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Renovar marcador electrònic Pavelló Municipal

El marcador del pavelló té llums foses, no es distingeixen bé els números, es confonen dorsals.
Creiem que renovar el marcador electrònic ajudarà a millorar la imatge del pavelló i del poble i que estigui a l’alçada de les 
competicions que s'acullen.
Preu aproximat: 12.000 euros

Aquesta proposta és una actuació ordinària que teníem previst esmenar 
properament.
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Posar cendrers a la porta d'entrada del camp de futbol municipal
Molta gent fuma a l'entrada del camp de futbol, perquè a dins és prohibit, i llencen les burilles a la porta del camp de futbol.
Proposta de posar papereres-cendrers a l'entrada de l'equipament esportiu.

Considerem que aquesta és una actuació ordinària que es pot esmenar 
fàcilment i properament resoldrem aquesta incidència.
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Ruta del Mirador del Ter al Congost, incloure-la a l'app Natura 
Local

La ruta fins al mirador del Ter al congost és bonica. No està inclosa dins les rutes disponibles a Natura Local.
Demanaria que es pogués incloure fent una circular fins a Sant Miquel
La ruta és maca i el lloc ha rebut moltes visites des de la pandèmia.
Si es pogués netejar l'espai i marcar-lo a la ruta de Natura Local...

Considerem que la senyalització que va fer el Consorci de les Gavarres és 
bona i segueix un criteri tècnic per a tot el massís.
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Maquina de cafè/begudes al pavelló 
Al pavelló municipal estaria genial que s'hi instal·lés una màquina de vending de cafè,begudes i snacks. Molts equips venen a 
jugar abans de les 9 i els pares o entrenadors molt sovint la reclamen.

Fa uns anys van haver-hi màquines que dispensaven aliments i begudes 
però es van retirar per què els lladres acabaven provocant desperfectes a 
les instal·lacions municipals.
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Crear pump track per a bicis i skate Crear un pump track asfaltat per bicicletes, patinets i skates Per fer un bon circuit de pump track fan falta més de 30.000 euros
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Manteniment i millora de fonts i espais a la natura del poble

Desenvolupar treballs de manteniment i millora en espais naturals del terme municipal. Específicament i en primer lloc 
algunes fonts del poble (de les Escales, d’en Bussé, de l’Alau, del Borni, Musquera, etc). Algunes d’elles, com la d’en Bussé o 
la del Borni, raja una rajolí d’aigua pràcticament tot l’any. Tot i així, amb el manteniment adequat podria rajar amb més 
alegria, ja que dels marges del costat sempre hi brolla una mica d’aigua. D’altres com la font de l’Alau acostuma a estar ben 
seca i només raja en èpoques de molta pluja. Possiblement això es podria millorar amb aquestes feines (un estudi previ ho 
hauria de determinar). L’aigua és un bé molt preuat, i encara més a les Gavarres. Què us semblaria poder tenir una mica 
d’aigua en aquestes fonts que refresquin les nostres caminades? Es podria fer anàlisis amb certa regularitat per tal de saber 
si l’aigua és apte pel consum de boca?

En segon lloc la proposta enfocaria l’arranjament i cura dels entorns més propers d’aquestes fonts per a fer-los amables i 
que convidin a seure-hi i descansar-hi una estona.  Algunes d’elles estan força bé, com l’Alau (normalment sense aigua) i 
d’en Bussé. Però d’altres, com la del Borni, s'hi podria millorar l’espai (un arbre a la clariana per tenir-hi ombra, un lloc per 
seure o fins i tot una taula, neteja de la vegetació excessiva). A cada font el que es decideixi que és la millora més adient.

Aquestes millores enriquirien, des del meu punt vista, els nombrosos itineraris que tenim al poble fent-los més atractius i 
còmodes.
En últim terme, el manteniment de diferents senyalitzacions d’itineraris que s’han deteriorat o directament desaparegut. 
També arreglar algunes baranes i escalons d’aquestes rutes municipals (carregador mines Nen Jesús, Font del Borni cap a 
creu Palomera, etc.) 

Aquestes millores, em sembla que millorarien el nostre entorn i la qualitat de vida de les persones que hi passegin. És un 
nou impuls per tal de convidar a veïns i veïnes de diferents edats/col·lectius a sortir amb respecte a la natura i a seguir un 
estil de vida amb hàbits saludables.

Actualment, estem fent analítiques de les aigües de les fonts. Tenim cura 
de les fonts i dels camins i accessos que hi porten.  
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Millores, substitució, ampliacions i manteniment dels parcs 
infantils del poble.

Actualment, en el poble tenim els parcs infantils una mica abandonats. El parc dels pisos del polígon està buit, el del mercat 
s'està deteriorant i el del pavelló és petit i el gronxador està en mal estat. A part, als nens els és més atractiu anar a jugar a 
les rampes que al parc, ja que acaba sent avorrit.
Potser s'hauria de fer una inversió per remodelar els parcs (un exemple seria el de la foto) i posteriorment fer-ne un 
manteniment.

La inversió realitzada al Parc del Carrer Bòbiles ha estat de 13.000 euros i 
ara es disposa d'un nou parc, el gronxador de Palagret ha estat canviat i 
la reparació ascendeix a 2.000 euros. El parc de la plaça del Mercat es 
troba inclòs a la 3a fase del procés de millora de la plaça.
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Semàfor del carrer Aumet amb Just Puig És un pas que creuen molts nens per anar a l'escola i a l'institut. És difícil de travessar per la baixa visibilitat. 
L'Ajuntament de Celrà està preparant una proposta per presentar a la línia 
de subvenció dels ens locals per fomentar la millora de la mobilitat i 
seguretat viària. En aquest projecte hi demanem 4 semàfors.
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Parc infantil

Instal·lació d’un parc infantil de referència al poble a la nova plaça del Mercat. En aquest nou espai de connexió entre veïnats 
que està situat molt a la vora de l’escola Aulet però a una distància molt raonable de l’escola Les Falgueres, podria ser un 
gran lloc per dur la mainada després de l’horari lectiu per a les famílies de les dues escoles i un bon espai de socialització.

Caldria que les instal·lacions infantils siguin atractives i que fos prou gros com convertir-se referència pel volum de famílies 
que hi poguessin anar de les dues escoles. Caldria, amb aquesta reconversió, suficients bancs per a tothom i ombres pels 
mesos de calor. Un parc sense ombres acaba sent infrautilitzat.

Per altra banda, cal una repassada a fons d’algunes zones infantils del poble per tal que siguin segures.

Actualment estem tractant la temàtica de la proposta en el procés de 
millora urbana de la plaça del Mercat. Cal dir que està contemplat a la 
fase 3 del projecte.
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Soterrament del subministrament elèctric i telefonia als carrers 
Congost i Dr. Romagós

Soterrar els serveis de subministrament elèctric i telefonia als carrers Congost i Doctor Romagós

Pel que fa al soterrament de les línies elèctriques i telefòniques en zones 
que no s'estiguin desenvolupant urbanísticament, com és el cas dels 
carrers esmentats, cal dir que l'actuació correspon a les empreses 
propietàries de les línies.

16

Posar una petita rotonda a la intersecció entre Carrer Fàbrica i 
Carrer Joan Miró

El carrer de la Fàbrica és un carrer llarg i no disposa de rotondes de canvi de sentit des del inici fins a l'escola L'Aulet. Això fa 
que per canviar de sentit has de fer força volta i observo des de la meva vivenda, davant d'aquesta intersecció, que sovint 
cotxes canvien de sentit directament en la intersecció com si fos una rotonda, cosa que, a part de ser una infracció, és força 
perillós.
Comentar també que en aquesta zona del carrer de la Fàbrica no hi ha cap element reductor de velocitat, pel que hi ha 
cotxes que circulen molt ràpid i no respecten el pas de vianants annex, i es tracta d'una zona de força trànsit de vianants per 
la proximitat a la Fàbrica, piscina i el parc infantil. Una rotonda serviria també com a element reductor de velocitat.

El pressupost per fer una rotonda que permeti el pas de tot tipus de 
vehicles, com per exemple, autocars, supera els 30.000 euros
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Millorar la cobertura mòbil que pateix el nucli antic 

Actualment establir una conversa telefònica o intercanviar dades mòbils en el casc antic de Celrà suposa una odissea. Quan 
es consulta els webs de les diferents companyies de telefonia mòbil s'evidencia que en la zona entre carrer Major i el carrer 
Ronda de Baix, esdevé una àrea on la cobertura de la majoria de operadores és mitjana-baixa. Aquesta situació dificulta la 
comunicació al carrer, però en molt més gran mesura a dintre dels habitatges. Sovint els veïns hem de sortir al carrer per 
parlar o pujar a les golfes o terrats per poder establir una conversa mòbil. Així mateix, alguns de nosaltres disposem de 
telèfon fix per cablejat on desviem les trucades dirigides als nostres mòbils per poder-nos comunicar amb família, feina, 
amics...  Això mateix passa amb les dades mòbils, ja que si no s'està connectat a una xarxa wifi particular és poc probable 
rebre correus, whatsapps al moment, etc.
Demano, per tant, que es revisin aquestes cobertures (Movistar, Vodafone, Orange) i que es demani la col·locació d'antenes 
per millorar la comunicació. Normalment la col·locació d'antenes és a càrrec de la companyia de telèfon. Per tant, si més no, 
crec que seria responsabilitat de l'Ajuntament utilitzar el pressupost per integrar aquestes antenes en l'entorn i que suposin 
el menor impacte visual i ambiental possible. 

Aquesta proposta és una actuació que l'Ajuntament de Celrà ja ha fet 
arribar a les empreses del sector de les telecomunicacions
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Instal·lar paviment esportiu a la pista de formigó del CAP

La proposta consisteix en la col·locació d'un paviment esportiu de llosetes de polímer termoplàstic sobre l'actual paviment de 
formigó de la pista per minimitzar el risc de lesions i higiene. Actualment la pista rellisca molt. 

En aquesta web es pot trobar informació sobre aquest tipus de material i exemples:

https://www.tripl3shot.com/suelos/

Hem conversat amb l'empresa que ens vau referenciar i aquest tipus 
d'instal·lacions només la fan en espais privats. Al no anar anclats a terra 
fa que sigui inviable en un espai públic obert
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Carregador vehicle elèctric 
Posar a disposició un carregador de vehicles elèctrics, més accessible a els altres barris del poble. Com per exemple la zona 
de la Fàbrica.

La persona que ha fet la proposta no està empadronada. Tanmateix hi ha 
una proposta idèntica feta per una persona empadronada, que es pot 
votar.
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Pipi Can3
A la zona de Promoció Econòmica i els seus voltants (més concretament el quadrat que fan els carrers: Av. Palagret, Crta. 
Juia, c/ Aumet i c/ Pins d'en Ros) hi han molts pisos i cases. Es podria fer una altra zona de pipi can per als que viuen en 
aquella zona i tenen gossos. 

El Pipican actual és el resultat d'haver consultat la ciutadania, la majoria 
de veïns/es de la zona van estar d'acord a situar-lo on és.
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Millorar senyalització entre Carrer Oriols i Plaça Cors

En aquesta cruïlla sovint els vehicles que descendeixen per carrer Oriols direcció l'Ateneu no realitzen l'STOP de l'alçada de 
Plaça Cors i ensopeguen amb vianants i sobretot vehicles que baixen del carrer Ronda de Baix. Tot i haver la pilona, moltes 
vegades està baixada i els veïns que baixem de Ronda de Baix hem de fer un STOP fictici per tal d'evitar col·lisions. La 
proposta doncs, seria, o per una banda millorar la senyalització per als vehicles que baixen de carrer Oriols o per altra 
banda, canviar l'STOP i posar-lo per als veïns que baixem de Ronda de Baix/carrer Major. L'objectiu seria evitar accidents, ja 
que en més d'una ocasió hem hagut de fer frenades d'emergència in extremis.

Aquesta proposta es portarà a terme el més aviat possible
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Carril bici d'unió amb Campdorà

Crec que és de vital importància que Celrà estigui connectat per carril bici amb la ciutat de Girona. Son 7 km que ens 
separen de l'inici de la capital (Pont Major) i aquesta infraestructura de ben segur que milloraria molts aspectes de la 
població de Celrà, com ara:
- Igualtat de condicions per accedir a la ciutat. Tothom pot accedir a una bici senzilla per poder-se desplaçar. En canvi no 
tothom pot tenir un cotxe privat per poder-se desplaçar o pagar un bitllet de tren/bus. 
- Reducció de la congestió viària. Crearíem menys embussos per arribar a la ciutat. 
- Reducció dels problemes de salut. L'exercici físic moderat diari (anar amb bicicleta) està demostrat científicament que 
millora la salut de les persones. Menys malaltia, menys despesa sanitària, menys dependència, més autonomia, més salut 
mental.
-Combatre la crisi de combustibles fòssils que està esdevenint. Seria una manera efectiva com a poble de respondre a la 
crisi de matèries primes i de ser un poble referent en desplaçament. 

Sé que aquest pressupost és més elevat de 30.000 €, però potser una idea seria fer 2 ponts, un que unira Celrà amb Sant 
Julià de Ramis i agafés part del Carrilet i un altre de Sant Julià a Campdorà. Potser aquesta opció seria més econòmica que 
fer una passarel·la flotant al costat de les vies del tren. S'haurien de crear aliances entre pobles per abordar aquesta 
temàtica. Potser aquest pressupost es pot utilitzar per seguir treballant amb el tema. Com he dit abans crec que és de vital 
importància, sobretot per la crisi petroliera que tenim actualment i que tots els experts apunten a què s'accentuarà els 
propers anys.

L'Ajuntament de Celrà treballa des del 2015 per tenir un carril-bici que 
connecti el municipi amb Girona. El temporal Glòria, la pandèmia i 
l'encariment de les matèries primeres han endarrerit el projecte.
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Refer teulada sala Can Cors, insonoritzar-la i adequar-la a la 
normativa 

Actualment a la sala de Can Cors es fan activitats de circ i teatre sense que l'edifici compleixi cap mesura de seguretat ni 
d'insonorització. Això posa en perill la vida de la gent que assaja al local i provoca danys materials i psicològics als veïns. 

S'ha de refer tota la taulada, doncs aquesta està en molt mal estat, té moltes goteres i té perill de caure, a part de provocar 
humitats als veïns i malmetre les seves propietats.
S'ha d'insonoritzar el local, doncs ara no hi ha res insonoritzat i a part d'incomplir amb les normatives municipals es 
maltracta als veïns no deixant-los descansar, impedint que dormin i que facin una vida normal. 
S'ha de dotar el local de mesures antiincendis, doncs ara no n'hi ha, amb el risc que comporta per als usuaris, públics i 
edificis contigus.

No sé com l'Ajuntament deixa fer qualsevol activitat en aquest local insalubre, posant en risc conscientment les persones 
que hi assagen.

L'Ajuntament està treballant per condicionar Can Cors. Aquest 2022 hem 
aprovat un pla de quatre fases d'actuació.
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PLAQUES SOLARS A L'ENLLUMENAT PÚBLIC
Renovar l'enllumenat públic (fanals) del nostre poble, de manera que deixem de consumir energia elèctrica i passem a ser 
un poble consumidor d'energia solar a través de la instal·lació de fanals amb plaques solars.  Ser un poble mes 
autosostenible, no dependent de les elèctriques i mes respectuós amb el medi ambient.

La proposta excedeix els 30.000 euros. En els darrers anys l'Ajuntament 
ha invertit 100.000 euros per reduir el consum elèctric de l'enllumenat 
públic.
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ESPAI PÚBLIC MÉS SEGUR 

Aquesta és una proposta conjunta de les Comissions de Coeducació de l'Escola Les Falgueres i l'Escola L'Aulet.
Hi ha diferents espais del poble com carrers, parcs, places, equipaments i zones en què es podria millorar la sensació de 
seguretat i així ser espais més lliures per a totes les persones.
Detallem algunes propostes:
-Il·luminats: la zona de l'estació del tren, túnels de sota vies, crta de Juià, parc Can Cors
-Vigilats: posar alguna càmera de videovigilància per exemple al túnel sota vies estació de tren
-Visible: revisar la vegetació, com ara a la zona darrera estació i els murs de paret de zones de vianants, com ara Can Cors
- Implicar comerços com a espais segurs

El nou Pla d'Igualtat Municipal que s'aprovarà en el Ple de setembre de 
2022, té en compte tota aquesta mirada i contempla desplegar accions 
entorn a la coeducació i la Igualtat
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DIAGNOSI DE COEDUCACIÓ I IGUALTAT ALS CENTRES 
EDUCATIUS

Aquesta és una proposta conjunta de les Comissions de Coeducació de l'Escola Les Falgueres i l'Escola L'Aulet.
Realitzar una anàlisi dels centres educatius del municipi en relació a la coeducació i la igualtat. 
Per exemple, revisant els espais de joc, el pati, les aules, la biblioteca, el menjador, els lavabos, els continguts i la 
metodologia per tal d’impulsar accions que ajudin a trencar els estereotips de gènere o que permetin millorar aquells que 
són excloents.

El nou Pla d'Igualtat Municipal que s'aprovarà en el Ple de setembre de 
2022, té en compte tota aquesta mirada i contempla desplegar accions 
entorn a la coeducació i la Igualtat
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ESPAIS MÉS IGUALITARIS I INCLUSIUS

Aquesta és una proposta conjunta de les Comissions de Coeducació de l'Escola Les Falgueres i l'Escola L'Aulet.
Intervenir diferents espais públics del municipi per afavorir que siguin entorns més inclusius, agradables, representatius i 
lliures per a totes les persones.
Detallem algunes propostes.
-Senyalitzat: indicar WC dels equipaments públics amb cartelleria no binaria, llenguatge inclusiu als senyals de tot el 
municipi, indicar parcs infantils, àrea per a persones grans, etc.
-Representatiu: anomenar carrers de dones i persones de diferents edats, cultures, orígens, perfils, amb un petit relat de la 
seva vida.
-Vital i comunitari: crear zones de lactància, espais de trobada per compartir de mecànica o cosir.

El nou Pla d'Igualtat Municipal que s'aprovarà en el Ple de setembre de 
2022, té en compte tota aquesta mirada i contempla desplegar accions 
entorn a la coeducació i la Igualtat


