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El document que esteu llegint conté la memòria de l’actuació feta en el marc de la 

subvenció anomenada Bordils opina i deixa petjada presentada a la línia de 

subvencions de la Diputació de Girona de polítiques de foment de la participació 

ciutadana 2020.  

El desenvolupament del projecte ha estat marcat per la coexistència de la pandèmia 

covid-19 des del març de 2020 (just quan s’estava acabant de redefinir el projecte 

Bordils opina). Aquest fet ha trasnversal la salut, l’economia, la socialització, ... com 

tots sabem ho ha capgirat tot i encara estem batallant per ensortint-nos-en i no 

sabem veure cap on derivarà totplegat. De fet, totes les persones estem començant 

a adonar-nos que cal un replanteig important de moltes coses i que encara no 

sabem quins efectes té i tindrà en un futur més o menys proper aquest pandèmia.  

 

La distribució de les responsabilitats municipals entre l’equip de govern municipal, 

es va fer amb voluntat de poder atendre de manera transversal les necessitats de 

les persones de Bordils. L’Alcaldessa ha assumit la responsabilitat de l’àrea de 

participació doncs és voluntat de l’equip de govern de fomentar la participació de la 

gent del poble, sobretot, en la definició de les polítiques socials doncs són les que 

marquen sobretot la qualitat de vida de les persones. Des dels serveis municipals i 

amb la voluntat dels professionals, regidors/res i de la gent del poble estem buscant 

la manera de reformular com podem entre tots participar de la societat de volem, 

de com viure junts al nostre poble, a Bordils.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Totes aquestes accions participatives han estat portades a terme i dissenyades 

amb els següents actors:  
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Com es va exposar en el projecte Bordils opina i deixa petjada presentat a la 

convocatòria de subvencions polítiques de foment de la participació ciutadana 

2020, el procés contemplava tres accions que responien a tres-quatre demandes 

socials que a finals de l’any 2019 rondaven entre la ciutadania de Bordils. Es volia 

promoure la participació de la gent jove en la redefinició de les polítiques de joventut 

pel nou pla local de joventut 2020-2024. També es volia impulsar la primera edició 

dels pressupostos participatius, amb una partida definida de 25.000€. I 

paral·lelament, es volia engegar el procés per definir les necessitats dels espais 

públics i els equipaments municipals amb voluntat d'engegar una consulta popular 

al respecte. I per últim es va manifestar la necessitat, expressada inicialment per 

l’Escola de Bordils, de planificar un pla estratègic d’educació local aliança 360.  

Amb tot es va veure la necessitat de treballar per aconseguir que la participació ens 

facilités millorar l’encaix entre les voluntats de la ciutadania i les possibilitats de 

l’administració, i la implicació de la societat civil en els objectius col·lectius.  

Partíem d’una etapa en què els òrgans de participació locals eren:  

 Reunió d’entitats ( entre dues o tres l’any) Un espai de trobada i intercanvi 

per enriquir el coneixement de la realitat del nostre poble i millorar la presa 

de decisions. 

 Consell Escolar de l'Escola de Bordils, promogut des de l’Escola,  

 Consell del poble de Bordils   

 

Com a Ajuntament es participava d’unes quants òrgans superiors;   

 

 Consell d’Alcaldes del Gironès, promogut pel Consell Comarcal del Gironès  

 Taula de joventut del Gironès, promoguda per l’Àrea de Joventut del CC 

Gironès. 

 Taula de promoció econòmica, promoguda per l’Àrea de Promoció 

econòmica del CC Gironès. 

 Consorci del Ter 

 Localred 

 ACM  

 
A l’experiència viscuda s’hi afegeix l’acció participativa que a continuació s’exposa.   
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1a edició dels pressupostos participatius 

ABRIL- SETEMBRE 2020 

L'any 2020, l'Ajuntament de Bordils va organitzar la 

primera edició dels pressupostos participatius.  La idea 

és que cada any se celebrés un procés participatiu per 

recollir idees o propostes concretes de millora del 

municipi per tal que aquestes puguin ser incorporades 

directament en el pressupost municipal.  

Vegeu el vídeo resum-memòria de la primera edició  

 

Amb el lema Proposa, participa, vota decideix, l'abril va 

començar la campanya informativa i de recollida de 

propostes. 

 

Es va fer arribar un díptic informatiu (veure adjunt 1) a les cases on s'hi explicava: 

- Que es reservaven 25.000 € del pressupost a realitzar l'opció més votada. 

- Que estàvem esperant moltes propostes de la gent de Bordils. Això si, calia 

que es fessin arribar abans del 25 de juny a les oficines municipals. Que les 

podia fer arribar qualsevol persona del poble. Però que per votar s'havia de 

tenir 16 anys i estar empadronat a Bordils.  

- I important, que la votació es faria a finals de setembre. 

El mes d'abril estàvem confinats a casa. Per tant, era difícil que ens poguéssim 

trobar, que poguéssim parlar, que poguéssim debatre, era difícil. Però si que hi 

havia gent que anava rumiant a casa, en la petita tertúlia quines eren les propostes 

que es podien presentar. Com s'havia de fer, ens ho explicava la butlleta. Quines 

propostes? Ens ho definia el díptic. 

L'Ajuntament va utilitzar diferents canals per poder comunicar el millor possible 

quina era la intenció d'aquests primers pressupostos participatius a Bordils (veure 

document adjunt 2 amb cartells, i campanya de sensibilització a través de les xarxes 

socials i el whatsapp municipal).  

També es va difondre una butlleta (veure adjunt 3) on les persones de Bordils 

podien presentar propostes. El juny s'havien presentat 32 propostes de 28 persones 

diferents. Sí, hi havia persones l que van presentar més d'una proposta. I era 

possible, i tant. Les bases d'aquest pressupost deia que tothom podia presentar 

idees. No hi havia límit de quantes. 

 

https://youtu.be/D5i6mm-KCow
https://youtu.be/D5i6mm-KCow
http://www.bordils.cat/index.php/participacio-ciutadana/pressupostos-participatius
http://www.bordils.cat/images/ajuntament/Pressupostos_participatius_Bordils.pdf
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Com s’havia explicat al díptic informatiu que exposava les regles que marcaven el 

funcionament de la primera edició, la validació va anar a càrrec dels serveis tècnics 

municipals.  

Després de treballar-hi durant els mesos de juny i juliol, finalment se'n van validar 

16. Se'n van descartar 4 perquè ja estan previstes de fer en el pressupost municipal 

2020, i 12 perquè superen el pressupost marcat i no es podien incloure’s en la 

votació d’aquest any.  

Es va redactar un llibret-document de presentació de les propostes a votar (vegeu 

document adjunt 4).  

 

Les 16 propostes que van passar a la votació van ser:  

1-Aparcaments per a bicicletes 

2-Arranjament zona d'aparcaments 

3-Carril bici passeig sèquia Vinyals 

4-Cobertura de fibra òptica 

5-Contractació d’una persones per a neteja de carrers 

6- Contractació d'un -agent cívic 

7-Enllumenat del parc de l'entrada 

8-Espai esportiu-pistes de pàdel 

9-Espai social estiu 

10-Fer únic sentit de circulació al carrer de la Creu 

11-Llibres lliures (Biblionius) 

12-Millora dels parcs 

13-Pipican 

14-Senyalització ruta bicicleta 

15-Recondicionament de la zona sèquia-Suardell 

16-Re-ferm, a zona de l'escola. 

El mes de setembre de 2020 es va fer la votació popular. Segons el padró municipal 
hi ha 1.489 persones majors de 16 anys que podien votar entre les 16 opcions 
validades. Es va optar pel vot presencial i durant tota una setmana en diferents 
horaris que acabava el diumenge 27 de setembre de 10 a 14 h. 
Novament, i buscant la màxima participació i facilitat per fer-ho a la gent de Bordils 

es van fer cartells informatius d’on i quan es podia votar a través de la butlleta.  

 

http://www.bordils.cat/images/2021/FITXES_PROPOSTES_PRESENTADES-reordenades.pdf
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El personal municipal es va encarregar de tot el procés de validació dels vots 

comprovant en tothom figurés en el padró municipal, fos major de 16 anys i que no 

votés més d’una vegada ni marqués més d’una opció doncs seria declarat vot nul. 

També es van ocupar del registre validat pel jutge de pau (membre del Consell del 

poble).  

El resultats d'aquesta consulta popular, dels primers pressupostos participatius, va 

ser un carril bici paral·lel a la sèquia Vinyals i/o un carril bici que enllaci amb 

poblacions veïnes i s’han agrupat. 
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MARÇ - ABRIL 2020

DISSENY DE LA PROPOSTA
ABRIL 2020 - SETEMBRE 2020

IMPLEMENTACIÓ  

- Difusió proposta

- Recepció propostes

- Valoració tècnica de les 
propostes 

- Difusió del sistema de 
votació popular

- Votació i recompte

VALORACIÓ 2020

Avaluació i redefiició per a 
la 2a edició dels 
pressupostos participatius

Valoració de l'equip de govern en el ple municipal del 2 d'octubre de 2020 

va ser que:  

 El procés ha sigut molt ric i s'ha pogut copsar necessitats i demandes de la 

gent de Bordils que hi ha volgut participar. Estem molt contents de la 

participació en aquest sentit. 

 La previsió s'ha adaptat a les circumstàncies i les possibilitats que situació 

de pandèmia ofereix a l'hora de promoure actes públics. 

 En relació a la participació en les votacions, pensàvem que seria una 

proposta amb major participació. Pensem que només 157 vots és poc. Tot i 

això valorem el procés com a bo i de qualitat. Pensem que no és tant la 

quantitat sinó la qualitat de les propostes recollides. 

 Per aquest any doncs, queda reflectir-ho en els pressupostos i realitzar 

l'opció guanyadora el 2021. 

Pel que fa a la valoració per part del Consell del poble va ser que fou una llàstima 

no poder participar ja en la primera edició però s’entenia que l’equip de govern ho 

liderés doncs no l’òrgan del consell del poble no es va poder trobar per constituir-

se fins 26 d’agost de 2020. I que en la segona edició si hi havia voluntat i moltes 

ganes de participar en totes les fases: disseny, implementació i votació. 

Des del primer moment hi ha haver un trencament de les fases del projecte doncs 

tot just presentàvem la proposta va aparèixer la pandèmia que ho va trastocar tot 

com sabem i s’ha exposat. Tot i això, malgrat les circumstàncies, és va fer un 

sobreesforç per impulsar aquella 1a edició des de l’equip de govern i el personal 

administratiu i tècnic de l’Ajuntament. 

Bordils és un municipi de menys de 2.000 habitants i, per tant, un procés participatiu 

d’aquestes característiques interpel·la a tots els veïns i veïnes, perquè tots poden 

sortir beneficiats de les decisions que es prenguin en les dues iniciatives. No es va 

aconseguir en la primera edició que va ser d’un 10,5%, confiem millori en la segona 

edició en què el consell del poble s’ha pogut volcar a difondre el procés per l’any 

2021.  
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PLA LOCAL DE JOVENTUT BORDILS 2020-2024 

          MAIG – OCTUBRE 2020 
 

L’any 2020, i després que el desembre es donés per acabar l’anterior pla local de 

joventut corresponent a la legislatura 2016-2019, l’Ajuntament de Bordils, per donar 

continuïtat a la voluntat de planificar serveis i programes per a la joventut, va 

engegar el procés participatiu presentat com a línia d’acció del projecte Bordils 

opina i deixa petjada.  

 

No era el primer el primer Pla Local de Joventut que es desenvolupa des del 

municipi de Bordils, que aposta per les polítiques de joventut des de fa anys1, i com 

els anteriors volia incorporar la participació del jovent del poble en la seva redacció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Partíem del fet que el poble de Bordils fa casi més de 10 anys que impulsa polítiques 

de joventut de manera mancomunada amb els municipis petits de la Llera del Ter. 

Cadascun dels municipis conveníem els recursos humans de l’àrea de Joventut 

amb el Consell Comarcal del Gironès i, de manera conjunta, definim els serveis en 

els municipis.  

 

En l’avaluació que es va fer de l’últim pla local i en l’informe d’avaluació de les 

polítiques de joventut dels últims 10 anys es va evidenciar que amb el pas dels anys 

la implicació no s'havia mantingut i que les noves generacions no veuen ni viuen 

com a seus els projectes vinculats a l'àrea de joventut a través del pla local. 

L'avaluació realitzada arribava a la conclusió que algunes programes realitzats no 

havien tingut l'impacte esperat i per això, es volia buscar una major treball conjunt 

amb els joves a l’hora de definir què es faria pel jovent aquesta legislatura. O sigui, 

buscar la generació de sinèrgies de participació activa entre el col·lectiu jove.  

 

 

                                            
1  Des  de l’any 2005, l’Ajuntament planifica les polítiques de joventut a través de 
plans locals de joventut supervisades pel Consell Comarcal del Gironès i la Direcció 
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.  
 
La planificació s’estructura en 5 legislatures (2005-2007, 2008-2011, 2012-2015, 
2016-2019, i la voluntat de seguir en la 2020-2024) 
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Inicialment es volia redefinir els serveis de l’àrea de joventut, o sigui quins 

programes impulsaven els professionals de joventut conveniats amb el CCG:  

 

Identificar les oportunitats d'acció en termes de joventut que tinguin un 

impacte real i responguin a les necessitats de tot el col·lectiu jove del 

poble. I alhora ens permeti crear un grup de persones joves implicades 

i involucrades amb el desenvolupament conjunt dels serveis de 

joventut.  

 

El procés s’havia d’iniciar just quan va declarar-se la pandèmia covid-19.  Es va 

valorar si posposar-ho però vista la necessitat de redactar el document per poder 

participar de les polítiques de joventut en el marc de la Generalitat de Catalunya, 

no va ser possible. Es va fer de fer no de la manera prevista que era de forma 

presencial i buscant la màxima cooperació i treball comunitari amb el col·lectiu jove 

però per les circumstàncies de pandèmia viscudes durant l’any 2020 no van ser 

possibles. Tot i això, la necessitat de recuperar la presència de jovent en les 

activitats programades per la zona jove Gironès, i fomentar la implicació del jovent 

en la definició de les polítiques i serveis municipals és la voluntat de l’equip de 

govern. Per això s’ha decidit que un dels programes estrelles serà implicar el jovent 

de manera permanent.  

 

Pensem que ens hem adaptat i s’ha aconseguit que s’hagin atès multiplicitat 

d’òptiques en la definició de necessitats i priorització de les propostes.  
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EL PROCÉS PARTICIPATIU, ADAPTAT A LA PANDÈMIA COVID-19, PER 

A LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT.  

 

El resum temporalitzat del procés i de les actuacions durant els 7 mesos va ser: 

 

Data Acció 

Del 04/05/2020 al 
15/05/2020 

Enquestes 

Maig Anàlisi quantitatiu de les dades disponibles   

Maig Valoració i avaluació de les polítiques joventut efectuades 
2016-2019. Lectura de les memòries de treball i valoració 
del Pla Local de Joventut 2016-2020. 

6 d’abril de 2020 Videoconferència amb joves de Bordils 

6 d’abril de 2020 Videoconferència amb La Pioixa (una persona) 

27 de juny de 
2020 

Trobada amb entitats esportives 

31 de juliol de 
2020 

Grup de discussió amb persones joves (10 persones) 

3 d’agost de 2020 Reunió amb mediadora comunitària 

Setembre Redacció de la diagnosi i conclusions d’aquesta 

14 d’octubre de 
2020 

Enquesta de validació de la diagnosi del Pla Local de 
Joventut2 

10 de novembre 
de 2020 

Validació de la diagnosi del Pla Local de Joventut i 
definició de les línies d’intervenció 

Novembre  Redacció de les aportacions recollides pels referents i 
agents socials vinculats a les polítiques juvenils, apartat 
en 4 pilars.  

Desembre Aprovació del Pla Local de Joventut a Junta de Govern 
Local (a ratificar al Ple) 

 
https://www.zonajovegirones.cat/ca/joventut-als-pobles/bordils/validem-la-

diagnosi-del-pla-local-joventut-bordils-2020-2024/ 
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ADAPTACIONS I RESULTATS  

 

L’estructura per edats del col·lectiu de joves de Bordils amb qui s’ha treballat per 

aconseguir la serva participació en el procés de diagnosi, validació i definició dels 

serveis i propostes pel jovent de Bordils, emmarcat en la legislatura és el següent:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per a conèixer la opinió de les persones joves es va realitzar una ENQUESTA amb 
aquestes, on hi ha participat un total de 24 persones. El grup més nombrós va ser 
el de 17 a 18 anys, seguit dels de 23 a 29 anys i dels de 14 a 16 anys. El grup 
menys nombrós va ser, però, el de 19 a 22 anys (un 9%). Respecte al gènere, el 
70% de les persones van respondre van ser dones, front un 30% d’homes. 
 
Persones participants a l’enquesta segons edat 
 

EDAT Home  Dona 
No 

binari 
TOTAL 

Jovent 
empadronat  

 
representativitat 

12-13 anys 3 1 1 5 43 11.62 

14-16 anys 0 4 0 4 47 8.5 

17-18 anys 2 6 0 8 44 18.18 

19-22 anys 0 3 0 3 77 3.89 

23-29 anys 1 3 0 4 114 3.5 

TOTAL 6 17 1 24 325 7.38 % 

 
Atès que no va ser possible realitzar una trobada amb els i les joves per validar la 
diagnosi del Pla Local de Joventut –a causa de la Covid-19– es va dissenyar una 
enquesta amb afirmacions on el col·lectiu jove havia d’assenyalar-ne el grau 
d’acord. En termes generals, hi va haver acord amb allò que s’indica a la diagnosi 
(vegeu document adjunt 5- els resultats d’aquest qüestionari). 
 

De les reunions de treball amb els agents, novembre, es va acordar que les línies 
d'intervenció responen a quatre pilars que considerem que ajuden a exposar el 
sentit de les polítiques de joventut des de l'administració envers la població jove: 
afavorir l'autonomia i benestar, aconseguir transformar la realitat en què 
viuen i sense veure'ls perjudicats i buscant oportunitats en el territori on 
viuen. 
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No s’ha aconseguit captar l’interès del públic jove. Hi ha hagut poca implicació en 

el procés de definició de les polítiques de joventut i no vam captar l’interès de massa 

jovent en la votació popular dels pressupostos participatius.  

Hi ha hagut treball de camp, enquestes, reunions i entrevistes a agents diversos 

(joves, entitats juvenils i professionals socials vinculats al municipi). S’ha fet 

campanya comunicativa des de l’Ajuntament i des de la Zona jove Gironès 

(cartellera, informació porta a porta, instagram i facebook i twitter); No es va poder 

impulsar els següents punts:  

 Jornada de joventut. 

 Creació, si es veu d'interès per part del jovent, d'un consell de joves.    

 

Aquest procés s’havia d’engegar durant l’any 2021, però com que la situació no 

està essent favorable, ara per ara no s’ha impulsat. Si que des de l’Ajuntament 

s’han mantingut amb gran èxit el treball comunitari amb el col·lectiu del jovent de 

Bordils per atendre el seu centre d’interès centrat en les activitats lúdico festives a 

l’estiu però el procés participatiu no centrat en el seu centre d’interès no els ha 

captat l’atenció. Haurem de valorar la previsió prevista de crear el Consell de joves 

amb els professionals de joventut compartits.   

 

 DEFINIM ELS ESPAIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS A BORDILS 
OCTUBRE 2020- ABRIL 2021 

Va quedar i es va considerar que s’havia de post posar la definició dels espais i 

equipaments públics doncs l’empresa a qui s’havia demanat pressupost i amb qui 

s’havia definit la proposta. Finalment va declinar la voluntat d’impulsar-ho doncs la 

seva proposta estava totalment enfocada a realitzar tallers participatius. Vista la 

situació, els canvis de context, la incertesa de les necessitats que estem vivint, i les 

restriccions que teníem durant la segona part de l’any 2020 i l’inici del 2021, després 

de reunir-nos en més d’una ocasió amb l’empresa i valorar-ne les possibilitats 

d’adaptació del procés a les mesures establertes pel procicat, i es va decidir no tirar 

endavant aquest procés i deixar-ho per temps millors.   

PRIMAVERA-ESTIU 2021

DETECCIÓ I 
IDENTIFICACIÓ

IMPLICACIÓ

SETEMBRE 2021

JORNADES 
PREPARATÒRIES

amb el col.letiu 
jove de Bordils 

OCTUBRE 2021

TROBADES 
PARTICIPATIVES

" creació del 
consell de joves"

DESEMBRE 2021

RETORN  

" dinamització del 
consell de joves"
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Amb aquest document us presentem les 17 propostes que opten a ser 
escollides a la 1a edició dels pressupostos participatius de Bordils. A par-
tir d’aquí, els bordilencs i bordilenques majors de 16 anys podran votar 
quina és per ells la millor per tirar-la endavant en els pressupostos muni-
cipals de l’any 2021. 

S’han presentat més propostes, en total 32, però algunes no s’han inclòs 
a la votació popular perquè ja estan previstes en el pressupost municipal 
2020 i d’altres perquè superen el pressupost marcat i no poden incloure’s 
en la votació d’aquest any.  

Com i quan serà la votació? 

Del 22 al 27 de setembre, de 9 a 14 h, es podrà dipositar la butlleta que 
s’adjunta a les urnes de l’Ajuntament de Bordils, i el diumenge 27 de se-
tembre, de 10 a 14 h, al Casal del poble. 

Segons els resultats, pot haver-hi més d’una proposta escollida. Si entre 
les primeres escollides no superen els 25.000 €, l’import sobrant s’incor-
porarà a la segona edició dels pressupostos participatius.

Exemple: 

L’opció més votada té un valor de 7.000 € i la segona més votada de 
12.000 €. Si la tercera més votada no superés els 6.000 € també s’hi in-
corporaria i, igualment, l’import sobrant s’incorporaria a la segona edició 
de pressupostos participatius.
 

PRESENTACIÓ



1-Aparcaments per a bicicletes 
2-Arranjament zona aparcament 
3-Carril bici passeig séquia Vinyals 
4-Cobertura fibra òptica 
5-Contractació d’una persones per a 
    neteja de carrers 
6- Contractació personal -agent cívic 
7-Enllumenat parc entrada 
8-Espai esportiu-pistes de pàdel 
9-Espai social estiu 
10-Fer únic sentit de circulació 
      al carrer de la Creu 
11-Llibres lliures (Biblionius) 
12-Millora dels parcs 
13-Pipican 
14-Senyalització ruta bicicleta 
15-Recondicionament parc al final c.Mossèn 
     Plantés/Canyes, al Costat séquia Vinyals
16-Re-ferm 

17-Eliminació/substitució de les bandes rugoses de l’avinguda 
Montserrat. Substitució de les de davant de la Pista Vella.
18-Enllumenat públic i dies d’aparcament
19-Neteja herbes façana i campana església de Sant Esteve i 
reparació de les xarxes de les finestres de la galeria exterior.
20-Optimització de la velocitat de circulació de vehicles

21-Adequació d’un espai per fer crèixer el teixit social 
22- Arranjament Ctra. de Palamós, 54-56
23-Asfaltatge tram crta Vella
24- Carril bici per enllaçar altres municipis
25-Donar vida a la carretera de Palamós
26-Enllumenat i eficiència energètica
27-Espai d’aigua  i millora dels parcs
28-Espai en relació amb la utilitat de la bicicleta
29-Espai per a la mainada
30-Reasfaltge del carrer de la Creu
31-Refer voreres: carrer Montserrat i carretera Palamós
32-Zona aparcaments

PROPOSTES CANDIDATES A VOTACIÓ 

PROPOSTES

PROPOSTES PREVISTES PER AL 2020

PROPOSTES QUE SUPEREN 25.000€

1.998,67 €
555,36 €

20.927,46 €
17.228,00 €
19.756,00 €

18.852,00 €
2.722,35 €

24.980,93 €
21.600,00 €

750,00 €

2.087,25 €
23.709,95 €

8.551,28 €
2.676,00 €

24.809,96 €

15.876,71 €
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1- APARCAMENTS 
PER A BICICLETES

Descripció: Crec que seria convenient posar nous aparcaments per a 
bicicletes en diferents llocs del municipi. Es tracta de potenciar l’ús de 
les bicicletes i, al mateix temps, minimitzar els riscos dels robatoris. El 
tipus d’aparcament hauria de ser diferent dels que ja hi ha avui. Són 
baixos i aparcar-hi les bicis provoca que es pugui torçar la roda, que et 
puguin robar la bici i deixar la roda a l’aparcament i cal ajupir-se molt 
per lligar-la. Jo proposo els que són en forma de U invertida, per poder 
posar una bicicleta a cada costat. Són més alts que els actuals i s’elimi-
naria alguna de les incomoditats anteriors.

Lloc: Prop de l’estació de tren, a la farmàcia (ara ja n’hi ha però sem-
pre estan plens), a la carretera de Palamós (a l’indret de La Botiga i de 
CaixaBank), a la plaça del Poble i als pavellons

Valoració tècnica: 
Proposta viable tècnicament.

Pressupost: 1.988,67 €.
Subministrament i col·locació de 7 conjunts d’aparcabicicletes univer-
sals de 4 mòduls de tub rodó per a 8 bicicletes.  
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2-ARRANJAMENT 
ZONA APARCAMENTS 

Descripció: 
 1/ Eliminació dels dos darrers aparcaments al final de l’avinguda Mont-
serrat (al costat de Can Jaumà). Si hi ha cotxes aparcats, el carrer s’es-
treny de manera significativa, baixa la visibilitat i, per tant, augmenta el 
perill per a vianants i resta de conductors. Crec que caldria eliminar-los 
posant-hi pilones o, com a mínim, pintant-los amb ratlla groga. 
2/ En l’accés del carrer Torrentó a la carretera de Palamós cal una ac-
tuació de diversa consideració: eliminar dos a tres aparcaments de la 
mateixa carretera (a l’esquerra), destacar bé el mirall que ara hi ha i que 
no es veu i impedir l’accés cap a l’esquerra posant obligatorietat d’anar 
a la dreta. Crec que és perillós.

Lloc: Els indicats a la descripció de la proposta.

Valoració tècnica: 
La valoració tècnica és completament viable tenint en compte per a 
cada punt el següent:
1-És possible pintar una línia groga per restringir l’aparcament en aques-
ta zona.
2-El 29 de juliol ja es va substituir el  mirall de diàmetre de 60 cm per un 
de diàmetre de 90 cm. És possible pintar amb pintura negra els aparca-
ments que dificulten la visibilitat per tal d’eliminar-los.

Pressupost:  555,36 € 

Inclou pintar amb pintura vial groga el final del carrer Montserrat i amb 
pintura vial negra per eliminar aparcaments a la crta. de Palamós.
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3-CARRIL BICI 
MILLORA PASSEIG SÈQUIA VINYALS

Descripció:  
S’han presentat diverses propostes relacionades amb les bicicletes, 
amb un carril bici paral·lel a la séquia Vinyals i/o un carril bici que enllaci 
amb poblacions veïnes i s’han agrupat. 

1) Potenciar i enllaçar amb els pobles veïns un carril bici/passeig, pa-
ral·lel el rec gran.
“Atès que els fanals duren poc per culpa dels incívics, i que s’hi acostu-
ma passar de caldria, potser no caldrien”
“És molt important restringir l’accés dels gossos al carril bici, perquè a 
part de la presencia  d’excrements que els seus amos no recullen, supo-
sen un risc per a la seguretat”

2) Arranjar el carril bici (el que hi ha parcialment paral·lel al rec gran) 
que comuniqués amb d’altres existents. O bé construir-ne un de nou que 
s’ampliés a tot els llindars de Bordils, des de la Ctra Palamós fins a la 
riba del riu Ter fins als pobles limítrofs. 

3) Construir una via verda degudament delimitada, senyalitzada i, si pot 
ser, segregada del trànsit proporcionaria una manera ecològica d’anar 
fins a Celrà i d’allà a Girona, per a corredors, senderistes, cicloturistes 
i famílies.
Aquesta via degudament promocionada podria també portar turisme de 
cicloturistes i senderistes al poble, ja que ens connectaria amb la xarxa 
de vies verdes de la província i de Catalunya. No sé si aquesta proposta 
entra dins dels paràmetres que demanen, però en tot cas els demano 
que considerin i estudiïn la seva viabilitat, ja que segur que seria un gran 
actiu per a la gent de Bordils i una gran promoció del poble per un tipus 
de turisme que cada vegada està més en auge.

Lloc: Actuació en paral·lel al rec gran  (séquia Vinyals).   



7

Valoració tècnica: 

S’entén per “vies verdes” aquelles infraestructures de comunicació des-
envolupades sobre trams ferroviaris desafectats del trànsit i sobre ca-
mins de la natura destinats a usuaris no motoritzats, vianants, ciclistes 
o persones amb mobilitat reduïda, que es poden utilitzar per a fins re-
creatius i per a desplaçaments entre centres d’activitat. En general, són 
corredors de comunicació no motoritzats, fàcils, agradables de recórrer i 
segurs. El traçat és accessible i integrat en el medi natural.

És possible preveure aquesta proposta en el vial paral·lel a la séquia 
Vinyals, i prolongar el pas en direcció cap a Sant Joan de Mollet, com-
partint l’espai amb vianants i bicicletes.

Proposta viable tècnicament i econòmicament. 

Pressupost: 20.927,46 €
Cessió del terreny per a execució de pas: gratuït
Senyalització: 593.65 €
Tanca paral·lela a la séquia de fusta: 8.712 €
Tanca metàl·lica per tancar el perímetre paral·lel al nou pas: 6.534 €
Anivellament i formació de pas:  5.087,81 €
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4- COBERTURA FIBRA ÒPTICA

Descripció: Actualment els veïns del carrer Pruent disposen d’una con-
nexió telefònica i d’Internet ADSL mitjançant els antics cables de telèfon. 
Aquests cables arriben al mateix carrer Pruent travessant dues finques 
particulars situades entre el carrer Montserrat i l’esmentat carrer Pruent. 
La connexió es nefasta a causa del mal estat de la línia i el “pedestal”, 
situat al carrer Montserrat al costat del contenidor de restes de poda. 
Seguint el criteri de Telefònica proposem obrir una rasa per estendre la 
xarxa des d’aquest punt fins al carrer Pruent i poder subministrar fibra 
òptica a tots els veïns. Això també permetria eliminar els antics cables 
de telèfon aeris situats al carrer Montserrat, guanyar una connexió digna 
per als veïns del carrer Pruent, actuals i futurs, i una millora en la imatge 
del poble. Pensem que és una proposta d’ara i de futur per a les imple-
mentacions tecnològiques que estem vivint com el teletreball.

Lloc: Carrer Pruent 

Valoració tècnica: 
La proposta consisteix en el soterrament de la xarxa de telefonia per la 
travessia Montserrat i pel carrer Pruent i la construcció de dues arquetes 
H i una arqueta M. Proposta per tant viable tècnicament.

Pressupost:  17.228 €
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5-CONTRACTACIÓ 
D’UNA PERSONA 

PER A NETEJA DE CARRERS

Descripció: contractar, per un any, una persona que tingui cura de la ne-
teja i manteniment de carrers: recollir deixalles llançades incívicament, 
escombrar voreres i carrers, netejar embornals, tenir cura de jardineres, 
etc. 
Lloc: Tot el terme municipal 

Valoració tècnica:  Proposta tècnicament i econòmicament viable.

Pressupost:  19.756 €

6-CONTRACTACIÓ 
PERSONAL

AGENT CÍVIC

Descripció: Voldria proposar que es contractés una persona que ajudi 
a vetllar per al compliment de les normatives i ordenances municipals 
(deixalles, trastos vells al carrer, gossos, etc.)

Lloc: Tot el terme municipal 

Valoració tècnica: Proposta tècnicament i econòmicament viable.

Pressupost: 18.852 €
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7-ENLLUMENAT 
PARC ENTRADA

Descripció: Ara que l’Ajuntament ha fet una inversió en jardineria per 
l’entrada oest del poble, potser també seria el moment d’afegir-hi uns fa-
nals per poder-hi anar a passejar,. Ha quedat una entrada bonica, però 
que a les nits d’estiu, o als vespres a l’hivern és completament fosca.

Lloc: Entrada del poble per la banda oest.

Valoració tècnica:
L’ampliació de l’enllumenat públic a la zona enjardinada de l’entrada 
oest és viable tècnicament i  econòmicament.

Pressupost:  2.722,35 €
Subministrament i instal·lació de 5 lluminàries Elium, de 32 leds i adap-
tació de braç a columna existent a la zona recentment enjardinada de 
l’entrada oest del poble.
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8-ESPAI ESPORTIU
PISTES DE PÀDEL

Descripció: La intenció de la proposta és la realització d’una zona es-
portiva amb una visió a llarg termini. 
La implementació és potenciar diversos esports, diversificar les opcions 
i oportunitats per a la població de Bordils, on la meva proposta inicial 
seria la construcció d’una o diverses pistes de pàdel (depenent del pres-
supost) però que el terreny ja s’estudiés urbanísticament per incloure-hi 
futures instal·lacions. 
Si es fa adequadament, amb una visió a 5/10 anys, es pot aconseguir 
tenir un complex, on ja tenim un camp de futbol i un pavelló esportiu, que 
potenciarà la vida del poble i impulsarà el benestar físic dels habitants. 

Lloc: Zona del pavelló Blanc-i-verd

Valoració tècnica: 
L’estudi de la zona que envolta el pavelló Blanc-i-verd com a zona es-
portiva és bastant complexa. Zona esportiva és un concepte molt ampli. 
La realització d’una zona esportiva a llarg termini supera els 25.000 €.
Es pot optar per la possibilitat d’instal.lació d’una pista de pàdel sense 
concretar-ne la ubicació.

Pressupost: 24.980,93 €
Construcció d’una pista de pàdel, inclòs llosa, paviment i tancament pe-
rimetral.
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9-ESPAI SOCIAL ESTIU

Descripció: Lloc de trobada social per als mesos d’estiu (tipus food truck 
i entrepans, refrescos...), amb música en viu o activitats puntuals, en un 
lloc obert com pot ser la Pista Vella o el parc del pavelló vell.

Lloc: Pista Vella o parc pavelló vell

Valoració tècnica: 
Aquesta proposta requereix una voluntat privada que hauria de sufragar 
els costos, sempre complint amb la normativa municipal. Si aquesta pro-
posta fos acceptada, aleshores els possibles beneficis serien per a les 
empreses subministradores dels serveis.

Pressupost: 21.600 €
Taxa per a parades i altres, situats en terreny d’ús públic: 5.400 €
Taxa ocupació terrenys d’ús públic amb taula i cadires amb finalitat lu-
crativa: 150 €
Manteniment zona: 2.400 €
Lloguer serveis públics: 2.000 €
Actuacions: 11.000 €
Subministrament llum: 300 €
Subministrament aigua: 350 € 
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10-FER ÚNIC SENTIT 
DE CIRCULACIÓ 

AL CARRER DE LA CREU

Descripció: Que el carrer de la Creu tingui un sentit únic per a la circu-
lació dels vehicles

Lloc: C/ Creu (tram de la pastisseria Can Xapa fins a la Creu).

Valoració tècnica: 
Proposta viable tècnicament.

Pressupost:  750 €
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11-LLIBRES LLIURES
BIBLIONIUS

Descripció: Biblionius és un projecte de donar una segona vida als lli-
bres amb la idea de compartir. 
Són casetes de fusta o metall amb una porta transparent on a l’interior 
s’hi col·loquen llibres per fer un intercanvi gratuït. Amb el lema “deixa 
un llibre i agafa’n un altre” el que volem aconseguir és el foment de la 
lectura.

Lloc: Al pavelló Torrentó, al Casal i l’Ajuntament

Valoració tècnica:  Proposta viable tècnicament i econòmicament.

Pressupost: 2.087,25 €
Adquisició i muntatge  de 3 unitats de Biblionius (al pavelló Torrentó, al 
Casal i a l’Ajuntament) 
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12-MILLORA DELS PARCS

Descripció: Els parcs estan molt desmillorats i també creiem que falta-
ria posar-hi tirolines, piràmides de corda per escalar, rocòdrom, pistes 
d’skate, casetes o cabanes de fusta...

Lloc: parc Suardell o camp de futbol 

Valoració tècnica: 
La valoració d’aquesta proposta és molt complexa si es col·loquen la 
totalitat dels elements anomenats. Havent fet una elecció d’uns d’ells, 
la proposta seria viable tècnicament i econòmicament. La proposta es 
podria situar al parc de Pla Suardell.

Pressupost:  23.709,95 €
Subministrament i instal·lació de tirolina 22,55 m:  5.432,90 €
Subministrament i instal·lació d’estructura piràmide 4m: 10.272,90 €
Subministrament i instal·lació de rocòdrom: 8.004,15 €

13-PIPICAN

Descripció: Tot i l’entorn tan bonic que tenim creiem que hauríem de tenir 
un espai perquè els nostres gossos puguin corre de forma segura per 
tothom. Amb circuit, aigua...

Lloc: a concretar 
Valoració tècnica: 
Tot i que a la proposta li manca una ubicació, és possible tècnicament i 
econòmicament. Es podria ubicar a la zona d’equipaments del pavelló 
Blanc-i-verd.

Pressupost: 8.551,28 €
Instal·lació tanca fusta amb dues portes i font: 6.219,40 €
Cartell anunciador: 125 €
2 unitat de papereres canines i bosses:  779,24 €
Instal·lació de les papereres: 101,64 €
Provisió d’aigua a la zona:   1.326 € 
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14-SENYALITZACIÓ 
RUTA BICICLETA

Descripció: La proposta consisteix a fer de Bordils un espai en què es 
doni seguretat, promoció de la salut i informació en relació amb la utilitat 
de la bicicleta.
 
- Facilitar la informació per a la interconnexió entre pobles. Hi ha una 
ruta senyalitzada i coneguda per molts ciclistes “ruta Flandes-Bordils” 
que ve de Celrà, però a Bordils no està indicat per on han de seguir per 
anar a cap Sant Joan de Mollet.
- Facilitar un punt d’informació (pot ser estàtic) per donar a conèixer 
rutes en bicicleta de muntanya, o fins i tot per a caminar pel terme de 
Bordils.
- Facilitar pas estret per a bicis en els ressalts.  

Valoració tècnica: 
La proposta és viable tècnicament.

Pressupost: 2.676,47 € 
Subministrament i col·locació de panell informatiu de rutes en bicicleta 
de muntanya:  2.060,84 € 
Subministrament i col·locació de senyals indicant la ruta Flandes-Bordi-
ls:  510,63 €
Eliminació d’una peça a cada extrem del ressalt de velocitat:  105 €
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15-RECONDICIONAMENT 
PARC 

ZONA SÈQUIA-SUARDELL

Descripció:  Plantar arbres a la zona, posar llums i a ser possible algun 
element d’esbarjo tipus tobogan, cistella de basquet, etc. i/o aparells 
de fer exercicis per als adults, és a dir: recondicionar la zona i fer-hi un 
espai verd útil i bonic. 

Lloc: parc al final c. Mossèn Plantés/carrer les Canyes, al costat séquia 
Vinyals. 

Valoració tècnica: 
Havent fet una elecció d’elements per a la proposta 7 de millora de 
parcs, podem considerar unificació de propostes més plantació d’arbrat. 
No s’ha considerat posar més llum, ja que a la zona del parc actualment 
ja hi existeixen dues columnes amb 4 unitats de projectors cada una que 
tenim sense funcionament. Si aquestes es posessin en funcionament, la 
il.luminació seria suficient. Per tant, aquesta proposta seria viable tècni-
cament i econòmicament. 

Pressupost: 24.809,95 €
Subministrament i instal·lació de tirolina 22,55 m :  5.432,90 €
Subministrament i instal·lació d’estructura piràmide 4 m: 10.272,90 €
Subministrament i instal·lació de rocòdrom: 8.004,15 €
Subministrament i plantació d’arbrat: 1.100 €
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16-RE-FERM

Descripció: pavelló Torrentó - sortida de l’escola. Per fer-la s’ha pre-
guntat a persones de Bordils que utilitzen aquest espai gairebé a diari 
(principalment, les persones que han aportat propostes són pares, ma-
res i infants de l’escola). Les intervencions a grans trets serien: - Afegir 
vegetació per crear espais d’ombra - Connectar la part de davant del 
pavelló amb la zona del costat de la séquia - Treure els cotxes d’aquest 
espai (almenys unes hores al dia) - Generar espais de joc, de descans, 
de trobada... A la documentació adjunta, hi trobareu algunes de les va-
loracions i propostes que ens han fet arribar les persones que ho han 
volgut. Això no treu que en cas de tirar endavant es vegi convenient 
fer partícips de la redacció de propostes a una capa més àmplia de les 
persones usuàries.

Lloc: La proposta es centra a l’àrea de l’entrada - sortida de l’escola, 
zona de davant del pavelló Torrentó, part de l’avinguda del Padró i fins a 
la séquia Vinyals (vegeu imatge zonificació adjunta)
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RE-FERM

Valoració tècnica: 
Aquesta proposta de reestructuració de l’entorn del pavelló Torrentó fins 
a la séquia és una proposta àmplia amb diferents intervencions i que per 
tant requeriria una execució per fases, ja que la seva totalitat supera el 
pressupost de 25.000 €.
A la primera fase que és la que es presenta es planteja segons els plà-
nols de fases entregat:

- La reforma de les antigues fonts que actualment són unes jardineres i  
plantejar-les com a zona de descans. Tècnicament possible.
- Plantació de 4 arbres a la zona de les jardineres: Tècnicament no és 
possible ja que l’arbre necessita espai per poder créixer i la jardinera no 
té prou espai perquè les arrels es puguin expandir. L’arbrat no estaria en 
les seves millors condicions.
-Col·locació de cons per tallar el trànsit d’aquesta zona entre les 16.15 i 
les 19 h. Tècnicament possible.
- Realització d’un mural a la paret posterior del pavelló Torrentó pels 
alumnes de l’escola. Tècnicament possible.
- Realització de talls al tub metàl.lic que fa de separació entre la zona 
de vianants i la travessia de l’escola per tal d’obrir aquesta zona a  tot 
l’espai fins a la séquia Vinyals. Tècnicament possible.

Pressupost: 15.876,71 €

Reformar de les jardineres en espai de descans: 7.000 €
Mural: 400 € en pintura
Talla del tub i posar taps: 544,50 €
Subministrament i col·locació d’estructura de joc de troncs: 7.860,96 €, 
requereix manteniment anual que no s’ha comptabilitzat. 
Compra de cons: 71,25 €  
No s’ha comptabilitatzat qui els posa i els treu. Treure’ls està fora de 
l’horari del brigada municipal. 
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17-ELIMINACIÓ/SUBSTITUCIÓ 
DE LES BANDES RUGOSES

Descripció: Eliminació/substitució de les bandes rugoses de l’avinguda 
Montserrat. Substitució de les de davant de la Pista Vella.

Les bandes de l’avinguda Montserrat són excessivament sobtades i 
massa altes. Això fa que amb un cotxe normal no s’hi pugui circular ni al 
50% de la velocitat permesa. És molt incòmode i fa que moltes perso-
nes optin per desviar-se a altres carrers, entre ells els carrers Almeda i 
Torrentó. En definitiva, s’afegeix circulació en un lloc on convindria que 
es reduís: l’escola. Estic d’acord que cal mantenir-ne ja que el risc de ve-
locitats elevades és ben vigent, però sí que caldria posar-les més suaus, 
de l’estil de les que actualment hi ha al carrer Almeda. També crec que 
seria suficient posar-ne només a la zona del parc dels Lledoners i al parc 
Muriel Casals (zones d’utilització més freqüent i a començament i final 
del carrer). També proposo que es substitueixi els que hi ha davant la 
Pista Vella ja que estan molt deteriorats.

Lloc: Avinguda Montserrat i carrer Almeda

Valoració tècnica: 
Aquesta proposta ja s’havia estudiat des de l’Ajuntament i s’havia pres 
una mesura similar. Es substituiran els 5 punts del carrer Montserrat per 
3 punts amb coixins berlinesos, que tot i ser més alts, tenen una super-
fície més ampla per la qual només passa una roda del vehicle. Al carrer 
Almeda, també es substituiran els 2 ressalts actuals per 2 unitats de 
coixins berlinesos. L’actuació es realitzarà el mes de setembre.
Pressupost: 4.054,58 €
Subministrament i col·locació de 
5 unitats de coixins berlinesos.
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Descripció: Com que hi ha dies per aparcar el cotxe en un costat o l’al-
tre segons la quinzena del mes, estaria molt bé que l’enllumenat públic 
tingues el mateix criteri, de manera que estigues il·luminat 15 dies cada 
costat o s’adaptés a la temporalitat d’aparcament fixada.

Lloc: carrer Montserrat

Valoració tècnica: 120 €
Proposta tècnicament i econòmicament viable.

18-ENLLUMENAT PÚBLIC
I DIES D’APARCAMENT
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19-NETEJA HERBES DE L’ESGLÉSIA
FAÇANA I CAMPANAR I REPARA-

CIÓ DE LES XARXES DE LES FINES-
TRES DE LA GALERIA 

Descripció: Netejar de males herbes la façana i el campanar de l’esglé-
sia de Sant Esteve de Bordils. També caldria la reparació de les xarxes 
de les finestres de la galeria exterior perquè no puguin entrar-hi els co-
loms i altres ocells. Fa uns anys es varen dur a terme obres importants 
a l’església parroquial de Sant Esteve de Bordils. 
I   Fase: Façana principal    1993 – 1995    48.000 €
II  Fase: Coberta                  1995 – 1997    60.000 €
III Fase: Campanar              2001 – 2002  165.000 €
Amb la col·laboració:
• Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
• Ajuntament de Bordils
• Bisbat de Girona i Parròquia de Bordils
Amb el temps van anar sortint, tan a la façana de l’església com a les 
parets exteriors del campanar, males herbes, petites plantes, com figue-
res, lledoners, entre altres, i tot això cada vegada va a més, també cal 
aprofitar per a netejar les canals de recollida d’aigua de la coberta de 
restes acumulades.

Lloc: A l’església parroquial de Sant Esteve de Bordils

Valoració tècnica: 
Viable tècnicament i econòmicament però l’Ajuntament ja havia previst 
l’actuació en el pressupost 2020. Es va contractar el servei de neteja de 
la façana a l’empresa Nou Ambient. Els serveis s’han realitzat el passat 
estiu  i han consistit en la retirada de vegetació i neteja del canaló de la 
coberta.
L’actuació de reparació de les xarxes de les finestres de la galeria ex-
terior de l’església per evitar entrada de coloms la pot realitzar l’operari 
municipal.
Pressupost: 6.602,17 €
Pressupost acceptat i executat de l’empresa Nou Ambient : 3.602,17 €
Subministrament i col·locació de tela a galeries:  1.000 €
Neteja interior campanar i galeria circular: 2.000 € 
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20-OPTIMITZACIÓ DE LA 
VELOCITAT DE 

CIRCULACIÓ DE VEHICLES

Descripció: Quan una persona entra a Bordils, i depèn d’on es trobi, 
és incapaç de saber amb seguretat quina és la velocitat permesa. Per 
exemple, al carrer Ample, si s’hi ha arribat des del carrer Almeda i Aime-
ric, hom pot saber que cal anar a 30, però si es ve del carrer Montserrat 
i carrer Creu, la velocitat serà de 50 ja que davant del cementiri es diu 
que la velocitat és de 50 a tota la zona urbana, cosa que evidentment no 
és certa. I finalment, si es ve del camí de Medinyà, la velocitat l’hauríem 
de cercar a la normativa general de trànsit, ja que no hi ha cap indicació 
en un sentit o un altre. Això passa igual a la zona de l’escola. Si es ve 
del carrer Montserrat i carrer Almeda la velocitat és de 50. Si, s’hi arriba 
des del semàfor de Ca l’Aliu, la velocitat és de 30. Entenc doncs que 
caldria corregir aquest desordre, definir millor les velocitats i afegir la 
senyalització adequada.
Lloc: En general tot el municipi però en especial la zona del nucli antic
Valoració tècnica: 
Aquesta proposta ja s’havia estudiat des de l’Ajuntament i es va determi-
nar la reducció de la velocitat a 30 km/h a tot el nucli urbà  i la reducció 
de 20 km/h a les zones de l’entorn del pavelló Blanc-i-verd i de l’escola.

Els senyals de 30 km/h se situaran:
 -A l’entrada des de la C-66 al c. Montserrat.
 -A l’entrada de la C-66 al c. Almeda
 -A la cantonada del c. Ample, venint del camí de Medinyà
 -A la cantonada del c. de la Creu amb el C. Migdia
Les senyals de 20 km/h se situaran:
 -Al c. Almeda, abans de l’escola
 -Al creuament del c. Almeda amb el c. Torrentó
 -A l’entrada del c. Narcís Aliu direcció al pavelló Blanc-i-verd
 -A la zona del final del c. de la Creu

Pressupost: 1.262,13 €
Subministrament i col·locació de 8 senyals amb suport i abraçadores.
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Descripció: Reconvertir un equipament ja existent per adaptar-lo per-
què sigui un lloc de trobada intergeneracional.
Fer un projecte a l’edifici de darrere la Pista Vella per donar un rendiment 
global de tot l’espai: pista i locals, amb un “bar” adequat a l’oci familiar i 
que sigui un lloc amable per a trobar-se joves i grans i a la vegada fer de 
centre hi pugui haver actuacions, exposicions, cursos, etc, que sigui un 
espai segur per jugar la mainada. Penso que és un espai que pot donar 
molt de rendiment, simplement obrint-lo a la vista de la gent, treure’l a la 
llum, que no quedi amagat allà darrere d’una paret que el desconnecta 
de l’espai pista. *s’adjunta croquis

Lloc: Espai PISTA VELLA (Ateneu La Pioixa- Zona Jove-pàrquing)

Valoració tècnica: 
El conjunt de la proposta no s’adapta als criteris dels pressupostos parti-
cipatius, ja que econòmicament està valorat en més de 25.000 €.
En aquest cas només es podria portar a terme l’enderroc i l’adequació 
del paviment de la zona de l’escenari. 

Pressupost: 
Enderroc de l’escenari:  95 m2 x 100 €/m2 = 9.500 € 
Adequació paviment formigó: 95 m2 x 65 €/m2 = 6.170 € 

Rehabilitació edifici existent:  121 m2 x 450 €/m2 = 54.450 €
Ampliació edifici: 67 m2 x 900 €/m2 = 60.300 €/m2

21- ADEQUACIÓ D’UN ESPAI PER 
FER CRÉIXER EL TEIXIT SOCIAL 
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22- ARRANJAMENT 
CARRETERA PALAMÓS 54-56

Descripció: Arreglar vorera Ctra. de Palamós del núm 54 al 56, ja que 
està molt malmesa.

Lloc: Els indicats a la descripció de la proposta.

Valoració tècnica: 
L’arranjament de la vorera del tram de la carretera de Palamós, en el 
núm. 54-56 és viable tècnicament i econòmicament, seguint els matei-
xos criteris constructius que les diferents zones ja reparades anterior-
ment previ rebaix de caixa de terra vegetal.

Tot i ser una proposta executable, s’ha d’excloure ja que requereix de 
contribucions especials per part dels propietaris afectats. 

Pressupost: 2.616,23 €

23-ASFALTATGE TRAM
CARRETERA VELLA

Descripció: Asfaltatge de la Crta. Vella tram núm 54-56 fins a arribar al 
torrent de Juià. Ho he demanat diverses vegades, crec que és el tros 
més abandonat del poble, està ple de sots i no està gens cuidat pel ser-
vei de neteja i conservació.

Lloc: Crta Vella tram núm 54-56 fins arribar al Torrent de Juià.

Valoració tècnica: 
La proposta d’asfaltatge d’aquest tram no només ha de preveure l’as-
faltatge sinó que ha d’englobar-ne tota la urbanització: xarxa de saneja-
ment, pluvials, enllumenat públic. 

Tècnicament és viable, però econòmicament supera els 25.000 €.

Pressupost:  226.590,56 €
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24-CARRIL BICI PER 
ENLLAÇAR ALTRES MUNICIPIS

Descripció: Fer i senyalitzar un carril bici per enllaçar amb els dels al-
tres municipis: Celrà, Sant Martí Vell, Flaçà. 

Lloc: Dins el municipi i fins a termes municipals de Flaçà, Sant Martí 
Vell i Celrà. 

Valoració tècnica: 
Aquesta proposta econòmicament supera el pressupost.

25-DONAR VIDA 
A LA CARRETERA DE PALAMÓS

Descripció: L’entrada i sortida del nostre poble no convida a gaudir 
del poble. Posar jardineres/arbres, arreglar voreres del serraller fins al 
semàfor de direcció Celrà. 

Lloc: Carretera de Palamós

Valoració tècnica: 
L’arranjament de la vorera del tram de la carretera de Palamós, entre el 
núm. 22 i 56 és viable tècnicament i econòmicament, seguint els matei-
xos criteris constructius que les diferents zones ja reparades anterior-
ment previ rebaix de caixa de terra vegetal. Concretament del núm. 22 
al núm. 30 les obres d’urbanització corresponen a la promotora del grup 
de cases com a condició de la llicència concedida. Per tant, només hem 
de tenir en compte del núm. 32 al 56 d’aquest vial. 

Tot i ser una proposta executable, s’ha d’excloure ja que requereix con-
tribucions especials per part dels propietaris afectats. 

Pressupost:  



27

Descripció: Canviar l’enllumenat del poble per aconseguir la despesa 
mínima en energia elèctrica. Canviar els fanals vells per altres faroles de 
baix consum que ja hi ha a algunes zones del poble, a la resta de carrers 
i avingudes. I també afegir enllumenat en zones del poble que potser 
queden fosques i desaprofitades. 

Lloc: Totes les urbanitzacions i carrers on hi ha enllumenat vell.

Valoració tècnica:
Actualment, hi ha moltes parts del poble on s’ha aplicat la substitució 
de lluminàries de vapor de mercuri o bé d’halogenurs metàl·lics per llu-
minàries Led en l’enllumenat públic. Queda pendent la substitució a la 
zona de la urbanització de les Coromines, la urbanització del Pla Suar-
dell, el nucli antic i els seus adjacents (c. Creu, C. Migdia i Camí del Pla), 
el carrer Hortes i un tram de la ctra. Vella.
Aquestes actuacions es van realitzant cada any amb les subvencions de 
la campanya del Pla a l’Acció de la Diputació de Girona per a la millora 
de l’enllumenat i l’eficiència energètica.

Pressupost:  

26-ENLLUMENAT 
I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA



28

27-ESPAI D’AIGUA (ESTIU)
MILLORA DELS PARCS

Descripció: Fer un espai amb brolladors d’aigua on la mainada es pugui 
refrescar a l’estiu. Això entraria dins un concepte més ampli de millora 
dels parcs del municipi (elements del parc / seguretat...)

Lloc:  Parc pavelló Blanc-i-verd (brollador d’aigua) i resta de parcs (mi-
llora elements i seguretat).

Valoració tècnica: 
La proposta de brolladors d’aigua és un concepte complexa  i la seva 
instal·lació a la zona del parc del pavelló blanc-i-verd requereix fer-hi 
arribar llum i aigua per al seu funcionament. Tècnicament és una pro-
posta viable però no econòmicament, ja que supera els 25.000 €.
La proposta de millorar els elements de parc i la seva seguretat és pos-
sible tècnicament, però és molt costosa supera els 25.000 €.
L’opció municipal és renovar tots els parcs. Durant molt anys, s’ha anat 
fent el seu manteniment. A dia d’avui, tocaria canviar-los tots i la voluntat 
de l’equip de govern és de poder disposar d’una partida pressupostària 
anual per poder destinar a la renovació d’un parc infantil cada any. De 
fet, aquest any s’ha iniciat amb la renovació del parc del costat de l’Ajun-
tament.

Pressupost:  Supera els 25.000 €
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28-ESPAI EN RELACIÓ AMB LA 
UTILITAT DE LA BICICLETA

Descripció: La proposta consisteix a fer de Bordils un espai en què es 
doni seguretat, promoció de la salut i informació en relació amb la utilitat 
de la bicicleta.
 - A dins del poble cal senyalitzar el paviment en pintura vial específica 
per a la bici.

Valoració tècnica: 
La proposta és viable tècnicament, tret de la senyalització en pintura vial 
de recorregut per a bicicletes, que és una proposta complexa i requereix 
un bon estudi de mobilitat. La pintura en si no supera el pressupost de 
25.000 €, però sí la ruta alternativa dels vehicles i l’eliminació i reestruc-
turació de places d’aparcament.
L’estudi de senyalització amb pintural vial per a bicicletes per tot el mu-
nicipi supera els 25.000 €.

Pressupost: Supera els 25.000 €

29-ESPAI PER A LA MAINADA

Descripció: Espai on els nostres fills puguin gaudir d’estones per jugar 
amb material psicomotriu, jocs de taula... acompanyats dels seus amics 
i familiars.  

Lloc: pavelló Torrentó, Casal, local al costat de La Caixa

Valoració tècnica: Únicament per a la proposta podem tenir en compte 
l’opció del local del costat de La Caixa, (ctra de Palamós, 58 bx -3a), ja 
que les altres opcions, el pavelló Torrentó i el Casal, són equipaments 
amb un grau elevat d’ocupació i que no disposen de més espais per 
poder destinar a ludoteca. El local de la Ctra. de Palamós 58, és un lo-
cal que s’ha d’adequar a aquesta necessitat per tant, tècnicament seria 
possible, però no econòmicament ja que supera els 25.000 €

Pressupost:  Adequació de local: 133,2 m2 x 550 €/m2 = 73.260 €
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30-REASFALTATGE DEL 
CARRER DE LA CREU

Descripció: Reasfaltar tota l’amplada del carrer, tram de Can Xapa fins 
a la Creu, convertint el carrer en direcció única i netejar-lo més sovient, 
perquè els cotxes aparcats dificulten fer-ho com caldria.

Lloc: Carrer de la Creu (tram de can Xapa fins a la Creu).

Valoració tècnica: 
Aquesta proposta està prevista en l’avantprojecte que es va presentar 
en la sol·licitud del Pla d’obres de la Generalitat (PUOSC) del 13 de no-
vembre de 2019 de la rehabilitació de la 3a fase del casc antic. El 10 de 
juliol de 2020 la Generalitat va resoldre provisionalment l’aprovació de 
126.000 € de subvenció dels 429.881,49 €. Per tant, les obres d’aquest 
carrer es realitzaran durant el proper any 2021. En l’avantprojecte apro-
vat ja hi ha consta la part de pavimentació d’aquest tram de carrer amb 
llambordins igual que les anteriors fases de remodelació que s’han rea-
litzat al nucli antic.
Tot i ésser viable tècnicament, el pressupost per a l’actuació de pavi-
mentació supera els 25.000 €. A més, l’execució d’aquesta proposta 
requereix contribucions especials. L’opció de fer d’aquesta de direcció 
única és viable també tècnicament.

Pressupost:  
Pavimentació d’un tram del c. de la Creu:  128.622,91 €
Senyalització sentit únic: 750 €  (tram de Can xapa fins la creu).
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31-REFER I FER VORERES

Descripció: Al carrer Montserrat les voreres estan fetes malbé pels ar-
bres, de manera que no hi ha planimetria regular i és fàcil ensopegar.
A la carretera de Palamós hi ha trams de vorera sense fer.

Lloc:   Carrer Montserrat i Carretera de Palamós
Valoració tècnica: 
Al carrer Montserrat l’Ajuntament és conscient de la degradació impor-
tant que hi ha en diversos trams i s’està estudiant la situació, valorant si 
s’ha de substituir la pavimentació o bé l’arbrat. Aquesta actuació supera 
els 25.000 €
L’arranjament de la vorera del tram de la carretera de Palamós, entre el 
núm. 22 i 56 és viable tècnicament i econòmicament, seguint els matei-
xos criteris constructius que les diferents zones ja reparades anterior-
ment previ rebaix de caixa de terra vegetal. 
Tot i ser una proposta executable, s’ha d’excloure ja que requereix con-
tribucions especials per part dels propietaris afectats. 

Pressupost:  Cadascuna per ella sola supera els 25.000 €

Descripció: 
L’aparcament al costat de l’edifici en construcció a la confluència del 
carrer de la Creu amb Pare Aimeric i carrer d’accés a l’església. Ara 
hi aparquen uns cinc o sis vehicles. És ample en el costat sud i molt 
estret en el nord. De vegades aparquen cotxes llargs a l’extrem nord i 
envaeixen el carrer de la Creu i el d’accés a l’església que, en ocasions, 
esdevé pràcticament intransitable. Caldria posar-hi pilones que elimi-
nessin aquest tram final nord de l’aparcament. 

Lloc: Els indicats a la descripció de la proposta.
Valoració tècnica: 
La valoració tècnica no és viable perquè el terreny que s’utilitza per a 
aparcament no és de propietat municipal.

32-ZONA APARCAMENTS
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Del 22 al 27 de setembre, de 9 a 14 h, es podrà dipositar la butlleta que s’ad-
junta a les urnes de l’Ajuntament de Bordils, i el diumenge 27 de setembre, de 
10 a 14 h, al Casal del poble. 
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ENQUESTA DE DINAMITZACIÓ- abril 2020 

 

1- Amb quin gènere t'identifiques 
 Home 
 Dona  
 No binari 

 
2-Quina edat tens 
 
3- Com a jove de Bordils, coneixes algun servei municipal adreçat als joves? 

 Sí 
 No 
 Quines activitats o serveis coneixes ? 

 
4- Coneixes el Local Jove de Bordils? 
 
5-Acostumes a anar-hi? 

 Si, per l'espai 
 Si, pel dinamitzador/a que hi ha hagut ( Oriol, Anna, Laura) 
 Si, per les activitats 
 Si, per l'ambient i la gent que hi va 
 No, perquè ara està tancat 
 No, perquè no em va bé l'horari 
 No, perquè els amics i amigues no hi van 
 No, perquè no m'interessa el que s'hi ofereix 

 
6- En quines activitats per a joves que fem al teu poble has participat? 

 Tardes joves 
 Curs de teatre, percussió, fotoacció, fusteria 
 Curs de premonitor 
 Curs orienta't 
 Beques per fer curs de monitor/a de lleure 
 Casal jove el mes de juliol 
 A les sortides a esquiar, a waterworld, a portaventura 
 Dinamització als patis 
 El bus a fires de Girona 
 Dinamització dels patis a l'Institut 
 A les xerrades de tutories a càrrec d'Elisabet Soler 
 Em faig gran- pels de 6è i 1r Eso 
 Jornada de delegats i delegades d'ESO 
 brigades joves a l'estiu 
 Servei d'ocupació juvenil 
 Punt lila festa major de Bordils 

 
7- Escull 2 activitats en les que hi participaries? 

 Espai d'estudi 
 Activitats al local jove 
 Orientació laboral 
 Orientació en els estudis 
 Sortides temàtiques 
 Torneigs esportius 
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8- Què esperes d'un local jove? 
 
9 Creus que pot haver més activitats al Local Jove i de més interès pels joves? 

 Sí 
 No 

 
10- Quines? 
 
11-Quines xarxes socials fas servir més? 

 Instagram 
 tic tok 
 Youtube 
 Facebook 
 Twitter 
 Whatsapp 

 
12- Si vols deixar el teu nom, telèfon, Instagram i correu electrònic et mantindrem 
informat o informada de les activitats per a joves del teu municipi. 
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Taula. En quines activitats per a joves que fem al teu poble  has participat? 

 En quines activitats per a joves que fem al teu poble  has participat?  

EDAT tar
des 
jov
es 

curs 
de 

teatr
e, 

perc
ussi
ó, 

foto
acci
ó, 

fust
eria 

cur
s 

de 
pre
mo
nit
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cur
s 
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ent
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be
qu
es 

per 
fer 
cur

s 
de 
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de 
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s  

El 
bus 

a 
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s 
de 
Gir
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ació 
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d'E
SO 
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s 
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serv
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juve
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pun
t 
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a 
maj
or 
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nc 

12-13 
anys 

1        1  2    1 1 

14-16 
anys 

  1    1 3 3 1 1 4    2  

17-18 
anys 

1 1 4 4  3 4 5 3 1 5 2   2  

19-22 
anys 

1 3 2   1 4 3 1  4 1   2  

23-29 
anys 

            1 3             1   

TOTAL 3 5 6 4 0 5 1
2 

14 6 2 15 3 0 0 8 1 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta 
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Taula. En quines participaries? 

 
Escull 2 activitats en les que hi participaries? 

EDAT 
ESPAI 

D'ESTUDI 
ACTIVITATS 
AL LOCAL 

ORIENTACIÓ 
LABORAL 

ORIENTACIÓ 
EN ELS 

ESTUDIS 

SORTIDES 
TEMÀTIQUES 

TORNEIGS 
ESPORTIUS 

blanc 

12-13 anys   2 
  

4 1 1 

14-16 anys   2 
 

1 3 2 
 17-18 anys   1 2 2 7 5 
 19-22 anys 1 1 1 2 2 

  23-29 anys     1 1 1 2 1 

TOTAL 1 6 4 6 17 10 2 
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Videoconferència amb La Pioixa (Carles Freixas, Annabel Moya, Xarli Salas), 6 

d’abril de 2020. 

 

La reunió telemàtica ens serveix per tenir un primer contacte entre l’àrea de joventut i 

l’entitat i, també, recollir algunes dades que puguin ser útils a l’hora de definir el PLJ de 

Bordils i possibles actuacions. 

 Se’ns fa saber la realitat actual de l’entitat, la naturalesa, el seu marc d’actuació, 

les seves voluptats i possibles línies de treball. 

 Segons Carles Freixas (representant de l’entitat El Jovent en aquesta reunió): 

 L’entitat El Jovent, és una entitat juvenil amb molta història (des del 1975). Està 

formada per unes 100 persones i unes 50/60 persones estan actives a l’entitat. 

 El Jovent participa de forma activa en la programació de la cavalcada de reis, la 

Quina, en organització de concerts, en una part molt important de la programació 

de FM i de la FP. 

 També organitzen unes 3 activitats a l’any que són per membres. Sortida platja , 

sopar de gal•la i festa privé. 

 Ens comenta que El Jovent és una entitat on els seus membres acostumen a estar 

vinculats amb la gent del Handbol i del vòlei. 

 Una entitat on hi ha força transversalitat d’edat i de gènere i que hi han forces 

joves integrats que ells o els seus pares i mares han vingut d’altres països i/o 

cultures. En aquest sentit es mostra satisfet. 

 Creu que s’ha fet un bon relleu entre els seus membres, i que creu que hi ha un 

bon planter de joves per continuar la tasca de l’entitat. Ens comenta que veu un 

grup potent de joves de 18/20 anys que poden ser motor de el Jovent. Tenen 

ganes i capacitats. 

 Diu que la limitació de pressupost que tenen habitualment els afecta a l’hora de 

programar, que tenen la voluntat de crear més activitats, per tal de fer caixa, per 

desenvolupar-ne d’altres. 

 Diuen que els costa arribar a públic del poble que no està vinculat a El Jovent, al 

handbol o al vòlei. Que els agradaria que els seus actes hi hagués un públic més 

transversal. “a vegades sembla que no comptis amb segons qui, i això sap greu ja 

que no és així”* 

 

*tot i està entre cometes a aquesta última frase no és perfectament literal. 
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 Comenten que hi ha bona relació amb l’ajuntament, però que es pot millorar la 

interlocució que hi ha hagut els últims temps dinamitzador/col•lectiu/entitats 

 Creu que no s’ha sabut captar l’atenció al local jove des de l’època d’en Jordi 

Barrera. Ens comenta que en aquell moment alguns joves “líders” estiraven la seva 

colla. Es va saber captar l’atenció dels joves líders. 

 Molts joves estan molt ocupats amb l’esport, tan entre setmana com el cap de 

setmana. 

 Diu que tot i està còmodes tenint el pes que tenen a l’hora de programar FM i FP, 

els agradaria que altres entitats tinguessin major protagonisme pel fer que sigui 

més transversal i un major empoderament en segons quins sector i col•lectius i 

veïns dels poble. 

 Hi ha voluntat de continuar parlant i treballar plegats per tal d’aconseguir fites 

conjuntes.  
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Videoconferència amb La Pioixa (Mar Masfarré, Annabel Moya, Xarli Salas), 6 

d’abril de 2020. 

 

La reunió telemàtica ens serveix per tenir un primer contacte entre l’àrea de joventut i 

l’entitat i, també, recollir algunes dades que puguin ser útils a l’hora de definir el PLJ de 

Bordils i possibles actuacions. 

Se’ns fa saber la realitat actual de l’entitat, la naturalesa, el seu marc d’actuació, les 

seves voluptats i possibles línies de treball. 

 La Pioixa és un ateneu popular que tot i està registrat com una entitat juvenil no 

sols tenen com objectiu programar activitats destinades a joves. De fet, ens 

comenta que els destinataris habituals i les persones interessades en els seus 

actes són persones de més de 30 anys. 

 La Pioixa compta amb un Local municipal per desenvolupar les seves activitats, 

que porta també el nom de La Pioixa. Aquest Local disposa d’un bar. 

 Les activitats que normalment s’han programat des de La Pioixa són de caire 

polític, social, reivindicatiu. Es promou el debat, les xerrades, el vídeo-fòrum, per 

posar uns exemples. 

 El bar vol ser un espai de trobada que serveixi per canalitzar aquestes activitats de 

debat i conscienciació. 

 Tenen poca participació del col·lectiu jove en les seves activitats. Tot i haver 

programat actes on es combinava la seva tipologia d’activitats com d’altres amb un 

component de lleure els joves no volen participar. 

 No creuen que hagin de programar activitats de caire més festiu o de lleure ja que 

aquest no és objectiu de la seva entitat. 

 Voldrien tenir més relació amb “El Jovent de Bordils”. Fins el moment no han pogut 

mantenir una simbiosi a l’hora de programar activitats. Pot ser per diferents motius. 

Comenta, que “El Jovent” sempre s’han pronunciat contraris a vincular la seva 

entitat en temes més polítics. 

 Veuen en bons ulls que hi hagi una interlocució més activa i positiva des de l’àrea 

de joventut, que podem fer d’eina per fer xarxa, i per promoure les seves activitats 

entre el col·lectiu jove. 

 Actualment a La Pioixa hi ha actives 7/8 persones. La Pioixa la formen persones 

d’entre 26 i 31 anys. Se’ns fa saber que hi ha dificultat per engrandir el grup de 

persones i buscar un relleu de persones més joves. 
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Grup de discussió amb persones joves, cinc nois i cinc noies. Divendres 31 de 

juliol a les 12:45h. A la Pioixa. 

 

 A l’estiu acostumen a reunir-se a la plaça, al riu o a la pista vella. A l’hivern 

depenen dels entrenaments i competicions esportives.  

 Prefereixen quedar-se a casa que no pas anar al local. 

 La sensació és que no tenen temps per fer coses, durant l’any entrenen i tenen 

institut. 

 

Propostes: 

 Una piscina al poble. 

 Un lloc de trobada amb bar, on veure el Barça, sopar, trobar-se amb els 

amics/gues, veure el Bordils... 

 Organitzar un Halloween.  

 Organitzar un torneig de play. 
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Videoconferència amb El jovent (Carles Freixas, Annabel Moya, Xarli Salas), 6 

d’abril de 2020. 

 

La reunió telemàtica ens serveix per tenir un primer contacte entre l’àrea de joventut i 

l’entitat i, també, recollir algunes dades que puguin ser útils a l’hora de definir el PLJ de 

Bordils i possibles actuacions. 

 Se’ns fa saber la realitat actual de l’entitat, la naturalesa, el seu marc d’actuació, 

les seves voluptats i possibles línies de treball. 

 Segons Carles Freixas (representant de l’entitat El Jovent en aquesta reunió): 

 L’entitat El Jovent, és una entitat juvenil amb molta història (des del 1975). Està 

formada per unes 100 persones i unes 50/60 persones estan actives a l’entitat. 

 El Jovent participa de forma activa en la programació de la cavalcada de reis, la 

Quina, en organització de concerts, en una part molt important de la programació 

de FM i de la FP. 

 També organitzen unes 3 activitats a l’any que són per membres. Sortida platja , 

sopar de gal•la i festa privé. 

 Ens comenta que El Jovent és una entitat on els seus membres acostumen a estar 

vinculats amb la gent del Handbol i del vòlei. 

 Una entitat on hi ha força transversalitat d’edat i de gènere i que hi han forces 

joves integrats que ells o els seus pares i mares han vingut d’altres països i/o 

cultures. En aquest sentit es mostra satisfet. 

 Creu que s’ha fet un bon relleu entre els seus membres, i que creu que hi ha un 

bon planter de joves per continuar la tasca de l’entitat. Ens comenta que veu un 

grup potent de joves de 18/20 anys que poden ser motor de el Jovent. Tenen 

ganes i capacitats. 

 Diu que la limitació de pressupost que tenen habitualment els afecta a l’hora de 

programar, que tenen la voluntat de crear més activitats, per tal de fer caixa, per 

desenvolupar-ne d’altres. 

 Diuen que els costa arribar a públic del poble que no està vinculat a El Jovent, al 

handbol o al vòlei. Que els agradaria que els seus actes hi hagués un públic més 

transversal. “a vegades sembla que no comptis amb segons qui, i això sap greu ja 

que no és així”* 

 

*tot i està entre cometes a aquesta última frase no és perfectament literal. 
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 Comenten que hi ha bona relació amb l’ajuntament, però que es pot millorar la 

interlocució que hi ha hagut els últims temps dinamitzador/col•lectiu/entitats 

 Creu que no s’ha sabut captar l’atenció al local jove des de l’època d’en Jordi 

Barrera. Ens comenta que en aquell moment alguns joves “líders” estiraven la seva 

colla. Es va saber captar l’atenció dels joves líders. 

 Molts joves estan molt ocupats amb l’esport, tan entre setmana com el cap de 

setmana. 

 Diu que tot i està còmodes tenint el pes que tenen a l’hora de programar FM i FP, 

els agradaria que altres entitats tinguessin major protagonisme pel fer que sigui 

més transversal i un major empoderament en segons quins sector i col•lectius i 

veïns dels poble. 

 Hi ha voluntat de continuar parlant i treballar plegats per tal d’aconseguir fites 

conjuntes.  

 

 

  



Pla local de joventut de BORDILS   
2020-24 

 

	 7

Videoconferència amb La Pioixa (Mar Masfarré, Annabel Moya, Xarli Salas), 6 

d’abril de 2020. 

 

La reunió telemàtica ens serveix per tenir un primer contacte entre l’àrea de joventut i 

l’entitat i, també, recollir algunes dades que puguin ser útils a l’hora de definir el PLJ de 

Bordils i possibles actuacions. 

Se’ns fa saber la realitat actual de l’entitat, la naturalesa, el seu marc d’actuació, les 

seves voluptats i possibles línies de treball. 

 La Pioixa és un ateneu popular que tot i està registrat com una entitat juvenil no 

sols tenen com objectiu programar activitats destinades a joves. De fet, ens 

comenta que els destinataris habituals i les persones interessades en els seus 

actes són persones de més de 30 anys. 

 La Pioixa compta amb un Local municipal per desenvolupar les seves activitats, 

que porta també el nom de La Pioixa. Aquest Local disposa d’un bar. 

 Les activitats que normalment s’han programat des de La Pioixa són de caire 

polític, social, reivindicatiu. Es promou el debat, les xerrades, el vídeo-fòrum, per 

posar uns exemples. 

 El bar vol ser un espai de trobada que serveixi per canalitzar aquestes activitats de 

debat i conscienciació. 

 Tenen poca participació del col·lectiu jove en les seves activitats. Tot i haver 

programat actes on es combinava la seva tipologia d’activitats com d’altres amb un 

component de lleure els joves no volen participar. 

 No creuen que hagin de programar activitats de caire més festiu o de lleure ja que 

aquest no és objectiu de la seva entitat. 

 Voldrien tenir més relació amb “El Jovent de Bordils”. Fins el moment no han pogut 

mantenir una simbiosi a l’hora de programar activitats. Pot ser per diferents motius. 

Comenta, que “El Jovent” sempre s’han pronunciat contraris a vincular la seva 

entitat en temes més polítics. 

 Veuen en bons ulls que hi hagi una interlocució més activa i positiva des de l’àrea 

de joventut, que podem fer d’eina per fer xarxa, i per promoure les seves activitats 

entre el col·lectiu jove. 

 Actualment a La Pioixa hi ha actives 7/8 persones. La Pioixa la formen persones 

d’entre 26 i 31 anys. Se’ns fa saber que hi ha dificultat per engrandir el grup de 

persones i buscar un relleu de persones més joves. 

 

  



1 7 2 1 3 5 total  13

1 10 2 2 3 1 total  13

1 10 2 3 3 0 total  13

1 10 2 2 3 1 total  13

1 10 2 1 3 2 total  13

1 13 2 0 3 0 total  13

1 11 2 0 3 2 total  13

8. La joventut té dificultats econòmiques per a marxar de casa. 

1 12 2 0 3 1 total  13

1 7 2 1 3 5 total  13

1 10 2 0 3 3 total  13

1 9 2 0 3 4 total  13

12. Crec que fan falta mecanismes de participació, debat i presa de decisions per a joves a Bordils.

1 8 2 0 3 5 total  13

13. M'agradaria formar part en aquests possibles espais de participació per tal de dir la teva, debatre i prendre decisions sobre temes que m'afecten.

1 2 2 3 3 8 total  13

1 8 2 4 3 1 total  13

1 10 2 2 3 1 total  13

1 7 2 2 3 4 total  13

1 8 2 0 3 5 total  13

1 5 2 2 3 6 total  13

19. Per a que les activitats culturals tinguin un mínim de participació s'han d'adaptar a la programació esportiva.

1 5 2 4 3 4 total  13

1 7 2 2 3 4 total  13

1 9 2 0 3 4 total  13

1 8 2 3 3 2 total  13

1 12 2 0 3 1 total  13

1 11 2 0 3 2 total  13

1 10 2 1 3 2 total  13

1 8 2 1 3 4 total  13

1 10 2 3 3 total  13

1 11 2 3 2 total  13

1 8 2 2 3 3 total  13

1 9 2 0 3 4 total  13

27.  Acabeu la frase... <br />Els elements que et fan sentir de Bordils són: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ i ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐. 

Quins d'aquests mantindries i quins afegiries? 

Els elements que em fan sentir de Bodils són els meus amics, la meva família i els anys que fa que hi visc

Els amics que tinc de l'escola i l'institut, el ovent i haver fet voley. Els mantindria tots, tot i que últimament no m'hi sento identificada.

Handbol, jovent i la pròximitat de la gent

El jovent 

Els meus amics, la festa major, el handbol, el jovent... 

Simplement viure aquí i conèixer la gent

volei, jovent i escola

Sentir‐me poble!

Handbol

El jovent, la pioixa i el handbol. Eliminari la segregació de gènere en el club handbol Bordils

Proximitat família m.... 

Espacios publicos

Si vols deixar el teu nom, telèfon, Instagram i correu electrònic et mantindrem informat o informada de les activitats per a joves del teu municipi

Si tens qualssevol dubte/proposta, ens la pots fer arribar a jovesbordils@girones.cat o a l?Instagram @jovesbordils

per l'horari d'obertura, la ubicació, etc.).

29. Crec que seria útil el servei d'una consultoria de salut on‐line i anònima amb una persona experta que respongués les consultes joves.

30. M'agradaria disposar d'un servei d'atenció, amb cita prèvia, per contactar amb la referent d'ocupació juvenil, a Bordils.

31. M'agradaria que a Bordils hi hagués un equipament obert a tothom i amb una oferta d'activitats i amb cuina per fer trobades de grup. 

23. L'oci que interessa a la majoria dels i les joves és el musical (concerts) i del grup (equip  les trobades informals amb les amistats (al bar, per exemple).

24. Les activitats puntuals tenen més possibilitat d'èxit perquè són compatibles amb la vida d'estudiant i esportista.

25. Les activitats i sortides agraden als més joves perquè els permeten sentir‐se independents.  

26. Tot i disposar de transport públic (autobús i tren), el principal mitjà de transport entre el jovent és el vehicle privat.

28. L'espai jove de Bordils no acaba de captar l?interès de la població jove (perquè no hi van les seves amistats, perquè no els hi agrada la programació d'aquest, 

17. Les activitats culturals les organitzen les entitats amb una subvenció que reben anualment. 

18. Tot i que s'ofereix una programació cultural no té massa interès per al públic juvenil.

20. Els estils de vida són similars a la dels altres municipis (esport, alimentació, drogues, sexualitat i salut mental).

21. Hi ha una normalització del consum de tabac, alcohol i marihuana.

22. Els i les joves han rebut poca informació sobre habilitats per a la vida saludable (sexualitat, consum de drogues, emocions, etc.).

10. Bordils compta amb entitats juvenils organitzades i són referents per al jovent i per al conjunt de la població.

11. Les persones de Bordils tendeixen a participar poc d'aquelles activitats que no organitza la seva pròpia entitat.

14. La majoria dels joves es mouen amb entorns amb poca diversitat cultural. 

15. Els espais municipals s'utilitzen diferent segons el perfil sociocultural.

16. Igual que a la resta del territori, hi ha actituds de micromasclisme i LGTBI+fòbia.

5. Es desconeix la figura de Referent d'Ocupació Juvenil i per això no s'utilitza (per buscar feina, elaborar el currículum, preparar una entrevista laboral, etc.).

6. Cal que l'Ajuntament mantingui el programa de brigades joves a l'estiu i que ofereixi l'oportunitat de poder fer pràctiques laborals en feines per  l'Ajuntament.

7. A Bordils caldria us servei que canalitzés les demandes i les ofertes de feina o de formació que puguin ser d'interès per la joventut.  

9. Els i les joves que es poden quedar a viure a Bordils o bé disposen d'una propietat familiar o de contactes.

1. Tot i que a Bordils hi ha poca oferta formativa d'educació no formal (cursos de lleure, ensenyament d'idiomes, etc.) els i les joves sí que ho troben a l'entorn.

2. A l'hora d'escollir què estudiar l'entorn condiciona als i les joves (la proximitat al centre d'estudi, el no voler perdre la vida al poble, etc.).

3. Es desconeix la iniciativa de becar per fer cursos de lleure i esport, a canvi de realitzar‐ne les practiques al poble.

4. Bordils és un municipi petit i és normal que la gent s'hagi de desplaçar a fora per treballar.
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