
QUÈ FARÍEU AMB 16.000 
EUROS AL BARRI DE 
VISTA ALEGRE DE MANLLEU?
PROPOSTES VALIDADES DEL BARRI DE VISTA ALEGRE
Propostes que s’han validat legalment, tècnicament i econòmicament.    

VIA02  Arreglar el carrer Tremp. 5.000 €
VIA03  Asfaltar carrers. 16.000 €
MEDI02 Canvi de contenidors i millora de les àrees de recollida. 7.000 €
MEDI01 Canvi de contenidors multiproducte, perquè a la gent gran els sigui fàcil de llençar la brossa. 4.000 €
VIA01  Instal·lar bancs al barri per poder seure. 8.000 €
MOB01  Instal·lar reductors de velocitat. 6.000 €
MOB02  Millora de la senyalització. 500 €
URB01  Millora de l’espai i de l’enllumenat del passeig del Cingle. 16.000 €
CULT01 Organitzar la festa popular del barri de Vista Alegre. 16.000 €
MOB03  Regular aparcament en superfície. 16.000 €



VIA PÚBLICA
CODI: VIA02

DESCRIPCIÓ 
El carrer Tremp està situat al final del carrer Barcelona. 

El manteniment i la seguretat dels carrers són importants per a les persones que hi viuen.

La proposta és posar una barana en el marge on hi ha una baixada, per millorar-ne la 
seguretat.

La col·locació de la barana suposarà la pèrdua dels aparcaments davant d’aquesta barana.

PROPOSTA

ARREGLAR EL CARRER TREMP.

5.000€
IMPORT

Participació ciutadana



VIA PÚBLICA
CODI: VIA03

DESCRIPCIÓ 
A l’espai públic dels barris, hi ha els carrers per on circulen les persones i els vehicles. Fer 
un bon manteniment i tenir en bon estat el paviment són importants per a la circulació de 
persones i vehicles.

Hi ha carrers al barri que presenten desnivells, forats i estan en mal estat.

La proposta té l’objectiu d’anivellar i millorar el paviments i l’asfalt dels carrers del barri. 
Així doncs,  és farà un projecte per asfaltar el màxim de metres de carrer, que permeti el 
pressupost. 

PROPOSTA
ASFALTAR CARRERS.

16.000€
IMPORT

Participació ciutadanaParticipació ciutadana



MEDI AMBIENT
CODI: MEDI02

DESCRIPCIÓ 
La recollida selectiva de residus requereix destinar espai públic a la instal·lació de 
contenidors. La qualitat de l’espai públic del barri és important, tant per a la gent que hi viu, 
com per a la gent de fora.

El barri de Vista Alegre té tres àrees de recollida i en cadascuna hi ha contenidors de cada 
tipus de residus.

La proposta és substituir tots els contenidors actuals per contenidors nous que siguin més 
fàcils d’usar per la ciutadania i millorar l’espai públic de les àrees de recollida.

PROPOSTA

CANVI DE CONTENIDORS I MILLORA DE LES ÀREES 
DE RECOLLIDA.

7.000€
IMPORT

Participació ciutadana



MEDI AMBIENT
CODI: MEDI01

DESCRIPCIÓ 
Des del Servei de Medi Ambient es fa la recollida selectiva de residus, i els residus 
multiproducte formen part d’aquesta recollida selectiva. Aquests contenidors de 
multiproducte inclouen productes de paper, plàstic, cartró, llaunes i brics.

La proposta és canviar els contenidors multiproducte, de cadascuna de les tres àrees que 
hi ha al barri de Vista Alegre. Es canviarien els 3 contenidors actuals i es substituirien per 
nous contenidors de multiproducte, els quals permetran una major obertura de la tapa, 
per facilitar-ne lús.

PROPOSTA

CANVI DE CONTENIDORS MULTIPRODUCTE, PERQUÈ 
A LA GENT GRAN ELS SIGUI FÀCIL DE LLENÇAR LA 
BROSSA. 

4.000€
IMPORT

Participació ciutadanaParticipació ciutadana



VIA PÚBLICA
CODI: VIA01

Participació ciutadana

DESCRIPCIÓ 
Promoure espais de descans i convivència i facilitar llocs per seure a les persones que viuen i 
van al barri de Vista Alegre, és una manera de generar un espai públic de qualitat al servei de 
les persones.

És important per a la ciutadania que viu en un barri, trobar-s’hi còmoda poder guadir-ne en 
tranquil·litat, passant bones estones asseguts i assegudes al carrer en bancs còmodes.

La proposta és la d’estudiar i instal·lar, a diferents punts del barri, bancs.

PROPOSTA

INSTAL·LAR BANCS AL BARRI PER PODER SEURE.

8.000€
IMPORT



MOBILITAT
CODI: MOB01

Participació ciutadana

DESCRIPCIÓ 
És important la millora de la seguretat viària. Per tant, la instal·lació de reductors de velocitat 
ajuden a aconseguir la reducció de la velocitat dels vehicles motoritzats.

S’entén per reductors de velocitat aquelles modificacions que afectin el perfil vertical de 
la via, com són els passos de vianants de ressalt, esquenes d’ase, bandes prefabricades i 
coixins berlinesos.

La proposta és posar al carrer principal del barri reductors de velocitat a terra, concretament 
es proposa la instal·lació de dos coixins berlinesos. Entre els aspectes positius, cal subratllar 
l’eficàcia d’aquests coixins per reduir la velocitat del trànsit.

PROPOSTA
INSTAL·LAR REDUCTORS DE VELOCITAT.

6.000€
IMPORT

Participació ciutadana



MOBILITAT
CODI: MOB02

DESCRIPCIÓ 
La millora de la senyalització vertical i horitzontal a l’entrada del barri, concretament on hi ha 
la rotonda, té com a objectiu afavorir la seguretat viària i evitar els errors de circulació dels 
camions, ja que el trànsit motoritzat és elevat en aquest tram.

La proposta és instal·lar nova senyalització a l’entrada del barri, on hi ha la rotonda.

PROPOSTA
MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ.

500€
IMPORT

Participació ciutadana



URBANISME
CODI: URB01

DESCRIPCIÓ 
El passeig del Cingle és un espai públic del barri que presenta deficiències.

Pels veïns i veïnes de Vista Alegre és important poder passejar i gaudir dels diferents espais 
del seu barri, amb seguretat i a qualsevol hora del dia i el passeig del Cingles és important.

La proposta és fer un projecte de millora i d’adequació del passeig del Cingle, tant de l’espai 
com de l’enllumenat, per tal d’aconseguir que sigui un lloc de passeig per a les persones.

PROPOSTA

MILLORA DE L’ESPAI I DE L’ENLLUMENAT 
DEL PASSEIG DEL CINGLE.

16.000€
IMPORT

Participació ciutadanaParticipació ciutadana



CULTURA
CODI: CULT01

DESCRIPCIÓ 
La celebració d’una festa popular al barri de Vista Alegre tindrà per objectiu la cohesió del 
barri i el bon veïnatge. Es proposa d’organitzar-la conjuntament entre l’associació de veïns i 
veïnes del barri de Vista Alegre, amb el Servei de Cultura de l’Ajuntament.

Es farà un treball conjunt per definir i programar com volem que sigui la festa: quines 
activitats i actuacions es faran, a quin col·lectiu aniran dirigits (públic familiar, gent gran, 
joves...), quants dies durarà, en quins llocs es faran les activitats, etc.

PROPOSTA
ORGANITZAR LA FESTA POPULAR 
DEL BARRI VISTA ALEGRE.

16.000€
IMPORT

Participació ciutadana



MOBILITAT
CODI: MOB03

DESCRIPCIÓ 
La presència dels vehicles aparcats en superfície al barri de Vista Alegre, ha anat en augment 
en els darrers temps. Són utilitzats tant pels veïns i veïnes del barri com per altres persones 
que aparquen per anar al centre de Manlleu.

La proposta és estudiar la viabilitat d’aplicar el sistema que hi ha en altres barris de Manlleu 
(zona blava, zona verda i zona taronja) al barri de Vista Alegre. 

PROPOSTA
REGULAR APARCAMENT EN SUPERFÍCIE.

16.000€
IMPORT

Participació ciutadanaParticipació ciutadana



QUI POT VOTAR?
Totes les persones empadronades al barri Vista Alegre, majors de 16 anys en el moment de la votació.

QUÈ PUC VOTAR? 
3 propostes. 

QUAN PODRÉ VOTAR? 
Del 21 d’octubre al 30 de novembre.

ON PODRÉ VOTAR?  
A través de la web https://participa.manlleu.cat    
A través de l’urna que hi haurà al c/ Barcelona el dimecres 28 d’octubre i el dilluns 9 de novembre, 
de 12 a 15 h o bé a Can Puget, plaça de Dalt Vila 1, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.


