PROPOSTES VALIDADES

PRESENTADES AL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Les 34 propostes ciutadanes que es presenten a continuació fan referència al capítol
d’inversions, donen resposta a una necessitat concreta, són competència de l’EMD de Jesús,
són tècnica i econòmicament viables, són legals, no són ajuts ni subvencions a entitats i/o
col·lectius, i cap d’elles supera els 40.000 € (és a dir, compleixen totes les normes del procés).
Les 44 propostes acceptades inicialment s’han reduït a 34 per motius de similitud.
Aquestes propostes han estat prioritzades al Consell de Participació Ciutadana que es realitzà
el passat 6 de juliol. Els representants que van assistir al Consell van puntuar de forma
col·lectiva les propostes que es presenten a la fase final de votació.
Finalment, les 10 propostes escollides passen a la fase de VOTACIÓ POPULAR (setembre-octubre
de 2021). Totes les persones de 16 i més anys que estiguin empadronades a Jesús podran
votar-les.
S’executaran les propostes que obtinguin més vots fins a esgotar el pressupost de 40.000€
destinats a aquest procés.
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ÍNDEX DE CONTINGUTS
1. Propostes sobre mobilitat i accessibilitat (pàg. 3)
2. Propostes sobre parcs, places, zones verdes i llocs de trobada social (pàg. 6)
3. Propostes sobre enllumenat, voreres, carrers i camins (pàg. 15)
4. Propostes sobre equipaments públics (pàg. 24)
5. Propostes sobre serveis (pàg. 34)
6. Propostes de caràcter socioeconòmic (pàg. 36)

Nota: L’apartat “Categoria (€)” que apareix a totes les propostes d’aquest àmbit fa referència al seu cost estimat
aproximat, el qual s’ha dividit en tres categories:
● PETITA
(inferior a 5.000 €)
● MITJANA (entre 5.000€ i 25.000€)
● GRAN
(entre 25.000 € i 40.000 €)
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PROPOSTES VALIDADES

1 - PROPOSTES SOBRE MOBILITAT I
ACCESSIBILITAT
PROPOSTA

50-1

TÍTOL

Jesús peatonal

Necessitat

Eliminar el pas de vehicles per la part vella i estreta del poble.

Descripció

Unir les voreres de l'avinguda Molins d'en Comte i de l'avinguda
Santa Teresa aconseguit que la zona vella i estreta del poble passi a
ser "peatonal" evitant el trànsit perillós per la part vella i estreta del
poble.

Ubicació

De forma prioritària els carrers que tenen accés directe des de
altres vies concorregudes, per exemple Carrer Fortuna i carrer
Primitiu Sabaté.

Categoria (€)

GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

1 - PROPOSTES SOBRE MOBILITAT I
ACCESSIBILITAT
PROPOSTA

57-1

TÍTOL

Seguretat vial

Necessitat

Reduir la velocitat dels vehicles al Carrer Santa Maria Rosa Moles
entre el pas de peatons de correus i el de la Carretera de Xerta.

Descripció

Col·locar bandes reductores de velocitat o fer els passos de peatons
elevats perquè els vehicles no cedeixen el pas als peatons i anem
en xiquets i gent gran.

Ubicació

Carrer Santa Maria Rosa Moles.

Categoria (€)

MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

1 - PROPOSTES SOBRE MOBILITAT I
ACCESSIBILITAT
PROPOSTA

36-1

TÍTOL

Eliminació barreres arquitectòniques

Necessitat

Facilitar els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda i,
de retruc, les famílies amb cotxets de nadons, les persones grans,
les persones que utilitzen el carro de la compra, els escolars amb
motxilles de rodes,.

Descripció

Fer accessibles vàries voreres

Ubicació

1. Cra. de Xerta a l’entrada del poble vora el semàfor: suavitzar la
rampa, eixamplar-la i posar una barana 2.- C. Sta. M. Rosa Moles al
punt on s’enllaça amb l’Av. Sta Teresa de Jesús (al costat del
tanatori): fer més ampla la vorera 3.- C. Primitiu Sabaté Barjau
encreuament amb el C. de Sebastián Ladrón: fer una rampa a
banda i banda

Categoria (€)

GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE PARCS,
PLACES, ZONES VERDES I LLOCS
DE TROBADA SOCIAL.
PROPOSTA

2-2 + 40-2

TÍTOL

Millora de l’àrea lúdica de la via verda

Necessitat

Manca papereres, taules, senyalització i llum
Evitar la concentració de cotxes a l'interior de la zona d'esbarjo i
evitar que la gent dugue a terme actituds incíviques.

Descripció

Estaria bé que l'espai pogués comptar amb major nombre de
papereres i taules. També delimitar correctament la zona de
pàrquing amb pilons que no permetin l'accés dels vehicles a la zona
de taules.
Instal·lar unes faroles a la zona d'esbarjo de la via verda, pot ser
enllumenat en plaques solars que no calgui de una instal·lació de
llum fins al lloc, també uns pilons per evitar l'accés de vehicles a la
zona de les taules.

Ubicació

Zona de lleure de la via verda (Camí Barranc Bruixes)

Categoria (€)

MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE PARCS,
PLACES, ZONES VERDES I LLOCS
DE TROBADA SOCIAL.
PROPOSTA

27- 2

TÍTOL

Rocòdrom

Necessitat

Satisfer les ganes d'escalar de l’afició escaladora de Jesús i
descobrir nous escaladors.

Descripció

Construir un Rocòdrom o zona de bowlder

Ubicació

Zona Pavelló

Categoria (€)

MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE PARCS,
PLACES, ZONES VERDES I LLOCS
DE TROBADA SOCIAL.
PROPOSTA

41-2 + 25-2

TÍTOL

Millora i ampliació dels parcs infantils

Necessitat

Som un poble jove i cada cop més, tot i que, molts parcs, menys
l'ubicat a la plaça 22 de març, s'estan quedant obsolets o falta de
renovar el material. Per tant, la meva proposta es renovar els parcs
infantils.

Descripció

Renovar els parcs d'atracció i instal·lar nous tobogans, gronxadors...
Arreglar cautxú, tobogan i gronxadors

Ubicació

Plaça Era

Categoria (€)

MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE PARCS,
PLACES, ZONES VERDES I LLOCS
DE TROBADA SOCIAL.
PROPOSTA

56-2

TÍTOL

Millora de parc infantil.

Necessitat

Millora d'espai públic (parc infantil)

Descripció

Caldria posar pedres noves, millorar-lo tot en general, potser posar
cautxú. El tobogan de ferro taca perquè està rovellat.

Ubicació

Plaça Sant Antoni

Categoria (€)

MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE PARCS,
PLACES, ZONES VERDES I LLOCS
DE TROBADA SOCIAL.
PROPOSTA

7-2 + 8-2 + 48-2 + 49-2

TÍTOL

ESPAI INFANTIL 22 DE MARÇ

Necessitat

MILLORA DEL JOC A L'ESPAI PÚBLIC I FOMENT DE LA COHESIÓ
SOCIAL

Descripció

A la Plaça 22 de Març hi van molts nens i es podrien renovar alguns
equipaments i afegir-ne de nous per a ampliar el rang d'edat que en
puguin fer ús. Revisar el cautxú, la gespa i els peus de formigó dels
bancs, i la ubicació d'aquests.
Demanem que s'amplie la zona amb tirolina, vaixell pirata o
gronxadors.

Ubicació

Espai lúdic de la Plaça 22 de Març

Categoria (€)

GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE PARCS,
PLACES, ZONES VERDES I LLOCS
DE TROBADA SOCIAL.
PROPOSTA

14-2

TÍTOL

Millora del parc infantil

Necessitat

Tenint en compte les normes de seguretat actuals (Covid19) és
important crear més espais

Descripció

Instal·lar dues taules més a l'altra banda del parc ( espai on es troba
un banc i aparcament bicicletes)

Ubicació

Parc infantil que es troba al passeig Josep Puig i Vallès (davant de
l'IE Daniel Mangrané).

Categoria (€)

PETITA
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE PARCS,
PLACES, ZONES VERDES I LLOCS
DE TROBADA SOCIAL.
PROPOSTA

1-2

TÍTOL

Un parc infantil de grans dimensions prop de les escoles

Necessitat

El parc infantil que hi ha actualment és menut i els xiquets
s'avorreixen força ràpid, a més només és entretingut pels més
petits. S'hauria de mantenir, per a millorar amb un espai més gran i
per nens més grans per la mateixa zona.

Descripció

Creació d'un parc de grans dimensions al estil del vaixell pirata.
Aquest nou parc hauria de contemplar que hi puguin jugar xiquets
més grans que al parc que hi ha actualment.

Ubicació

Pròxima a les escoles.

Categoria (€)

GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE PARCS,
PLACES, ZONES VERDES I LLOCS
DE TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA

47-2

TÍTOL

Passeig Puig: passeig verd

Necessitat

Millorar el Passeig Puig quant a vegetació per convertir-lo en un
espai més amable i amb una reducció de la circulació de vehicles,
tal com s'ha fet al llarg del curs.

Descripció

Dissenyar una actuació de jardineria per convertir el Passeig Puig en
un passeig verd, d'arbres i espais amb bancs i gronxadors (on ja n'hi
ha i potser darrere més endavant) per fer una zona amable a
l'exterior dels centres educatius i la Masia

Ubicació

Passeig Puig

Categoria (€)

GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

2 - PROPOSTES SOBRE PARCS,
PLACES, ZONES VERDES I LLOCS
DE TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA

33-2

TÍTOL

Seguretat al Canal

Necessitat

Evitar que els xiquets i les xiquetes puguin accedir a la zona del sifó
amb el perill que comporta.

Descripció

Augmentar les mesures de seguretat de la zona del canal de la vora
del sifó.

Ubicació

A la zona del sifó del costat de la Pèrgola

Categoria (€)

PETITA
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES, CARRERS
I CAMINS.

PROPOSTA

28-3

TÍTOL

Carril bici + vianants: Jesús / Plaça Corona d'Aragó.

Necessitat

Circular amb seguretat i tranquil·litat vianants i ciclistes. Circular en
bici per la C-12 és massa perillós.

Descripció

Senyalitzar els dos espais diferenciats a les dues voreres.

Ubicació

Les dues voreres al costat de la C-12.

Categoria (€)

PETITA
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES, CARRERS
I CAMINS.

PROPOSTA

35-3

TÍTOL

Accés per a vianants a l'IE Daniel Mangrané pel carrer de les Coves
del Sant.

Necessitat

Molts alumnes de l'IE accedeixen al centre baixant el carrer de les
Coves del Sant. Han de compartir el carrer (sense voreres) amb els
cotxes d'algunes famílies que s'apropen al centre per allí i creuar la
llera del barranc.

Descripció

Crear un itinerari segur: fer un gran pas de vianants (amb ressalt)
per creuar l'avinguda Molins d'en Comte cap al carrer de les Coves
del Sant, restringir l'accés de vehicles al carrer només per a veïns
(NOTA: fer una passarel·la per creuar el barranc queda descartada
per impossibilitats tècniques i econòmiques.)

Ubicació

Avinguda Molins d'en Comte, carrer de les Coves del Sant.

Categoria (€)

PETITA
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES, CARRERS
I CAMINS.

PROPOSTA

53-3

TÍTOL

Papereres al pàrquing darrere el Camp de Futbol.

Necessitat

Evitar que tot sovint llaunes, bosses, envoltoris.... estiguin pel
pàrquing i pel camí del costat

Descripció

Situar entre 2 i 4 papereres en llocs adients

Ubicació

Pàrquing Camp de Futbol.

Categoria (€)

PETITA
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES, CARRERS
I CAMINS.

PROPOSTA

44-3

TÍTOL

Millora del camí vell del cementeri

Necessitat

Asfaltar el carrer del cementiri ja que està en males condicions.
La missió és deixar el camí amb bones condicions, i l’objectiu és
que els conductors puguin passar d’una manera més còmoda.

Descripció

El recorregut per asfaltar és de 1310 metres. Elements que hauran
d’utilitzar són: Paviment, camions, mà d’obra, ferramentes,
maquinària etc…

Ubicació

Aquest camí es situa al Camí Vell del Cementiri De Jesús.

Categoria (€)

GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES, CARRERS
I CAMINS.

PROPOSTA

31-3

TÍTOL

Arreglar carrers.

Necessitat

Arreglar part antiga amb nou asfalt als carrers.

Descripció

Millora sobretot C/ Vilanova

Ubicació

C/ Major i C/ Vilanova.

Categoria (€)

MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES, CARRERS
I CAMINS.

PROPOSTA

32-3

TÍTOL

Arreglar carrers

Necessitat

Evitar caure.

Descripció

Arreglar carrer alquitranat

Ubicació

C/ Major fins Ctra. Xerta

Categoria (€)

MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES, CARRERS
I CAMINS.

PROPOSTA

26-3

TÍTOL

Arreglar voreres.

Necessitat

Evitar accidents caure

Descripció

Arreglar totes les voreres que estan aixecades pels arbres

Ubicació

Voreres Ctra. Roquetes

Categoria (€)

MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES, CARRERS
I CAMINS.

PROPOSTA

21-3 + 22-3

TÍTOL

Enllumenat entrada a Jesús

Necessitat

l·luminació inexistent a l'entrada de la població per Ctra. Antiga de
Xerta - Casella. Zona molt transitada per vianants, bicis i vehicles
motor....

Descripció

Instal·lar enllumenat a l'antiga Ctra. de Xerta fins a la rotonda de la
Casella.

Ubicació

Ctra. Antiga de Xerta.

Categoria (€)

GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES, CARRERS
I CAMINS.

PROPOSTA

45-3

TÍTOL

Més aparcaments de motos.

Necessitat

Necessitem aparcament pel poble. Actualment hi ha aparcaments a
tres llocs del poble: a pèrgola, al davant de l'Institut IE Daniel
Mangrané i al Cap de Jesús. Ens agradaria que, per millorar la
circulació i la seguretat dels joves del nostre poble, posessin més
aparcaments per a les seves motocicletes/ciclomotors

Descripció

Les nostres propostes de llocs on podem afegir aparcaments són
les següents: A la plaça de Francesc Queralt (davant del Camp de
Futbol): A aquesta localització ja hi ha uns aparcaments de motos,
però sempre estan plens i en necessitem més. La nostra idea és
treure la petita vorera que hi ha davant dels aparcaments de moto i
afegir quatre nous aparcaments davant dels quals ja estan.
Al carrer 81 Ctra. de Jesús a Roquetes: Ens agradaria afegir quatre
aparcaments. La nostra idea seria treure una part dels aparcaments
de cotxes, ja que a l'esquerra hi ha un pas de vianants que és
essencial, i afegir els quatre aparcaments allí.

Ubicació

Camp de Futbol + IEDM

Categoria (€)

PETITA
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA

55-4 +54-4

TÍTOL

Material informàtic

Necessitat

Donar un bon servei als usuaris de la biblioteca i el punt jove.

Descripció

El material informàtic està obsolet i no funciona.

Ubicació

Biblioteca de Jesús punt@jove

Categoria (€)

PETITA
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA

51-4

TÍTOL

Escenari

Necessitat

L'escenari actual del que disposa l’EMD de Jesús per realitzar
diferents actes com ara: espectacles, teatre, actuacions musicals..
degut al temps, i l'ús del mateix està en males condicions. Per això
mateix proposo la seva reposició.

Descripció

Adquisició d'un escenari nou per poder fer ús durant tot l’any dels
diferents actes que es realitzen al nostre poble.

Ubicació

Escenari desmuntable, es pot fer ús a qualsevol lloc del poble que
es cregui oportú.

Categoria (€)

GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA

10-4

TÍTOL

BARRERES BOUS

Necessitat

En general, són dues les necessitats que pretenem cobrir:
- Minimitzar l'esforç, transport, muntatge i els costos del preu del
lloguer per l'adquisició de les barreres.
- Millorar la seguretat dels actes taurins.

Descripció

La proposta neix fruit del treball conjunt de persones vinculades a
l'entitat, que creiem que aquesta iniciativa per adquirir material
propi, ens facilitarà la feina i a l'hora reduir costos al poble.

Ubicació

Les barreres i portes amb muntants de ferro es podrien ubicar al
recorregut habitual del bous al carrer.

Categoria (€)

MITJANA

26

PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA

12-4

TÍTOL

Insonorització pavelló

Necessitat

Millorar l’acústica del pavelló.

Descripció

Ficar plaques de fibra de vidre o algo paregut

Ubicació

Pavelló de Jesús

Categoria (€)

GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA

19-4

TÍTOL

Acondicionament acústic de la sala d'assaig de l'Escola de Música

Necessitat

La necessitat que es vol resoldre és l'acondicionament acústic de la
sala polivalent i d'assaig de l'Escola de Música. Una actuació que
beneficia als alumnes de l'escola, als membres de la banda i també
als veïns i veïnes de l'edifici.

Descripció

Col·locació de panells d'atenuació acústica per tal de millorar el
comportament acústic i la reverberació acústica de la sala.

Ubicació

Sala polivalent i d'assaig de l'Escola de Música

Categoria (€)

MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA

18-4 + 39-4

TÍTOL

Substitució gespa pistes de pàdel

Necessitat

Solucionar el mal estat de la gespa de la pista 2 i la pista 3 on i
competeixen 4 equips federats del club pàdel jesussport (60
persones) i escola de pàdel (50 nens i nenes)
Poder continuar gaudint de l'esport del pàdel amb unes
instal·lacions adequades per a la seua pràctica, tant a nivell lúdic
com competitiu

Descripció

Substitució de la gespa artificial de 2 pistes, ja que estan en un
estat lamentable el qual comporta un altíssim risc de lesions greus i
una imatge del club que deixa molt que desitjar.
Retirar la gespa artificial actual de les dos pistes restants, molt
deteriorada, i substituir-la per una de nova

Ubicació

Pistes de padel de Jesús

Categoria (€)

MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA

15-4 + 16-4 + 17-4

TÍTOL

Punts d'alimentació per a les colònies de gats al poble

Necessitat

Aquesta proposta servirà per a millorar el benestar dels gats que i
viuen al nostre poble, també és una forma més higiènica de poder
alimentar-los.

Descripció

Per evitar que els veïns de Jesús donin qualsevol tipus de menjar
als gats, seria molt bo que tinguessin sempre pinso i aigua, dins
d'una estructura segura, sota sostre, perquè no es mulli ni ningú
robi o tiri el menjar.

Ubicació

Camp de futbol, barranc.

Categoria (€)

PETITA
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA

46-4

TÍTOL

Naturalització dels patis

Necessitat

Que els nens i nenes tinguin uns patis de l'escola més naturals i a la
vegada pedagògics. On poden aprendre a conviure amb la natura,
experimentant i divertint-se.

Descripció

Transformar els patis de Som-hi i Pas a Pas en espais de vida, més
verds, més vitals, més humans i sobretot, més pedagògics i
divertits.

Ubicació

Als patis de Som-hi i Pas a Pas de l'IE Daniel Mangrané

Categoria (€)

MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS

PROPOSTA

43-4

TÍTOL

Adquisició de material esportiu

Necessitat

Renovació al pavelló i millorar l'espai para que la joventut del
poble pogué tindre un lloc on anar. Hem escollit el pavelló
perquè és un espai molt desaprofitat i trobem que podria estar
bé, ja que és gran i un espai tancat.

Descripció

Consisteix en una renovació mobiliària. Les necessitats dels
joves poble serien, futbol, Ping-Pong, Bàsquet, Billar i Vòlei.
Mobiliari serà el següent: Bàsquet: Cistella de bàsquet, pilota de
bàsquet Ping-Pong: Taules de Ping-Pong, raquetes i pilota Futbol:
Dues porteries i una pilota de futbol Vòlei: Pilotes de vòlei i xarxa

Ubicació

Zona pavelló

Categoria (€)

MITJANA
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PROPOSTES VALIDADES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS

PROPOSTA

38-4

TÍTOL

Nova instal·lació de fontaneria, aigua freda i calenta als vestidors
del camp.

Necessitat

Millorar la temperatura i els conductes de l'aigua als vestidors local,
visitant, arbitres i lavabos homes/dones. ( Zona triangle)

Descripció

La nova instal·lació es realitzarà en tuberia plàstica grapada per
paret. Substitució aixetes dutxes, lavabos i fluxors wcs. Instal·lació
sistema generació d'aigua calenta per mitjà d'aparell d'aerotèrmia
DE-DIETRICH HPI-S 22, amb resistències elèctriques.

Ubicació

Camp de la Santa Creu

Categoria (€)

GRAN
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PROPOSTES VALIDADES

5 - PROPOSTES SOBRE SERVEIS

PROPOSTA

20-5

TÍTOL

Nou material Punt@Jove

Necessitat

Promoure us Biblioteca - Incentivar gust per la lectura Promocionar un lloc ja en funcionament

Descripció

Adquisició nou material: jocs, ordinadors, llibres, joguines, material
aprenentatge...

Ubicació

Punt@Jove - Biblioteca Jesús

Categoria (€)

PETITA

34

PROPOSTES VALIDADES

5 - PROPOSTES SOBRE SERVEIS

PROPOSTA

42-5

TÍTOL

NOU PUNT CONNEXIÓ WIFI

Necessitat

Dirigit a tota la joventut, posar wifi a altres llocs del poble com ara el
parc del costat de l’institut.
La ubicació on volem posar la zona wifi és al parc del costat de
l’Institut Escola Daniel Mangrané ja que es un punt de quedades alt
en què es necessita wifi, ja que tothom no té dades mòbils

Descripció

Els elements que intervenen en aquest projecte són: 4 Repetidors i
1 antena, i per tenir la idea de la distància que té que recórrer la
wifi, 97,90 m de zona

Ubicació

al parc del costat de l’Institut Escola Daniel Mangrané

Categoria (€)

PETITA

35

PROPOSTES VALIDADES

6 - PROPOSTES DE CARÀCTER
SOCIOECONÒMIC
PROPOSTA

29-6

TÍTOL

Llenguatge de signes

Necessitat

Fer mèrits

Descripció

Adquirir material informatiu. Cursos llenguatge signes.

Ubicació

Biblioteca

Categoria (€)

PETITA

36

