


 

 

 
 

 PROPOSTES VÀLIDES  

 

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ COST ESTIMAT OBSERVACIONS 

 

1. Arreglar les voreres de Mas Mates 

 

Fins a 300.000 € 

 

 

2. Habilitar un parc infantil a la zona de l’skatepark 

 

20.000 € 

 

 

3. Reacondicionar els patis d'infantil i primària de les escoles de Roses 

 

Fins a 300.000 € 

 

4. Enjardinar àrees abandonades amb arbres, zones verdes i flors. 50.000 € 
Pressupost condicionat a les 

ubicacions concretes. 

5. Construir pistes de volei-platja cobertes. 80.000 € 

S’ha detallat el preu de dues 

pistes descobertes. Cal la 

disponibilitat de terrenys. El 

fet de cobrir-les encareix 

substancialment el preu i si 

han de ser tancades també a 

nivell de façana excedirien el 

pressupost. 

 

6. Dotar el poble d’espais tancats on es pugui jugar a bàsquet, futbol, 

handbol, escacs... equipats amb les cistelles, porteries, xarxes, etc. 

 

60.000 € per 

pista 

 

 

7. Connectar interiorment el pavelló poliesportiu amb el pavelló annex 

ja que així els esportistes no hauran de sortir al carrer. 

 

100.000 € 

 

 

8. Renaturalitzar els patis de les escoles públiques de Roses, 

considerant-los espais educatius com a tal, que es vagin adaptant al 

canvi climàtic i que es constitueixin com a espais facilitadors de la 

coeducació, com ja estan fent altres poblacions catalanes. 

 

Fins a 300.000 € 

 

9. Habilitar lavabos públics en determinats punts de la ciutat 
17.000 € per 

servei 

 

 

10. Fer accessibles les voreres de Roses per a les persones amb 

mobilitat reduïda, gent gran, etc. 

Fins a 300.000 € 

 



 

 

 

11. Habilitar una zona de pícnic amb taules y cadires de fusta a la gran 

esplanada que hi ha sense fer-se ús a La Ciutadella. 

 

25.000 € 

 

 

12. Plantar més arbres a la Riera Ginjolers. 

 

15.000 € 

 

 

13. Invertir a la plaça del Mas Oliva en uns gronxadors convencionals, 

uns per nens més petits, uns per més grans i uns altres per a persones 

amb discapacitat; i uns tobogans.  

 

20.000 € 

 

 

14. Embellir i restaurar carrers comercials rellevants del casc antic del 

poble que són un reclam turístic important, com el carrer Mairó o el 

carrer Sant Sebastià. 

 

Fins a 300.000 € 

 

 

15. Pistes de pàdel o tennis. 

 

25.000 per pista 

 

 

16. Construir un monument al sector pesquer aprofitant l’any del 

centenari de la Confraria de Pescadors de Roses. 

 

30.000 € 

 

 

17. Tancar el rentador públic amb jardineres però que permetin veure 

el safareig i impedeixin l’accés a l’interior per tal d’evitar la gran 

quantitat de problemes que causa d’incivisme. 

 

3.000 € 

 

 

  



 

 

 

 PROPOSTES DESESTIMADES  

 

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ 

 

MOTIU PEL QUAL ES DESCARTA 

 

1. Creació d’una pista d’atletisme pública. 
L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

2. Pàrquing subterrani. 
L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

3. Arreglar casa de pescadors de cala Monjoi. No consta cap ‘casa’ de pescadors a Montjoi. 

4. La meva proposta és invertir-ho en una escola d'educació lliure . I en 

sanitat, per tenir bons professionals al CAP de Roses. 
No és una inversió. 

5. Una ludoteca. No és una inversió. 

6. La meva proposta és invertir en el poble, més activitats ja sigui per gent 

gran, joves i nens a bon preu, accessibles per tothom i tot l’any. 
No és una inversió. 

7. Incorporar un bar al poliesportiu municipal. Es podria posar en alguna 

part d’on hi ha les plaques solars a dalt del pavelló a l’alçada de les grades. 
No és una inversió. 

8. Circuit de Pumptruck. Actuació ja prevista. 

9. Arreglar la casa de pescadors de cal Joncols. No és de competència municipal. 

10.  Adequar espai esportiu que hi ha a Punta falconera. Pista de bàsquet. 

Futbol. Posar wc. 

No és viable tècnicament ja que és un espai 

natural protegit. 

11. J'habite à l'année au Mas Fumats, Carrer Alacant 18 depuis 14 ans. Si 

on pouvait attribuer un peu de budget pour goudronner certains portions 

des rues qui sont en très mauvais état, je serai le plus heureux. 

No és una inversió, sinó un manteniment d’un 

espai públic. 

12. Millorar la seguretat vial als carrer la de les urbanitzacions, sobretot la 

del Mas Bosca. 
No és una inversió. 

13. Ludoteca per infants de 0 a 10 anys. No és una inversió. 

14. Invertir en un projecte d'orientació i inserció laboral pels ciutadans dels 

poble. Aquest projecte formarà part d'un procés d'orientació laboral amb 

la prospecció d'un/a professional de l'àmbit amb la intenció d'afavorir la 

inserció laboral, potenciant la seves competències, millorant la seva 

ocupabilitat, a través de l'acompanyament durant tot el procés treballant 

les fases que calen, treballant la formació, i si cal fent derivacions a altres 

serveis.  

No és una inversió. 

15. 300.000€ permetrien instal·lar uns 200kW d'energia fotovoltaica a 

teulats d'edificis rosics: mercat municipal, escoles, instituts, comisaries, 

CAP, pavellons... Tanmateix, no només és una inversió en contra de la 

descarbonització i la petjada ecològica de Roses, sinó que rendeix 

L’Ajuntament ja té previst realitzar una 

actuació d’aquest tipus i, primerament, cal 

realitzar un seguit d’estudis per determinar el 

tipus d’instal·lació segons l’equipament. 



 

 

econòmicament des del primer minut amb un rendiment econòmic 

superior al 10% anual. Així doncs, proposo una inversió en energia, en 

reduir CO2, en feina a instal·ladors locals, en turisme sostenible, en un 

millor món per avui, i en un món encara millor per demà. Com a 

especialista en la matèria, poso en disposició de l'ajuntament tot el meu 

engranatge professional per dur a terme la proposta. 

16. Zona habilitada d'oci a l'estiu que permeti oferir cultura (música, 

teatre, dansa contemporània, etc. Per donar a conèixer a artistes poc 

coneguts/des) servei de Bar, etc. Espai allunyat de la població per no 

molestar però que es pugui arribar a peu o autobusos que permetin la 

mobilitat de la població 

No és competència municipal. Es tracta d’una 

activitat privada. 

17. Estimen les nostres mascotes, no hi ha platja per a ells a Roses, ho vaig 

proposar, en queda una segona opció....fer un pont que connecti a la platja 

de la Rubina. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

18. Arreglar el terra i la jardineria del passeig. 
No és una inversió, sinó un manteniment d’un 

espai públic. 

19. Posar més papereres al camí de ronda. 
No és una inversió estrictament ja que la 

instal·lació de papereres té afectació sobre el 

servei de neteja. 

20. Més papereres al camí de ronda i passeig Marítim 
No és una inversió estrictament ja que la 

instal·lació de papereres té afectació sobre el 

servei de neteja. 

21. Ampliació carril bici, millorar les senyalitzacions als carrils bici, posa-hi 

algú mecanismes de seguretat al carril bici del passeig marítim i torna-ho a 

pintar. 

Aquesta actuació ja s’està realitzant.  

22. Tinc coneixement de una empresa de Tarragona que ha aconseguit un 

material/ciment totalment ecològic amb un material bio (Crec que utilitzen 

closca de musclo, ostres, posidònia morta de la platja...) capaç de, fins i 

tot, regenerar posidònia. Tenint en compte la degradació dels nostres 

camps de posidònia i la gran quantitat de morts instal·lats al fons marí per 

boies la meva proposta és: Invertir aquests 300.000€ en un projecte, a 

través d'aquest material, de regeneració dels nostres camps de posidònia i 

folrar tots els morts per convertir-los amb elements de regeneració de 

vida marina. Crec que fins i tot tindria molta repercussió mediàtica i molt 

positiva cap al nostre poble, sense oblidar el enorme benefici cap els 

nostres fons marins i les nostres platges.  

No és tècnicament viable ja que per normativa 

i criteris de gestió sostenible el més adient és 

la substitució dels morts de formigó per altres 

de baix impacte. 

23. Crec que tindríem de col·locar sensors de moviment a totes les faroles 

del poble ja que la contaminació de la llum, no ens deixen contemplar les 

estrelles. Tanmateix, amb els diners de l’estalvi energètic que realitzem 

podem anar cobrint altres espais com, col·locar xarxa de pescadors a sota 

els ponts del final de les Rieres per recollir les llaunes, ampolles de plàstic, 

pneumàtics, etc, que ens contaminen a la Bahia de Roses.  

Es considerable inviable el funcionament del 

sistema d’enllumenat públic a partir de 

sensors de moviment. 

24. Lloc on poder celebrar casaments, aniversaris… Un lloc ample y gratuït 

ja que per buscar és difícil i molt costós. 

No és competència municipal. Es tracta d’una 

activitat privada. 

25. Proposta de millora de l'espai públic de la riera al carrer Oslo (Mas 

Oliva). La proposta és construir un pont que creüi la riera per facilitar als 

No és tècnicament viable donat el trànsit 

d’embarcacions. 



 

 

vianants de Mas Oliva, cada cop més nombrosos, els accessos a les 

escoles, espais verds, als Grecs i evitar els perills dels nens i adults creuant 

la riera. Aquesta proposta ja s'ha dut a terme al centre de Roses amb la 

construcció d'un pont per creuar la riera una mica més amunt de l'estació 

d'autobusos. L'alcaldessa ja va prometre realitzar aquest projecte al ple 

que es va celebrar pels veïns de Mas Oliva al 2019. 

26. Estaria bé invertir en posar càmeres de vigilància per tot el poble, 

perquè hi ha molta delinqüència, furts i no hi ha gaire seguretat. 
Actuació ja prevista. 

27. Millorar els esglaons entre el carrer Grecs i el carrer d'Aristòtil, a 

l'alçada del nº30 del carrer Grecs. Els esglaons de formigó amb un tauló al 

final fan molta pendent, dificultant la baixada, i quan són humits de rosada 

o pluja la fusta rellisca. Afegir-hi papereres, i pintar l'edifici del 

transformador per millorar-ne l'aspecte visual. 

No és una inversió, sinó un manteniment d’un 

espai públic. 

28. Habilitar el terreny corresponent a Pedrera de la Cuana com una zona 

d'aparcament lliure. Només cal senyalitzar, millorar l'accés i netejar les 

males herbes, no cal pavimentar. És molt necessari en aquesta banda del 

poble una zona d'aparcament lliure donada la pèrdua de diferents places 

d'aparcament al carrer a dins del poble. 

No és viable tècnicament ja que l’espai no és 

de titularitat pública. 

29. Construir un pont per vianants que connecti el final del passeig de 

Santa Margarida amb la platja de la Rubina. Ja sigui una passera llevadissa, 

com un pont prou alt com perquè no molesti als velers. Tenim un camí de 

ronda espectacular que ens connecta pel nord amb Cadaqués i per la 

banda sud quedem desconnectats, les persones que van a peu o en 

bicicleta han de voltar tot santa Margarida fins el carrer Platja Canadell per 

poder travessar. Aquesta inversió donaria molta continuïtat al passeig de 

Roses. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €.  

30. Destinaria part dels diners de l’ajuntament a l’esterilització de les 

colònies de gats ferals, ja que l’ajuntament n’és la responsable i a hores 

d’ara no en fa res al respecte. Destinaria també part dels diners a tenir-los 

ben atesos i en poder dur-los al veterinari quan calgui així com a poder 

comprar menjar per poder alimentar-los. Si ningú els esterilitza cada any 

n’hi hauran més. El problema s’està tornant greu. 

No és una inversió. A més, l’Ajuntament 

signarà un conveni amb el Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà el proper any per a dur a terme 

aquest tipus de servei. 

31. Ajudar als gats del carrer, creant colònies controlades. 

No és una inversió. A més, l’Ajuntament 

signarà un conveni amb el Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà el proper any per a dur a terme 

aquest tipus de servei. 

32. Habilitar una platja per al bany amb els gossos o be fer un pont per 

accedir caminant a la de la Rubina d'Empuriabrava. 

L’actuació del pont superaria el cost de 

300.000€. La platja no és viable tècnicament 

ja que la normativa municipal no ho preveu. 

33. Més pipicans al poble No es considera viable tècnicament. 

34.  Creació de zones verdes d'aparcament per a residents y racionalització 

dels guals (revisió i creació del gual per hores). 
No és una inversió 

35. Deixalleria mòbil. Un servei per atendre les persones que no es puguin 

desplaçar a la deixalleria. 
No és una inversió. 



 

 

36.  Creación de casetas en el paseo marítimo para los comercios de roses 

y así eliminar el top manta y ayudar al comercio de roses así también dar a 

conocer el producto nuestro de la tierra como por ejemplo las anchoas de 

Marpla o los dulces de can cairo por decir alguno. 

No es considera viable tècnicament ja que es 

va provar fa uns anys i no va funcionar. 

37. Mi propuesta es la siguiente: Como ya he publicado en instagram estoy 

de acuerdo con tod@s los rosincs que nos hablan de la necesidad de tener 

una protectora de animales , ya que es un problema que se está 

incrementando día a día en nuestro pueblo. Por otra parte como madre 

creo que nuestros hijos se merecen una zona de juegos tipo tirolinas y 

actividades al aire libre; tenemos terrenos a nuestro alrededor que seguro 

se pueden destinar a ello; así pues propongo hacer un combinado de 

protectora de animales y el dinero que se vaya recaudando con el parque 

infantil se puede ir pagando la protectora. También se puede proponer 

hacerse socio de ambas cosas para tener descuentos en el parque y 

aprovechar parte de éste en mantener la protectora de animales. Si 

hubiera suerte y mi propuesta fuera viable me gustaría formar parte de 

ella y ofrecerme en su puesta en marcha. 

No és una inversió. A més, l’Ajuntament 

signarà un conveni amb el Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà el proper any per a dur a terme 

aquest tipus de servei. 

38. Es podria fer un refugi al municipi pels animals que ho necessiten. 

Aquest refugi podria constar de diversos departaments, podria haver-hi 

una part específica per a gatets que necessitin curar-se de malalties per 

després poder ser tornats a la seva colònia pertinent o per a les gatetes 

que no hagin estat prèviament esterilitzades i puguin tenir la seva 

cadellada segura mentre dura l'alletament per a posteriorment donar els 

gatets en adopció. També, podria haver-hi una part anomenada gatera on 

podrien viure permanentment els gats que necessitin medicació a causa de 

patir alguna malaltia crònica o pels gats que tinguin alguna deficiència 

física i el fet de viure en llibertat posi en risc la seva vida. Per descomptat, 

tots aquests animals estarien en adopció i podrien marxar adoptats a 

cases particulars. També podria haver-hi una part on els gossos del poble 

puguin viure fins que també fossin adoptats. Podrien organitzar-se 

activitats com passejos amb voluntariat entre d'altres pels gossos i visites 

per jugar i atendre els gats. Aquesta proposta també podria servir per a 

conscienciar als més petits del poble, es podrien organitzar des de les 

escoles visites al refugi entre altres activitats per apropar els animals i els 

nens. Els animals del poble ens necessiten. 

No és una inversió. A més, l’Ajuntament 

signarà un conveni amb el Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà el proper any per a dur a terme 

aquest tipus de servei. 

39. Un menjador social per gent gran que no pot cuinar a casa. El lloc 

podria ser al baix que hi ha a la casa del Mar (antic bar Jordi Giró). 
No és una inversió 

40. Al Mas Matas zona carrer Cadí caldria si us plau fer un lloc on poder 

llençar brossa jardí, treure els contenidors de davant de l' únic banc que 

teníem en tota la zona. 

No és una inversió, sinó d’una revisió del 

servei de neteja o recollida selectiva. 

41. Creació d'una rotonda a la cruïlla entre la Cuana i la Gran Via. 
L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

42. Tancament de la riera de la Cuana.  
L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €.  



 

 

43. Passarel·la per travessar la riera Ginjolers a l'alçada Mas Oliva que 

connectés el c/Oslo cantonada c/ Paris a l’altre costat de la riera per anar 

CEEmporda i als Grecs 2 per darrera la Guardia civil. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

44. Es muy importante que Roses recibe una residencia para animales. 

Cada año puede ser una atracción de hacer una fiesta para los animales y 

colectar dinero para los animales para medicina, comida, etc. 

No és una inversió 

45. Demanaria amb una petita quantitat una bona campanya de civisme i 

sobretot que entre tots mantinguem Roses maca i neta. No pot ser que 

cada cop estigui tot més brut, fa pena i pudor. La gent passa més i no 

s'implica en cuidar l'espai i els carrers que tots tenim i caminem. 

Prospectes, petit vídeo, explicacions senzilles perquè s'entengui que TOTS 

hem d'estimar Roses i donar exemple. 

No és una inversió 

46. Crear carrils bici segurs per accés a les escoles. 
No és viable tècnicament donada la dificultat 

urbanística per la configuració de la trama 

urbana consolidada. 

47. ¿Es Roses una hermosa ciudad tanto para residentes como para 

turistas? Definitivamente, pero, por favor, límpialo. En el momento en que 

salgo de mi apartamento, tengo que hacerme a un lado para evitar los 

excrementos de los perros. Está en todas partes, en las playas de Perola / 

Nova / Punta, áreas de juego para niños, farolas, aceras, etc. ¡No hay 

letreros que prohíban a los perros o advertencias de sanciones por hacer 

caca en todas partes que causen posibles problemas de salud y hedor! 

Otro peligro para la salud son las palomas enfermas. Algunos de nosotros 

conocemos el artículo 21, pero la mayoría no. Como caca de perro, hay 

excrementos de paloma por todas partes. En particular, los excrementos 

secos pueden causar problemas respiratorios potencialmente graves. 

Sería un placer, mientras paseaba por la ciudad de Roses, sentarme en uno 

de los muchos asientos, pero todo lo que veo son excrementos de paloma 

en los asientos, gente dando de comer a las palomas y caca de perro. Los 

propietarios deben ser responsables de recoger el desorden de sus perros. 

Utilizo el plural porque ahora veo dos perros por cada humano. ¿Dónde 

están las señales de advertencia que indican que es un delito alimentar a 

las palomas y permitir que los perros ensucien las calles, playas y áreas 

recreativas de Roses? ¡En ningún lugar! Otro peligro para la salud son los 

cubos de basura abiertos en la esquina de C / Pescadors y C / Llotja, que 

atraen a las gaviotas y a la gente que rebusca en los cubos abiertos 

dejando los restos en el suelo, todo ello provocando un terrible desorden y 

hedor, especialmente en el clima cálido. Es el peor sitio de Roses. Casi 

nadie recicla aquí, una gran bolsa de basura se tira en uno de los muchos 

contenedores abiertos y algunas personas dejan sus bolsas de basura en 

la calle, demasiado perezosas para caminar hasta los contenedores. En el 

resto de Roses, veo que todos los contenedores están cerrados en un área 

ordenada, pero no aquí. En esta esquina opuesta a los antiestéticos 

contenedores, ¿está el área de juegos recién construida o debería decir 

área de \ 'perros \'? Eso es en lo que se ha convertido: \ 'área de juegos 

para perros \'. Lo mismo ocurre con el jardín en el otro extremo de la C / 

No és una inversió ja que l’aportació va 

referència a serveis de neteja i manteniment. 



 

 

Pescadors. Esto no debería estar sucediendo en esta hermosa ciudad. Es 

una absoluta vergüenza. Gracias. Saludos Marilyn Lo anterior, por 

supuesto, debería haberse implementado sin tener que escribir 

constantemente sobre un tema tan importante: la SALUD. Esto podría ser 

una inversión, una inversión para atraer más visitantes, para ayudar a 

mantener Roses como es hoy, además de atraer negocios para reinvertir y 

mucho más. La limpieza es junto a la piedad. 

48. Crear un hotel d'entitats a Ca l'Anita o al CAR a on poder tenir també la 

possibilitat d'un despatx o sala per a cada associació.  
Actuació ja prevista. 

49. Asfaltar l'inici del passeig del Cementiri, la part que toca a C. Josep 

Romañach, ja que quan plou baixa tota la sorra cap a la vorera del carrer. 

No és una inversió, sinó un manteniment d’un 

espai públic.  

50. Crear una pista d'atletisme al camping Bahía o a la zona entre la 

Vinyassa i el Vayreda. 

No és viable tècnicament per manca de 

disposició de terrenys. Cal un espai de 170m x 

90 m (pista 400m.), o 85 x 50 m (pista 200 m). 

Caldria estudiar la viabilitat a la zona esportiva 

Mas Oliva o un altre emplaçament. Igualment, 

supera el cost de 300.000 €. 

51. Ressembrar la gespa dels vorals del passeig del Cementiri i mantenir-

la. 

No és una inversió, sinó un manteniment d’un 

espai públic. 

52. Revisar l'enllumenat del passeig del cementiri, ja que a l'estiu quan les 

moreres estan plenes de fulles, queda un bon tros a les fosques.  

No és una inversió, sinó un manteniment d’un 

espai públic. 

53. Revisar la distància entre papereres del passeig del cementiri, donat 

que és un lloc de molt pas. 

No és una inversió, sinó un manteniment d’un 

espai públic. 

54. Al camí de ronda, des de Canyelles petites, hi ha parts del cami, abans 

d'arribar a l'Hotel Vistabella en molt mal estat, justament quan acaben 

unes petites escales, en que ja he vist personalment, gent gran caient a 

terra, i es perillós ja que la corda no elimina la possibilitat de caure cap 

avall. 

Actuació ja prevista. 

55. Millorar els carrers de la vila, més neteges durant el dia. 
No és una inversió, sinó una proposta 

relacionada amb el servei de neteja. 

56. Més papereres als carrers. 

No es considera viable tècnicament ja que 

recentment ja s’ha impulsat el desplegament 

de noves papereres a l’espai públic, d’acord 

amb el contracte aprovat. 

57. Habilitar zones de pàrquing. 
No és una inversió, sinó una actuació 

relacionada amb la mobilitat. 

58. Anivellar fons del mar per evitar possibles ensurts per a gent gran i 

infants. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

59. Posar dutxes a les platges, ja que es gasta molta aigua a les aixetes 

per als peus. 

No és viable ja que la implantació de dutxes 

s’efectua d'acord amb la política de protecció i 

sostenibilitat que inspira el SGA (Sistema de 

Gestió Ambiental) implantat per la gestió de 

platges, cales i passeig marítim de Roses, 

precisament per mantenir el consum d'aigua 

per aquesta finalitat en el mínim possible, en 

pro de la sostenibilitat i l'ús racional d'aquest 

bé. 



 

 

60. Fer més tallers per part de l'ajuntament de tota classe implicant també 

part de les tasques que es fan al municipi com ara aprendre de l'ofici de 

pescador, o la nova aula gastronòmica per tal que la gent del poble i pugui 

accedir i aprendre. També més cursos per conèixer diferents arts o 

tècniques artesanes potser i posar una mica en valor les coses fetes a mà. 

No és una inversió, sinó una proposta 

relacionada amb la formació. 

61. Creació d'una "casa de la dona", un espai de reunió i recolzament per 

dones en situació de vulnerabilitat o complicades, i mares que no tinguin 

família al poble per exemple i necessitin una xarxa de suport -voluntariat 

que fes de cangur o poder deixar els nens en un espai de joc a la casa etc- 

Potser també voluntaris que oferissin assessorament legal en casos de 

maltractament, dependència econòmica, separació etc Un casa que acollís 

a dones i infants, també per poder fer xerrades, etc Sempre passo pel 

davant de la casa abandonada al costat del CAP i penso, un espai així 

reformat i amb un petit jardí per zona infantil seria una casa de la dona 

ideal. 

No és una inversió, sinó una proposta 

relacionada amb un servei municipal o de 

voluntariat. 

62. Augmentar l’oferta esportiva i cultural a Roses amb esports com el 

patinatge artístic, la dansa contemporània, ballet, arts marcials, teatre, 

arts escèniques...tant per adults com per la mainada a partir de la 

construcció d’una sala polivalent amb terra de vinil prop de la piscina 

municipal. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

63. Actualment els parcs infantils són només per nens petits. Un parc 

infantil modern amb tirolines i demés, per la mainada a partir de 6 anys, 

com el que hi ha a Empuriabrava. 

Aquesta actuació ja s’està realitzant ja que és 

el projecte guanyador de l’edició anterior. 

64. Som moltes les famílies de Roses que trobem una mancança important 

per la mainada a la nostra vila, tant a nivell esportiu i cultural com 

d’esbarjo. Activitats que trobem als pobles dels voltants i que per la 

capacitat del nostre ajuntament hauríem de poder tenir-ho aquí. La solució 

seria ampliar la oferta per a nens i nenes de 6 a 14 anys (aprox), on puguin 

adquirir aptituds que no ensenyen a l’escola, interessos per altres temes 

que no siguin basquet, futbol o turisme. Despertar en els nostres fills i 

filles la curiositat i fer d’ells joves emprenedors. Els nens son el futur que 

farà que Roses tingui vida tot l’any. Proposta: ESCOLA MUNICIPAL D’ART 

Inclouria tant arts manuals com escèniques, i seria tant per adults com per 

nens. Podria impartir-se en diferents espais dels que disposem a Roses. - 

Pintura, escultura, ceràmica, joieria, costura,... Es podria fer a l’edifici de Ca 

l’Anita - Musica. Es podria fer a la casa que va adquirir l’Ajuntament a la 

Plaça Catalunya. - Arts escèniques. Es podria fer al teatre. Aquesta 

proposta es a cost baix, assumible pel nostre ajuntament, ja que hi 

comptem amb espais que es podrien utilitzar. 

No és una inversió, sinó una proposta 

relacionada amb l’oferta de serveis culturals i 

d’oci.  

65. Prohibir o minimitzar l'accés amb vehicle motoritzat a les platges de 

Roses del Parc Natural. Cada any és més greu la situació a l'accés a les 

platges del Parc Natural; centenars de cotxes mal aparcats que fan 

impossible la circulació per la carretera de Montjoi, l'aglomeració de molta 

gent a les platges i la facilitat de poder portar molts estris de platja que al 

final del dia es poden convertir en brossa llençada al terra o al mar. La 

No és una inversió, sinó una proposta 

relacionada amb la política de mobilitat. 



 

 

meva proposta es basa en un servei de trenet/bus/gua-gua, amb un horari 

periòdic i freqüent i amb un circuit tancat, anada i tornada i amb parada a 

cada zona de bany, per tal que el ciutadà que vol anar a aquella platja pugi 

i/o baixi on cregui. 

66. Cobrir l’avinguda de la Cuana perquè sigui peatonal y alhora poder 

realitzar una rodona just en el tram entre gran via Pau Casals i avinguda de 

la Cuana. És un tram molt perillós ja que hi han molts Stop i no queda clar 

la prioritat de cada vehicle. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

67. Posar oliveres grans a la rambla, són resistents a la tramuntana i no 

necessiten manteniment amb testos grans d’obra rodons. 

No és viable tècnicament ja que les oliveres no 

són recomanables en els paviments durs per 

la caiguda de les olives. 

68. Fer un museu com cal del espai ‘Paco Falco’, no pot ser tenir plats 

antics com si fossin d’ikea, un sobre l’altre, i falta el 70% de material per 

exposar. 

No és una inversió 

69. CONNEXIÓ STA. MARGARIDA-RUBINA QUÈ? Unir de manera peatonal el 

final del passeig de Sta. Margarida amb la platja de la rubina. PER QUÈ? Qui 

no s’ha trobat mai fent running o bicicleta i haver de fer mitja volta al 

arribar al final de passeig? Qui no ha volgut portar la mascota al tram de la 

Rubina reservat per gossos, sense necessitat d’agafar el cotxe? És més, 

Roses es podria beneficiar molt més dels atractius turístics, que es troben 

més enllà del poble, com la platja salvatge de la Rubina, els canals 

d’Empuriabrava i els Aiguamolls de l’Empordà. La qual cosa comportaria 

de ben segur un rendiment econòmic. COM? Degut a l’evident complexitat 

de la proposta, hi hauria diversos punts a considerar, a priori. - Anàlisi de 

projectes similars. - Pressupost disponible per a la inversió. - Viabilitat del 

projecte a nivell constructiu. - Necessitats especials d’amplada i alçada pel 

pas de vaixells als canals de Sta. Margarida (pont fix/llevadís, etc.). - 

Conveni amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. - Permissos necessaris 

amb el Ministeri corresponent. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

70. Soc mare de dos nen (9 i 11 anys) i de vegades em demanen anar en 

bici al cole. No em fa gaire gràcia ja que han d'anar o per la vorera 

(molestan als vianants) o per la carretera (amb el perill dels cotxes). 

Estaria bé que hi hagués un carril bici (la veritat és que per dins el poble es 

força difícil (crec), però al menys desde la sarfa fins els grecs i el centre 

escolar Empordà, amb desviament cap a la zona esportiva (pavelló i 

piscina) i d'allà un cap el Vayreda i un altre cap el Vives. No sé... Seria 

estudiar quina seria la millor manera. 

No és viable tècnicament donada la dificultat 

urbanística per la configuració de la trama 

urbana consolidada. 

71. Piscina natural de rocas y agua del mar en la antigua mejillonera. Actuació ja prevista en el projecte MITECO. 
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