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i desestimades
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Període presentació de propostes: del 18 de setembre al 12 d’octubre de 2018
Propostes rebudes via telemàtica: 501
Propostes rebudes a través de les bústies físiques: 143
Total de propostes rebudes: 644

Un cop agrupades aquelles propostes similars o repetides la Comissió Tècnica ha 
analitzat un total de 393 propostes d’actuació.

A continuació es presenten quines han estat les propostes vàlides, juntament amb el 
seu cost estimat, i aquelles accions desestimades, juntament amb el motiu pel qual 
s’han descartat.
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J PROPOSTES VÀLIDES

Descripció de l’actuació Cost estimat

1. Pintar/repintar les marques vials al sector Puigmal. Estan molt dete-
riorades o són inexistents i provoquen que la gent aparqui a banda i 
banda dels carrers impedint la normal circulació

10.000 €

2. Cartell al paller d’en Malino, informant del mirador que dóna sobre el 
Rec de Molí, els horts i la plana

4.000 €

3. Canviar tancaments a la Sala Polivalent 85.000 €

4. Acabar vestuaris Sala Polivalent 80.000 €

5. Adequació i millora del pati exterior del Casal Cívic (font, ping pong, 
zona ajardinada, drenatge pluja, etc)

30.000 €

6. Canvi separació paret aules Sala de ball del Casal Cívic per sistema de 
separació plegable

30.000 €

7. Al carrer Joan Carles I bancs per seure 5.000 €

8. Col.locar miralls sala de ball del Casal Cívic d’Empuriabrava 4.000 €

9. Millores a 4 parcs infantils del municipi 60.000 €

10. Instal.lar 3 punts de càrrega E-bikes 900 €

11. Més aparcaments per bicis al municipi 6.000 €

12. Enllumenar el passatge que comunica el carrer Puig de l’Era Mala amb 
el carrer Sant Llàtzer

5.000 €

13. Reparar voreres a Empuriabrava (Zona Sant Mori, Avinguda Joan Carles 
I, etc.) fins a esgotar el pressupost.

150.000 €

14. Arreglar voreres entrada Castelló d’Empúries per l’av. de la Generalitat 40.000 €

15. Pista de pàdel (Empuriabrava o centre històric) exterior i autònoma 95.000 €

16. Fer un Street workout a Castelló, semblant al que hi ha al passeig 
marítim

20.000 €

17. Adequar zona parc infantil Ruiz Amado (exterior) amb jocs i adequació 
escala zona aparcament Llar d’infants

40.000 €
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Descripció de l’actuació Cost estimat

18. Les voreres dels carrers Sant Jordi, Monturiol plaça de la Llana, etc, 
estan en molt mal estat, són irregulars i això pot provocar caigudes. 
Caldria que s’arrangessin

40.000 €

19. Bancs de formigó al llarg del carril bici Rec del Salins 5.000 €

20. Impulsar un tram de carril bici dins el terme municipal 20.000 €

21. Il·luminar 8 passos de vianants al municipi 25.000 €

22. Substituir un pont de fusta sobre el canal 70.000 €

23. Fer porxos coberts a les 3 escoles que permetin als alumnes no mu-
llar-se quan plou

90.000 €

24. Un tancat dins del pati de l’escola Ruiz Amado per poder deixar les 
bicicletes guardades en horari escolar

5.000 €

25. Fer noves carrosses pels nostres Reis Mags 30.000 €

26. Arreglar la zona infantil del Puigmal per tal que puguin jugar-hi a pilota 
sense perill que aquesta vagi a la zona infantil ni a la carretera

20.000 €

27. Millorar el camp de futbol existent del Temple 45.000 €

28. Arranjar les parades d’autobús de Puigmal 14 i Montgrí 153 perquè quan 
plou són uns bassals immensos

5.000 €

29. Adequar les voreres properes als centres escolars i al CAP perquè si-
guin accessibles per a cotxets i cadires de rodes. Indispensable que 
siguin accessibles les voreres que donen a un pas de vianants

7.200 €

30. Dignificació de la rotonda de les Papallones 15.000 €

31. Fer tram de voreres a Empuriabrava fins a esgotar el pressupost 150.000 €

32. Arreglar la pèrgola Delta Muga amb barres de fusta exterior i plantes 15.000 €

33. Enllumenat del terraplè de Castelló a Empuriabrava. (via verda) 140.000 €
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J PROPOSTES VÀLIDES

Descripció de l’actuació Cost estimat

34. Il·luminar la rotonda de les Palmeres del Passeig marítim, situada al final 
de l’avinguda de l’oficina de Turisme d’Empuriabrava

50.000 €

35. Crear dues zones decents de Pipicans per a tots aquells veïns propie-
taris de gossos, una per Castelló d’Empúries i l’altra a Empuriabrava. 
D’aquesta manera els propietaris gaudirien d’un espai habilitat pels 
seus animals i a més un lloc on les relacions humanes i socials poden 
augmentar

9.000 €

36. Posar més bancs a la zona verda entre el carrer Carles Riba i el carrer 
Joan Güibas

5.000 €

37. Instal.lació de 4 càmeres de videovigilància als principals accessos al 
centre històric de Castelló d’Empúries i a la zona de la Rubina

39.000 €

38. Porxo (interior) a l’entrada al gimnàs del col·legi Joana d’Empúries 15.000 €

39. Posar quatre gronxadors al Parc Infantil davant del Col.legi Joana 
d’Empúries

6.000 €

40. Instal·lació de 10 papereres 2.000 €

41. Instal·lar 1 lavabo públic al centre d’Empuriabrava 55.000 €

42. Il·luminació a les pistes de petanca de la platja 14.000 €

43. Instal·lació d’un mirall al trencant del C/ Puig de la Muga - C/ Puig de 
l’Era Mala

1.000 €

44. Instal·lació d’un espai d’esbarjo amb jocs dins del Casc Antic 15.000 €

45. Posar una font al camp de futbol del Temple 5.000 €

46. Workout fitness (instal.lació exterior per fer gimnàs) 15.000 €

47. Posar fanals al carrer que va des de la rotonda d’en Casademont a la 
rotonda de Can Francesc

50.000 €

48. Posar 20 bancs a diferents punts a Empuriabrava 10.000 €

49. Posar en valor la “Roureda de Puigmal”, al costat del geriàtric 15.000 €
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Descripció de l’actuació Cost estimat

50. Voreres i asfaltatge a Empuriabrava fins a esgotar el pressupost 150.000 €

51. Dos bancs de fusta individuals en un racó de la Plaça dels Homes 1.500 €

52. Habilitar una sala de consulta àmplia a la part posterior de l’arxiu mu-
nicipal. L’actual AMCE conté nombrosa i valuosa documentació, un 
personal qualificat i disposat a col·laborar amb els seus usuaris, però 
li manca un espai adequat equiparable als arxius de la seva categoria. 
L’ampliació de les instal·lacions crearia un lloc idoni pel treball de con-
sulta i recerca, augmentant-ne l’ús del servei i amb possibilitat de fer-lo 
extensiu a l’alumnat de secundària. D’aquesta manera s’aconseguiria 
major difusió de la nostra riquesa documental entre els investigadors, 
afavorint la projecció de Castelló i, sens dubte, la millora del nostre pa-
trimoni monumental

50.000 €

53. Pista poliesportiva pavimentada i tancada zona camp de futbol del 
Temple

90.000 €

54. Instal·lació plaques fotovoltaiques a la Biblioteca Municipal 150.000 €

55. Asfaltar el carrer del Puig de l’era mala 12.000 €

56. Il·luminar la rotonda “El Petit Vaixell” a la confluència d’Alberes Cial, Av. 
Marinada i Montseny

10.000 €

57. Arreglar el carrer Santa Anna 12.000 €

58. Instal·lació d’una pista poliesportiva exterior i tancada 40.000 €

59. Arranjar part de les voreres del Centre Històric 150.000 €

60. Gimnàs a l’aire lliure amb més bancs al parc del Temple 15.000 €

61. Millores diverses als patis interiors de l’Escola Ruiz Amado 20.000 €
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J PROPOSTES DESESTIMADES

Llegenda de motius

Aquests són els motius pels quals una proposta pot ser descartada. 

MOTIU 1  Passa a la fase de priorització – valoració

MOTIU 2 L’Ajuntament ja ho té previst

MOTIU 3 Forma part del manteniment habitual de l’Ajuntament

MOTIU 4 Sobrepassa el cost assignat de 150.000 €

MOTIU 5 Competència altres administracions

MOTIU 6 Competència privada

MOTIU 7 Proposta repetida

MOTIU 8 No es tracta d’una inversió

MOTIU 9 Contradiu plans aprovats

MOTIU 10 No és viable tècnicament i/o no s’aconsella tècnicament

MOTIU 11 No respecta el marc jurídic i legal vigent

MOTIU 12 Altres:  requereix projecte estudi i/o sobrepassa temps execució i/o està fet

MOTIU 13 Possible reagrupament propostes (propostes similars)

MOTIU 14 Proposta massa genérica
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Descripció de l’actuació Motiu

Netejar les escombraries del descampat del carrer Puigmal (zona Bar Orli-
na). Degut als incívics i al vent que s’emporta part de les escombraries dels 
contenidors el descampat s’està convertint en un camp d’escombraries

8

Ampliar l’oferta d’oci nocturn i de concerts a la zona de la platja 8

Posar contenidors per a la fracció de plàstic i vidre al costat de les altres 
dues, enfront del Port Ducal, al carrer Jonclos

10

Augmentar la freqüència de pas dels autobusos per les parades del poble. 
Un bus cada mitja hora seria millor

8

Recuperar el Centre com a teatre 4

Fer de nou la plaça de la Moneda i Jaume I. La gent gran cau i es fa mal i 
fa falta ombra

4

Per l’estiu fer més espectacles a Castelló d’Empúries perquè aquest ha si-
gut més pèssim.

8

Fer activitats pels nens 8

Fer una piscina municipal 4

Millora de la rotonda C-260 (Rec Salins) 2 / 10

Fer activitats esportives gratuïtes 8

Font a Alberes 2

Escola d’idiomes 8

Arreglar el carrer del Temple (l’asfalt) 3

Tornar el doble sentit de circulació al barri del Botxí 8

Millorar el terra de la sala polivalent 10

Construir fonts a Castelló d’Empúries (al skateparc), per exemple... 2

Equipament. Casal Cívic. Espais Joves 13
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J PROPOSTES DESESTIMADES

Descripció de l’actuació Motiu

Un casal cívic nou al club Nàutic 6

Il·luminació al passeig de la Muga 4

Porta separació Centre Cívic 7

Més control. Seguretat. Cases ocupades per agències fantasmes 8

Arreglar el pati Palau dels Contes (Ajuntament) 2

Arreglar el pont de fusta Empuriabrava – Aiguamolls 2

Coberta del skate parc 4

Discoteca 6

Aigua calenta a la sala polivalent 2

Endreçar i possiblement prohibir estacionar a la plaça Catalunya i plaça 
Antoni Agramunt

10

Arrengar, omplir i millorar les voreres i passos peatonals a Castelló 4

Refer els bancs i posar-ne més al tram del passeig de les Oques que va fins 
al riu

2

Posar marquesines de sortida a les Escoles Municipals 4

Fer skateparc a Empuriabrava 2

Arreglar voreres casc antic 4

Polítiques per potenciar l’ús de bicicleta a tot el municipi, especialment a 
les escoles

8

Impulsar un tram de carril bici des de Castelló fins al pont de fusta d’Em-
puriabrava

2

Adequar la sala municipal com a centre d’oci i cultural o torbar un espai 
adient per al desenvolupament d’aquest tipus d’activitats

2 / 4
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Descripció de l’actuació Motiu

Enjardinar la “pista” del palau dels contes 2

Arreglar la plaça de l’antic dispensari i posar-hi gronxadors i/o parc infantil 10

Empedrar el carrer darrere la caixa, carrer de l’oli, carrer Catalunya i plaça 
Catalunya

4

Condicionar el parterre de la plaça lateral de la Basílica. La sorra es fica per 
tot tapant els embornals

2

Intentar posar remei a la plaga de coloms, tinc al·lèrgia i és insuportable 8

Neteja acurada de la Llotja. La fortor d’orins és molt forta 8

El passeig de les Oques està ple de gossos deslligats i que ho deixen tot 
brut. Caldria més vigilància per fer complir l’ordenança d’animals

8

Per feina utilitzo molt sovint els camins rurals al voltant de Castelló i estan 
en molt mal estat. Caldria que s’arrangessin

3

Fer el passeig de les Oques més agradable i il·luminar-lo 2

Obrir accés polígon i que deixin de passar per Castelló Nou 2

Enjardinar centre de la carretera de Roses a Figueres 2 / 10

Il·luminació nocturna al llarg camí bicicleta de la zona Rubina – Rec del 
Salins

4 / 12

Parc infantil perquè la mainada pugui jugar a la zona de la Rubina – Rec 
del Salins

12

Arreglar el passeig de la Muga (costat del riu) 4

Atenció a les persones grans. Els que necessitin que se’ls porti menjar o els 
productes de Caritas que no poden recollir

8
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Descripció de l’actuació Motiu

En alguns carrers de dues direccions hi ha molt tràfic, fa temps que ob-
servo aquest problema: com a vianant (en els passos de zebra els cotxes 
tenen marcat l’aparcament fins el mateix i tenen que atansar-se uns passos 
endavant per veure si passen vehicles. És perillós perquè no es veu); com a 
conductor (per la mateixa raó, no veus als vianants fins que atanses el cap 
per davant o per darrere del cotxe estacionat. És preocupant ja que poden 
creuar de cop)

8

Instal·lar l’enllumenat definitiu als carrers on encara el tenen provisional 2

Remodelar la zona comercial i d’oci de Sant Antoni Mori i els arcs (neteja, 
pintura homogènia ja que dona molt mala imatge), terres bruts, pixats, 
males olors

2

Restaurar el pont que hi ha a la Muga a l’altura del parc del Trabuc que està 
en males condicions (claus sortits, fustes que es mouen...)

2

Més neteja dels carrers 8

Circuit-pista perquè els nens puguin practicar BTT 12

Subvenció Llar d’Infants 8

Arreglar el tema de l’antic restaurant del Trabuc. Fa pena, queda molt ma-
lament pels visitants, a més de ser perillós tenir-ho així

6

Fer una zona lúdica al costat de la guarderia, on abans es deia agility. Apro-
fitar l’espai per zona esportiva i lúdica per a nens

12

Editar una “Butlleta cívica” i fer-la arribar a tots els ciutadans de Caste-
lló per tal d’aconseguir una millor consciencia cívica, confort, bona relació 
amb el veïnat, sociabilitat i una millor imatge del poble. Alguns temes a 
constar serien: hora de rec de plantes al balcó (ex: de 22h a 7h) per evitar 
mullar als vianants quan passegen; baixar el to de veu al carrer, la música 
dels cotxes i cases, la televisió... a partir de les 22h per ajudar al descans 
dels que van a dormit aviat (gent gran); evitar llençar res inservible (pa-
pers, burilles, bosses plàstic, envoltoris de xocolata...) al carrer i fer-ho a 
casa o als contenidors pertinents; deixar les deixalles dins dels contenidors, 
no al costat; els gossos lligats quan passegen pel centre històric... He en-
senyat el poble a uns amics que no el coneixien i me n’he avergonyit per la 
imatge de brutícia i incivisme que hem trobat.

8



- 12 -

J PROPOSTES DESESTIMADES

PRESSUPOST
PARTICIPATIU ‘19

Descripció de l’actuació Motiu

Ajudes pel rentat de cara de façanes de vivendes deshabitades, en venda o 
lloguer (amb grafits, publicitat enganxada, brutícia) que donen imatge de 
deixadesa i abandonament

2 / 8

Augmentar la neteja de carrers, tant amb la recollida manual de deixalles 
(papers, bosses, burilles...) com la del paviment de voreres i carrers amb 
taques de grassa i altres

8

Fer un hotel d’entitats municipal 2

Panell pels carrer a el Puigmal Trabuc 2

Els serveis de neteja per les roques de l’Espigó 8

Més semàfors per a vianants al carrer Santa Clara i davant de les escoles 12

Eliminar la banda sonora que hi ha a l’avinguda Joan Carles I, Sector Pení, 
a l’alçada del nº162, i substituir-la per una esquena d’ase de formigó i reco-
berta d’asfalt. Aquesta esquena d’ase de formigó ha de ser fixada de forma 
permanent al carrer i que no produeixi vibracions a les cases veïnes com si 
que ho fa la banda sonora de plàstic que hi ha actualment

12

Fer una consulta perquè Empuriabrava tingui dret a decidir si vol ser o no 
un municipi independent, alguns veïns entre els quals jo m’incloc creiem 
que des de la creació d’Empuriabrava ha sigut molt abandonada pels di-
versos alcaldes/alcaldesses, i els seus equips de govern de tots els grups 
polítics que han governat a l’Ajuntament

8

Canviar les esquenes d’ase que hi ha a l’avinguda Joan Carles I per unes 
d’asfalt. Els motius són: les que hi ha actualment no redueixen gaire la ve-
locitat dels vehicles i fa que de vegades alguns vehicles avancin encara que 
hi hagi un pas de zebra i l’esquena d’ase; la vibració que provoca quan hi 
passen vehicles pesants per sobre és molt elevada i es sent des de tots els 
punts de dins les cases; a causa de que els vehicles no redueixen suficient-
ment la velocitat, el soroll que produeix és força intens

12

Habilitar correctament el camp exterior dels camps municipals de futbol 
d’Empuriabrava perquè pugui ser d’accés lliure i per ús no federat

12
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Descripció de l’actuació Motiu

M’agradaria que una part del pressupost es dediqués a fer un estudi per 
conèixer si és factible crear una central de producció municipal d’energia. 
Aquesta central tindria com a objectiu, en un termini de cinc a deu anys, 
abastir tot el municipi amb energia renovable, no contaminant, indepen-
dent de les elèctriques comercials i que assegurés l’autosuficiència ener-
gètica i de qualitat per a tots els veïns. Altres aspectes positius d’aquesta 
central serien: creació de llocs de treball; font de ingressos resultants de 
la venda d’excedents; l’energia hauria de tenir un desitjable cost 0 per els 
veïns

8 / 12

Arreglar la part baixa del carrer Climent quan arriba a l’avinguda Pau Ca-
sals, perquè quan plou esdevé impracticable i és impossible arribar a l’es-
cola sense acabar xop

4

Fer un porxo cobert que permeti que els alumnes del transport escolar de 
l’escola Joana d’Empúries puguin sortir de l’escola sense mullar-se quan 
plou (des de l’edifici escolar fins a la porta exterior o fins al final de la vo-
rera)

13 / 7

Més jocs infantils al parc de la urbanització Hort d’en Negre 13

Adequar les zones de joc infantil perquè estiguin tancades (en el seu pe-
rímetre)

2

Fer una pista “emporlanada” al pati de l’escola El Bruel amb cistelles de 
bàsquet i porteries

2

Que totes les voreres que donen a un pas de vianants tinguin la pendent 
corresponent perquè siguin practicables amb cotxets i cadires de rodes

2

Canvi de l’enllumenat de l’avinguda Fages de Climent 2

Col·locació de bancs per seure amb recolzament a Empuriabrava 10

Més contenidors per a residus. A la zona on està el supermercat Bon Preu, 
els locals del costat i la botiga d’enfront ‘Sprinter’. No hi ha on dipositar les 
escombraries. Aquesta gent paga el seu IBI, però no té servei de residus

10

Arranjament del clavegueram de la zona Montseny 118-119, cases 10, 11, 12 2

Reparar els ponts d’Empuriabrava, tant peatonals com de circulació de 
vehicles

2
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Descripció de l’actuació Motiu

Millorar els canals d’Empuriabrava 5

Creació d’un espai artístic i d’investigació artística al centre Emprèn d’Em-
puriabrava

10 / 12

Creació d’un mapa/catàleg d’arquitectura a Empuriabrava, ressaltant els 
edificis singulars i característics de la localitat (Club Nàutic, Capitania, Edi-
fici Piràmide, Edifici Manhattan, etc). Una proposta similar al que ha fet el 
poble francès de La Grande Motte, l’aquitectura del qual és patrimoni del 
S.XX

8

Arranjament del jardí del costat bocana 5

Plantació a la platja petita 5

Arreglar la carretera de Castelló a Vilanova de la Muga 5

Canviar les faroles del casc antic per noves faroles 2 / 4

Millorar els equipaments de la plaça Delta Muga: afegir més plantes o ar-
bres amb jardineres i augmentar la zona d’oci infantil

3 / 10

Enjardinar la plaça del Club Nàutic 2 / 3

Enjardinar la platja petita de la bocana amb palmeres i creació de dunes 
verdes

5

Ponts d’Empuriabrava (per vaixells més alts i velers) 4

L’Ajuntament ha de tenir més cura dels arbrers de l’avinguda Joan Carles. 
No pot ser que les branques amaguin la llum de les faroles durant la nit i 
que els veïns hàgim de treure les branques i fulles caigudes dels arbrers. Els 
arbrers són propietat pública i no pot ser que perjudiquin als veïns que pa-
guem taxes per suposadament finançar uns serveis municipals. Les bran-
ques, fulles, envasos de begudes, capses de cartró i tota mena de residus, 
fins i tot d’animals domèstics, resten en les voreres durant dies, sobre tot 
durant l’estiu, donant una imatge dolentíssima. Els serveis de neteja han de 
dedicar més temps a la neteja de voreres i amb el bufador han de retirar les 
fulles dels arbrers, totes les fulles dels arbrers, no solament les que estan a 
prop del carrer

8
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Descripció de l’actuació Motiu

Posar una altra atracció al costat de la tirolina i més bancs (atraccions com 
les d’Empuriabrava)

10

En general, millorar els espais infantils de Castelló 7

Col·locar bandes per a disminuir la velocitat a la baixada del carrer Vernar 12

Acabar de fer el pàrquing a la zona del costat del nou Esclat 2

Millorar els cablejats del poble, alguns es poden agafar amb les mans i algú 
es pot fer mal o provocar una desgracia

6

Millorar la senyalització del polígon, afegint miralls i repintant les línies 12 / 2

Millorar l’ADSL al poble i al polígon, per tenir més velocitat 2

Destinar una parella de policies locals de manera fixa durant els 12 mesos 
de l’any al casc antic de Castelló d’Empúries per intentar fomentar el ci-
visme, seguretat i la reducció del consum de substàncies estupefaents. 
Vigilància tant a peu, motocicleta i/o cotxe. Implicació majoritària a zones 
comuns de problemàtica: Pont Vell i passeig de les oques, skate park i cen-
tre històric

8

Instal·lar una descalcificadora per reduir la calç del aigua de la aixeta del 
poble. No val pas molts euros, és fàcil d’instal·lar i no és cara de manteni-
ment. Ens estalviaríem moltes averies a les canonades i a las aixetes de las 
cases i l’aigua seria molt més bona per beure

4 / 10

Soterrar tots els cables de llum i telèfon. És molt lleig el poble amb tants 
cables. Es podria fer un carrer o dos cada any

2

Arreglar l’entrada i sortida al poble de la rotonda de Fortià fins a l’asilo. Es 
descarregaria molt el trànsit del carrer de Pau Casals davant de les escoles. 
Una capa de doble tractament no és pas massa cara

4

Arreglar la font d’aigua entre el carrer Carles Riba i el carrer Joan Guibes 2

Pavimentar la nova plaça de l’Ajuntament 2

Adequació i/o ampliació dels carrils bici/corre o ,tant sols per anar a pas-
sejar, de les entrades/sortides, per carretera, cap a Empuriabrava i Palau 
Saverdera. I revisió de les altres

4 / 2
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Enllumenat i senyalització amb reflectors del passos de peatons de Caste-
lló i Empuriabrava

7

Més hores d’activitats d’idiomes a les escoles 8

Més professors 8

Neteja i endreçar el camí a sobre del dic sud del Muga des del pont de fus-
ta fins a la platja de Can Comes, que sembla que hi ha interessos perquè 
aquest dic no sigui transitable quan és 100% de domini públic. Els recordo 
que el càmping Almata es troba en la mateixa situació que el càmping La-
guna i els habitants de Sant Pere no tenen cap problema per accedir-hi a 
la llera nord del Fluvià a l’hivern

12 / 4

Solucionar el tema del pàrquing a l’escola Ruiz Amado. Molts pares arri-
bem justos a recollir els nens ja que venim de treballar i no hi ha prou lloc 
i els municipals tampoc ho posen fàcil. L’escola té més d’una sortida i es 
podria aprofitar a part del pàrquing del pavelló el pàrquing de darrera la 
guarderia. Estaria tot més repartit, es podria fer per cursos. És a dir, per 
exemple, els més petits de P3 a 2n podrien sortir per una porta i de 3r a 6è 
per una altre

5

Una vorera des de Castelló a Empuriabrava passant per la carretera vella 5

Estaria bé acabar el que es va començar a Castelló Nou: el canvi d’enllume-
nat i clavegueram que es va començar en un carrer i ja no s’ha continuat 
amb els altres, ja que seria un bé per a la resta de veïns que sovint tenim 
problemes amb les aigües

2

Canviar les faroles antigues del casc antic per faroles tipus LED rústiques 2

Instal·lació de punts de llum al carril bici camí de la Muga des de Castelló 
a Empuriabrava

4
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SENYALITZACIÓ DELS PASSATGES DE CICLISTES Ubicació: Al llarg del 
riu Rec del Salins De fet, vaig veure un accident de ciclista (un home vell) 
perquè la bicicleta no és visible per la partida de cotxes a la platja de la Ru-
bina, que no respecten la limitació de velocitat de 30 km/h (que sovint és 
el cas). (c) taules de fusta, petits bots d’escombraries i jocs infantils Llocs: 
A més, alguns conductors no respecten la prioritat dels ciclistes Quan els 
cicle pistes creuar una carretera. Lloc: Rotonda Carrer Llobregat i Carrer 
del Xaloc, etc.. (d) posar alguns bancs d’excursionistes (b) la continuïtat 
de les bici Ubicació: Carrer de la Rubina (tot el temps) i al final del Carrer 
del Xaloc (c) reparació de la bici que voreja: Carrer del Xaloc (per a alguns 
trams). MOVENT-SE EN ÀREES DE DESCANS I, també, veia famílies de tu-
ristes amb nens parada menjar a terra al llarg de Rec dels Salins i en la zona 
verda de la platja de la Rubina, a la rotonda. Això semblava incòmode i pe-
rillós per als nens. (a) la instal·lació de taules en fusta, petits bots d’escom-
braries i jocs infantils Ubicació: Verd espai (on contenidors d’escombraries) 
al costat de l’entrada de vaixells al port Moxo: -Platja de la Rubina -Carrer 
del Xaloc -Carrer Port Primer (això no reduirà el client de barraques a la 
platja perquè caminadors de tota manera resoldre sobre l’herba per men-
jar). (b) instal·lació de fusta picnic, bots d’escombraries de petites taules 
Ubicació: Al llarg del riu Rec del Salins -Carrer Falconera -Carrer del Xaloc 
Fins al Carrer de la Rubina. (c) taules de fusta, petits bots d’escombraries 
i jocs infantils Llocs: Zona verda entre el Carrer de la Rubina i Carrer Fla-
micell Verd espai (on contenidors d’escombraries) (d) posar alguns bancs 
d’excursionistes Ubicació: -A tot arreu en l’Avinguda Joan Carles I -Carrer 
de la Marinada -Carrer Sant Mori (e) posar alguns bancs, taules de fusta i 
joc de nens Ubicació: Parc Trabuc (f) parada d’autobús Ubicació: Papallona 
Zoo.

4 / 13

Posar bosses al carrer del Xaloc expenedories de plàstic (o altres) perquè 
els propietaris de gossos recullin els seus excrements. Ubicació: al llarg de 
la platja; els llocs on es registren aquest tipus de problema

10

Arreglar la piscina de la urbanització Castelló Nou 6

Millorar el parc de la urbanització Castelló Nou 2 / 3

Exterminació de rates 2

Curs de forja anual, com hi ha el curs de boixets, patchwork 8

Pista poliesportiva coberta a Empuriabrava. Preferiblement, a prop de l’Ins-
titut

4
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Fer carril bici a l’avinguda Joan Carles I 12

Canviar els noms borbònics dels carrers 8

Videoclip de tot el municipi per fer publicitat interior i exterior sobre tot a 
Dinamarca, Suècia, Noruega, Anglaterra i Alemanya

8 / 12

Una app del municipi amb totes les activitats en tots el idiomes. Està a 
punt de sortir-ne una de privada i crec que serà interessant que a tots el 
comerços tinguem un Qr que porti a descarregar aquesta app, on també 
hi hagin totes les activitats del municipi perquè el viatger sàpiga què fer 
tant si fa sol com si plou

12

Saló nàutic d’hivern i piscina climatitzada a Empuriabrava. Pel turista, si fa 
mal temps camp de petanca, camp de rugby, algun tipus de màquina per 
a fer esport a la platja, pista de gel a Empuriabrava a l’hivern, Museu Náutic 
a Empuriabrava

4

Instal·lar una barrera amb vigilant a l’entrada d’Empuriabrava per contro-
lar una mica el turisme que ens entra (com fan a Torremirona o Peralada, 
que també són urbanitzacions). Aquest estiu ha vingut un turisme de molt 
baixa qualitat, que embrutia el passeig marítim nou i no gastava

8

Fer un canvi de lloc del mercat. Cada dissabte veig com cauen un munt 
de bosses de plàstic al mar i això perjudica molt el medi ambient. El mer-
cat estaria bé traslladar-lo a la zona del trabuc, on hi ha molt espai i molta 
ombra que aniria molt bé pels clients i pels que estan varies hores a les 
parades

8

Enderrocar les dues antigues casernes d’aduanes situades a banda i banda 
del canal principal. És un niu de brutícia on venen a fer les seves necessitats 
la gent i a vegades veiem gent que hi entra a la nit

5

Més instal·lació de llums al pati de la farinera Castelló. Disposar d’una altra 
manera el pàrquing de l’Ajuntament de Castelló

2

Construir un servei públic a les platges petites (Rubina) com ja existeixen 
a la plaça Major

2

Mobiliari urbà: bancs i papereres amb dipòsit per a cigarretes 7 / 10
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Arreglar l’entrada i sortida al poble de la rotonda Fortià fins a l’Asilo. Col·lo-
car al carrer de Pau Casals, davant de les escoles, una capa de doble trac-
tament

4 / 7

Fibra òptica als domicilis de tot el municipi 2

Posar WiFi gratis als punts de connexió WiFi a tota Empuriabrava 4

Habilitar banys públics als diferents punts amb molta afluència d’Empuria-
brava, com la platja de la Rubina

2

Al pàrquing del pont vell hi ha una zona de terra al costat de CSC la rubina: 
estaria bé col·locar-hi balles o millorar la zona per fer un corre-can per a 
gossos

12

Habilitar una àrea de pícnic al Trabuc, amb zona de taules i barbacoes i una 
zona d’esports; per exemple, un camp de vòlei, un de futbol...

12

Adequar la part acústica de la sala polivalent 4

Zona peatonal i carril bici a tota l’avinguda Marinada 12

Vull viure en un poble segur. Vull un poble sense ocupes. Vull que l’Ajunta-
ment i la Policia Local facin tot el possible per lliurar-nos dels ocupes

8

Pavimentar el cementiri per a facilitar el desplaçament a la gent gran 4

Arreglar els aires nous per a projectar pel·lícules un cop a la setmana 6

Afegir pistes esportives (cistelles bàsquet, porteries) a l’espai de sorra en-
tre Ruiz Amado i el pavelló. Que es faci una zona esportiva

12

Condicionar el parterre de la plaça lateral de la Basílica, perquè desapare-
gui la sorra existent, que és un problema

2

Intentar posar artefactes contra els coloms que habiten a la Basílica i pro-
pietats properes

8 / 6

Col·locació de pilones o altres sistemes de tancament que a distancia per-
metin obrir quan hi ha gran volum de vehicles, enterraments, comunions, 
concerts...

12
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Arranjar l’entrada veritable de Castelló d’Empúries: l’avinguda de la Gene-
ralitat. Amb voreres, vegetació, no deixar aparcar cotxes a les voreres...

7

Enjardinar el casc antic, incentivar als veïns per tal que posin flors a les 
finestres i balcons

2

Mobilitat urbana: vehicles elèctrics per poder moure’s per la vila i potser 
arribar a Empuriabrava. Amb pàrkings preparats on poder llogar el vehicle 
(bici, patinet, etc)

6

Millora en l’àrea social. Fomentant la participació de la societat en la situa-
ció precària amb una borsa de treball on contribueixin pel bé de la vila. Fo-
mentant el civisme i les bones pràctiques. Agents cívics, guies turístics, etc

8

Condicionament del camí que uneix la carretera de Palau amb el Mas Nou 2

Crear un espai de trobada per a infants, joves o gent gran a la zona del 
Delta Muga d’Empuriabrava

12

Posar aparcaments de bicicletes al costat de tots els espais públics en els 
quals actualment no n’hi ha

7

Arreglar alguns carrers de poble com el carrer de la Verge 2 / 12

Gronxador múltiple (d’aquests que n’hi ha cinc de cop, com un hexàgon) 
per davant de l’escola Joana d’Empúries. Els nens es barallen per aconse-
guir-ne un (ara només n’hi ha dos)

7

Instal·lar un parc infantil a l’aparcament de la plaça de la Moneda. Per no 
haver de sortir del poble per anar al parc

10

Tallar els murs de la plaça de la farinera deixant 45cm. d’aquest per fer 
bancs per seure. Deixar plaça oberta i destinar reixes noves en altres obres 
o llocs on no molestin visibilitat i faltin per seguretat. I si us agraden les 
espigues fer un repicats grafiats a les parets de les façanes en tota la seva 
altura amb forma d’espiga. Quedaria molt més potent i millor que no qua-
tre adhesius que a veure com aguanten el pas del temps

10

Promoció del poble creant turisme d’experiències i practiques de l’art; ja 
sigui pintura, manualitats en general... durant els caps de setmana. Activi-
tats combinades

8
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Il·luminació amb llumetes solars als canals d’Empuriabrava 5

A la carretera Alberes condueixen cotxes i motocicletes a velocitats exces-
sives tant durant el dia com a la nit. Aquí, també, la comunitat ha de muntar 
les barreres del carril davant i darrere del pont perquè els vehicles es vegin 
obligats a frenar

12

Hi ha moltes escombraries al llarg dels camins de vianants directament a la 
Muga, que s’han de retirar amb regularitat. Potser també hi ha la possibili-
tat d’instal·lar lavabos

2 / 10

Els eixos de ventilació molt rovellats al pont Alberes han de ser substituïts 
per més bells

6

Raiders a l’avinguda Falconera 12

Netejar l’abocador il·legal de runes del carrer Puigrom 8

Habilitar el carrer Puigrom d’una única direcció 8

Reforçar la neteja dels carrers d’Empuriabrava 8

Zones esportives 14 / 2

Col·locar diferents senyals noves i ordenar la circulació 14 / 2

Xarxa contra meduses a la zona de la platja d’Empuriabrava 5

Mantenir oberts els lavabos públics durant tot l’any 2

Fer la vorera que va del supermercat Montserrat fins a la cantonada de ca-
rrer Panissars, de Castelló centre històric, si pot ser amb amplada suficient 
per a cotxets i cadires de rodes

12

Plantar més arbres i zones verdes al centre històric 2

Una vegada començada la rehabilitació de la muralla, continuar amb les 
obres la resta de trams. Potenciar el recorregut pel rec, peatonal i per bici-
cletes i treure trànsit rodat, i així destacar el seu valor patrimonial

12
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Estudiar la continuïtat, peatonal i per bicicletes, del Passeig d’Empuriabra-
va cap a la Platja Petita (Bocana), mitjançant un pont elevat, per tal de 
poder acabar connectant amb Roses (Santa Margarita).

5

Col·locar els dos fanals del pont vell, accés a Castelló Nou. L’any passat es 
va dir que això ja estava dins dels pressupostos i ja portem com 3 o 4 anys 
que enlloc dels fanals hi ha unes tanques metàl·liques per tapar el forat, en 
absència d’aquestes. Potenciem l’accés peatonal cuidant aquests detalls 
que donen més seguretat als vianants, així com els llums del pas soterrat, 
hi ha solucions pel vandalisme

2

Reurbanitzar carrers del casc antic, traient les voreres de 30-40 cm. que 
fan inaccessible a tots els vianants i especialment: gent gran, cotxets, ca-
dires de rodes... Es podria proposar no fer voreres i que quedés la calçada 
i vorera al mateix nivell

2

Instal·lar un parc infantil a l’Escola el Bruel 2

Millorar les voreres amb accés a l’escola el Bruel. Tant el carrer Oliveres com 
el carrer Alzina. Posar passos peatonals entre carrer Alzina i Pla de Roses; 
i carrer del Pi i carrer Puigmal

12

Pavimentar una pista poliesportiva a l’escola el Bruel 2

Adequació i arranjament del camí de terra que va des de el darrera del 
Suberolita a la part posterior de l’Asil, amb reg asfàltic. Actualment aquesta 
és una via d’entrada i sortida utilitzada per molts castellonins, fet que com-
porta que el camí sovint presenti un mal estat al ser un camí de terra. El 
reg asfàltic és un tipus d’asfalt molt més respectuós amb el medi ambient 
i més barat que els asfalts convencionals, adequat per un camí rural però 
d’ús habitual

12 / 4

Urbanitzar les voreres, de les activitats de Pich&Puut i La Caputxeta, ja 
que els propietaris no ho han portat a terme durant molts anys. Dona una 
deixadesa al barri

2

Executar projecte i urbanitzar l’entrada de Castelló Nou, des del garden: 
enjardinament, il·luminació, pas per vianants i bicicletes, retirar pals de te-
lèfons obsolets, controlar activitat de venta d’àrids ja que part de les sorres 
(amb tramuntana) queden al vial, traçat del vial d’accés...

12

Fer voreres al carrer de la Marinada d’Empuriabrava 2
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La pèrgola davant dels edificis Manhattan (situats davant del passeig Marí-
tim, al costat de la desembocadura del Muga), actualment formada només 
per perfils metàl·lics, no compleix realment la seva funció de donar ombra. 
Seria interessant completar-la amb una coberta amb lamel·les de fusta i 
acompanyar la amb vegetació que hi pugui créixer (plantes enfiladisses, 
per exemple) perquè faci més ombra i la gent pugui fer-la servir

7

Creació de zones a Empuriabrava per encetar el fenomen del “passalli-
bres”: microbiblioteques, bibliocabines...

8

Restringir el trànsit al Casc Antic 8

Arreglar els forats que s’han fet a sota la balla de fusta del terraplè del camí 
de la Muga

5

Arranjament dels desperfectes del parc infantil de la zona de l’asil Toribi 
Duran

2

Subvencionar el rètols dels comerciants per adequar-los al que és un cen-
tre històric medieval (ferro, fusta...)

8

Subvencionar el tren per anar Empuriabrava-Castelló i Castelló-Empuria-
brava (PRIMAVERA -ESTIU). Això mateix a l’estiu, també els càmpings o 
altre mitjà de transport. El bus no té prou tirada visual

8

Construir una parada d’autobús a la cantonada del Big Mat d’Empuriabrava 12

Fer una mini rotonda a la cantonada del Big Mat 12

Zona de banys segurs al costat de la Bocana o a la Platja Petita 9

Senyalitzar i promocionar els punts on es poden fer selfies i fotografies de 
record amb la Torre del Club Nàutic, canal i vaixells de fons

8

Carrils bici pel poble que connectin amb els principals camins de terra o 
escoles

12

Fer un parc d’aigües 4

Ajuntar les dues classes de ball en línea i country 7 / 13
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Posar un rètol gran que posi “Empuriabrava” a l’entrada a dalt del pont que 
travessa la carretera

2 / 9

Un gran pipican al parc del Trabuc o darrere de l’aeròdrom (zona Aeor-
club), amb una font per a gossos, bancs, papereres, dispensador de bosses 
per a la recollida d’excrements i il·luminació

12

Renovació del sistema de clavegueram 4 / 14

Posar palmeres en lloc de plataners a l’àrea de la platja 10 / 2

Millorar el sistema d’evacuació d’aigua per quan plou 2

Donada la quantitat de cotxes que durant l’any, especialment l’estiu, entren 
i surten de la nostra vila sense que els ocupants puguin baixar del vehicle, 
suggereixo el condicionament de part de la malaguanyada plaça de Jaume 
I en aparcament per a turismes, sense desvirtuar les condicions artístiques 
de l’entorn

9

Instal·lar barbacoes públiques i taules i bancs al Trabuc 12

Acabar l’edifici de la Policia Local a Empuriabrava 2

Instal·lar fonts d’aigua potable a la platja i a el Trabuc 2 / 12

Contractar algun artista reconegut per fer una escultura (monument) de-
dicat a un dels comtes d’Empúries. Tret de les tombes comtals i un petit 
carrer, no tenim cap referència a un de les figures polítiques del passat més 
importants de Castelló: els comtes. Podria ser el comte Ponç Hug IV, el pro-
motor de la construcció de la nostra catedral. Crec que la col·locació més 
idònia per aquesta proposta seria en algun espai de la plaça anomenada 
d’en Malino. Crec que d’aquesta manera dotaríem de més identitat aquella 
zona

12

A la zona de la platja, a la jardineria, canviar els tancaments per pedra i 
grans roques

9

Proposar que s’escrigui en castellà, que també votem l’alcaldia i paguem 
impostos

8

Asfaltar el camí de Castelló d’Empúries al mas Bech 4
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Habilitar zones de wifi gratuït al nucli antic, ampliant el servei a altres llocs 
de la vila socialment desfavorits. També al carrer Peralada, on se’n benefi-
ciaria l’associació el Tamariu (centre de teràpia ocupacional dedicat a dis-
capacitats psíquics), ja que no disposen de connexió a internet

2 / 12

Senyalitzar visiblement la direcció prohibida del carrer de la Muga, de ma-
nera que els conductors en siguin conscients (per exemple, pilones d’un 
color viu ocupant la meitat del carrer al principi on comença la direcció 
única)

2

Posar un parc infantil al pàrquing de Can Malino 7 / 12

Posar bancs a la plaça de les Cols i a la plaça de la Basílica 10 / 12

Abeuradors per a la gent que fa esport a la zona dels aiguamolls 5 / 14

Fer voreres més amples, permeten que els vianants puguin caminar amb 
seguretat. Muralla, c/ Figueres

4

Fer camins segurs per anar a l’escola, fomentant el caminar i l’anar amb 
bicicleta

12

Arranjament (asfalt, sobretot) del C/Comtes d’Empúries. Per les voreres 
és impossible passar amb un cotxet o una cadira de rodes per les seves 
dimensions, i per la calçada els forats que hi ha dificulten la conducció i 
poden provocar accidents

4

Arranjament de la vorera de l’Av. Pau Casals, entre els carrers Climent i 
Calciners. Hi ha llocs on entre els arbres, els bancs o les cadires i taules del 
bar no es pot passar. També hi ha zones on la vorada i la vorera no estan 
al mateix nivell

4

Fer una pista poliesportiva al camp de patates del costat dels camps mu-
nicipals d’esports d’Empuriabrava apte i funcional per a la pràctica espor-
tiva a l’aire lliure; ajudant a evitar que els joves saltin als camps municipals 
d’esports d’Empuriabrava i provoquin destrosses

9

Bancs al llarg del carril bici que arriba fins a la Rubina (carrer Xaloc, passat-
ge port rhodes, carrer Joncols)

7

Arreglar les voreres del carrer del Mar 2
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Més neteja al carrer Puigrom, tant de voreres com buidat de les papereres 8

Al solar de davant del carrer Puigrom, sol·licitud de zona verda i infantil tal 
i com el seu dia ens va assegurar la promotora dels pisos del número 19 i 
número 20

6

Anys enrere, el carrer Sant Mori front Requesens gaudia d’arbres a banda 
i banda de carrer. Sense saber perquè, aquests arbres van ser tallats. Una 
de les propostes consisteix en tornar a plantar arbres a tot el carrer des de 
l’inici fins al final. Així, aquesta acció s’hauria de realitzar en molts altres ca-
rrers que es troben en idèntica situació. D’aquesta manera Empuriabrava 
destacaria com a localitat costera verda i ecològica

10

Replantada de gespa natural a tots els espais on ara la que hi ha és morta 
o cremada. Important que el rec de la gespa es faci en hores sense sol. Els 
millors moments per programar el rec són primera hora del matí i última 
hora vespre. A part, les jardineres que hi ha repartides en la localitat han 
d’estar plenes de flors/plantes i fer el manteniment correcte estacional-
ment. Per exemple, les jardineres que es troben al costat de la parada de 
taxis, també passeig marítim, i altres sectors estan sense flors/plantes

3

Millorar el manteniment i conservació de voreres (hi ha rajoles trencades i 
altres que no estan ben fixades). Hi ha faroles que no donen llum, i fins i tot 
n’hi ha que no tenen la part del focus (fora bo arreglar aquests aspectes). 
A la zona del passeig marítim, els terres estan plens de taques fosques que 
donen un mal aspecte a un paviment que no té ni un any de vida. Seria 
convenient buscar la manera de treure aquestes taques, i el manteniment 
anual de neteja dels paviments de front marítim. També en aquesta zona 
s’haurien d’eliminar periòdicament les males herbes de les zones enjardin-
ades. He observat que les zones on estan ubicats els contenidors fan molt 
mala olor, i els terres estan tacats. Els contenidors s’haurien de netejar i 
desinfectar periòdicament, igualment s’hauria de fer amb el terra. Final-
ment, dur a terme tractaments contra escarabats, doncs se’n veuen molts. 
En definitiva, millorant aquests aspectes tindríem una Empuriabrava més 
neta, més verda/ecològica i sostenible

3

Aixecar un o dos ponts als canals, començant pels dos que hi ha a prop de 
la gasolinera i seguint amb els altres al llarg dels pròxims anys

4

Instal·lar elements de reducció de la velocitat al carrer Puig de la Muga i un 
mirall per tenir bona visibilitat pels cotxes que surten del trencant amb el 
carrer Puig de l’Era mala

12
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Pintar un nou pas de vianants que vagi del trencant del Puig de l’era mala 
al pas frontal que accedeix al carrer Puig Mercadal i a la Plaça del Botxí . 
Continuar els trams de vorera al carrer Puig de la Muga perquè la gent que 
duu els fills amb cotxet o gent que es desplaça amb cadira de rodes pugui 
desplaçar-se sense perill

12

Posar elements de reducció de la velocitat al carrer Llobregat 12

Podar els plataners del carrer Llobregat 3

Al carrer Cadaqués, fer voreres més amples i fer-lo d’una única direcció 12

Restaurar la muralla del Rec del Molí. Adequar la carretera del Rec del Molí 
per a zona de vianants lliure de cotxes i motos

6 / 12

Arranjar les voreres del Sector Sant Mori 2

Posar senyalització i anunciar que a la platja gran hi hagi una zona on els 
gossos estiguin permesos. Es tracta de descongestionar la platja de la Ru-
bina, on no té sentit que hi vagin tants de gossos, que ataquen les nidifica-
cions en zona de Parc Natural

9

Treure les bandes reductores de velocitat 12

Carrer Puig Rom d’Empuriabrava: neteja del camp ubicat enfront de l’edifi-
ci número 19-21, retirada de la runa, terres... Crear un espai verd amb arbres 
i jardins, una zona infantil i un petit llac per a integrar aquesta zona amb la 
resta d’Empuriabrava. Neteja del carrer, zona d’escombreries i camps con-
frontants, gual a la carretera i fer-la d’un únic sentit

6 / 8

Reformar l’escola El Bruel, passar de barracons a una construcció moderna 
i adequada pel desenvolupament de les activitats escolars i extraescolars

5

Revitalitzar els arcs de Montserrat fins a la Muga 12

Enjardinar l’entrada a Empuriabrava i la passarel·la del càmping mas Nou 2 / 10

Més il·luminació a la perillosa rotonda de la confluència entre el sector 
Montseny, avinguda Marinada i centre comercial Alberes

7
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Posar bandes dissuasòries grogues i negres a uns metres d’arribar a la 
rotonda de la confluència entre el sector Montseny, avinguda Marinada i 
centre comercial Alberes

12

Arranjament de l’arbrat de la rotonda de la confluència entre el sector 
Montseny, avinguda Marinada i centre comercial Alberes

2

Aquests carrers amb nom de sants (santa Risa, Samt Marc, Santa Ann,...) 
ubicats al costat del carrer de la muralla estan molt a prop del centre his-
tòric però estan totalment abandonats. S’hauria d’ajudar una mica a la re-
forma de les façanes d’aquests carrers perquè es cauen de tanta humitat i 
al no haver ajuts econòmics la gent no els restaura. Això milloraria la imat-
ge del poble i el benestar dels habitants d’aquests carrers

2 / 8

Motivar al poble fent dinars i sopars gratis pels medievals 8

Creació d’una web on poder enviar queixes i fotografies d’incivisme amb 
un compromís de resposta a curt termini, ja que el WhatsApp actual no 
funciona; o, al menys, no dóna respostes ni solucions

12

Donar ajudes per obrir mes comerços al poble 8

Instal·lar un mirall a la intersecció entre trav. Calciners i carrer Climent, ja 
que és una baixada molt perillosa

10

Crear un aparcament gratuït a l’exterior del poble, amb parada de bus urbà 
i fomentar l’ús de les bicicletes amb carrils bicis reformats i aparcaments 
per a bicicletes cada pocs metres (interessant oferir servei de lloguer de 
bicicletes).

12

Crear un petit parc d’atraccions obert tot l’any 6

Dinamització del sector aeroclub, al camp de futbol, aprofitant la diversitat 
d’esports per crear una zona de salut oberta a tothom. Per exemple, amb 
aparcament per a bicicletes, ruta segura de running, fonts d’aigua, àrees 
per a estiraments, rocodrom, etc

9

Espai d’aventura als arbres del Trabuc, juntament amb un espai per aparcar 
bicis i fonts d’aigua, per fomentar l’esport

12

Ubicar al Puigmal una plaça coberta, obrir un mercat de fruita entre setma-
na i reobrir el mercat de segona mà

8
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Fer les voreres del carrer Marinada, des del centre comercial Alberes fins a 
l’avinguda Fages Climent

2

Zona carrer Puig Rom, 19-21: tots els terrenys enfront als citats números 
fins a arribar a la carretera de Castelló, zona de l’antic Trabuc, estan en molt 
males condicions: sense voreres, amb objectes abandonats sota els arbres, 
el terra en males condicions, fang, bassals...

6

Lloguers socials 8

Sala de festes oberta a tothom 2

Posar un lavabo públic al pàrquing de la llar d’infants, per evitar que la gent 
orini a les escombraries i altres indrets del pàrquing

10

Canviar el tartan del pavelló 10

Digitalització de les fotos i documents de l’Ajuntament 2

Posar un contenidor a la plaça del Vi un parell de bancs 12

Valorar la possibilitat de posar un gual (semàfor low cost) al carrer Pui-
grom i fer aquest vial d’una única direcció

12

Començar a modernitzar amb un projecte les arcades dels negocis del 
sector Sant Mori d’Empuriabrava. És una necessitat pel perill que repre-
senta d’incendis

2

Carrer Port Moxo: bon carril bici, però per a corredors, aficionats a caminar, 
passejar, gent gran... no té cap instal·lació, per a poder seure a descansar, 
punts d’estiraments, camí indicat per caminar i no molestar als ciclistes

12 / 7

Millorar el sistema dels contenidors. Moltíssims pisos són ocupats per turis-
tes setmanalment i el tema de la brossa tancada no el coneixen deixant la 
brossa al lloc més còmode: al carrer

8

Platja Petita: cap servei. Una dutxa amb un rajolí d’aigua que no treu ni un 
gra de sorra. Potser caldria ampliar el servei de dutxes amb un bon servei 
d’aigua

10 / 3

Reasfaltar, restaurar i millorar la zona del passeig dels arcs 2
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Netejar el fons dels canals, les platges i mantenir les zones verdes en bon 
estat

8

Reparar i millorar les passarel·les sobre els canals d’Empuriabrava 2

Reprendre la gestió de la marina d’Empuriabrava assumint la gestió del 
port nàutic d’Empuriabrava

8 / 6

Supervisar les àrees/cases/jardins privades que estan en degradació o 
abandonades i fer-ne un seguiment

8

Arreglar el tema del parc infantil de fora de l’escola Ruiz Amado. Quan 
cauen quatre gotes els nens ja no poden anar-hi durant dies...

12

Habilitar la pista esportiva i el parc infantil de la zona del Puigmal (carrer 
Tribanes) així com els seus voltants. Separar els dos espais (futbol i infan-
til) millorant-ne la seguretat (tancament de la pista esportiva perquè no 
surtin les pilotes de dins la pista, renovar porteries posant xarxes i renovar 
les cistelles, jocs infantils també amb tancament... ). També caldria posar-hi 
una font d’aigua

7

Fer un porxo cobert que permeti que els alumnes del transport escolar de 
l’escola Ruiz Amado puguin sortir de l’escola sense mullar-se quan plou 
(des de l’edifici escolar fins a la porta exterior o fins al pavelló)

7

Un tancat dins del pati de l’escola Ruiz Amado per poder deixar les bicicle-
tes guardades en horari escolar. Redefinida: millora patis*

13

Dignificar amb enjardinament i mobiliari urbà l’antiga placeta de l’Oli 9

Millora del pati de l’escola Ruiz Amado per evitar l’estancament d’aigua. 
Redefinida: millora patis*

13

Millora del parc de davant de l’escola Ruiz Amado. Hi ha molt d’espai i 
queda petit pel volum de mainada que surt de l’escola. A més, falten bancs

12

Adequació dels patis de l’escola pública Ruiz Amado: arranjament del terra 
per evitar inundacions que impossibiliten l’ús dels patis pels infants; i millo-
ra de les infraestructures de joc. La comissió de patis de l’AMPA de l’escola 
té un projecte de millora d’aquests molt interessant i que podria ser de 
guia. Redefinida: Millora patis*

13
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Millora de la zona jocs infantils davant de l’escola Ruiz Amado per evitar 
l’acumulació d’aigua i enfangament de la zona

12

Gastar-ho en personal per a mantenir neta Empuriabrava i Castelló 8

Adequació dels patis de l’escola pública Ruiz Amado (arranjar terres per 
evitar acumulació d’aigua que impossibilita gaudir del pati als infants, mi-
llores en infraestructura de jocs...). Redefinida: millora patis*

13

Adequació de la zona infantil davant de l’escola Ruiz Amado per evitar 
acumulació aigua quan plou

12

Reparar els ponts d’Empuriabrava, tant peatonals com de circulació de 
vehicles

4

Millorar el parc infantil de l’escola Ruiz Amado: posar bancs al costat de 
les balles, posar més atraccions i sobretot millorar el terra). Pàrking per les 
bicis pels nens que vagin a l’escola

12 / 2

Pàrquing de bicis tancat dins de les diferents escoles. Redefinida: millora 
de patis*

13

Solucionar el tema del pàrquing a l’escola Ruiz Amado. Molts pares arri-
bem justos a recollir els nens ja que venim de treballar i no hi ha prou lloc 
i els municipals tampoc ho posen fàcil. L’escola té més d’una sortida i es 
podria aprofitar a part del pàrquing del pavelló el pàrquing de darrera la 
guarderia. Estaria tot més repartit, es podria fer per cursos. És a dir, per 
exemple, els més petits de P3 a 2n podrien sortir per una porta i de 3r a 6è 
per una altre

12

Un pàrquing de bicicletes dins l’escola Ruiz Amado. Redefinida: millora patis* 13

Millora del parc infantil de davant del Ruiz Amado 12

Més bancs a Empuriabrava amb recolzament. En manquen molts. I Il·lumi-
nació al rellotge de sol al final de la rotonda avinguda Pompeu Fabra

7 / 10

Arreglar les voreres fent-les al nivell de la carretera i delimitant-les amb 
pilones. A l¡avinguda Pau Casals, zona del semàfor

12
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Es sollten am Hauptkanal Schilder installiert werden, die auf die Höchst-
geschwindigkeit von 3 Knoten hinweisen Les senyals s’han d’instal·lar al 
canal principal que indica la velocitat màxima de 3 nusos

5

Die Strasse Alberes/Noguera (Verbindung zwischen den Hauptkanälen ist 
für viele Auto- und Motarradfahrer zur Rennstrecke geworden (gefährlich 
für Fußgänger und Radfahrer). Hier sollten auch -wie auf anderen Strassen- 
entsprechende Hindernisse auf dem Asphalt montiert werden. La carretera 
Alberes / Noguera (la connexió entre els principals canals s’ha convertit en 
un recorregut per a molts cotxes i motociclistes (perillós per als vianants 
i els ciclistes) i aquí, com en altres camins, s’han d’instal·lar obstacles en 
l’asfalt

12

Assegurant el carrer moxó (venda de drogues, lluites, danys als vehicles 
estacionats) mitjançant  la col.locació de càmeres de vídeo

12

Millorar el paviment de la zona infantil davant del CEIP Ruiz Amado 12

Rehabilitació de la sala municipal, vestuaris, lavabos del darrere de 
l’escenari...

12

Afegir pistes esportives (cistelles bàsquet, porteries) a l’espai de sorra en-
tre Ruiz Amado i el pavelló. Que es faci una zona esportiva

12

Fer una piscina municipal exterior similar a la que tenen gairebé tots el 
pobles de l’Alt Empordà, per a poder fer activitats amb infants, joves i gent 
gran, així com perquè hi pugui anar tothom

4

Arreglar alguns carrers de poble com el carrer de la verge i Sant Pere més 
alt

12

Pati de l’escola Ruiz Amado; posar-hi pàrquing de bicicletes. Redefinida: 
Millora patis*

13

Un lloc on els nens puguin juga , una pista de “futbito” oberta (actualment 
salten sempre les tanques del Ruiz Amado)

12

Posar bancs al passeig marítim, al costat del carrer 9

Arranjament de la zona de la Muga al seu pas pel pont vell. Netejar les 
canyes i la vegetació innecessària per tal que sigui un lloc on, almenys, es 
puguin anar a tirar pedres al riu

5
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Una font que funcioni pel pati d’infantil de l’escola Ruiz Amado. Redefinida: 
Millora patis*

13

Potenciar per tot el nucli de Castelló vies d’accés per bicicletes, així com 
aparcaments interiors a les escoles i instituts del municipi. Fem un poble 
més sostenible

12 / 2

Habilitar la zona buida del costat de la Llar d’Infants com a zona esportiva. 
S’hi podrien posar cistelles, porteries, taula de tenis taula... Donaríem un 
espai als nens que entren al Ruiz Amado

12

Habilitar el camp que hi ha al costat del passeig de les oques tocant a la llar 
de infants, on abans es feia l’agility, aprofitant que ja hi ha llum i habilitar-lo 
com a zona esportiva o lúdica per a infants i joves. Posant, per exemple, 
porteries i altres es veuria la zona més neta i maca i s’evitaria que els nens 
saltessin al pati del col·legi Ruiz Amado

12

Habilitar el camp que hi ha al costat del passeig de les oques tocant a la 
Llar d’Infants com a zona esportiva o lúdica per a infants i joves. Seria una 
manera per a evitar que els nens/es saltin a jugar al pati de l’escola Ruiz 
Amado. I l’espai es veuria net i polit

12

Arranjament dels desperfectes del parc infantil del costat de l’escola Ruiz 
Amado

3

La única carretera importante sin baches y que calma el tráfico es Falco-
nera. Aquí todavía se conduce demasiado rápido e incluso corrió. Tempo 
70, 80 e incluso en la noche se conducen velocidades aún mayores. El 
esfuerzo financiero para instalar protuberancias aquí ciertamente no es 
muy bueno, pero contribuiría significativamente a calmar el tráfico, a la re-
ducción de ruido y a la seguridad. Tal vez usted acaba de olvidar Falconera 
Entonces esto como un recordatorio

12

Terra d’espuma al parc exterior de l’escola Ruiz Amado: neteja de les boles/
fruits que cauen dels arbres

12 / 2

Canviar els arbres pel palmeres amb llum LED de colors a tota la zona pro-
pera a la platja

10

Adequar l’enllumenat públic del carrer de la Muga a la franja on hi ha cases 
a banda i banda del carrer, de manera que les branques i fulles dels arbres 
no tapin la llum dels fanals i quedi el carrer més il·luminat i segur

8 / 2
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Espais/parcs infantils al centre del poble adequats als més petits (0-3 
anys). Actualment només hi ha el que està situat davant de la llar d’infants

12

Fer una pista poliesportiva a la pista del costat del camp de futbol del 
centre històric apte i funcional on els nens puguin jugar i així no saltar a la 
pista del Ruiz Amado

12

Vigilància policial a peu pels carrers del municipi 8

Arranjar el Centro. Habilitar-lo per a poder realitzar activitats lúdiques i 
culturals a l’espai de l’antic teatre

4

Remodelació del parc davant de l’Escola Ruiz Amado i del pavelló polies-
portiu: enrajolat de tota la zona i amb els desaigües adients per evitar que 
es converteixi en una piscina als cinc minuts de ploure. Treure o canviar els 
arbres actuals, o bé fixar una poda anual i/o una neteja setmanal dels fruits 
que cauen d’aquests arbres, i que converteixen el terra en zona de perill de 
relliscades

12 / 2

Adaptar els passos de vianants eliminant la barrera arquitectònica per a 
poder facilitar el pas de la gent gran, cadires de rodes, cotxets. Carrers: Pau 
Casals, Santa Clara, Figueres, del Rentador...

4

Actualitzar i millorar el parc infantil de davant l’escola Ruiz Amado. És un 
parc insuficient amb la quantitat de nens/es que hi ha cada dia quan es 
surt de l’escola

12

Nom de gran format amb les lletres del nostre municipi en un lloc on la 
gent pugui fer-se fotos. El lloc hauria ser on també es veiés la Basílica de 
fons

12

Posar més bancs al parc de l’escola Ruiz Amado 12

Fer un correcan ben preparat amb fonts i bancs al parc del Trabuc 12

Fer una tanca a la platja de la Rubina per tal que quedi ben tancada i ni els 
gossos molestin als banyistes ni es puguin escapar

10

Posar una tirolina més gran, amb més desnivell, al passeig de la platja 10




