
Titol DESCRIPCIÓ Enllaç al detall de la proposta RESPOSTA AJUNTAMENT Vots

Carril bici fins a Girona. Carril adaptat per bicicletes, per poder anar fins a Girona dense passar per carreteres.
https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/carril-bici-celra-

girona?token=FrFL3kXxgTjFGpdjI9DpOoLTp2rfS6sZw5f9rAlG

No. Ja tenim projecte bàsic fet, actualment el consistori està negociant amb els propietaris 

dels terrenys, i aquest octubre s'ha iniciat la redacció del projecte executiu. L'execució final 

dependrà d'aconseguir ajudes al finançament de l'obra

32

Reformes del Moll de l'estació. Fer el canvi del terra i arreglar els degoters que pateix l'edifici. 
https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/reformes-del-moll-de-

lestacio?token=7rWkiMvGxwiYA1y69tq3H5X5x1iclCTWGd6eeI1X

Endavant. Cal tenir en compte que el Moll és propietat de la RENFE. Es poden fer millores 

com ja hem estat fent des del consistori però sempre acordades amb la propietat. No es 

pot quantificar econòmicament l proposta perquè primer s'ha de negociar amb la 

propietat (Renfe)

23

Centre Cívic La Fàbrica obert 365 dies

El Centre Cívic obert els 365 dies de l'any per poder accedir a l'espai i a la zona intantil. 

Quan el qui ho gestiona tanca per descans, ho porti l'Ajuntament. Una opció pot ser posant màquines de cafè i 

begudes auto-servei.

https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/centre-civic-la-fabrica-obert-365-

dies?token=YdFMRBfhj83QZiikwuNeVyqcfeV4NNqnSgstwi6S

No.Obrir 365 dies a l'any és complicat, doncs tothom te dret als dies festius corresponents 

i a fer vacances. Tot i això en el proper concurs públic es valorarà amb un percentatge més 

alt de punts el fet d'obrir els diumenges i festius.

20

Zona de barbacoes Espai tancat on tothom pugui gaudir en familia o amics.
https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/zona-de-

barbacoes?token=H6nuV0t6fvoieTEAtAdHj7RJdmtDBNf4tUvcj063

Endavant. S'està treballant en aquesta posssibilitat en el projecte de la Torre Desvern. 

Pensem en un espai tancat i de lloguer (testimonial) per evitar mals usos i brutícia com 

passa a molts llocs.

16

Radar a Carretera de Palamòs

Amb la remodelació de la carretera s' ha aconseguit que sigui un vial més urbà, que s' assembli més a un carrer del 

poble, però algunes vegades que he aparcat a la carretera a l' hora de sortir o entrar del cotxe veig que malgrat la 

velocitat està marcada a 40 Qms. molts de cotxes no en fan cas i van molt més ràpid. Es una situació perillosa.

Per aquest motiu proposo que s' instal.lin 2 radars dissuasoris (1 a cada entrada del vial, a la zona de cal flequer i a la 

recta de la sortida de la rotonda), aquesta mena de radars que et marquen la velocitat a la que estàs conduint i 

també es senyalitza la velocitat màxima.

Us adjunto una foto del radar d' aquest tipus instal.lat a l' entrada de Sant dalmai.

https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/radar-a-carretera-de-

palamos?token=uqCSQj9iSlIXL3V4NhJvmXGh2lvqGS2unk9tzvzo

No. Precisament aquest octubre s'ha tramitat la compra de 2 radars, en breu estaran 

instal·lats
15

Xarxa de parcs infantils amb mirada educativa i de poble

No es tracte de fer parcs nous sino de revisar els que hi ha i a mesura que calgui fer reparacions, anar fent-les en 

base a un projecte que a mitja termini faci q tots els parcs de Celrà es complementin i tinguin propostes diferents i 

adreçades a totes les edats. Fer-ho des d'ua perspectiva pedagogica que promogui joc en grup i obert i que faci mes 

present a la infancia a la via publica.

https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/xarxa-de-parcs-infantils-amb-mirada-

educativa-i-de-poble?token=qN2IphRZED0egyi4XVKKHvSYg3GhTZTKADF5wlFv

Endavant. Caldrà redactar un projecte i quantificar econòmicament les acions que 

comportin
13

Millores carrer cabanya
-Posar enllumenat public al carrer on no n hi ha

-Posar “vados de seguretat” per reduir la velocitat dels vehicles que hi circulen

https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/millores-carrer-

cabanya?token=wzypGDYsHBKBSH4EIN4Sjc7dgQpr2j4X2kCyx7lO

Endavant. Val a dir que les principals millores estructurals les han de fer els propietaris, els 

quals tenen l'obligació de desenvolupar el carrer i pagar-ne les costes. 
11

Carril bici Celrá - Girona
Carril bici que permeti anar a Girona sense haver de fer-ho per la carretera, que té molt trànsit diari. Sémbla que ja 

hi ha un projecte redactat, però de moment no hi ha plaç d'execució. 

https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/carril-bici-celra-

girona?token=FrFL3kXxgTjFGpdjI9DpOoLTp2rfS6sZw5f9rAlG

No. Ja tenim projecte bàsic fet, actualment el consistori està negociant amb els propietaris 

dels terrenys, i aquest octubre s'ha iniciat la redacció del projecte executiu. L'execució final 

dependrà d'aconseguir ajudes al finançament de l'obra

11

Posar un semàfor a la carretera de Palamós a l'alçada de la Pizzeria Marco.

Aquest pas de vianants és força utilitzat per la gent del poble, moltes vegades  amb mainada per anar a escola. No 

poques vegades, costa que els cotxes s'aturin i més d'un cop s'hi han produït ensurts. Un semàfor disminuiria aquest 

factor de risc.

https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/posar-un-semafor-a-la-carretera-de-

palamos-a-lalcada-de-la-pizzeria-

marco?token=iFFwsFe9dAHzGB2jU1nhe1TmBzvB99vDeQF2YUq6

Endavant, Potser una bona solució, mentre no s'executa la rotonda. Pressupost 60.000 

euros
9

Carril bici segregat a la carretera de Juià

La zona més comercial de la carretera de Juià no disposa d'un carril bici segur per circular, sobretot amb els nens. Els 

pàrquings del condis i sixtalzina són perillosos pels petits. Caldria que el carril bici no anés per la vorera. Un carril bici 

separat adequadament dels cotxes però dins del carrer.

https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/carril-bici-segregat-a-la-carretera-de-

juia?token=nfClfAnz6njFrZYLa5uOa2zalnEmF3rIs6ukaaWm

Endavant. S'haurà de fer estudi valoració de les accions a pendre i després quantificar-les 

econòmciament
8

Pantalla Acústica Polígon
Instal.lació d' una pantalla acústica al carrer Noria i al principi del carrer Riu Ter, per a reduir el soroll dels camions 

del polígon que pertorben el descans dels veïns.

https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/pantalla-acustica-

poligon?token=1deRJLGi1vD12rMGKd1WZFw0fI8Pj7o08WlGvH5l

No. Entenem que s'hauri de fer en tot cas arreu del poble i no només en una zona. 

Trobarém grans dificultat en els desnivells de la via i les diferents alçades dels edificis, a 

banda de l'impacte paisatgístic

6

Marquesina de la Plaça del Mercat Espai cobert lúdic per a activitats socials i culturals, així com el mercat.
https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/marquesina-de-la-placa-del-

mercat?token=sy0onDtO4b00nMa1WuUE8d7ZDyddmXDDkbqjkg6o

No. La plaça del mercat, té un àmbit de desenvolupament urbanístic més gran que l'actual, 

cal definir i pensar la zona en conjunt. Mirant cap el futur, no es descarta la idea per més 

endavant

6

Rotonda creuament Institut
X tractar-se d'un encreuament complicat i dens (sobretot a hores punta), fer una rotonda al creuament entre el 

Carrer Just Puig, Aumet i Països Catalans....  Crec que el trànsit seria més fluid.

https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/rotonda-creuament-

institut?token=1OafW7R7qrnVPenfpZbNVJisw36iWrV8imRhTV7L

NO. Des del consistori es va decidir obrir el nou vial com a opció ràpida i fàcil abans que no 

pas fer una rotonda. Amb l'actuació del nou vial es va descartar fer la rotonda.
3

Millora del manteniment dels parcs infantils

Els que tenim nens sabem que els parcs infantils són molt necessaris i cal que estiguin en bon estat però, en concret 

el d'aprop de la Fàbrica i el de l'av. de Catalunya, no estan en les millors condicions. Les portes estan trencades, 

algun dels equipaments està malmés i, el més important, estan bruts (el sorrall amb brossa, escloves de pipes que 

acaben a les mans/boca dels petits, brutícia en general....). Crec que caldria millorar el manteniment dels parcs 

infantils i augmentar-ne la freqüència de la neteja perque la actual és insuficient.

https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/millora-del-manteniment-dels-parcs-

infantils?token=uv0d01eOOErqQSQL9QlEt3abL90nrffXAtNnghQw

Endavant. La Brigada Municipal porta tasques de manteniment periòdicament en les 

parcs. Mica en mica es van renovant els parcs i s'intenta estar al dia del manteniment 

d'aquests,.

2

Canvi de direccio c/mari sant pere

Crec que estaria molt be fer el canvi de direccio al carrer mari sant pere i al davant de l'Ateneu. Sortir de l'Ateneu 

cap a la plaça o cap al carrer major es bastant perillos ja que no hi ha massa visibilitat en canvi si es fes al contrari de 

com estar actualment entrarhi no suposa cap perill, es una opinio. Eh!!

https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/canvi-de-direccio-cmari-sant-

pere?token=1tMeDA4tTLY3M4BOrZ5bvHYaNgc3S2VxUmGiOfaF

No, Primerament dir que no hi hagut cap veí/veïna que ho hagi demanat, Abans de fer un 

canvi, caldria comentar-ho als/les veins/es del carrer. 
1

Parquing plaça del mercat

La plaça del mercat només es fa servir els divendres i per la festa major. Estaria be que durant la resta de temps 

estes oberta com a parquing municipal ja que en un futur quan s'edifiqui el parquing d'avinguda Catalunya el centre 

del poble quedarà molt pobre d'aparcaments i aixi la gent ja ens acostumariem a aparcar-hi.

https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/parquing-placa-del-

mercat?token=oe0kbx6PJZcjyNHHqJWKLVVUVoHksFg5Zcozmyvp

Endavant. Aquest espai ja s'utilitza en dies puntuals, es podria ampliar excepte el dia de 

mercat, divendres,  La plaça del mercat, té un àmbit de desenvolupament urbanístic més 

gran que l'actual, cal definir i pensar la zona en conjunt.Valorem econòmicament amb un 

cost baix l'actuació. La plaça del mercat, té un àmbit de desenvolupament urbanístic més 

gran que l'actual, cal definir i pensar la zona en conjunt.

1

Tornar a fer els adhesius del sol de Celrà per els vehicles

Fa temps desde l'ajuntament es van fer, i s'entregaven gratuïtament a els veïns de Celrà, crec que seria convenient 

que ho recuperés l'ajuntament, ja que no es pot fer si no ho fan ells
https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/tornar-a-fer-els-adhesius-del-sol-de-celra-

per-els-vehicles?token=KPesNixmo9ANkfjzcMulBcnokEZAv1TKnhfdOMy8
No. Des de l'Ajuntament de Celrà ja hem demanat pressupost, per tant està en execució, 1

https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/xarxa-de-parcs-infantils-amb-mirada-educativa-i-de-poble?token=qN2IphRZED0egyi4XVKKHvSYg3GhTZTKADF5wlFv
https://participa.celra.cat/propostes-ciutadanes/xarxa-de-parcs-infantils-amb-mirada-educativa-i-de-poble?token=qN2IphRZED0egyi4XVKKHvSYg3GhTZTKADF5wlFv

