
Area Proposta Títol Descripció Resposta motivada

1 M.A 3 Habilitar guaites d'ocells a prop del Ter

Seria molt guapo poder disposar de diferents punts on poder guaitar els ocells que en aquella zona 

fan el seu niu, cacen, i s'aparellen.

El pressupost no és gaire gran, i pot ajudar a que la mainada s'acosti al riu

Actualment, l'Ajuntament de Celrà subvenciona en la seva totalitat, i per les escoles de primària del 

municipi, tallers d'anellament d'ocells a les ribes del Ter. L'objectiu d'aquests tallers és acostar als infants 

del municipi a l'espai fluvial del Ter i al coneixement dels ocells sota la supervisió d'una persona experta 

en ornitologia. Per la nostra experiència, la instal·lació d'algun tipus de construcció d'observacio al costat 

del riu acostuma a comportar un mal ús al no trobar-se vigilat, el que acaba suposant a llarg termini la 

degradació de l'espai. Tot i que es considera una proposta molt vàlida, no es veu viable per Celrà, i es 

considera que ja existeixen punts naturals on es pot practicar l'observació d'ocells. 

2 Urb 4 Amplada Carrer La Cabanya Aixamplar la part que sigui possible del Carrer Cabanya per millorar el.pas de cotxes i gent a peu.

Aquesta proposta no pot passar a la fase de votació final, doncs no és una questió econòmica sino 

urbanística. Cal que els propietaris dels terrenys o habitatges de la zona decideixin desenvolupar-ho, 

són aquests que s'han de fer càrrec del cost de tot plegat, els terrenys ara mateix son privats.

3 M.A 5
Marcar la ruta fins al mirador del Ter al 

Congost

Marcar, netejar i millorar la ruta fins al mirador del Ter al Congost.

 Després de les destrosses del temporal Glòria s'hauria de valorar amb més profunditat aquesta 

proposta. Pel poc temps disponible per valorar les propostes que han sortit dels pressupostos 

participatius i per la magnitud de les destrosses no es pot quantificar econòmicament aquesta 

proposta.

4 Esp 9 Piscina coberta climatitzada

Aquesta ja es una perició de la gent del poble de fa molts anys, i sembla que no hi ha maneres. Ja 

sabem que el cost es elevat, però potser seria interessant buscar inversors que volguessin tirar-ho 

endevant amb l’ajuda de l’ajuntament. 

Amb el presssupost de 30.000 euros no podem parlar de cap piscina coberta. Creiem que actualment 

cap  empresa vulgui i pugui gestionar una piscina com aquesta, fent la inversió i la gestió a la vegada

5 Esp 10 Pista de pàdel Una segona pista de pàdel
L'actual pista va tenir un cost de 37.000 euros , per tant l import es més elevat del global destinat al 

procés participatiu.

6 Esp 11 PIsta DE PÀDEL 

A Celra ens fa falta una altre pista de padel,  ja que la actial es molt complicat reservar ja que la 

majoria nomes podem jugar a parti de las 17h fins las 22h

Amb una altre pista seria mes fàcil i tambe es podria fer classes ja que hi ha una forta demanda 

Una altre pista implica +socis + cuotes= + ingressos amb 5 anys amortizada.

La pista actual no si ha fet cap mena de manteniment i ja comença esta una mica destruïda,  amb 5 

mesos sera impracticable. 

Salut!!

L'actual pista va tenir un cost de 37.000 euros , per tant l import es més elevat del global destinat al 

procés participatiu.

7 Esp 12 Pista de padel Una segona pista de padel a la zona esportiva del polígon, per tal que hi hagi més horaris per jugar
L'actual pista va tenir un cost de 37.000 euros , per tant l import es més elevat del global destinat al 

procés participatiu.

8 Esp 13 Pista de padel

Fer una segona pista de pàdel.  per poder jugar més Vegades cada setmana. i que es puguin fer 

classes,I també fer una Lliga.    Lo ideal seria que Els mateixos que Porten el tennis també portesin el 

pàdel.    Salutacions. 

L'actual pista va tenir un cost de 37.000 euros , per tant l import es més elevat del global destinat al 

procés participatiu.

9 Esp 15 Una altre pista de padel 

Estaria molt bé construir una altre pista de padel, degut al gran seguiment de l'esport i gran 

afluència, es necessita una nova pista ja que amb tan sols una ni hi ha prous horaria per a jugar 

tothom.

L'actual pista va tenir un cost de 37.000 euros , per tant l import es més elevat del global destinat al 

procés participatiu.

10 Esp 16 Una pista de padel Una nova pista de padel per a jugar tots i totes
L'actual pista va tenir un cost de 37.000 euros , per tant l import es més elevat del global destinat al 

procés participatiu.

11 Esp 17 Pista de padel Una pista de padel. Ja que amb tan sols una no podem jugar tothom
L'actual pista va tenir un cost de 37.000 euros , per tant l import es més elevat del global destinat al 

procés participatiu.

12 Esp 18 2@ pista de pádel. 

Cada vegada son mes gent del Poble que practiquen aquest esport. 

Amb una pista els horaris mes asequibles quedan saturats.

Es un sport que práctica gent de totes les edats,en familia en Amics, coneguts I fa que molta gent 

del poble es relacioni I faci Salut. 

L'actual pista va tenir un cost de 37.000 euros , per tant l import es més elevat del global destinat al 

procés participatiu.

13 Esp 19 UNA SEGONA PISTA DE PÀDEL

Bon dia

la proposta respon al gran augment de socis inscrits a pàdel a la nostra població. Degut a això, les 

hores puntes queden col.lapsades per reservar. 

Penso que fer salut amb l'esport, sigui amb amics, familiars, etc. es una bona manera de fer poble.

Gràcies per l'oportunitat que ens doneu als ciutadans.

L'actual pista va tenir un cost de 37.000 euros , per tant l import es més elevat del global destinat al 

procés participatiu.

14 Esp 20 Segona pista de padel
Al costat. Perquè puguin ser més socis Y més disponibilitat per llogar pista i fer escoleta de padel L'actual pista va tenir un cost de 37.000 euros , per tant l import es més elevat del global destinat al 

procés participatiu.

15 Esp 21 2.ª pista de padel 2.ª pista ja que hi ha molta gent que juga
L'actual pista va tenir un cost de 37.000 euros , per tant l import es més elevat del global destinat al 

procés participatiu.

16 Esp 22 Segona pista de padel
Amb només una pista es molt difícil poder reservar perquè sempre està ocupada i cada vegada hi 

ha mes gent que en vol fer ús, podria ser igual i es podria ubicar al costat de la que ja tenim.

L'actual pista va tenir un cost de 37.000 euros , per tant l import es més elevat del global destinat al 

procés participatiu.

17 Esp 23 NOVA PISTA DE PÀDEL

Seria bo una nova de pista de pàdel ja que nonés hi ha una per a quasibe els cent socis! Això fa què 

amb hi hagin moltes  dificultats per poder disposar de la pista tot i sent soci, ja que la gran majoria 

de socis tenim disponibilitat pel torn tarda.

Hi ha 4 hores per la tarda per poder reservar la pista de dilluns a divendres que fan un total 20 

reserves setmanals i de 80 reserves  mensuals al torn de tarda  i si hi han 96 socis amb sort 

reserves 1 dia !!!

Es un esport que agrada i es podria treure partit amb una bona gestió.

Gràcies

L'actual pista va tenir un cost de 37.000 euros , per tant l import es més elevat del global destinat al 

procés participatiu.

18 M.A 31 Pipican al polígon

Crear un pipican al costat del camp del CDCARS (carrers pirineus, massanes,  i pujols) o  entre els 

carrers Areny, pirineus, pujols i cadi. Ja que acostuma a ser un lloc que es porten els gossos ja que el 

pipican ja existent pot quedar allunyat pels celranencs que viuen per aquesta zona.

Actualment, hi ha 304 gossos registrats a la base de dades d'animals de companyia de l'Ajuntament de 

Celrà. Considerant que la densitat d'habitatges al voltant del punt propostat és molt baix, el nombre de 

gossos que freqüentarien aquest nou espai, en conseqüència, seria també molt baix. Així doncs, no és 

justificable la construcció d'una nova instal·lació d'aquestes característiques en l'emplaçament proposat 

pel cost que suposaria tant de construcció com de manteniment.

19 Edu 32
Millorar el servei que atén a menors i 

famílies en risc social

A nivell personal proposo la millora de la qualitat de l’únic servei social i bàsic que atén a menors i famílies en 

risc social del municipi. 

La situació actual agreuja la qualitat de vida de les persones fent necessari una actuació més àmplia, 

individualitzada i encaminada a principis de qualitat i eficàcia. 

És per aquesta raó que es creu necessari invertir en el servei per poder augmentar l’atenció a les necessitats de 

les menors i les seves famílies, la infraestructura de l’espai i del material necessari per poder atendre a les 

persones correctament i amb condicions òptimes.

La persona que fa la proposta no està empadronada a Celrà. Aquest servei està gestionat pel Consorci 

de Benestar Social, i es troba en coordinació amb l'ajuntament

20 Edu 33

Millorar el Servei d'Atenció Diürna. 

Invertir i apostar per un servei social 

bàsic

Com a Educadora Social del Servei considero necessari invertir en aquest per millorar l'atenció que realitzem.

Amb la situació actual més que mai tenim moltes famílies que necessiten una bona atenció individualitzada i una 

dedicació en temps i qualitat, que amb la realitat del servei no podem assumir.

Dues Educadores a 17h30/setmana ens trobem superades per poder fer correctament la nostra feina i dedicar 

el temps a les famílies que atenem.

Aquesta situació provoca:

- un temps insuficient d'atenció a les menors

- un temps insuficient d'atenció a les famílies

- una llista d'espera de menors amb necessitat de venir que no podem assumir

- temps insuficient per coordinació interna i externa

- projectes interns amb poca atenció

- professionals saturades de feina.

Una millora econòmica per al servei permetria -per una banda- una jornada laboral completa per a les 

Educadores del servei que repercutiria en:

- augment d'hores d'atenció directa

- augment d'hores dedicades a la coordinació amb altres agents i la coordinació interna per elaborar plans de 

treball i projectes educatius per a cada situació individual.

- augment d'hores dedicades a desenvolupar projectes interns amb els grups i amb els menors individualment i 

les seves famílies perquè no sigui un servei crònic, sinó anar assolint objectius i deixant de necessitar el servei.

- major capacitat d'atenció a més menors del municipi

Per altra banda- permetria destinar diners a millorar les instal·lacions. El Servei necessitaria unes millores 

estructurals sobretot de cara a hivern per què es tracta d'un espai molt fred i amb portes i finestres velles per 

on entra vent i pluja i els hiverns s'han de passar en abrics a l'interior.

D'igual forma- es podria destinar una part a tenir material educatiu i informàtic (ordinadors, impressora, 

pissarra...). En la situació actual seria molt beneficiós poder treballar en la millora de l'aprenentatge digital i 

La persona que fa la proposta no està empadronada a Celrà. Aquest servei està gestionat pel Consorci 

de Benestar Social, i es troba en coordinació amb l'ajuntament


