Es reuneix la comissió tècnica de l’ajuntament de Vilanova de Segrià, presidida per la
secretària: Núria Mallada i assistida per l’arquitecte municipal Eduard Antorn i la
tècnica adscrita a participació ciutadana: Mercè Zamora, amb la finalitat de:

Valorar i informar les propostes presentades.
INFORME:
Títol de la proposta: HORTS URBANS I ECOLÒGICS
Qui fa la proposta

És procedent ( pot
participar?)

GRUP VEÏNAL VERDTARONJA

Si, es un agrupament de
residents al Municipi en la
zona SAU

Observacions

grup d'interès
Finalitat proposta

Quins criteris compleix

Crear horts urbans pels
veïns i veïnes de
Vilanova de Segrià amb
zona de
pícnic i barbacoes, en
diferents punts del
terme municipal.
Quin àmbit treballaria

És una inversió que
suposa crear o millorar un
espai al poble a través de
l’horticultura

Seguir les tradicions
rurals dels nostres
padrins i padrines.
- Crear un teixit de
noves relacions
interveïnals.
- Reforçar la
sensibilització i
educació ambiental
Aprofitar les parcel·les
sense ús del poble.
Pressupost

Donar resposta a una
necessitat concreta

Quins criteris especifica

Observacions

Observacions

La sostenibilitat
La proximitat i el suport a
les iniciatives locals i
ciutadanes

És real i possible?

Cal fer alguna correcció

Es adequat?

Observacions

790 x 8 = 6320
460 zona comuna
total: 6780
Lloc:
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Vilanova de Segrià, 18 de maig de 2021.

No ho especifiquem

Documentació aportada

Proposem que sigui en
sòl urbà – equipaments o
zona verda
Clarifica la proposta?

Croquis de la distribució
d’horts
Vista i analitzada la proposta emetem informe d’idoneïtat i admissió de la mateixa
atès que:
Es tracta d’una inversió que creant un nou equipament alhora aconsegueix millorar un
espai públic.
Dona resposta a una necessitat concreta fomentant la sostenibilitat, la proximitat i el
suport a iniciatives ciutadanes,
És tècnicament viable perquè es poden ubicar en espais concrets del municipi com
zones verdes i equipaments
I Estar dins els límits econòmics fixats, atès que plantegen un croquis amb 8 horts i
una zona comuna, el que fent el sumatori dona un total de 6,780€
Per tal de millorar-la faríem les següents recomanacions:
Creiem que està força ben plantejat, potser s’hagués pogut desenvolupar en més
horts, però entenem que 8 famílies és més que suficient.
I per a que així consti als efectes oportuns signem la present a la data de la signatura
electrònica.

Eduard Antorn
Arquitecte

Mercè Zamora
Treballadora.
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Núria Mallada
Secretària

