Propostes vàlides
Nº

Proposta

Cost aproximat

1

Crear un parc infantil per a nens petits amb un tancat i terra tou sense
sorra.

25.000 €

2

3

4

5

6

7

Dotar de càmeres els contenidors per evitar-ne el mal ús i dissuadir de
col·locar andròmines en aquests espais.
Convertir Ribes en centre de bicicleta de carretera. Marcar els ports de
muntanya als nuclis agregats i implicar diferents sectors en la seva
dinamització (premis, segells, etc.) per trencar l'estacionalitat turística
amb un nou públic.
Convertir en nous espais verds les 3 escultures de Ribes. Dignificar el
monument del pastor com a punt neuràlgic a l’entrada del poble i
separar el dels donants, reubicant-lo en un altre lloc. Aquests punts
poden ser zones lúdiques, de descans i pícnic.
En el torrent de les set fonts, a la carretera de Campelles, hi ha una font
espatllada. La idea seria recuperar-la construint un dipòsit de muntanya
per emmagatzemar aigua; amb una capacitat de 50.000 litres n'hi hauria
suficient. Aquest dipòsit s'utilitzaria com a funcionament de la font ja
desapareguda i també per a situacions d’emergència en les quals els
vehicles dels bombers necessitessin fer provisió d'aigua per apagar
algun foc. El dipòsit recolliria l'aigua de la font en el temps que emergís,
ja que podria haver-hi temps que s’assequés. Recuperaríem una font i
tindríem aigua emmagatzemada per prevenir i apagar focs.
Ampliar o crear una nova via ferrada de nivell mitjà o alt. L'actual via
ferrada de Ribes de nivell baix i familiar ha estat un gran èxit per la
quantitat de gent que ve a fer-la. Es tracta d'una ferrada de nivell baix
enfocada a iniciats i nens. Podria completar-se l'oferta per atreure altres
públics allargant o crear una nova ferrada de major dificultat, convertint
Ribes de Freser en un referent de les ferrades de Catalunya, i oferint
ferrada tant per a iniciats com per a experts.
Invertir en una zona d'aparcaments de campers i autocaravanes, que és
el turisme que de moment està pujant. Amb serveis mínims d'aigües...
Res de ser gratis, cobrant un mínim. Correctament gestionat també és
turisme de qualitat. No dona tant per als hotels, però sí per a les
botigues i la restauració del poble.

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000 €

8

Suprimir barreres arquitectòniques a C/ Núria i Balandrau.

25.000 €

9

Connectar el safareig amb el parc de la Saida.

25.000 €

10

Millora de la senyalització del municipi, tant turística com ordinària.
Senyalitzar els elements patrimonials, com el pont Coma, noucentisme...

25.000 €

Observacions

11

Dotar de jardineres el carrer Eres per millorar l'aspecte una mica gris que
presenta ara, ja siguin a peu de carrer o elevades.

15.000 €

12

Pavimentació del Carrer Església de Ventolà.

25.000 €

13

Ribes de Freser és una vila amb un entorn natural privilegiat. Trobo que
cal treure més profit dels seus recursos endògens. Podem atreure més
visitants i allargar-ne l'estada i, alhora, fer més acollidor el dia a dia dels
vilatans duent a terme certes mesures que generin valor afegit a
l'entorn més immediat del nucli urbà. Proposo dignificar el camí que
envolta Ribes des del carrer de Cerdanya i des de les escales de sobre el
carrer Bonavista fins al carrer Estiradors. Caldria arranjar-lo i dotar-lo
d'alguns elements mobiliaris i de seguretat que el facin més còmode i
atractiu. D'altra banda, es podria senyalitzar de manera ben visible des
del centre i oferir-lo com una ruta circular "imprescindible", unint-lo amb
el Passeig Guimerà, el camí envers la piscina, el Passeig de Santa
Caterina, el Passeig de la Margarideta, el Castell de Sant Pere, la Plaça
dels Caçadors, el C/Núria i el Safareig del C/Freser (per exemple).

25.000 €

14

Millora dels espais exteriors/pati de l’IES Ribes de Freser.

25.000 €

15

16

17

18

19

Allargar tota la zona verda del monument al pastor fins al pont. Caldria
facilitar el pas en aquesta zona (també traient-ne els ferros que hi ha
actualment davant els contenidors i on et pots entrebancar).
Tornar a posar el rellotge que hi havia abans a la Plaça del Mercat. Seria
molt útil tant per a les persones que viuen al poble com per als que
venen de pas.
Actuació de millora i manteniment de l'espai públic de la urbanització
Castell de Sant Pere: reparació i manteniment de fanals, substitució
terra foses, reparació tanques de fusta trencades i adquisició de
mobiliari de caire infantil, com ara tobogans i jocs per al parc infantil
Instal·lació d'advertiments sobre recollida de femtes de gos i espais
prohibits per a gossos

Fer 2 o 3 accessos al riu dins del casc urbà de Ribes. Tenim un poble que
es diu Ribes i té 3 rius, però ens els hem de mirar de lluny

25.000 €

15.000 €

25.000 €

10.000€

25.000 €

L'actuació proposada pot topar
amb la manca d'autorització de
l'Agència Catalana de l'Aigua.
Així doncs, l’actuació quedaria
subjecta a l’aprovació per part
de l’ACA.

Propostes desestimades
Nº

Proposta

Motius de la desestimació

1

Arranjar el camí que va per sota la Roca de la Creu (del carrer
Cerdanya fins a l’Ermita dels Desemparats).

Proposta fusionada amb
altra/es d’acceptades.
Consultar la llista de
propostes acceptades

2

Millorar els parcs públics verds i infantils: ampliar
equipaments, arranjaments, mobiliari urbà...

Proposta fusionada amb
altra/es d’acceptades.
Consultar la llista de
propostes acceptades

3

Arranjar, recrear i difondre el patrimoni del municipi (obra civil,
rètols), com el pont Coma, noucentisme, etc.

Proposta fusionada amb
altra/es d’acceptades.
Consultar la llista de
propostes acceptades

4

M'agradaria proposar a l'Ajuntament de Ribes, amb
col·laboració amb la resta d'ajuntaments de la Vall, un espai de
co-working/teletreball a Ribes aglutinant totes les persones
que estem treballant des de casa i que si tinguéssim aquest
espai, es podrien generar moltes sinergies de feina. Sabem de
famílies i professionals que han vingut a viure a la Vall i els hi
podria interessar i molt.

Compromet futurs
exercicis o pressupostos

5

Rebaixar el voral de la vorera del pas de zebra del carrer Sant
Quintí 3 per fer-lo accessible. La vorera d'aquest pas de zebra
té una alçada excessivament alta (sobretot al cantó del riu) i és
molt complicat de baixar i pujar per poder creuar. Si vols anar
direcció al centre del poble pel passeig, t'obliga a creuar uns
metres més endavant, que la vorera ja és d'una alçada
correcta, però no hi ha pas de zebra.

6

El camí que hi ha entre el carrer Cerdanya i la carretera de
Puigcerdà és bastant perillós. La persona que vagi de baixada,
quan arriba a la carretera, per l'impuls que porta, arriba a
trepitjar la carretera, ja que en aquell tros no hi ha vorera, amb
el perill d'atropellament que això comporta. També, si es baixa
amb un cotxet de nadó, s'ha d'envair la carretera, tant per anar
a dreta com a esquerra. I en aquest tram els cotxes passen a
velocitat i molt a prop, ja que no hi ha gaire espai. Per això
voldria demanar posar-hi una vorera o algun tipus de barana
per evitar l'accés directe a la carretera.

Observacions

No es de competència
municipal

L'Ajuntament de Ribes de Freser,
no té competència sobre el Carrer
Sant Quintí, ja que és titularitat
del Ministeri de Foment. Pot
proposar actuacions, però no hi
pot invertir diners directament.

No es de competència
municipal

La vorera és de titularitat del
Ministeri i només la poden
executar ells. Es pot requerir, però
no executar amb fons municipals.
Es podria arranjar el camí que
aquest sí que és municipal.

Amb 25.000€ només es podrien
arranjar trams molt concrets. Ja hi
ha diverses propostes acceptades
de millora de voreres més
específiques i localitzades.

7

Reparar i adequar les voreres del poble.

Supera el pressupost
previst

8

Invertir en canviar el repetidor, que ja està passat, i així
millorar les comunicacions.

Supera el pressupost
previst

9

10

11

12

13

14

15

Cobrir amb una carpa desmuntable o instal·lar una carpa amb
el sostre retràctil que cobreixi la plaça annexa a la plaça del
Mercat. Aquesta carpa facilitaria poder utilitzar l'escenari fix
existent a la plaça per fer actes lúdics, concerts o diferents
esdeveniments a l'exterior, estant a sota cobert per si plou o si
fa molt de sol.
Reordenació dels espais de la Ctra. Pardines 1 i 2, que
actualment es fan servir per aparcar cotxes i autocaravanes, i
transformar-los en zona verda.
En el poble de Ribes de Freser s’hauria d’habilitar un lloc amb
bones condicions de salubritat en el qual es poguessin
resguardar animals, en principi gats i gossos (perduts,
abandonats, malalts, etc.). El lloc en qüestió hauria de tenir els
serveis bàsics de llum, aigua, tros de jardí i cobert, per així
poder oferir als animals residents unes condicions bones.
Aquesta proposta proporcionaria tranquil·litat als habitants de
Ribes, ja que si alguna vegada sabessin d’algun animal perdut,
hi hauria un lloc on aquest podria estar recollit i protegit de la
duresa del carrer. Una vegada començada aquesta iniciativa, el
lloc hauria de funcionar amb voluntaris que proporcionarien
atenció als animals i amb el seu esforç i bona voluntat farien
realitat el cost zero. S’hauria de treballar el finançament de
l'alimentació i cura dels animals residents en el lloc, però seria
fàcil que prosperés amb les bones accions dels habitants del
poble i empreses benefactores.
Iniciar diari local amb les temàtiques ja definides d’accés lliure i
gratuïtes. Les temàtiques especialitzades serien: AlimentacióVeganisme Comunicació del coneixement Drets Animals
Ecologia Esports que no utilitzin energies fòssils Filosofia i
Misticisme – Drets Humans Medi Ambient Naturisme
Permacultura – Senda Natural del cultiu (Masanobu Fukuoka).
Proposo acabar la vorera per a vianants per als veïns que vivim
a la carretera de Pardines entre la Pujada a la urbanització del
castell i Materials del Freser. En aquest tram de carrer d'uns
150 metres, hi viuen unes 50 famílies i no tenen vorera
completa a cap dels dos cantons del carrer. Caldria habilitar
una vorera almenys a un dels cantons. Ja hi ha vorera feta en
alguns trams però no està completa. L'objectiu hauria de ser
poder anar caminant al centre del poble amb un carro de la
compra o un cotxet sense haver de baixar al mig de la
carretera, amb el perill que això comporta, o haver de ficar el
carro pel fang i la sorra. També caldria pintar un pas de
vianants per creuar el carrer amb seguretat i enllaçar amb la
vorera que baixa de la urbanització del castell que es va fer fa
poc.
Creació d'un aparcament i placeta a la baixada de la
urbanització del castell al costat dels contenidors de recollida
selectiva. Actualment hi ha sorral on aparquen els cotxes i la
brigada municipal aprofita per abocar-hi la neu quan neva o
abocar-hi runa de forma temporal quan fan obres. Això
provoca que la zona estigui molt degradada, sovint amb runa
temporal o abocament de runa il·legals que acaben al riu. Seria
millor cimentar la zona, habilitar-hi un aparcament i aprofitar
l'espai sobrant com a placeta amb un banc.
Es podrien destinar a fer un parc de bombers nou.

Supera el pressupost
previst

Contradiu altres plans o
projectes aprovats

L'actuació proposada contradiu el
Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal. Un dels terrenys és
qualificat d'habitatges protegits
(2) i l'altre és de propietat privada
i en part zona rústica.

Ja existeix o està previst

L'Ajuntament participa del Centre
d'Animals del Ripollès, on
s'acullen els gossos i gats
abandonats. Així mateix,
l'Ajuntament té previst subscriure
un conveni amb la protectora
Animals Vida Digna pel control i
cura dels gats de carrer.

No és una inversió

Contradiu altres plans o
projectes aprovats

Les voreres indicades formen part
d'un Pla de Millora Urbana previst
en el Planejament Urbanístic i, per
tant, no poden ser executades
directament per l'Ajuntament,
sinó pels propietaris afectats per
dit Pla de Millora Urbana.

Contradiu altres plans o
projectes aprovats

L'actuació proposada contradiu el
Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal. Un dels terrenys és
qualificat d'habitatges protegits
(2) i l'altre és de propietat privada
i en part zona rústica.

Supera el pressupost
previst

16

17

18

19

20

21

Fer la vorera per a vianants una mica més gran a la N-260,
almenys per arribar amb seguretat fins a correus i als
establiments que hi ha, i eliminar els cotxes aparcats d'aquesta
via.
Veient la situació del poble amb la Covid-19 potser guardar els
diners. Per si fos necessari fer PCR.
Treure tants aparca-compra, ja que no crec que siguin
necessaris al poble, quan hi ha una mancança molt notable
d'aparcaments els festius, vacances... No som tants al poble i
no és tan gran com per no poder aparcar 100 metres més enllà
de la botiga. Menys pensar en els turistes i més en la gent del
poble i posar més zones verdes d'aparcament només per als
residents tots els dies de la setmana. Invertir en allò que sigui
necessari per a la gent del poble. No com sempre només per
als de fora (que ja està bé, sí que volem turisme, però no tant).
Alguna manera que es tinguin descomptes a la factura de les
escombraries. Per incentivar a la gent a reciclar. A alguns
pobles ja està en marxa. I no amb cursets i coses d'aquestes
que a la gent no motiva.
Sistema de cobriment de la plaça del mercat (per sobre dels
arbres) integrat a l'entorn i que es pugui desplegar en cas de
pluja o mal temps, evitant haver de suspendre les activitats
previstes i alhora guardant l'encant de la nostra plaça.
Sé que no compleix els requisits de 25.000 €, però també
m'agradaria poder-ho dir. Es podria apostar per fer un museu
del paper a les instal·lacions de Can Saus encarat a escoles i
famílies i on poder encabir-hi el casal de cultura amb aules,
taller, etc. La fàbrica i la maquinària és espectacular i podria
ser un bon servei. Sé que és una utopia, però...

No es de competència
municipal

L'Ajuntament de Ribes de Freser,
no té competència sobre el Carrer
Sant Quintí, ja que és titularitat
del Ministeri de Foment. Pot
proposar actuacions, però no hi
pot invertir diners directament.

No és una inversió

Contradiu altres plans o
projectes aprovats

No és una inversió

Supera el pressupost
previst

No es de competència
municipal

Supera el pressupost previst i
l'edifici no és municipal.

22

Millorar la il·luminació de la carretera de Pardines.

Contradiu altres plans o
projectes aprovats

Les lluminàries indicades formen
part d'un Pla de Millora Urbana
previst en el Planejament
Urbanístic i per tant no poden ser
executades directament per
l'Ajuntament, sinó pels propietaris
afectats per dit Pla de Millora
Urbana.

23

Posar pals indicant els punts de parada dels autobusos, tant de
Transports Mir davant del CAP, com davant el Forn Robiró
(sentit Puigcerdà) i davant Can Gusi (sentit Girona) de la Teisa.

No es de competència
municipal

Aquesta senyalització és
competència del Departament de
Territori. Es pot demanar, però no
executar amb fons municipals.

24

25

Donar color al poble, pintant moltes de les cases que ara són
de color gris (arrebossat) o tons tristos de colors de la natura
que siguin vius i alegres (especialment les cases que donen al
riu com podem veure a Girona i el riu Onyar) i omplint de grafits
amb gent del poble o motius de la natura les parets i edificis
abandonats. Podem agafar com a referència el poble lleidatà
de Penelles i el seu "Gargar Festival". Penso que és una
proposta relativament econòmica, que podria atreure a molta
gent de fora i que agradaria als ribetans i ribetanes.
Millorar les instal·lacions esportives. Per exemple, una pista
d’atletisme al voltant del camp de futbol donaria molt de joc
per organitzar diferents activitats, encara que desconec si seria
viable tècnica i econòmicament.

No es de competència
municipal

És inviable tècnicament

Una pista d'atletisme no hi cap a
l'entorn del camp de futbol. És
tècnicament impossible fer-la
sense afectar el camp.

26

Disposar de més parcs i espais per als nens i els pares, com
l'espai que ocupa l'antiga fàbrica de paper al carrer de les Eres i
que a més dona una imatge molt lletja del centre del poble.

Aquest espai no és de titularitat
municipal.

27

Crear un espai lúdic tancat on es poguessin reunir les famílies
entre setmana a la sortida de l’escola durant els mesos més
freds.

No existeix un espai municipal
lliure per poder encabir de manera
permanent aquest espai lúdic
tancat. S'hauria de compartir.

És inviable tècnicament

28

Arranjament de les voreres del C/ Sant Quintí: eixamplar-ne
l’espai (fins a la ratlla groga actual, potser es pot) i anivellarles

No es de competència
municipal

29

Fer un espai per als gats de carrer

Ja existeix o està previst

30

Condicionar vorera cantó carrer Sant Quintí zona Torre Pàmies

No es de competència
municipal

31

Fer vorera zona monument pastors

No es de competència
municipal

32

Encendre llums envelat de la Plaça del Mercat els vespres del
cap de setmana durant tot l'any i cada dia durant l'agost. Se'n
podrien posar més en altres punts de Ribes, com el carrer
Major, Eres, Núria…

No és una inversió

33

Canviar les pistes de tennis (o una d'elles) per una pista de
pàdel. Seria una pista coberta, tenint en compte que plou
bastant al municipi. La gestió de les reserves les podria fer
alguna entitat del poble. Alguns veïns amb experiència i ganes
estem disposats a crear una associació i portar la gestió. Totes
les reserves serien online i l'obertura i tancament es faria amb
un pany amb codi de seguretat electrònic que canviaria per
cada reserva.

Aquesta actuació ja s’està
fent

L'Ajuntament de Ribes de Freser
no té competència sobre el carrer
Sant Quintí, ja que és titularitat
del Ministeri de Foment. Pot
proposar actuacions, però no hi
pot invertir diners directament.
L'Ajuntament participa del Centre
d'Animals del Ripollès, on
s'acullen els gossos i gats
abandonats. Així mateix
l'Ajuntament té previst subscriure
un conveni amb la protectora
Animals Vida Digna pel control i
cura dels gats de carrer.
L'Ajuntament de Ribes de Freser,
no té competència sobre el carrer
Sant Quintí, ja que és titularitat
del Ministeri de Foment. Pot
proposar actuacions, però no hi
pot invertir diners directament.
L'Ajuntament de Ribes de Freser,
no té competència sobre el carrer
Sant Quintí, ja que és titularitat
del Ministeri de Foment. Pot
proposar actuacions, però no hi
pot invertir diners directament.

