
Acció Nº  12 .- Equipaments i espais

N.Ordre Ref. Ambit Proposta Objectiu 
1 EDUN 08 Condicionar espais públics (parcs, places i altres) per als 

infants. Que en els espais públics els infants puguin gaudir del medi natural de forma neta i segura.

2 ECON 10

Habilitar un espai municipal per celebrar bodes civils amb 
tots els requisits que una parella desitjaria: enjardinat, 
fonts... Un espai “de pel·lícula” d’us opcional pels qui 
volguessin / poguessin pagar la taxa. 

Atreure celebracions foranies donant sortida a la restauració ́local que vulgui invertir en atendre els àpats posteriors, ja fos en les 
seves instal·lacions, ja fent càterings. Mollerussa, ciutat per casar-se.

3 SISN 05 Obertura d'espais i equipaments municipals, en dessús per 
redestinar-los a usos socials Acollir persones sense llar, persones amb diversitat funcional, menjadors socials, suport a l’educació

4 SISN 21 Espai per als joves Disposar un espai per a reunions i activitats

5 SISN 30 Respectar i redefinir els espais en les centres públics per a 
persones discapacitades, d'acord amb la nova normativa Que les persones amb discapacitat puguin gaudir dels espais i centres públics

6 SISN 33 Pintar frases positives en diferents llocs de Mollerussa Donar un aire positivista als carrers. Poder vincular-ho amb la taula de cultura
7 CIE 13 Hotel d'entitats Disposar d'un lloc on les associacions i clubs puguin trobar-se, fer petites activitats, reunir-se, col·laborar

8 CIE 16 Incrementar, condicionats i cuidar  espais per desenvolupar 
més activitats culturals Aconseguir més espais de la ciutat per a poder fer-hi més activitats culturals durant el Covid i post covid

9 TILN 01

Embellir Mollerussa i fer-ne un espectacle a l'aire lliure. 
Idea de Penelles o les acolorides ciutats centreeuropees. 
Promocionar accions publico-privades per donar color i 
fer del paisatge urbà̀ un espectacle: posar flors als 
balcons i fanals; pintar les tapies i parets mitgeres, el 
formigó ́a la vista, el canal... Però̀ tot amb un fil conductor 
i una coordinació ́estètica.

Fer de la ciutat un decorat on un vol ser a passar temps, on s'hi troba bé. Això̀ reforça les visites, el consum d'oci, el comerç.̧.. 
Aplicar normativa per embellir la ciutat

10 TILN 18 Habilitar i cedir espais per a fer activitats a l'aire lliure. Disposar de més espais a l'aire lliure per poder fer-hi activitats

11 TILN 28
Habilitar espais recreatius al municipi per adolescents i 
joves per evitar el moviment a altres ciutats degut a la 
manca d’aquests.

Fomentar que aquests col•lectius es quedin a la ciutat.


