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Resultats de la votació. 
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Propostes guanyadores exercici 2020 
1. Habilitar un gimnàs municipal dins del pavelló. 25.000 € 

2. Millorar les voreres dels carrers del municipi. Fins a 200.000 € 

 
L’equip de govern afegeix a la partida destinada per l’any 2020 de 200.000€, 25.000 € més per 
a la realització de les dues propostes més votades. 

Proposta guanyadora exercici 2021 
3. Ampliació de les instal·lacions del consultori mèdic 
d'Empuriabrava (200.000 €) 

200.000 € 

 

Resultats de les 20 propostes finalistes 
20 propostes finalistes VOTS 

20. Habilitar un gimnàs municipal dins del pavelló municipal.  262 
11. Millorar les voreres dels carrers del municipi 238 
10. Ampliació de les instal·lacions del consultori mèdic d’Empuriabrava.  188 
1. Impulsar un tram de carril bici al municipi.  179 
12. Potenciar l’increïble entorn del "Rec de Molí" entre la Farinera i el Pont 
de la Mercè, amb un camí per a vianants i segregat de vehicles (per 
exemple, fent una plataforma elevada de ferro entre el camí i el rec)  

150 

4. Habilitar una pista de pàdel al municipi.  147 
3. Habilitar el camp del costat de la llar d’infants com a zona esportiva. 
(camp de futbol, pista a l’aire lliure...)  

140 

14. Habilitar més punts wifi gratuïts al municipi.  138 
6. Adaptar els passos de vianants amb la finalitat d’eliminar barreres 
arquitectòniques. 

117 

19. Construcció d’un parc infantil inclusiu adaptat a la diversitat funcional, 
on tots els nens i nenes puguin jugar junts. On tots els nens/es amb 
diferents capacitats puguin compartir un espai de joc comú.  

103 

7. Millorar el parc de davant de l'Escola Ruiz Amado. 84 
9. Col·locar fanals des de la rotonda de Can Francesc fins a la rotonda d’en 
Casademont, i des d’en Casademont a la baixada de la urbanització Hort 
d’en Negre.  

83 

2. Crear dues zones de pipi cans, una a Castelló i l’altra a Empuriabrava. 83 
5. Instal·lació de senyals altes i lluminoses abans d’arribar als passos de 
vianants. Seria suficient un senyal, amb l’alimentació d’una mini placa 
fotovoltaica a sobre, perquè estigui encesa de nit. 

78 

15. Soterrar, en una zona a determinar, el cablejat de l'enllumenat públic.  67 
17. Instal·lació d’una zona de parc infantil al centre històric de Castelló.  56 
8. Acabar els vestidors de la Sala Polivalent.  52 
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13. Posar el tòtem corresponent i il·luminar totes les escultures que sigui 
possible d’Empuriabrava per fer les visibles dia i nit. 

51 

16. Supressió de les barreres arquitectòniques al centre històric.  48 
18. Reconstruir la defensa de l’arc del mig del pont vell banda Vilanova. 48 

 

************** 

 

Tota la informació sobre el procés la trobareu a la web: 

www.tutriescastello.cat 

 


