
MODEL D'ELABORACIÓ DE PROPOSTES TAULES DE TREBALL.

PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.

QUÈ? Descripció de la proposta. Accions/actuacions concretes.

24. Millora del mobiliari de l'av. del Papa Luna

L'av. del Papa Luna és un punt neuràlgic dins del poble, on la gent major va a passejar
i, sobretot, va gent amb diversitat funcional, ja que hi ha voreres amples i un tràfic fluid 
de gent.

PER QUÈ? Justificació de la necessitat.

Molta gent gran i discapacitada va a passejar per aquesta avinguda, que és molt 
solellosa i té les voreres espaioses. Es tracta de gent que té la necessitat de fer 
parades de descans o seure per prendre el sol o fer tertúlia amb altra gent. Per tant, és
necessari tindre un mobiliari urbà adaptat per fer-los còmode el descans. En canvi, el 
mobiliari existent ara mateix és dur, baixet, sense respatllers ni reposabraços.

PER A QUÈ? Objectius I resultats. PER A QUI? Beneficiaris/es

Per a la gent gran i persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.

La inserció és un fet inqüestionable i les persones amb diversitat  funcional han d'estar
integrades amb la societat i conviure-hi, perquè si surten a passejar o a llegir o queden
amb gent puguen estar còmodament reposant i descansant o fent salut cara al sol. 
Això és convertiria amb un motiu molt bo per fomentar la sortida de les seues cases i 
fer relació social, ja que, de vegades, no tenir llocs amb condicions els fa desistir de 
sortir.



COM? Metodologia

Demanat a la regidoria competent que canvie alguns seients per uns adaptats, amb 
respatller i reposabraços. I, si no poden ser tots, que es faça de forma alterna, uns si 
altres no o a un costat i a l'altre no, encara que és millor el de la dreta perquè no té 
carril bici.

QUAN? Temporalització /cronograma

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes6 Mes 7 …
Act. 1
…

QUANT? Pressupost

Dotar d'uns quants bancs adaptats amb el preu de mercat, que indique qualsevol empresa de 
mobiliari urbà.


