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Arxiu fotogràfic de Beuda

2.500 €

Recopilació i classificació de les fotos antigues cedides pels seus propietaris per
tal que l’Ajuntament tingui un arxiu fotogràfic degudament classificat i a
disposició dels habitants.
Es preveu la subscripció d’un conveni amb l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa per
tal d’incorporar les fotografies al cercador http://imatgesgarrotxa.cat
El cost del projecte inclou les despeses de la persona que farà la recopilació i
classificació (benzina, hores de feina, etc..)



Catàleg d’arbres d’interès local de Beuda

Realització d’un mapa interactiu on-line amb informació dels arbres d’interès
local de Beuda. Es prendria com a base la informació recollida per l’elaboració
del llibre "Busquem Arbres amb Història de la Garrotxa” i es completaria amb
mes dades o fotografies que s’incorporarien al mapa.
L’objectiu és podar en valor els arbres monumentals de Beuda, alguns dels quals
són ben coneguts, com el Roure Socablanc, el Faig Gros, el Roure de les tres
branques (de la Trinitat) o el Roure de la Creu.

500 €



Instal·lació de caixes niu per rat-penats

2000 €

En el marc d’un projecte educatiu i com una tasca de seguiment, es proposa la
instal·lació de caixes niu per rat-penat. S’estudiaria la ubicació en zones de
molts insectes, preferiblement vinculades a bosc i punts d’aigua.
Els ratpenats són importants per diversos motius: són grans consumidors
d’insectes, són pol·linitzadors i dispersors de llavors, són bons indicadors
biològics i són reguladors de l’ecosistema.
A Beuda hi ha el rat-penat de ferradura petit i el rat-penat de cova. I
segurament també del gènere <pipistrellus>, comuna a tot el territori català.



Barbacoa d’obra al costat de la pista esportiva

La barbacoa s’ubicaria al costat de la font.
Seria una barbacoa d’obra, construïda “in situ”, amb xemeneia i instal·lació de
pica i xarxa d’aigua.
Disposaria d’un sistema que permetés el seu tancament, evitant així un possible
mal ús i possibilitant el control de la instal·lació.

5.800 €



500 €

Barbacoa mòbil pel local social

Barbacoa mòbil per utilitzar a l’entorn del local social. Marca Weber. Equipada
amb una guia per tapa, ganxo per portar utensilis, termòmetre, graella, una taula
de treball, cubell pel carbó i temporitzador.



Repintat de les línies divisòries de l’aparcament

1.200 €

Repintat de les línies que delimiten les places d’aparcament amb pintura
plàstica fluorescent i tenint en compte el major nombre de vehicles grans
(monovolums, furgonetes, etc.) que circulen avui en dia.

Amb el suport de:

