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1. Presentació 

L’Ajuntament de Cunit està impulsant la segona edició del pressupostos participatius del 

municipi. Després d’una primera experiència pilot duta a terme l’any passat on la 

ciutadania va poder votar diferents propostes formulades per l’ajuntament s’ha volgut 

donar un pas més enllà en aquesta edició del 2021.  

 

La voluntat municipal, és desenvolupar un projecte de pressupostos participatius que 

faciliti la implicació de la ciutadania, en el disseny també de les propostes i en la decisió 

de quines s’implementen. En aquesta edició, per tant, es vol obrir la possibilitat que la 

ciutadania pugui formular directament les seves propostes i per això ha organitzat 

algunes accions que ajudin a fer-ho possible. 

 

Amb aquest objectiu s’ha realitzat una sessió al Casal de la Gent Gran el dimecres 2 de 

juny. La voluntat ha estat facilitar la participació de col·lectius que habitualment estan 

infrarepresentats en la fase d’elaboració de propostes. Aquest taller específic adreçat a 

la gent gran ha tingut un doble objectiu: d’una banda, identificar les necessitats del 

col·lectiu, i d’una altra banda, generar propostes que puguin ser incorporades al procés 

de pressupost participatiu de Cunit. A més, aquesta sessió ha servit per informar del 

procés, fer pedagogia i contribuir a la generació de propostes per part de la gent gran. 

 

2. Metodologia de treball 

La sessió de treball amb gent gran s’ha organitzat en dos exercicis, inicialment s’ha fet 

un anàlisi compartit sobre les necessitats de les persones grans a la ciutat de Cunit, i 

posteriorment, a partir de la identificació d’aquestes necessitats s’han elaborat possibles 

propostes a presentar als pressupostos participatius. 

 

Finalment, aquelles persones que ho han desitjat, han pogut formular per escrit les seves 

propostes concretes, les quals l’Ajuntament incorporarà a la plataforma Decidim perquè 

les valori la Comissió Tècnica i en la mesura que compleixin els requeriments tècnics 

puguin passar a la següent fase de votació. 
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3. Resultats de la jornada 

3.1. Necessitats exposades 
 
A continuació es presenten les idees que s’han detectat com a necessitats i aquelles 

propostes que hi donen resposta però no estan incloses dins el marc normatiu dels 

pressupostos participatius de Cunit. 

 

• Neteja a la ciutat. Es valora que hi ha molts llocs del poble on estan bruts, llocs 

on hi ha molta afluència de gent, i degut als comportaments incívics, hi ha molta 

brutícia. Per resoldre aquesta situació hi ha va proposar posar càmeres de 

vigilància als carrers per tal de que les persones no embrutin tant. I també es 

proposa que millora de la recollida i neteja de deixalles. Es van assenyalar 

algunes zones concretes on reforçar la neteja: 

o Millorar la neteja de l’entorn del Casal de la Gent Gran. 

o Millora del manteniment de la zona de Puig Pelòs. 

o Millora del manteniment al Carrer Gaià. 

 

• Millora de la poda de l’arbrat i neteja d’herbes de Cunit. Hi ha carrers on no es 

talen els arbres o es fa de manera esporàdica, i el manteniment de les zones 

verdes o escossells, per exemple als carrers i zones de: 

o Millorar la neteja del cementiri. 

o Millora del manteniment de la zona de Puig Pelòs, i en especial el carrer 

Gaià. 

 

• Accessibilitat als serveis sanitaris. Actualment quan les persones grans 

necessiten visitar un especialista han d’anar fins a Vilanova i la Geltrú, fet que 

dificulta que hi vagin, ja que moltes persones grans no tenen les facilitats per 

accedir-hi. Descentralitzar alguna consulta dels serveis sanitaris per Cunit. 

 

• Facilitar l’accés a determinats serveis, tipus podologia o perruqueria, oferint 

aquest servei des del Casal de la Gent Gran per facilitar el seu accés. 

 

• Oferir un servei de menjador social. A Cunit hi ha un equipament que es vol 

utilitzar en un futur com a menjador social, actualment no està en funcionament. 
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Es preveu que hi hagi moltes persones que vagin a buscar el menjar al mateix 

equipament, però hi ha moltes persones que tenen la mobilitat reduïda, i per tant, 

se’ls hi hauria de portar el menjar a casa. 

o Per això es proposa comprar un vehicle pel transport de menjar del 

menjador social a aquelles persones que no hi poden anar.  

 

• Activitats culturals per a la gent gran. Hi ha poques activitats culturals per a la 

gent gran, i les que existeixen es valora que tenen un cost elevat. Les persones 

grans reclamen que gaudeixen de les activitats culturals, però moltes vegades no 

estan al seu abast. 

o Es demana una subvenció que cobreixi sortides culturals per a la gent 

gran.  

 

3.2.  Síntesi de propostes per als pressupostos participatius 
 

De les necessitats detectades anteriorment que s’adapten a la normativa dels 

Pressupostos Participatius 2021-2021 de Cunit, s’han reformulat en clau de propostes 

les següents: 

 

Casal de la Gent Gran 

• Tancament de l’espai exterior del Casal de la Gent Gran per tal d’ampliar l’espai 

útil de interior. 

• Canvi coberta l’espai exterior del Casal de la Gent Gran per tal de que no hi toqui 

el sol, posar-hi un material de més bona qualitat i ferm.  

 

Millora de l’estat d’alguns carrers 

• Arreglar la vorera de la cantonada d’Avinguda dels Pins amb el Carrer Manresa. 

• Arreglar les voreres de l’Avinguda Barcelona. 

• Arreglar el carrer Isidre Nonell. 

 

Col·locar més papereres a diferents zones de Cunit: 

• Col·locar papereres a la zona de Puig Pelòs. 

• Posar més papereres a prop de l’estació de tren. 



6 

 

Col·locar fonts i canviar els bancs de pedra del passeig de Cunit 

• Posar fonts i canviar els bancs de pedra per bancs de fusta al Passeig de Cunit. 

 

Cobriment de la riera 

• Cobriment de la Riera de Mas d’en Pedro, a prop de l’Avinguda Barcelona 172. 

 

Habilitar una zona de pícnic amb barbacoes 

• Habilitar una zona de pícnic on poder-hi fer barbacoes. 

 

Fer accessos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda a les platges de Cunit 

• Adaptació dels accessos a les platges de Cunit per a persones amb mobilitat 

reduïda. 

 

Remodelació de la zona de jocs infantils del passatge Pere Romeu 

• Remodelació de la zona de jocs infantils del passatge Pare Romeu 

 

Rehabilitar de la Plaça Paradís 

• Rehabilitació de la Plaça Paradís. 
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4. Annex 

 
Nom de la proposta 

Canvi coberta l’espai exterior del Casal de la Gent Gran. 

Descripció 

Canvi de la coberta de l’espai exterior de davant el Casal de la Gent Gran per tal de 

que no hi toqui el sol, posar-hi un material de més bona qualitat i ferm. Actualment el 

material que hi ha és una tela molt lleugera, que al moure’s amb el vent afavoreix a 

que les persones que s’hi troben sota es maregin. Es proposa cobrir-ho amb un 

material més consistent que protegeixi de calor i de la pluja. 

Zona Casal de la Gent Gran 

 
 

Nom de la proposta 

Adaptació dels accessos a les platges de Cunit per a persones amb mobilitat reduïda. 

Descripció 

Adaptar tots els accessos a les platges de Cunit per a persones amb mobilitat reduïda. 

Es considera que accedir a la platja és un element important per al gaudi de tots els 

ciutadans i ciutadanes de Cunit, i les persones amb mobilitat reduïda tenen moltes 

dificultats si no s’habilita correctament la seva accessibilitat, per això es proposa algun 

passadís per accedir amb cadira de rodes. 

Zona Platges de Cunit 

 
 

Nom de la proposta 

Remodelació de la zona de jocs infantils del carrer Pere Romeu. 

Descripció 

Actualment la zona de jocs infantils està es desús per el mal estat de l’equipament 

infantil. Caldria remodelar la zona de jocs ja que és un lloc que té molt potencial perquè 

hi vagin nens i nenes a jugar, caldria modernitzar i actualitzar aquesta zona de joc 

infantil. 

Zona Carrer Pere Romeu 
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Nom de la proposta 

Habilitar una zona de pícnic a Cunit on poder-hi fer barbacoes. 

Descripció 

Habilitar una zona verda on hi hagi taules de pícnic i s’hi puguin fer barbacoes. 

Zona 
No s’especifica zona perquè es considera 
que els tècnics municipals ja identificaran 
la ubicació més idònia per aquest espai. 

 
 

Nom de la proposta 

Col·locar papereres a la zona de Puig Pelòs 

Descripció 

La zona de Puig Pelós té molt poques papereres. Caldria col·locar-ne més, ja que el 

fet de que no n’hi hagi afavoreix a que la zona estigui més bruta. Els veïns i veïnes 

també indiquen que hi ha persones de la zona que tenen gossos i la falta de papereres 

dificulta la recollida dels excrements dels animals de companyia. 

Zona Zona Puig Pelòs 

 
 
 


