davant de les conegudes “tetes” al 

monument del Pescador; d’aquesta manera, a l’estiu també ho 

aprofitarien els infants del miniclub i la resta de l’any els nens i nenes del 

poble. Penso que podem treure molt més profit a les nostres platges. A 

més, la platja és un espai segur -lluny de la carretera, sorra al terra, etc-. 

De totes maneres, penso que hauria de ser un parc tancat amb tanques de 

fusta per evitar que els nens i nenes anessin al mar. Visualitzo un parc amb 

elements naturals, espais per manipular amb la sorra, per trepar, etc., 

però també espais per pensar i cooperar amb altres infants. En definitiva, 

un espai on els nens i nenes trobin diferents espais i propostes que els 

permeti gaudir d’un entorn tan màgic com és la platja de Roses. 

Actuació ja prevista. 

33. Un bus en temporada de abril a octubre que pueda transportar a las 

personas que estamos por ejemplo en la urbanización el Puig Rom, que no 

tenemos movilidad más que en coche o taxi y los turistas que vienen. 

No és una inversió 

34. Reposició d'arbrat als carrers on des de fa més de 10 anys s'estan 

talant els pins de Santa Margarida sense replantar noves espècies més 

adequades.  

Actuació ja prevista.  

35. Semaforització i passos de vianants segurs a la rotonda d'encreuament 

entre la carretera de Figueres a Roses i la carretera de Cadaqués, per 

accedir sense perill a peu i en bicicleta als centres comercials de l'altre 

costat de la carretera des de Santa Margarida i regular el trànsit, 

especialment en època estival. 

No és de competència municipal. 

36. Ampliar gym piscina Roses. Es paga molt pel poc material que hi ha, i el 

poc espai.   
No és de competència municipal. 



 

 

37. Destinar el pressupost a reparar els carrers de Mas Fumats que estan 

en molt mal estat. 

No és una inversió, són tasques de 

manteniment. 

38. Mi propuesta es construir una pared insonorizada en dos tramos de 

Carretera de Besalú a Roses en Santa Margarita a la altura de numero 159 

(donde empiezan las casas y el edificio, justo antes de llegar a Mercadona) 

y el tramo justo después de Mercadona (edificios Aqua Marina y Porto 

Marina). La razón para mi propuesta es el ruido constante generado por el 

tráfico en la carretera que todos los habitantes de dichas viviendas tienen 

que soportar. 

No és de competència municipal. 

39. Ampliació de les instal·lacions de la piscina exterior municipal de 

Roses. 
No és de competència municipal. 

40. Mejorar el paseo. Los paredones estan rotos y despintados. En la zona 

ajardinada poner al menos plantas locales, lavanda, romero y hechar un 

poco de agua en el verano al cesped del paseo. 

No és una inversió. 

41. ¿Puede terminar de enterar las líneas eléctricas en la carrer de 

Figueres? Es un barrio muy popular y merece ser embellecido. 
No és de competència municipal. 

42. A les diferents urbanitzacions crear espais perimetrats amb balles de 

fusta, o de disseny original, per abocadors controlats de brossa de 

jardineria. També col·locar contenidors metàl·lics per a runes. Alhora, 

cartells indicatius (com de senyalització del trànsit...metàl·lics que 

resisteixin bé al pas del temps) per informar: 1- on és la deixalleria 2-els 

horaris de la mateixa 3-les avantatges d'anar-hi. 4-amb un codi QR per a 

traducciones i localitzador google maps de la deixalleria. 5-Preu de les 

infraccions per no reciclar correctament. 

Actuació ja prevista. 

43.  Per tal de dinamitzar la cultura , crear escenaris d' obra, amb sostre 

(tipus glorietes) a cada urbanització, en espais públics, places, jardins... 

que convidin a fer-hi actuacions d'arts escèniques: música, dansa, teatre, 

clowns... Amb un punt de llum al costat i un expositor, vitrina...on hi consti 

les actuacions que s'hi faran properament. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €.  

44. Fer un parc pels veïns i veïnes del Puig Rom, doncs no hi ha un espai 

adequat per nens, veïns ni per gent gran. Seria un espai on poder-se 

trobar. Amb bancs per poder xerrar, zona de gronxadors, i zona de 

gimnàstica per joves i grans. Un porxo gran per poder fer actuacions o 

activitats per tot el públic (ioga, mindfullness, balls, xerrades...) Amb 

mirador, indicacions pel GR, dolmen, castre, mirador, cales. Una taula 

mapa geogràfic del golf i muntanyes. Amb circuit asfaltat per bici-patinet-

patins o skate. 

No s’adequa a la normativa vigent.  

45. Fer un carril bici que creui Roses longitudinalment, des de la Cuana fins 

a Mas Mates, passant per l'interior. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

46. Pavimentar la vora de la via de circumval·lació entre la carretera de les 

Arenes fins l'entrada de Mas Mates, al costat terra, a la banda contrària de 

la Ciutadella. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €.  



 

 

47. Arreglar i ampliar la via de circumval·lació des de la rotonda del 

càmping Bahia fins la rotonda de l'antic Caprabo. Cal fer-lo més ample, 

amb voreres i amb carril bici. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €.  

48. Crear un esdeveniment de caràcter digital i informàtic, per tal d'atreure 

talent i inversors. 
No és una inversió. 

49. Millorar la sortida del Centre escolar Empordà, fent una passera 

elevada, i a dalt de la pujada fer-hi una rotonda. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €.  

50. Fer un pont per vianants sobre la riera Ginjolers entre el carrer Oslo i el 

camí que passa per darrera del Centre Escola Empordà. 
Actuació en fase d’execució. 

51. Ampliar i fer un carril bici pavimentat a la carretera de les Arenes fins el 

Mas Palou. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

52. Continuar i acabar el vial des de la rotonda al costat de l'Skate Park fins 

la carretera de les Arenes. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €.  

53. Hi han molts carrers de la vila que caldria asfaltar adequadament. Actuació en fase d’execució. 

54. Proposta de fer pàrquing soterrat i enlairat a diferents indrets de la 

vila. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

55. Habilitació de la cuina de l'Escola de primària Montserrat Vayreda 

(actualment només en servei d'office), per tal de cuinar menjar calent i de 

qualitat als alumnes, amb la possibilitat de donar servei de cuina per 

persones en risc d'exclusió/menjador social. 

No és de competència municipal. 

56. Veles o carpes per fer ombra a les classes d'educació infantil de 

l'Escola Montserrat Vayreda. 
Actuació ja prevista. 

57. Parc infantil/gronxadors a la zona de la ciutadella/fosso del darrera, on 

ara hi ha una porteria. Podria ser temàtic, en relació a la ciutadella, 

"històrico-arquitectònic" per infants i joves, atès a la qualificació de Roses 

com a destinació de turisme familiar. 

L’actuació contradiu plans i projectes ja 

aprovats. 

58. Establir un dispositiu electrònic/pantalla gran amb connexió a internet 

per tal de fer cinefòrums a l'exterior, per exemple als jardins del mas de les 

figueres, auditori, per joves o grans, a disposició d'entitats o grups de 

persones que ho demanin a "cultura". 

L’actuació contradiu plans i projectes ja 

aprovats. 

59. Reconstrucció d'una petita part de la via romana a Banyuls i/o de les 

gàl·lies (visigots), museïtzada i amb esquemes i murals per atraure un 

turisme de qualitat o cultural.  

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €.  

60. Reconstrucció esquemàtica del temple de Venus de la part grega de la 

Ciutadella per atraure un turisme de qualitat i/o cultural. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

61. Reconstruir una casa grega o medieval a la Ciutadella i museïtzar-la 

amb estris domèstics per atraure un turisme de qualitat i/o cultural. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

62. Reconstrucció i museïtzació del Castell de la Garriga de Roses per 

atraure un turisme de qualitat i/o cultural. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

63. Reconstrucció museïtzada d'una part de les restes visigodes de 

Puigrom per atraure un turisme de qualitat i/o cultural. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 



 

 

64. Arranjament de la torre de Norfeu, amb adequació de l'esplanada per 

fer un dia a l'any una teatralització històrica de les funcions de la torre, 

vida, etc., per atraure un turisme de qualitat i amb interès per la història. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

65. Donada la importància del port de Roses, fer un museu marítim a l'aire 

lliure amb rèpliques dels vaixells d'època, museïtzats de forma que es vegi 

l'interior i exposats al passeig abans del 2n moll o a l'escollera del port per 

atraure turisme de qualitat i/o cultural. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

66. Recreació a la Ciutadella de la ceca monetària de Roses, on es feien les 

monedes gregues i visigodes, tot museïtzat amb les eines, materials, 

gresols, motlles, etc, de l'època per atraure un turisme de qualitat i/o 

cultural. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

67. Creació i/o apadrinament d'associacions de recreació històrica perquè 

els dies que correspongui facin activitats històriques per la vila i així 

atraure turisme de qualitat. 

No es una inversió.  

68. Arranjament i /o museïtzació de l'antic bateria de Sant Antoni, actual 

far, amb la reconstrucció del mur del fortí i la col·locació de bateries i 

canons de l'època per atraure turisme de qualitat que no es limita al 

turisme de sol i platja. També cultural. 

Actuació en fase d’execució. 

69. Mercat de grangers i jardiners dues vegades al mes amb terrissaires, 

pintors, artesans davant l'oficina de turisme, al mar.  
No es una inversió.  

70. Fer un carril bici de: Mas Fumats - Mas Bosca - Karting Club - Platja del 

Salatar. La carretera és perillosa per les bicicletes. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

71. Habitatge social o habitatge amb preus assequibles fora del centre, per 

a joves i gent gran. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

72. Activitats d'oci per la joventut: podria ser en un espai a l'aire lliure fix o, 

si pot ser, cobert. Un espai multifuncional on s'hi organitzin activitats. 
No es una inversió. 

73. Habilitar aparcament al centre de la ciutat; a poder ser subterrani i, a 

sobre, una plaça. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €.  

74. Buscar terrenys per construir habitatges; desenvolupar el poble per 

altres zones que no sigui el centre. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €.  

75. Arreglar l'antic aparcament del C/Cadí, 13, de Mas Mates.  No es una inversió. 

76. Cursos gratuïts sobre història i turisme, de llengua catalana… per a que 

qualsevol del poble pugui informar als turistes quan aquests demanin 

informació o facin preguntes sobre llocs que poden visitar, on menjar, etc. 

No es una inversió.  

77. Més cursos de francès per a tots. La majoria necessitem saber la 

llengua francesa per a treballar amb el turisme. No n'hi ha suficients i no 

tots són gratuïts. 

No es una inversió. 

78.  Més arbres als carrers perquè hi hagi ombra. Actuació ja prevista. 

79. Invertir en neteja i serveis de recollida d'escombraries. La brutícia i els 

contenidors bruts i deixats deixa per terra qualsevol actuació 

extraordinària. La neteja és la millor imatge de la vila, sense neteja no cal 

fer cap acció. 

No es una inversió.  

  



 

 

80. Plantar arbres al Carrer de la Riera Ginjolers per ombrejar la zona prop 

del mar. Hi ha diferents terrasses de restaurants i seria molt agradable que 

hi toqués l'ombra. 

Aquesta actuació no és viable tècnicament. 

81. Invertir en un pitch & putt de 18 forats donat que és l'esport de moda a 

tota Europa a dia d'avui i està en creixement. Es fan tornejos nacionals i 

internacionals i vindria gent de tot arreu aportant a Roses molta més gent, 

més vida i afavoriria a l'economia de la població, hosteleria i restauració. 

És un esport en el que hi poden jugar famílies senceres i tot tipus de 

persones; des de 7/8 anys a 85. És a dir, tot tipus d'edats i sexes. Roses té 

les eines necessàries per a poder crear llocs de treball i l'emplaçament 

ideal per a la seva construcció. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

82. Jardí públic del Mas de Les Figueres separat en: a) instal·lació de jocs 

infantils i b) instal·lació d'aparells d'exercicis per a persones grans. 

L’actuació contradiu plans i projectes ja 

aprovats. 

83. Ampliació de la biblioteca municipal. 
L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

84. Protectora d'animals. No és de competència municipal. 

85. Arranjament de la vorera del C/Londres cap al Mas Oliva per a vianants. 

(vorera dreta entrant al Mas Oliva). 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

86. Restaurar el Mas Oliva superficial i adequació dels voltants, tipus parc. 

(posar alguns bancs i cuidats) 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

87. Millorar la retolació dels carrers del poble. Actuació ja prevista.  

88. Donar continuïtat a les voreres eliminant/modificant els guals. Actuació ja prevista. 

89. Treure les palmeres. No és una inversió. 

90. Inversions amb la finalitat de sostenibilitat: subvencions per instal·lar 

plaques fotovoltaiques, per la recollida selectiva de residus, per renovar la 

flota de turismes elèctrics, per instal·lar carregadors elèctrics i contenidors 

hidràulics de recollida selectiva i per formar als ciutadans en totes les 

matèries anteriors. 

Actuació ja prevista. 

91. Asfaltar i reparar el Carrer Girona que és una via important de Roses i 

es troba en molt mal estat.  

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €.  

92. Tornar a habilitar la sortida de l'Av. Sta. Margarida a la C-260 tal com 

era abans i conduir-la fins la rotonda existent. 
No és de competència municipal. 
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