


 
 
 

 

 

Període de presentació de propostes: del 30 de gener al 25 de febrer 

Propostes rebudes via telemàtica: 491 

Propostes rebudes a través de les bústies físiques: 166 

Propostes recollides al mercat de Castelló i Empuriabrava: 38 

Total de propostes rebudes: 695 

 

Un cop agrupades aquelles propostes similars o repetides la Comissió Tècnica ha 

analitzat un total de 422 propostes d’actuació. Així mateix, la Comissió també ha 

reformulat algunes propostes per tal que no fossin descartades i poder-les 

incloure com a vàlides.  

 

A continuació es presenten quines han estat les propostes vàlides i aquelles accions 

desestimades, juntament amb el motiu pel qual s’han descartat. 

 

 

 

(les propostes realitzades en altres idiomes han estat traduïdes per mitjà del servei Google Translate) 

 

 



 
 

 
 

 

 PROPOSTES VÀLIDES  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

1. Creació d’una zona esportiva a la urbanització Ponent. 

 

2. Impulsar un tram de carril bici al municipi. 

 

 

3. Posar més fonts al municipi. 

 

 

4. Crear dues zones de pipi-cans, una a Castelló i l’altra a Empuriabrava. 

 

 

5. Habilitar el camp del costat de la llar d’infants com a zona esportiva. (camp de futbol, pista a l’aire 

lliure...). 

 

 

6. Pista de pàdel. 

 

7. Gronxadors com els de la platja d'Empuriabrava a Castelló adequats a les edats dels petits. 

8. Posar bancs a diferents punts d’Empuriabrava. 

 

9. Instal·lació de senyals altes i lluminoses abans d’arribar als passos de vianants. Seria suficient una 

senyal, amb alimentació per placa fotovoltaica mini a sobre, per a que estigui encesa de nit. És una 

opció ECO de baix manteniment, inverteix en el planeta i, a més, és una inversió en seguretat vial. 

 

10. Millorar les voreres del C/Pau Casals i C/Figueres. 



 
 

 
 

11. Adaptar els passos de vianants amb la finalitat d’eliminar barreres arquitectòniques. 

12. Millorar el parc de davant de l'Escola Ruiz Amado. 

 

13. Afegir un gronxador més al parc de la llar d'infants. 

 

 

14. Il·luminar la rotonda de les palmeres del Passeig Marítim d’Empuriabrava. 

 

 

15. Millorar les rampes d'accés de la Plaça Delta Muga. 

 

 

16. Construir un gimnàs a l’aire lliure; al parc infantil del Temple. 

 

 

17. Canviar tancaments Sala Polivalent. 

 

 

18. Acabar vestuaris Sala Polivalent. 

 

 

19. Arreglar les voreres de l’Av. de la República Catalana fins a 200.000 €. 

 

 

20. 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. 

 

 

21. Substituir moltes senyals de trànsit. 

 

 

22. Ampliació Consultori mèdic Empuriabrava. 

 

 

23. Parc de cal·listènia “streetworkout” a Castelló. 

 

 

24. Asfaltar C/ Santa Anna i C/ Sant Domènec. 

 

 

25. Instal·lació d’una pista poliesportiva exterior i tancada a la pista del Puigmal. 



 
 

 
 

 

26. Millorar asfaltat dels carrers del Municipi fins a 200.000 €. 

 

 

27. Millorar les voreres dels carrers del Municipi fins a 200.000 €. 

 

 

28. 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). 

 

 

 

29. Asfaltatge del tram de camí de la Gallinera : des del trencant del Polígon El Pla a l'Eugassada Senillosa. 

 

 

30. Il·luminació de passos de vianants. 

 

 

31. Posar més senyalitzacions per combatre l'incivisme. (recollir excrements, no llençar la brossa a 

terra...). 

 

 

32. Instal·lar una pèrgola permanent per fer ombra al pati de primària de L'escola Joana d’Empúries. 

 

 

33. Instal·lar dues fonts, quatre papereres i adequar els WC al pati de primària de l'escola Joana 

d’Empúries. 

 

 

34. Instal·lar un parc infantil a la zona del final del C/ Xaloc (zona Port Primer – Rubina). 

 

 

35. Posar el tòtem corresponent a totes les escultures d’Empuriabrava i il·luminar-les per fer-les visibles 

dia i nit. 

 

 

36. Il·luminació dels parcs infantils. 

 

 

37. Instal·lació de plaques fotovoltaiques edifici Policia Local. 

 

 

38. Col·locació de bancs per seure al llarg de la zona del carril bici del Rec dels Salins. 

 

 

39. Posar bancs al Passeig Marítim, al costat del mercat. 



 
 

 
 

 

40. Intentem mantenir la màgia de l'arribada dels Reis Mags pels infants del nostre municipi. Màgia que es 

perd amb un rei negre i patges pintats i amb unes carrosses que han quedat una mica obsoletes. 

Invertim en fer unes noves carrosses! 

 

 

41. Arranjar l’entrada de Castelló Nou pel lateral de servei amb un projecte d’ordenació de: jardins, camins 

per a vianants, bicis, postes de telefònica, etc. 

 

 

42. Posar alguns bancs a la zona verda del C/Flamicell. 

 

 

43. Més punts de Wifi gratis. 

 

 

44. Il·luminar els parcs infantils del Passeig d’Empuriabrava. 

 

 

45. Construir un PumptrackSkate, bici, scooter a l'estil del de L'Escala o similar, a Castelló o a la Platja 

d’Empuriabrava. 

 

 

46. Endreçar encreuament Av. Generalitat – St. Clara elevant i enrasant vorera i carrer per reduir la 

velocitat. 

 

 

47. Arranjar les voreres del C/ Santa Clara. 

 

 

48. Soterrar els cables de l'enllumenat públic. 

 

 

49. Supressió de barreres arquitectòniques al centre històric fins a 200.000 €. 

 

 

50. Arranjar parc infantil situat al Temple. 

 

 

51. Arranjar parc infantil zona Asil Toribi Duran. 

 

 

52. Arranjar parc infantil zona Ruiz Amado. 

 

 

53. Arranjar parc infantil zona Joana d’Empúries. 

 



 
 

 
 

54. Instal·lació zona de parc infantil al centre històric de Castelló. 

 

 

55. Renovar les voreres del C/ Pau Casals i fer-les més segures per la mainada. 

 

 

56. Instal·lació de plaques solars per fer autosostenible el Ruiz Amado. 

 

 

57. Reconstruir la defensa de l’arc del mig del pont vell - banda Vilanova. 

 

 

58. Adequar el parc exterior de l’escola El Bruel: posar-hi ombres, arbres, afegir més jocs, etc. 

 

 

59. Posar una barana de seguretat a l’accés del Centre Emprèn/ Casal Cívic, per protegir-se del graó de 

50cm que hi ha i evitar més caigudes. 

 

 

60. Pintar l’exterior de l’edifici del Centre de Serveis d’Empuriabrava. 

 

 

61. Instal·lar fonts al parc del sector Alberes Comercial. 

 

 

 

62. Posar més llums de Nadal. 

 

 

63. Instal·lar una font a l’Espai Jove d’Empuriabrava. 

 

 

64. Instal·lar calefacció vestuaris al camp de Futbol d’Empuriabrava. 

 

 

65. Instal·lar un màstil a la placeta del davant del Centre Emprèn per col·locar-hi la bandera oficial. 

 

 

66. 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. 

 

 

67. Instal·lar ordinadors a l’Espai Jove que funcionin. 

 

68. Dotar de material l’Espai Jove. (sofàs, cadires, Play Station, ping-pong...). 

 

 



 
 

 
 

 

69. Fer una pista poliesportiva exterior tancada al municipi. 

 

 

70. Habilitar un gimnàs municipal dins del pavelló municipal. 

 

 

71. Col·locar bancs davant l’assistència social. 

 

 

72. Instal·lar taules de Teqball a diferents punts del municipi. 

 

 

73. Arranjar les voreres del C/ Sant Jordi. 

 

 

74. Posar escultures al mig del poble. 

 

 

75. Adequació del Parc infantil de l’Hort d’en Negre. 

 

 

76. Adequació de l’exterior del Casal Cívic d’Empuriabrava. 

 

 

77. Passos de vianants davant l’immoble Port Mistral. 

 

 

RELACIÓ 

  



 
 
 

 

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

 

 

Motiu 2: l’Ajuntament ja ho té previst o està fet 

Motiu 3: forma part del manteniment habitual de l’Ajuntament 

Motiu 4: sobrepassa el cost assignat de 200.000 € 

Motiu 5: competència d’altres administracions 

Motiu 6: és competència privada 

Motiu 7: proposta repetida (ja s’han agrupat en una de sola) 

Motiu 8: no es tracta d’una inversió 

Motiu 9: contradiu plans ja aprovats per l’Ajuntament 

Motiu 10: no és viable tècnicament i/o no s’aconsella tècnicament 

Motiu 11: no respecta el marc jurídic i legal vigent 

Motiu 12: raons relacionades amb el fet que requereix de projecte o estudi previ, 

sobrepassa el temps d’execució, entre d’altres. 

Motiu 13: possible reagrupament de propostes (propostes similars) 

Motiu 14: proposta massa genèrica 

 



 
 

 
 

 

 PROPOSTES DESESTIMADES  

PROPOSTES 

RELACIÓ DE PROPOSTES 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ MOTIU PEL QUAL ES DESESTIMA 

1. Millorar la neteja dels carrers. 3 

 

2. Construir una piscina municipal. 

 

4 

3. Neteja del canal. 5 

4. Posar més seguretat per evitar els ocupes. 8 

5. Neteja del terra dels Arcs i millora de la il·luminació. 

 

6 

6. Potenciar la zona dels Arcs: més botigues, atracció per part dels 

restaurants, etc. 

 

6 

7. Promoció de subvencions per millorar la rehabilitació de façanes. 

 
8 

8. Posar fibra òptica. (zona urbanització Ponent/ Toribi Duran). 

 

 

6 

 

9. Posar carril bici a tots els carrers d’Empuriabrava. 

 

13 - 4 

 

10. Instal·lar un radar a l’Av. de la República Catalana i amb limitació de 

velocitat de 50km/h. 

 

12 



 
 

 
 

11. Biblioteques i espai jove. 12 – 4 

12. Activitats per a tots. 8 

 

13. Més parcs.  
13 

 

14. Que les dones treballin. 

 

8 

 

15. Millorar els carrers de la part de dalt d’Empuriabrava on es troben 

els complexes residencials. (tapes dels comptadors de llum i aigua). 

 

5 

 

16. Canviar el nom del C/de la Pabordia pel que tenia abans: C/ Ruiz 

Amado. 

 

8 

17. Pàrquing gratuït a Empuriabrava. 8 

18. Biblioteca al centre d’Empuriabrava. 4 

19. Parc infantil a l’entrada d’Empuriabrava. 13 – 14 

20. Més festes. 8 

21. Arranjar la Plaça del Vi. (voreres i carrer) 2 

22. Instal·lar càmeres de vigilància a les vies públiques i carrers 

principals. 
2 



 
 

 
 

23. Creació d’un carril per anar en bici i patins al llarg del passeig de la 

platja d’Empuriabrava. 
10 

24. Penalitzar els actes incívics. 8 

25. Més presència de la policia municipal als carrers. 8 

26. A la vorera del passeig caldria marcar un carril per bicis i patinets. És 

perillós pels vianants anar caminant si no hi ha un carril marcat.   
10 

27. Tornar a posar els inflables que hi havia a la platja pels nens i nenes. 8 

28. Zona per nens amb una petita piscina i infraestructures per jugar 

que estiguin protegides. 
14 – 4 

29. Instal·lació de dos bancs individuals a la Plaça dels Homes. 2 

30. Una escultura o monument que faci referència als comtes 

d'Empúries a la nova Plaça d'en Malino. 
9 

31. Reordenar l'entrada principal de Castelló d'Empúries, la de 

l'Avinguda Generalitat. 
2 

32. Un pipi can pels gossos. 13 

33. Enllumenat al camí que porta de la rotonda de Can Francesc fins a la 

rotonda del pont del pas de Sant Pere, que connecta amb Castelló 

nou i l’Esclat. 

2 

34. Més seguretat a Empuriabrava amb la finalitat que doni confiança 

als turistes i a la gent que hi vivim durant tot l’any. 
8 

35. Arranjar un camí del Sector Motseny 118-119: que hi posin llums o 

faroles i també desaigües. 
6 



 
 

 
 

36. Posar pipi-cans a Empuriabrava i a Castelló amb bancs pels amos i 

una font per les mascotes. 
13 

37. Fer espais per gossos al Parc del Trabuc. 12 

38. Arranjar els paviments del Sector Puigmal. 2 

39. Pintar passos de vianants al Puigmal. 2 

40. Acabar de canviar els ponts dels canals ja que fa por passar per 

alguns d'ells. 
2 

41. Millorar l’enllumenat del sector Sant Mori i posar-hi vigilància 

durant la nit. 
3 – 8 

 

42. Proposo que tots el bancs per seure a Empuriabrava (exceptuant els 

nous, instal·lats al passeig) siguin substituïts per altres de baix 

manteniment, resistents a la intempèrie i resistents a vandalismes. 

Molts bancs són encara dels anys 70, de ferro, torts i rònecs. (ex. C/ 

Pení, a Empuriabrava). 

 

13 

43. Millorar la xarxa Wifi municipal. 2 

 

44. Proposo que a banda dels 2 punts de recàrrega de cotxes elèctrics 

ECO que hi ha a Empuriabrava, al costat de la parada de taxis, 

s’instal·lin 2 més com a mínim. I un d’ells davant de la oficina de 

turisme/CAP a Empuriabrava. És un bé d’inversió pel futur del 

planeta. 

 

10 

45. Més fonts públiques per beure. Tant al nucli històric com a 

Empuriabrava. 
13 

46. Instal·lar un circuit tancat de càmeres de videovigilància/webcam 

permanents a punts concrets. (punts especialment conflictius). 
2 



 
 

 
 

47. Fer les voreres del C/ Muralla. 4 

48. Instal·lar un WC públic a l'aparcament del pavelló i a l'aparcament de 

la llar d'infants. 
10 

49. Enjardinament de les diferents places del centre històric. 12 

50. Reduir la velocitat dels cotxes del C/ Santa Clara, C/Pau Casals, 

C/Figueres i C/Muralla. 
12 

51. Posar càmeres de vigilància a: entrades de Castelló i Empuriabrava 

(Trabuc), a l’entrada de la rotonda de l'aeròdrom i a l'aparcament de 

la llar d'infants. 

12 

52. Posar una bona il·luminació als monuments històrics del municipi. 12 

53. Canviar a led la il·luminació de les faroles grans del Passeig Marítim 

d’Empuriabrava. 
4 

54. Millora de la neteja dels carrers del municipi. (ex: C/Montseny) 3 

55. Control dels arbres que hi ha i que molt sovint aixequen el paviment. 3 

56. Mantenir informats als veïns d’una manera més fluïda a través de 

bustiada amb la finalitat que hi hagi una bona convivència. 
2 – 8 

57. Fer que a la platja gran d’Empuriabrava hi hagi una zona per gossos. 

La idea és anar descongestionant la Platja de la Rubina. 
9 

58. Construir nous ponts per a la gent que va a peu al centre. 

Estèticament són lletjos i, el més preocupant, perillosos. 
4 

59. Rehabilitació dels Arcs i del ‘Sector Domingo’, on hi ha locals 

tancats: posar-hi més bancs per a la gent gran, plantar-hi més 

arbres i mantenir-ho net. 

6 



 
 

 
 

60. Acabar la Sala Polivalent 13 

61. Que el centre històric sigui lliure de vehicles. 8 – 12 

62. Col·locar mes papereres. 13 

63. Implementar la fibra òptica a tot el municipi. 6 

 

64. Reemplaçar el cablejat de subministrament elèctric en zones del 

municipi on aquest cablejat data de fa 30 anys; un fet que no 

permet que arribi el voltatge adequat a les cases. (Exemple: C/ Mare 

de la Font, Castelló Nou) 

 

6 

65. Enllumenat de les pistes de petanca del Trabuc. 2 

66. Instal·lar una carpa sobre un terreny de petanca per jugar si plou o a 

l'hivern. 
10 

67. Enllumenat al carril bici del Delta Muga des d’Empuriabrava fins a 

Castelló.  
2 

68. Arranjar el C/del Canal. (Sector Pani-Carmanso) 2 

69. Càmeres de seguretat per tot el poble i Empuriabrava. 13 – 4 

70. Lavabos a la platja que obrin tot l'any i a totes hores. 10 

71. Posar una millor il·luminació al Parc del Trabuc d'Empuriabrava. 12 



 
 

 
 

72. Condicionament i rehabilitació de "El Centru" per al grup de teatre 

Esplais a fi que s'hi puguin dur a terme representacions teatrals i 

altres espectacles. 

4 

73. Renovar la piscina de la urbanització de Castelló Nou. 6 

74. Més zones esportives d'exercici exterior a les platges. 10 

75. Instal·lar taules de ping-pong al passeig marítim. 10 

 

76. Reforçar la plantilla de Policia Local per donar més cobertura al 

centre de Castelló amb la finalitat d’evitar:  sorolls fins a la matinada, 

actes incívics i vandàlics, jovent fent bretolades i cridant pels carrers, 

tirant escombraries pel terra, traient bosses dels contenidors, 

vehicles mal estacionats sense que ningú els hi digui res, cotxes 

ocupant les voreres, etc. 

 

8 

 

77. Construir una zona exclusiva per abocar les escombraries i les 

deixalles i per a ús industrial i comercial; diferenciat de la zona 

d'habitatges. Actualment, sobretot al centre de la vila, ens trobem 

que els pocs indrets que hi ha per llençar les escombraries són 

ocupats per l'enorme volum de brossa, deixalles, orgànics i, 

sobretot, vidres que produeixen els comerços, bars, restaurants, etc, 

del centre, de manera que els veïns trobem sempre saturats i plens 

els contenidors. 

 

12 – 4 

78. Reformar la plaça del Botxí (modernitzar-la i adequar-la perquè el 

veïnat en pugui gaudir). 
12 

79. Adquirir el Mas del Trabuc i convertir-lo en un espai públic. (un centre 

cívic on poder fer exposicions, conferències, llogar l'espai per 

celebrar esdeveniments... i així dinamitzar l'espai i el seu entorn) 

4 

80. Possibilitat de llogar el pavelló municipal o el camp de futbol als joves 

a un preu assequible per tal que puguin fer esport. 
8 

81. Obrir una piscina municipal gratuïta per la gent que estigui 

empadronada a Castelló/Empuriabrava. 
4 



 
 

 
 

82. Il·luminar el tram que uneix Castelló amb Empuriabrava. (tram que va 

des de la glorieta del ButterflyPark fins a Puigmal) 
5 

83. Col·laborar amb els Espais Joves de Castelló i Empuriabrava per tal 

d'ampliar el catàleg d'activitats destinades als joves. (o oferir alguna 

mena d'ajuda per tal d’abaixar el seu cost) 

8 

84. Una piscina municipal. 4 

85. Asfaltar el carrer situat al sector Pení, 108 fins al Carmençó, 41. 

(aproximadament) 
2 

86. Il·luminació del C/ Ramón Bordas, de la Pl. de la Llana i Pl. de les 

Monges 
2 

87. Reformar les voreres existents al C/ Ramon Bordas. 13 

88. Ampliar l’skatepark Figueres. 5 

89. Ampliar l’skatepark Empuriabrava. 10 

90. Arranjar les voreres de la zona de Sant Mori. (costat Gran Reserva) 13 – 3 

91. Incrementar la vigilància per evitar atracaments i robatoris. 8 

92. Portar a terme accions contra els okupes. No pot ser que hi hagi més 

de cent cases ocupades. 
8 

93. Fer complir les ordenances municipals per mantenir una marina de 

qualitat. Per exemple, en el tema de les antenes parabòliques. 
8 

94. Arreglar i fer pujar els ponts. 2 



 
 

 
 

95. Acabar de fer voreres per tota la marina. 13 – 4 

96. Millorar la imatge dels rètols dels establiments que estan posats el 

centre històric i que són poc atractius. A més, no corresponen a 

l'entorn medieval. 

8 

97. Millorar el mobiliari dels establiments (terrasses) i que s’adeqüin a 

l’estil del centre històric. 
8 

98. Posar llums al camí de la Muga fins a la mar. 2 

99. Parc d'streetworkout com el d’Empuriabrava però al poble. 13 

100. Aprofitar amb més coses el parc infantil del poliesportiu. 13 

101. Arreglar el sistema de cablejat elèctric dels carrers: C/ dels Sants i C/ 

de la Muralla. 
6 

102. Ajuts a la rehabilitació de façanes de les cases dels carrers: C/ dels 

Sants i C/ de la Muralla. 
8 

 

103. Seria interessant que es fessin classes obligatòries de convivència i 

civisme, es repartissin tríptics a totes les cases i es reiterés la 

necessitat de respectar als veïns dels carrers. Aquests carrers petits 

i estrets del costat de la Muralla estan sempre plens de papers i 

restes de menjar que llancen nens i adults sense cap mirament. Així 

com prohibir jugar a la pilota, ja que la mainada causa desperfectes 

a les plantes de les finestres, portes d' entrada, finestres i persianes 

dels veïns, a més a més de la molèstia i soroll que genera. De fet, 

seria necessària l'aprovació d'una ordenança de convivència ja que 

cada dia es fa més urgent. 

 

8 

104. Reordenació del carrer i les voreres del C/ Muralla millorant la 

circulació i seguretat dels vianants. 
12 – 4 

105. Restaurar la muralla de la zona del Rec del Molí. Es troba molt 

deteriorada. Es podria ajudar i estimular amb alguna subvenció per 

restaurar-la. Fins i tot, es podria fer en diverses campanyes. 

6 



 
 

 
 

106. Instal·lar algun aparell per controlar la velocitat al C/Freser i Parc 

del Trabuc. 
12 

107. Arranjar i renovar la zona de la Muga i els Arcs. 12 – 6 

108. Tancar la pista de Castelló nou amb una tanca metàl·lica per evitar 

que entrin vehicles i gossos. 
10 

109. Posar llums al skatepark d’Empuriabrava. 10 

110. Ampliar l’skatepark d’Empuriabrava. 2 – 10 

111. Posar tanques a la pista del Puigmal. (al costat del bar Cubanito) 13 

 

112. Neteja setmanal a la zona del Puigmal (C/Puig Rom) i neteja dels 

camps i terrenys de la zona obligant als propietaris a portar un 

manteniment acurat, ja que es troben dins del casc urbà. 

 

3 – 2 

 

113. Arranjar i netejar les voreres de la carretera de la zona del Trabuc, 

ja que quan plou és impossible arribar-se als contenidors sense 

passar per la carretera a causa de la quantitat de bassals que es 

formen. 

 

13 – 4 

114. Construir un centre cívic per a gent gran i joves amb una zona de 

jardí. 
4 

115. Posar videovigilància a l'exterior de l'Escola Joana d'Empúries per 

evitar vandalisme i robatoris. 
2 

116. Arranjar totes les fonts d'aigua de l'Escola Joana d'Empúries. 3 

117. Arranjar els desaigües pluvials davant l'Escola Joana d'Empúries ja 

que sempre s'embossen. 
3 



 
 

 
 

118. Arreglar el terra entre l'Escola Joana d'Empúries i el CAP. 10 

 

119. Posar un porxo entre la sortida de l'Escola Joana d'Empúries i la 

tanca del carrer per la part que dona al CAP; d’aquesta manera els 

nens que van en autocar no es mullarien quan plou. 

 

10 

 

120. Millorar l’asfaltat dels carrers i les voreres i treure les senyals de 

trànsit que dificulten caminar a les persones d'edat avançada i que 

van amb una cadira de rodes. 

 

13 

121. Condicionament per a l'arribada de Gas Natural a tot el municipi. 6 

122. Habilitar zones d'esbarjo per a nens i adults al casc antic. (bancs, 

jardins, etc) 
13 

 

123. Reordenació dels C/ de Mar i Sant Jordi: al C/ de Mar l'existència de 

voreres, la circulació bidireccional i els aparcaments a un costat no 

són una solució gaire reeixida i s'hauria de reconsiderar urgentment. 

Al C/ de Mar, la vorera de la dreta en direcció poble-mar és urgent 

que es refaci ja que està molt malmesa. Al C/ Sant Jordi les voreres 

són inoperants per als vianants. 

 

2 

124. Instal·lar esquenes d’ase al C/ Sant Maurici per evitar que els cotxes 

vagin a velocitats altes per aquest tram. 
12 

125. Pintar de vermell el camí que va fins a la Muga: els vianants sovint 

hi circulen i van pel carril bici. 
4 

126. Construir un ScapeRoom. 6 

127. Millorar la il·luminació al carrer. 13 - 2 

128. Fonts d'aigua a tots els parcs del municipi. 13 



 
 

 
 

129. Condicionament, restauració i elevació del Pas de Griells 

d'Empuriabrava a la carretera del Càmping Laguna. 
3 

130. Peatonalització o creació d’un boulevard al C/ Muralla. 4 

131. Carril bici decent a l’Avinguda Joan Carles I i a l’Avinguda Marinada. 13 

132. Arranjament de voreres als carrers principals d’Empuriabrava i 

afegir-hi bancs més alts. Els bancs que hi ha són massa baixos. 
13 

133. Més entreteniment a les nits d’Empuriabrava. 8 

134. Més animació a la platja d’Empuriabrava. 8 

135. Senders per a bicicletes. 13 

136. Tenir els carrers i les places del municipi millor il·luminats. 13 – 3 

137. BessereÜbersetzung der Webseite von Castello in Deutsch! 

Millor traducció del lloc web de Castello a l'alemany! 
8 

 

138. Ankündigung von Veranstaltungen in 

mehrerenSprachenundZeitnah, damit die 

Einwohnersichdaraufeinstellenkönnen! 

Anunci d’esdeveniments en diversos idiomes i puntualment, per tal 

que els residents puguin preparar-se. 

 

8 

 

139. MehrTouristenpromotionfürCastellound Empuriabrava, nachmehr 

als 50 Jahreist Empuriabrava immernochnichtbekanntgenug so wie 

Florida! 

Més promoció turística per a Castelló i Empuriabrava, després de 

més de 50 anys, Empuriabrava encara no és tan coneguda com 

Florida! 

 

8 



 
 

 
 

140. WenigerHundeamStrandodermehrKontrollemitStrafe! 

Menys gossos a la platja o més control amb penalització! 
8 

 

141. KeineMüllabfuhr die MorgensmittonnenscherenFahrzeugenüber die 

neueschöneStrandpromenadefährtunddiesebeschädigt, besser die 

Lokale / Restaurants stellenihreMüllbehälteran die Straße, 

erspartFolgekosten! 

No hi ha recollida d'escombraries que condueixi tones de vehicles de 

cisalla al nou passeig marítim de la platja i la fa malbé, millor que els 

bars / restaurants posin les papereres al carrer, estalviant costos de 

seguiment. 

 

8 

 

142. Sicherung des MugadammsgegenHochwasser, Antragan die 

Generalität / WasserschutzbehördemitkeineoderwenigeKostenfür 

die Gemeindeverbunden. SollbruchstellezumNaturschutzgebiet, 

verhinderteineKatastrophe bei Hochwasser in Empuriabrava! 

Protecció del Mugadamm contra inundacions, aplicació a l’autoritat 

general de protecció de l’aigua amb pocs o cap cost per a la 

comunitat. Un punt de trencament a la reserva natural, impedeix una 

catàstrofe a les inundacions a Empuriabrava. 

 

2 – 5 

 

143. KeineParkplatzgebührenimSommer, dies istfür den 

Tourismuskonterproduktiv! 

No hi ha despeses d’aparcament a l’estiu, això és contraproduent 

per al turisme! 

 

8 

144. KeinStromausfall in Empuriabrava undauchCastello! 

Sense empentes a Empuriabrava i Castello! 
8 

145. Freies Internet für Empuriabrava!!! 

Internet gratuït per Empuriabrava !!! 
4 

 

146. MehrSicherheitfür die Bürger von Empuriabrava 

gegenRaubundEinbruch. 

Més seguretat per als ciutadans d’Empuriabrava contra robatoris i 

robatoris. 

 

8 

 

147. KeineDuldung der Hausbesetzer, dadurchwird der 

Ortnichtattraktiver. 

Sense tolerància per part dels okupes, això no fa que el lloc sigui 

més atractiu. 

 

8 



 
 

 
 

 

148. MehrAktivitätamStrand, wieBootsverleih, SurfenundAusbau der 

Segelschule. 

Més activitat a la platja, com ara lloguer de vaixells, surf i ampliació 

de l’escola de vela. 

 

8 

 

149. Bestrafung von faulenUmweltverschmutzter die ihrenMüllnicht in 

die Behältergebensondernvor die Behälterwerfen. 

AllediesePunktekostenwenigoderkeinGeldundbringenCastellound 

Empuriabrava vielGeldeinfürneueProjekte! 

GrundsätzlichistCastellomit Empuriabrava aufeinemgutenWeg, 

wirsindstolzauf Empuriabrava. 

 

Castigar els contaminants mandrosos que no posen les 

escombraries a les papereres, sinó que els llencen davant de les 

papereres. Tots aquests punts costen poc o res i aporten molts 

diners a Castello i Empuriabrava per als nous projectes. 

Bàsicament, Castello va pel bon camí amb Empuriabrava, estem 

orgullosos d’Empuriabrava. 

 

8 

150. Acabar el pas soterrat. (Zona Carretera Sant Pere Pescador - 

Aiguamolls Empordà) 
2 

151. Un Centre Educatiu Recreatiu per la gent gran a Empuriabrava amb 

serveis adequats per a que puguin passar-hi bones estones. 
4 

 

152. Instal·lar un "embarcador" municipal al final de la platja de la 

Rubina. Aquesta zona de fet ja és un embarcador gratuït però ara és 

freqüentat per motos d'aigua, kayaks, etc. "Embarcador" vol dir una 

zona preparada (accessos, serveis, etc) on les diferents modalitats 

d’activitat/esports nàutics hi podrien conviure amb algunes 

limitacions com ara: un màxim de CV, normes d’ús, etc. I tot això a 

disposició dels ciutadans de Castelló/Empuriabrava durant tot 

l’any. La instal·lació d'un embarcador regularitzaria aquesta zona i 

donaria un servei als ciutadans de Castelló/Empuriabrava com a 

municipi lligat al mon nàutic, sense la necessitat de dependre 

d’activitats empresarials per practicar esports nàutics o tenir accés 

al mar. 

 

5 

153. Remodelar cadascuna de les voreres del municipi que estan en mal 

estat causant entrebancs i caigudes als vianants. 
13 

154. Enllumenat a la carretera antiga d'Empuriabrava. 5 



 
 

 
 

155. Arranjar i il·luminar el camí natural de la Muga per a que la gent 

pugui fer esport de nit. 
2 

156. Posar aparca bicis davant de les escoles per a que els pares puguin 

portar els nens a l’escola amb bicicleta. 
2 

157. Col·locar un gimnàs per adults al Trabuc. 12 

 

158. Utilitzar un espai del Centre Emprèn per a convertir-lo en 

biblioteca, amb rotació de llibres entre la biblioteca de Castelló i la 

d'Empuriabrava, amb premsa i préstec bibliotecari i habilitar una 

sala d'estudi. 

 

8 

 

159. Carril bici i per a vianants que uneixi Empuriabrava amb el nucli, 

paral·lel a la carretera però separat pel costat Nord. Des de la 

parada d’autobusos del costat del Mercadona, fins a l’Institut 

passant per davant del papallonari. Aquest tall de carretera és 

utilitzat pels alumnes de l’Institut que hi van amb patinet i bicicleta i 

per adults que van caminant fins al CAP, amb molta inseguretat 

perquè no hi ha voral per passar. Aquest vial permetria un pas 

segur i respectuós amb el medi ambient. Facilitaria que els nostres 

joves vagin a l’escola amb bicicleta reduint el moviment de vehicles 

i sent, així, menys sedentaris. 

 

12 – 4 

160. Il·luminació de la carretera d’ Empuriabrava a Castelló. 5 

161. Adequar una pista de ciment del passeig d’Empuriabrava per jugar 

a hoquei-patins. Es pot jugar a futbol, bàsquet, handbol però no hi 

ha cap equipament esportiu on es pugui jugar a hoquei-patins. 

10 

162. Fer més places de pàrquing a l’Escola Ruiz Amado. 10 

163. Rehabilitar moltes voreres del poble. 13 

164. Posar bancs a la Plaça del Vi. 12 



 
 

 
 

165. Baixar els preus per obrir més negocis al poble. 8 

166. Auditoria a través de MIFAS de l’accessibilitat en tot el municipi per 

a persones amb mobilitat reduïda i establir prioritats per actuar el 

més aviat possible. 

8 

167. Construir un rocòdrom allà on sigui menys costós. 12 

168. Posar escombraries tancades perquè no voli la brossa. 3 

169. Substituir la il·luminació actual per una d’intel·ligent i LED. 2 – 4 

170. Fer un mercat de Nadal a Empuriabrava, quelcom emblemàtic, com 

el que fan al Nadal a Les Barcarès, França. 
8 

171. Posar una xarxa darrera de les pistes de futbol del passeig 

d'Empuriabrava. (no hi són a tots els costats) 
10 

172. Posar escales d'emergència al canal central d'Empuriabrava, per si 

algú cau a l'aigua que hi pugui sortir. 
5 

173. Posar una tirolina per adults amb més desnivell, al passeig de la 

platja. 
10 

174. Més seguretat: incrementar la presència de Policia Local o Mossos 

d’Esquadra. 
8 

175. Establir la recollida de residus porta a porta a tot el nucli urbà. 8 

176. Una biblioteca a Empuriabrava. 4 

177. Servei per a la gent que viu sola a Empuriabrava. (desplaçaments, 

ajudes bàsiques, voluntariats per fer companyia, serveis per portar-

los al metge o a comprar , controlar-los que estiguin bé, etc). 

8 



 
 

 
 

178. Fer més neteja de tot: carrers, Passeig de la Muga, okupes, etc. 3 – 8 

179. Cobrir les dues sortides de l'escola Joana d'Empúries (infantil i 

primària) fins la tanca del recinte. 
5 

180. Arranjament de les voreres de l'Av. de la Generalitat. (davant 

Restaurant El Racó de Castelló i el seu aparcament).  
2 

181. Arranjament del C/ Comtes d'Empúries. (eliminar voreres i arranjar 

l'asfalt) 
12 – 4 

182. Col·locació de mesures per limitar la velocitat dels vehicles al C/ 

Santa Clara. 
12 – 8  

183. Il·luminar i asfaltar el C/ Rec del Xalloc del Molí i Port Rodes fins 

arribar a la Rubina. 
4 

184. Col·locar una rotonda o un semàfor a la sortida del Càmping Resort 

Rubina on es creuen dos carrers principals i un carril bici. Hi ha 

hagut diversos accidents molt importants en aquest punt. 

12 

185. Condicionar les dutxes i els canviadors de la sala polivalent. 13 

186. Arreglar i asfaltar el C/ Puig de l'Era Mala. 10 

187. Implementar mesures de reducció de velocitat al C/ Puig de la 

Muga i un altre pas de vianants que permeti creuar el carrer. 
12 

188. Permetre que es pugui fer la instal·lació de fibra òptica al barri del 

Botxí. 
6 

189. Pressupost íntegre destinat a la seguretat del poble. 8 

190. Renovar la zona comercial d’Empuriabrava. (renovar imatge 

,modernitzar, decorar, fer-la més atractiva i de mes qualitat) 
8 



 
 

 
 

191. Preparar el Pont de la Muga que va al Càmping Laguna ja que 

sempre que plou es barra el pas. 
2 

192. Acabar de fer totes les voreres dels punts principals 

d’Empuriabrava de manera que els vianants no hagin d’anar per la 

carretera. (ex:  Av. de la Marinada, C/ Llobregat, C/ Garbí, etc...) 

13 

193. Arranjar el carril bici que va pel lateral dels Salins. 2 

194. Finalitzar el procés de canvi dels ponts i posar solució al soroll que 

s’emet cada vegada que es passa per sobre d’un dels nous. 
10 

 

195. Comprar banderes espanyoles per a posar-les als màstils 

municipals. Sembla que s’han perdut o fet mal bé amb la 

tramuntana. Els nostres veïns estrangers no s’ho poden creure. 

Només cal voluntat política. 

 

9 

 

196. Per una millor sostenibilitat i vida més saludable hi faria uns carrils 

bicis que arribessin a punts estratègics del municipi, amb uns 

pàrquings de bicicletes i bicicletes municipals. Faria pagar una 

quota anual d’uns 25 euros i que la durada del passeig no passés 

d’una hora seguida, per tal de donar rotació a les bicicletes. 

 

13 – 8 

 

197. Mettre des caméras de surveillancedansle centre ville. obliger les 

supermarchés a en mettresurleurparkings (beaucoup de vols et 

d'accrochages) Zonecommerces de San Mori et en face , participation 

des commercants , banques pourtoutcouvrir en caméras. 

Poseu càmeres de vigilància al centre de la ciutat. Obliga als 

supermercats a posar els seus aparcaments (molts vols i 

enfrontaments) zona comercial de San Mori i al contrari, 

participació de comerciants, bancs per cobrir tot amb càmeres. 

 

2 – 6 

198. Pacificar el preciós centre històric que tenim (basílica, rec del 

molí...) per fer-lo més atractiu al vianant. 
8 

 

199. Per seguretat de la mainada, evitar que es pugui aparcar i transitar 

amb cotxe a la zona verda del costat de la tirolina infantil del 

Passeig de les Oques. El seu cost és 0 . 

 

8 



 
 

 
 

 

200. Objectiu de fer de Castelló d'Empúries un poble sostenible, 

respectuós amb el medi ambient i amic de la infància. (pacificar els 

carrers, eixamplar voreres perquè els nens puguin transitar amb 

seguretat, disseny dels espais infantils i esportius pensant en l'ús 

de la mainada...). 

 

12 – 4  

201. Arreglar i eixamplar les voreres en general i, especialment, del C/ 

Toribi Duran. (fent el trànsit d'un sol sentit). 
13 

202. Millorar l'estat del pavelló i neteja de les instal·lacions esportives 

en general. 
3 

203. Una piscina municipal. Serviria, sobretot, de centre social pel 

jovent del poble i un lloc de reunió per la resta de la població els 

mesos més calorosos. 

4 

 

204. Controlar la velocitat del trànsit al C/ Santa Clara entre l'institut i la 

rotonda. Hi ha gran volum de trànsit i molta gent va molt ràpid 

provocant contaminació  i perill pels vianants. Crec que s'haurien de 

col·locar bastants esquenes d'ase per obligar a reduir clarament la 

velocitat dels cotxes, ja que el semàfor és poc eficaç (molta gent 

se'l salta) o buscar algun altre sistema. 

 

12 – 13 

205. Elevar els passos de vianants a la zona del C/ Panissars amb el 

C/Toribi Duran per tal de reduir la velocitat dels cotxes. Risc 

d’accidents. 

10 

206. Limitar la circulació de vehicles pel centre històric només als veïns. 8 

207. Fomentar l’ús de bicicletes per tal de reduir emissions. 8 

208. Invertir en la línia de mar perquè com s'ha vist, amb el temporal 

Glòria i altres llevantades, les platges com la de la Rubina queden 

molt malmeses. 

5 

209. Revisar el clavegueram i les xarxes de sanejament per facilitar 

l'evacuació de l'aigua i retirar aquelles canonades esteses amb 

fibrociment. 

4 

210. Inventariar equipaments i construccions on s'ha utilitzat l'amiant 

i/o afectats d'aluminosis i, si s'escau, preveure la seva demolició i 

retirada. 

8 



 
 

 
 

 

211. Revisar les vies ciclistes i habilitar camins per a vianants cap a les 

platges. Algunes estan molt malmeses. Amb el decurs del temps i la 

força del sol la senyalització horitzontal perd lluentor i no és prou 

clara la senyalització vigent. 

 

3 

 

212. Renovació de la senyalització vial horitzontal i vertical que 

impedeix l'estacionament i accés d'auto-caravanes de forma 

permanent a la platja de la Rubina,  ja que generen brutícia i no 

aporten res al municipi. 

 

10 

213. Organització d'un Festival Internacional de Música anual, en els 

àmbits del Blues i el LindyHop. (Swing) 
8 

214. Xarxa wifi pública a tot el municipi. 4 

215. WhatsApp municipal per expressar les deficiències que els 

ciutadans poden observar i notificar-ho de forma ràpida a la 

brigada municipal. 

8 – 2  

216. Il·luminació de la carretera vella que uneix Castelló i Empuriabrava. 5 

 

217. Ampliar les voreres als carrers de Castelló, principalment al C/ 

Santa Clara, així potser s'evitaria que els vehicles passessin a gran 

velocitat i tindríem una entrada bonica. Fixeu-vos en les entrades 

de moltes poblacions a França. 

 

13 – 12 

218. Fer un teatre, encara que sigui petit, però un teatre i no una sala. 4 

219. Il·luminació del camí des de la rotonda del ButterflyPark fins al 

creuament amb el C/ Marinada d'Empuriabrava. 
5 

220. Parc per gossos entre l’ skate-park i la bocana d'Empuriabrava. A 

l'estiu hi ha molta gent que no pot desplaçar-se fins a la Rubina. 
13 – 10 

221. Soterrar totes les línies de telèfon i de llum on es pugui. 6 



 
 

 
 

222. Fer voreres enrassades amb l'asfalt del carrer fent-les amples i 

accessibles, eliminant les barreres arquitectòniques. 
4 

223. Millorar la mitgera de la carretera C-260, eliminant els matolls. Es 

podria idear quelcom decoratiu per l'entrada d'Empuriabrava i de 

Castelló. 

2 – 10 

 

224. Habilitar un espai per fer un casal d'avis actiu, que els avis 

tinguessin: gimnàs, màquines, sala on ballar, piscina, petit 

restaurant, bar, sala de jocs, sala TV i fos dinamitzat per una o més 

persones que preparessin activitats i tallers durant tot el dia. Per 

fer que les persones gaudissin d'una vellesa activa i divertida. 

 

4 

 

225. Crear unes cooperatives que agrupessin gent aturada o joves 

sense feina amb la idea d'oferir serveis que poguessin ser 

comprats, és a dir, facilitar una infraestructura d'empresa amb 

serveis varis on es poguessin contractar aquests serveis per part de 

la gent del poble i de pobles veïns. Si es volgués donar vida al poble 

aquestes cooperatives també podrien dedicar-se a obrir petits 

negocis amb una ajuda inicial fins que aquests poguessin ser 

autònoms al cap d'un temps. 

 

8 

 

226. Canviar i/o afegir bancs per seure que tinguin una alçada adequada 

perquè les persones grans amb problemes articulars puguin 

utilitzar-los sense dificultats per asseure's-hi o aixecar-se. Els 

bancs existents potser són molt moderns però no han estat pensats 

per aquest tipus d'usuari. 

 

2 

227. Posar multes a les persones que no recullin els excrements de 

gossos. 
8 

 

228. Fer voreres accessibles al nucli i a Castelló Nou. Donada la poca 

amplada de molts vials es pot proposar fer calçada única. Amb 

aquesta solució es garanteix l’accessibilitat dels vianants. Amb les 

actuals voreres estretes, els fanals, els postes de telèfon, el 

mobiliari urbà, els semàfors i les senyalitzacions és impossible 

caminar per moltes voreres del municipi i el vianant acaba anant 

per la calçada. 

 

2 – 10 

 

229. Estudiar i executar carrils bici. Molts desplaçaments es poden fer a 

peu o en bici; això ajudarà a que les famílies no agafin tant el cotxe. 

Alhora estaríem fent de Castelló un poble amb menys emissions de 

CO2. 

13 



 
 

 
 

230. Endegar un servei d'identificació de femtes animals per tal de 

sancionar els seus amos incívics. 
8 

 

231. Reurbanitzar alguns carrers de Castelló Nou: soterrament de la 

línia de telefonia, subministrament de la fibra òptica, voreres 

accessibles, refer la xarxa d'aigua per donar prou cabal i pressió i 

refer la xarxa de sanejament amb separatives. (donant més 

diàmetre de canonades i evitar així que quan plou una mica "rebufi" 

als WC dels habitatges). 

 

2- 10 

232. Arranjar els ponts que hi ha entre els carrers: Llobregat i Fluvià i 

entre el Fluvià i Tordera. 
2 

233. Més il·luminació al C/Flamicel. (tram fins a BYBLOS) 10 

234. Fer les gestions pertinents per tal que hi hagi un bon servei de bus 

entre Castelló d'Empúries i Girona. 
8 

235. Instal·lar WC públics a diferents punts d’Empuriabrava. (Ex: La 

Muga) 
10 

236. Habilitar un pàrquing per a remolcs i que sigui segur. 10 

237. Més seguretat al Sector de la Muga. No hi ha control de velocitat, 

no es respecten les senyals de trànsit i durant la nit es produeixen 

aldarulls. 

8 

238. Construir una pista d'atletisme. 4 

 

239. Al Sector de la Muga B (darrera del gran edifici Miami Sílvia) no 

disposem d’enllumenat públic i això provoca sensació d’inseguretat 

a les nits. A aquesta problemàtica se li suma la ocupació 

d’habitatges il·legal. Reclamem més seguretat i resoldre el 

problema de la llum. 

 

2- 8 

240. Fer una piscina amb aigua salada que es pugui utilitzar tant a 

l’hivern com a l’estiu. Es va prometre i no s’ha fet. Un bon lloc, per 

exemple, seria al Parc del Trabuc. 

4 



 
 

 
 

241. Instal·lar llums solars en alguns trams del camí del costat de la 

Muga; hi han trams que fan por. 
10 – 12 

242. Fer un parc entre el Puigmal i el Mestral amb possible opció per a 

gossos. 
10 

 

243. Fer una passera de fusta per sobre el mur del pàrquing de la 

farinera d’ 1.20m. Es podria aparcar igualment a la part inferior fins 

la torre de mitja tensió; aquí es col·locaria un pas de vianants i una 

altra passera de fusta per sobre les herbes i una petita part volant 

per sobre rec. D’aquesta manera tindríem un recorregut peatonal 

per la part més bonica del poble sense haver d’estar patint 

contínuament quan ve un cotxe. La passera arribaria fins passat el 

pont de la torre del portal de la Gallarda i es faria un petit pont que 

connectes amb el carreró de la Casa Gran. S’oferiria un circuit tancat 

i definit als turistes que els faria entrar cap el nucli urbà des de la 

part posterior del poble. (si per pressupost no dona, fer-ho per 

trams). 

 

9 

 

244. Aturar les obres de la Plaça dels Comptes i fer un projecte 

d’auditori soterrat en aquesta plaça amb un accés per sota de la 

sala municipal i per la Plaça d’Antoni Agramunt eliminant el mercat 

vell i fent una entrada com cal per a un auditori amb proporcions 

dignes, deixant la sala municipal per altres usos ja que aquesta no 

té bones dimensions. 

 

9 – 4 

 

245. Posar pilones o jardineres que es puguin moure a 3m de 

l’escalinata de la basílica permeten la circulació de trànsit rodat, per 

fer la resta de la plaça peatonal i preveure la circulació d’accés al 

pàrquing per la part posterior. 

 

10 

 

246. Fer un petit tall amb la radial a les pedres de terra de la font de la 

Basílica , per quan vessa no deixin arribar l'aigua al carrer ni a la 

plaça. I ja posats instal·lar un sistema de electrovàlvula amb 

sensors de moviment que faci que s’engegui quan detecti que passa 

algú, així no llencem aigua potable innecessàriament tot el dia. 

 

2 

247. Millorar l’enllumenat del poble, hi ha molt poca llum. 2 



 
 

 
 

248. Canviar els llums trencats del pont vell i netejar les pintades que hi 

ha. En general donar més rellevància al pont. 
3 

249. Crear una zona de cal·listènia “Street workout” a la part baixa de la 

tirolina de Castelló d’Empúries. 
13 

250. Arreglar les zones de baix del Passeig de les Oques i fer-hi una 

zona de pícnic, que tingui un manteniment continuat. 
10 

251. Arranjament de diferents parcs infantils. Parc infantil situat al 

Temple: arranjar la zona, canvi d’arbres per uns que embrutin 

menys i facin més ombra, instal·lació d’una font i canviar els dos 

pals amb l’aixeta que hi ha enganxada, ampliar jocs infantils, com 

els que s’han instal·lat a l’Escola Ruiz Amado, arranjar joc infantil 

per persona amb minusvàlua amb un cinturó de seguretat que no hi 

ha sigut mai. Parc Infantil zona Asil Toribi Duran: realitzar 

manteniment i instal·lació de més jocs i una font d’aigua. Parc 

infantil zona Ruiz Amado: instal·lar més jocs, molta mainada es 

queda a berenar quan surt de l’escola. Parc infantil zona Joana 

Empúries: ampliar jocs. Crear zona infantil al centre del poble faria 

que hi hagués més gent i que hi hagués més vida al nucli antic (es 

podria aprofitar amb la remodelació del pati del Palau dels Comptes 

i fer servir la meitat per fer una plaça amb jocs infantils, bancs, una 

font, etc. 

13 

252. Treure les voreres (exageradament petites) del C/ Comptes 

d’Empúries i arreglar bé tot el carrer. 
4 

253. Remodelar la zona de vianants del C/ Muralla. 4 

 

254. Arranjaments  a l’Escola Ruiz Amado: arranjar pati per solucionar 

problemes d’ inundacions quan plou, obrir una porta al pàrquing de 

la notaria i fer l’accés per a pares per aquella zona, atès que a la 

zona del Pavelló hi ha manca d’aparcaments i es un caos a l’hora 

d’anar a portar o recollir mainada. Els busos podrien continuar allà 

mateix atès que són les monitores de transport les que obren i 

tanquen les portes d’accés. I, si es realitzés l’accés per la notaria es 

podria fer un parc infantil al costat de la llar d’infants. 

 

2 – 12 – 7 

255. Posar pilones a les voreres de la part Delta-Muga perquè la gent 

aparca a tot arreu inclús als jardins. 
6 



 
 

 
 

256. Treure les papereres de la part Delta-Muga o senyalitzar bé que les 

bosses d’escombraries van als contenidors. 
3 

 

257. Sortir des maisons et appartements les squatteurs qui volent l’eau, 

l'électricité, qui ne payentaucunimpôtcommunaux et autres et qui 

ne cotisent pas pourl'entretien de la marina et autres, de plus 

ilscommettent des délits ( vols, injures et divers.) 

Ilsprofitentpourtant de tous les avantages de la communautépayés 

par les résidents en règle !! 

 

Fora d’habitatges i apartaments que ocupen els serveis que roben 

aigua, electricitat, que no paguen impostos municipals i altres, que 

no contribueixen al manteniment del port esportiu i d’altres, a més 

cometen delictes (robatoris, insults i diversos.) Tot i així, aprofiten 

tots els avantatges de la comunitat que paguen els residents en 

bon estat !! 

 

8 

258. Fer un parc infantil a la zona de la basílica. (paller d’en Malino, 

plaça Joan Alsina...) 
13 

259. Fer un parc infantil a la Plaça Jaume I. 13 

260. Fer un parc infantil a la Plaça Catalunya. 13 

261. Fer un parc infantil al centre històric. 13 

262. Enllumenat des del tram del Parc de les Papallones fins a la 

gasolinera Repsol. 
5 

 

263. Bonjourjepensequ'ilfaudrait un passagepiétondans la 

ruellobregatpour aller d'unepasserelle à l'autre. 

 

Bon dia Pienso que se necesita un pasaje pietonal en la calle 

llobregat para pasear de una pasarela a l'otro. Esta muy peligroso 

de cruzar la calleandando. Los coches pasan muy rápido. 

 

2 

264. Instal·lar més cartelleres al municipi. (destinades a les entitats) 2 



 
 

 
 

265. Crear un carril bici que connecti Castelló amb els Aiguamolls i que 

estigui senyalitzat. 
5 

266. Crear un carril bici a l'Av. Marinada 4 – 13 

267. Adquisició del Mas del Trabuc. (i destinar-lo com a ateneu/alberg 

per les entitats del municipi) 
4 

268. Recuperar la plantada que hi ha a la cruïlla del Camí vell de Roses 

amb el camí del Vernar de Baix, davant l’antiga depuradora de 

basses. 

10 

 

269. Dotar tots els edificis municipals amb plaques fotovoltaiques de 

generació d’electricitat amb opció d’autoconscienciació per lluitar 

contra el canvi climàtic. (Encara que no es puguin fer tots en un sol 

any o en dos...) 

 

13 

270. Renaturalitzar la Plaça de les Palmeres plantant més arbres i 

creant un jardí públic. 
9 

271. Concurs d'idees per la renaturalització i inclusió de vegetació a la 

Plaça Delta Muga. 
8 

272. Plantar nous arbres al Carrer Marinada per substituir els que han 

estat talats. 
12 

273. Inventari web d'arquitectures originàries i singulars 

d'Empuriabrava com a primer pas de definició d'un patrimoni 

cultural local inherent. 

8 

 

274. Desenvolupar un projecte a mig termini de "Green Town" per 

Empuriabrava que inclogui la renaturalització d'espais públics i 

privats, una xarxa potent i pràctica de carril bici, inclusió d'energies 

renovables i la potenciació de la rehabilitació de les arquitectures 

originàries. (3) 

8 

275. Eliminar les bosses de plàstic del mercat setmanal 

d'Empuriabrava. 
8 

276. Prohibir la venta de palletes a les botigues perquè la gent prengui 

consciència i tendeixi a reduir al màxim el consum de plàstic. 
8 



 
 

 
 

277. Il·luminació del tram del camí vell que va des de Castelló 

d'Empúries al Trabuc. 
5 

278. Sistema de clavegueram al sector B del barri Sant Maurici 

d'Empuriabrava. 
4 

279. Més voreres. 13 – 14  

280. Parc amb zona d'aigua. 13 

281. Carril bici fins a les escoles/instituts. 12 

282. Centre Social. 4 

283. Proposta esportiva projecte vòlei platja.  8 – 12  

284. 400.000€ per activar i ajudar al comerç local. 8 

285. Comerç local perquè és el motor del poble. 8 

286. Eixamplar les voreres del C/Muralla. 4 

287. Arranjar les voreres del poble. 13 – 4 

288. Construir un pipi can. 13 

289. Recuperar la ràdio de Castelló com a emissora municipal. 8 – 12 



 
 

 
 

290. Portar a terme un Pla de Pacificació del trànsit al centre històric del 

poble. 
8 

291. Pista del Palau del Comtes sense cotxes i amb accés a tothom. 8 

292. Millorar l’enllumenat, els paviments i les voreres del poble. 13 – 4 

293. Pintar la façana exterior de l’institut de Castelló. 5 

294. Posar bombetes més potents al poble. 2 

295. Recuperar ‘El Centro’ com a teatre i donar-li altres usos. 4 

296. Canviar els plataners de l’Av. República Catalana i Marinada per 

altres arbres que no perdin fulla. 
12 

297. Arranjar les voreres del C/Muralla. 13 

298. Ampliar el consultori del metge i crear una nova línia de 

metge/infermera a Empuriabrava perquè la gent que vivim aquí no 

ens veiem obligats a desplaçar-nos ni a dependre de ningú. 

13 – 5 

299. Arranjar el C/Aeroclub Biblos per poder entrar i sortir de casa cada 

vegada que plou. 
2 

300. Instal·lar més carregadors elèctrics. 13 – 2 

301. Arranjar les voreres de l’Av. República Catalana. 13 

302. Arranjament i adaptació de voreres als carrers: Figueres, Pau 

Casals, Cadaqués, Toribi Duran Passatge, Muralla, Portal de la 

Mercè, Panissars,Santa Clara, Monturiol, Calabró. 

13 



 
 

 
 

303. Instal·lar càmeres de vigilància als carrers. 2 – 4 

 

304. Habilitar un recinte amb gronxadors, barbacoes, taules i bancs de 

fusta per a que la gent del poble tingui un lloc on anar i gaudir d’un 

dia de camp amb la família i els amics sense haver de desplaçar-se 

a altres indrets o municipis. 

 

10 

305. Fibra òptica a tot el municipi. 6 

306. Construir un pont des d’Alberes fins el C/ Pení. 4 

 

307. Prohibir la circulació de cotxes al Pati Palau dels Comtes i 

transformar el lloc en un espai agradable i exclusivament per a 

vianants. Es podria aprofitar l’espai per a fer ball, visites, posar-hi 

un museu, etc. 

 

8 

308. Col·locar una barana de fusta al Rec del Molí per fer visites i 

passejar-hi sense perill. 
12 

309. Convertir el Pati Palau dels Comtes en un espai peatonal i 

enjardinat donant-li un valor afegit: zona de patrimoni històric i 

cultural del municipi. 

9 

310. Més seguretat. 8 

311. Lleis més severes pels okupes. 8 – 5 

312. Instal·lar fibra òptica al C/Pau Guanter. 6 

313. Tornar a col·locar els bancs a l’antic dispensari de Castelló 

d’Empúries. 
2 

 

314. Realitzar la inversió necessària juntament mb alguna empresa 

subministradora de fibra òptica per a que tot el poble pugui rebre el 

6 



 
 

 
 

servei; actualment tenim molt problemes amb les connexions. 

(zona Temple, Botxí, Carretera Fonda, Baldomer Pastells). 

 

315. Projecte de ‘Patis Oberts’ per ampliar l’ús dels centres educatius 

més enllà de l’activitat i l’horari escolar afavorint la convivència en 

els espais públics. 

8 

316. Piscina municipal. 4 

317. Col·locar bancs a la Plaça dels Homes. 2 

318. Que facin més tallers a l’Espai Jove. 8 

319. Instal·lar més fanals o millorar l’enllumenat del camí natural de 

Castelló d’Empúries. 
2 

320. Oficina policial les 24 hores del dia al casc antic. Ens sentim 

abandonats. 
8 

321. Rehabilitació de la ‘Sala Municipal’. 2 

322. Climatització de la ‘Sala Municipal’. 2 

323. Treure les llums de Nadal de la Basílica. 8 

324. Que els dissabtes obrin totes les botigues. 8 

325. Que la gent del poble vagin a les botigues del poble a comprar. 8 

326. Posar un bar de shisha. 8 



 
 

 
 

327. Que tot el centre històric sigui per a vianants. 12 

328. Portar a terme el manteniment de la senyalització dels espais 

històrics; alguns d’ells estan en deplorable deixadesa. 
3 

329. Instal·lar una oficina de turisme al Passeig Marítim 

d’Empuriabrava, a la zona de l’antiga discoteca Passarel·la. 
9 

330. Construir 2-3 graons al final del Passeig d’Empuriabrava i ho 

haver-se d’enfilar per les roques. 
5 

331. Tallers d’artistes per donar ambient al comerç. 8 

332. Instal·lar papereres davant la Farinera i al Barri del Botxí i Temple. 2 

333. Restaurar la Basílica de Santa Maria. 5 

334. Plantar arbres per fer ombra a diferents espais del municipi. 12 

335. Desviar els camions i el transport de gran tonatge des de la zona 

industrial (Esclat) a darrera de la zona industrial. (Camí de Sant 

Pere) 

8 

336. Ampliació de les zones verdes i d’esbarjo del municipi. (zona antic 

zoo, zona del darrera de Castell Nou...) 
6 – 2 

337. Canviar l’arbre de la Plaça del Botxí, ja que afecta les parets del 

voltant. 
10 

338. Davant l'immoble Port Mistral: bandes reductores de velocitat. 12 

339. Més enllumenat públic a la zona del Port Mistral. 2 



 
 

 
 

340. Zona Port Mistral: els espais dels contenidors estan mal situats i 

no són prou nombrosos, sovint ens veiem obligats a trepitjar la 

brutícia que hi ha o a terra. 

8 

341. Distribució de bosses per a excrements de gossos. 8 

342. Lavabos públics oberts. 10 

343. Fer un gimnàs municipal. 13 

344. Més bancs. 13 

345. Càmping amb aigua i drenatge “FlotBleu”. 6 
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