
 

 

 
 

REUNIÓ DEL CONSELL DE BARRI DEL C. 
FIGUERES I ENTORN 

 
Benvolguts/des veïns/es, 
 
Us informem que el proper DIJOUS, 15 D’ABRIL DE 2021, a les 19 h hem convocat una reunió del 
Consell de Barri del c. Figueres i entorn de Torroella de Montgrí, amb format online, amb el 
següent ordre del dia:  
 
• Benvinguda i seguiment de les peticions veïnals de l’anterior sessió. 
• Informació sobre les inversions executades al 2020 pels Consells de Barri.  
• Proposta d’inversions a executar al 2021 pels Consells de Barri.  
• Presentació dels pressupostos participatius 2021/2022 
• Presentació del procés participatiu de feminització del nomenclàtor del municipi.  
• Torn obert de paraula 
 
Normativa pel bon funcionament dels Consells de Barri online:  Per tal de preveure el volum 
d'intervencions, s'agraeix la inscripció prèvia al correu participacio@torroella-estartit.cat, però es facilita 
l'enllaç de connexió per totes les persones que hi vulguin participar: https://cutt.ly/zcU9Cut  / Meeting 
ID: 858 6509 1458 / Contrasenya: 904718  
Pel bon funcionament de la sessió, es demana identificar-se amb el nom al entrar, tancar els micròfons 
i mantenir la càmera connectada. Per poder parlar al torn obert de paraula, es demanarà el torn de 
paraula a través del xat i els responsables municipals aniran donaran els torns de paraula de manera 
ordenada. 
 
Inversions executades pels Consells de Barri durant el 2020: finalització de les obres del parc 
infantil de la Ronda Pau Casals, nous jocs infantils als Jardins John Lennon (2 nous gronxadors;  2 
excavadores i 1 joc amb tobogan), obres de millora de l’evacuació d’aigua plujana al sector de la 
Ronda Països Catalans amb Passeig Vicenç Bou, llums de Nadal c. Figueres, increment de la 
senyalització del mercat setmanal, compra i substitució de papereres a plaça de l’Olivar i Jardins John 
Lennon, obres d’embelliment del carreró situat entre el c. Pintor Gimeno i c. Roser, compra de nou 
radar mòbil de tipus pedagògic.  
 
Més informació: participacio@torroella-estartit.cat / #ConsellsdeBarriTdM 
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