Informe votació pressupostos
participatius
Del 2 al 15 de maig va tenir lloc el termini de votació de les
propostes finalistes per als pressupostos participatius de
Torelló 2022. La votació es va fer a través de la plataforma
Participa 311 Torelló i es va registrar la participació de 350
persones. El resultat ha estat el següent:
1.

Remodelació de l'skateparc: 118 vots

2.

Il·luminació del camí del Pelut: 110 vots

3.

Patis escolars coeducadors, ambientals i
comunitaris: 37 vots

4.

Ruta gamificada 'Els Pescallunes': 31 vots

5.

Bancs amigables amb les persones grans: 25 vots

6.

Jocs i il·luminació a la plaça Mil·lenari: 11 vots

7.

Millora de la zona de pícnic del parc de La
Cabanya: 10 vots

8.

Espai de creació i convivència: 8 vots

El projecte de remodelació de l'skateparc consisteix en una
actuació de manteniment i remodelació de l'skateparc per
tal de millorar la pràctica esportiva en aquesta instal·lació i
la seguretat dels seus usuaris. La idea és renovar un espai
que ha quedat desfasat respecte als nous estàndards
vigents en aquest tipus d'estructures.
J

ha tramitat la modificació de pressupost per destinar

els 30.000 euros dels pressupostos participatius a la
i així poder posar
en marxa el projecte escollit.
Pel que fa a la difusió del procés de votació per fomentar la
comunicatives:
✓
amb les propostes finalistes i el sistema de votació
✓

final)

✓
Participa 311 Torelló (durant tot el període de votació)
✓

Falca a Ràdio Ona (durant tot el període de votació)

✓

Anunci al Setmanari Torelló (divendres

6 i 13

de maig)
✓

Notes de premsa per als mitjans de comunicació (2, a

✓

Edició d un vídeo tutorial del procediment de votació,
difós a través de les xarxes socials

✓

Posts al canal de Telegram corporatiu (11 posts)

✓

Tuits al perfil de twitter corporatiu (12 tuits)

✓

Posts al

posts)
(8 stories)

✓
✓
✓

Plafons informatius instal·lats a la plaça Nova, plaça
Vella, Mercat Municipal, plaça Joanot Martorell,
skateparc, zona esportiva, parc del Montserratí i plaça
Països Catalans.

A la plataforma Participa 311

350 vots

finalitzats, mentre que 80 vots han quedat en procés (que
tot i registrar-se, la persona no va completar el procés de
votació). Les 8 propostes han generat 25 comentaris,
visibles a la plataforma.
Pel que fa al vot presencial, des de l OAC de l Espona i el
Torelló Jove
, que proporciona la plataforma Participa 311.
Quiràlia per tal de fer el suport i

sorament a la

que han fet la seva tasca a la zona del Mercat Municipal i del
mercat setmanal (4 i 11 de maig), a la plaça de la Sardana i a
la plaça Joanot Martorell (12 i 13 de maig), a raó de tres hores
diàries (de 10 a 13h). Aquests agents han vehiculat una
vuitantena de vots, sobretot de persones que no tenen
accés a eines tecnològiques.

4 vots.
Al Torelló Jove, 14 vots

Àrea de Participació Ciutadana
Torelló, 25 de maig de 2022

