
PROPOSTES VÀLIDES 
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Període de presentació de propostes: del 29 de març al 29 d’abril 

Propostes rebudes via telemàtica: 379 

Propostes rebudes a través de les bústies físiques: 95 

Propostes recollides al mercat de Castelló i Empuriabrava: 18 

Total de propostes rebudes: 492 

 

 

 

A continuació es presenten quines han estat les propostes vàlides (83) i aquelles 

accions desestimades (409), juntament amb el motiu pel qual s’han descartat. Així 

mateix, la Comissió Tècnica també ha reformulat algunes propostes per tal que no 

fossin descartades i poder-les incloure com a vàlides.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 PROPOSTES VÀLIDES  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

1. Adaptar les voreres del municipi per tal que siguin accessibles. 

 

 

2. Crear dues zones de pipi-cans, una a Castelló i una altra a Empuriabrava. 

 

 

3. Instal·lació d’un Pump Track al municipi. 

 

 

4. Repoblar, plantar arbres en els camins i corriols per tal de reforestar i equilibrar l'ecosistema i lluitar 

contra l'escalfament climàtic. 

 

5. Pintar l’exterior de l'edifici de Serveis d'Empuriabrava (policia). 

 

 

6. Pintar i posar jardineres als ponts dels canals d'Empuriabrava. 

 

7.  Millorar la seguretat del carrer Santa Clara, des de la rotonda de Can Francesc fins a l’institut, amb 

passos de vianants elevats. 

8.  Instal·lar passos de vianants elevats al carrer Roure – Pla de Roses. 

 

9. Fer respectar l'aparcament i la circulació al poble, mitjançant senyals verticals, remarcant la limitació 

de velocitat, principalment al rec del molí. 

 

10. Habilitació d’una pista de pàdel al municipi. 



 
 

 
 

11. Realitzar un tram de carril bici al municipi. 

12. Habilitació d’una pista de padbol al municipi. 

 

13. Col·locació d’una barana de fusta des de la Farinera fins al pont de la Mercè per evitar que algú caigui 

al Rec del Moli. 

 

 

14. Arreglar l’skatepark de Castelló. 

 

 

15. Habilitar una àrea infantil a l'entrada del camp de futbol d'Empuriabrava . (en el terreny del costat de 

la Llar d’infants) 

 

  

16. Rehabilitació del Centro. (fase inicial) 

 

  

17. Habilitar un espai lúdic infantil al centre històric. 

 

 

18. Millorar el parc infantil de davant de l'Escola Ruiz Amado. 

 

 

19. Instal·lar il·luminació des de la rotonda de Can Francesc a la rotonda de Can Casademont. 

 

 

20. Habilitació d’una zona d’exercici a l’aire lliure Street Workout. 

 

 

21. Aplanar el terra  del camp de futbol existent al Botxí. 

 

 

22. Asfaltar o millorar el camí que surt de l'asil/residència Toribi Duran, passant pel passallís i fins la 

rotonda de Fortià.  

 

 

23. Creació d'una pista per fer les classes d'educació per la mobilitat segura. Tipus circuit o pintat al terra 

en un espai pacificat del trànsit.  

 

 



 
 

 
 

 

24. Renovar voreres i asfaltar el tram entre el carrer Monturiol fins a l’encreuament del carrer del Mar. 

 

 

25. Instal·lació de tres webcams per promocionar en directe el municipi. 

 

 

26. Instal·lar una coberta en una pista esportiva municipal. 

 

 

27. Més aparcament a la zona d'autocaravanes, al costat de l'aeroport. 

 

 

28. Habilitar punts de reciclatge per a càpsules de cafè. 

 

 

 

29. Més bancs per seure en més punts a Empuriabrava. 

 

 

30. Pintar el pont soterrat de Castelló Nou. 

 

 

31. Pintar i renovar la Plaça del Botxí. (seria bo que el veïnat pogués participar en les propostes de 

renovació i votar quina proposta seria la més adequada) 

 

 

32. Habilitar més punts wifi gratuïts al municipi. 

 

 

33. Instal·lar tobogans gegants al terreny que hi ha al costat de la llar d'infants. La boca del tobogan 

estaria al passeig de les oques i la sortida al terreny que hi ha al costat de la llar d'infants i al costat de 

l'aparcament. 

 

 

34. Millorar el parc infantil de davant del col·legi Ruiz Amado i del pavelló municipal. Augmentar la zona 

de jocs infantil amb més varietat, i on els nens de diferents edats hi puguin tenir opció a jugar. 

 

 

35. Parc infantil medieval entre el paller d'en Melino i la basílica (just davant de la zona on aparquen els 

cotxes) adequat a l’entorn.  

 

 

36. Creació d'un espai lúdic caní. L'espai de socialització canina té un cost simbòlic a molts municipis i en el 

nostre encara no. 

 



 
 

 
 

 

37. Compra i instal·lació de diverses taules Teqball al passeig marítim o a la pista del camp de futbol del 

centre històric; o als dos llocs. 

 

 

38. Finalitzar les obres de la Sala Polivalent. És un espai molt gran que aniria bé que s’acabés, i més donat 

el context de pandèmia i la necessitat de tenir equipaments amb espai. 

 

 

39. Arranjar i anivellar la parcel·la de davant el Casal Cívic d'Empuriabrava.  (ara anomenat Espai Alberes) 

 

 

40. Reemplaçar els arbres que s’han assecat per la falta de reg davant l’edifici del carrer Puig Rom nº 19-

21. 

 

 

41. Treballar per obrir nous senders de competència municipal i crear noves rutes intercomunicades (o no) 

entre elles. Aquests nous camins hauran de ser habilitats per fer-se tant amb bicicleta de muntanya 

(no cal asfaltar) com a peu, i s'hauran de mantenir un cop creats. Molts dels camins ja estan oberts, 

però manca el manteniment, d’altres s’haurien d’obrir. La idea és donar valor als camins locals del 

municipi, crear un mapa amb tots ells, marcar-los amb una insígnia pròpia, comunicar-hi punts 

d’interès i zones de pícnic. En definitiva, aprofitar els recursos que tenim al municipi per potenciar un 

turisme cada vegada més interessat en aquest tipus d’activitats rurals. D’exemples de camins n’hi ha 

molts, els que van cap a can Comes, els que van cap a Sant Joan del Erms des del Rec del Molí, els que 

van direcció Vilanova (es podrien mantenir alguns trams que es fan servir per a la Mugada), els que 

van cap a Pedret i Marçà... 

 

 

42. Asfaltar de nou els carrers del municipi que més ho necessitin.  

 

 

43. Ampliar i/o renovar els parcs infantils del municipi. 

 

 

44. Renovar les voreres del carrer Pau Casals i fer-les més amples i segures, sobretot el tram de davant 

l'escola. 

 

 

45. Millorar i renovar la deixalleria d'Empuriabrava. 

 

 

46. Instal·lar una zona o parc infantil multiaventura a Empuriabrava. 

 

47. Construir o adaptar un carril bici del carrer Santa Clara fins al Trabuc, ja que en aquest tram hi ha 

conductors que van força de pressa i d'aquesta manera es garantiria la seguretat de les persones que 

es desplacen amb bicicleta, patinet i altres. 



 
 

 
 

 

48. Crear una zona verda al pati de primària de l'escola Joana d'Empúries, instal·lant una pèrgola 

permanent per fer ombra, 2 fonts d'aigua per beure, 4 papereres i adequar els serveis de WC del pati. 

 

 

49. Retolar (senyalització) els noms dels canals als ponts de vianants. 

 

 

50. Arreglar les voreres de l'avinguda principal (av. de la República), ja que està plena de forats i es veu 

molt descuidada. És la més transitada, s'estan arreglant les avingudes paral·leles i a la principal mai 

es fa res. 

 

 

51. Implantar mesures per a reduir la velocitat del trànsit en el sector Pla de Roses: passen i estacionen 

camions grans, hi ha un camí escolar que resulta perillós, els vehicles circulen a gran velocitat...  

 

  

52. Aplicar mesures de reducció velocitat dels vehicles al camí escolar de l’escola del Bruel (Pla de Roses). 

 

 

53. Habilitar un parc infantil a la plaça Jaume I . És una plaça que està molt deixada i no es veu moviment. 

 

 

54. Fer la vorera del carrer Cadaqués, entre el carrer Figueres i Panissars. 

 

 

55. Habilitar un local a Empuriabrava per fer-hi activitats de ball, gimnàstica... (ara anem a la platja però si 

plou ja no hi podem anar. Abans teníem l’envelat però ara ja no hi és). 

 

 

56. Instal·lar una tirolina al parc del Trabuc. 

 

 

57. Fer un tancament perimetral amb una tanca de la zona de joc (pista de bàsquet/fútbol) de Castelló 

Nou. 

 

 

58. Habilitar més aparcaments per a bicicletes a les zones escolars. 

 

 

59. Habilitar un parc exterior amb tobogans gegants a la zona del Trabuc. 

 

 

60. Habilitar un parc infantil totalment inclusiu. 

 

 



 
 

 
 

 

61. Establir i senyalitzar una xarxa de camins escolars segurs. 

 

 

62. Habilitar un parc infantil al centre del  poble: al costat de la catedral, Plaça Joan Alsina, Plaça de la 

Moneda... 

 

 

63. Renovar l'avinguda de la Generalitat. 

 

 

64. Adquisició de nous elements d'il·luminació de Nadal. 

 

 

65. Adequar un espai social i cívic a la zona del Delta Muga. 

 

 

66. Col·locar un pas de vianants elevat a l’encreuament del carrer muralla amb el carrer Climent. 

 

 

67. Il·luminar els passos de vianants (senyalització lluminosa a terra). 

 

 

68. Dotar els semàfors del municipi de senyals acústics. 

 

 

69. Millorar el pati del IE El Bruel: posar una font d’aigua, una taula de ping-pong, jocs en la zona del camp 

de futbol... 

 

 

70. Pavimentar el carreró de la zona del Botxí (Puig de l'Era Mala - Sant Llàtzer). 

 

 

71. Arreglar el carrer Comptes d'Empúries. 

 

 

72. Adquirir un equip de llum (leds) transportable i adaptable als diferents espais i possibles escenaris de 

la Comtal Vila. Així no caldrà llogar la il·luminació. 

 

 

73. Habilitar més zones d’aparcament tant per als veïns i veïnes com per les persones que visiten el nucli 

antic. 

 

 

74. Habilitar una sala insonoritzada per practicar diferents activitats musicals. (buc d’assaig) 

 



 
 

 
 

 

75. Instal·lar més fonts d’aigua al centre del poble. 

 

 

76. Col·locar més bancs al centre del poble. 

 

 

77. Eixamplar les voreres del carrer Muralla (on es troben les jardineres) des del carrer Climent fins Antoni 

Agramunt per evitar els estacionaments dels vehicles. 

 

 

78. Instal·lar més papereres i que tinguin tapa per tal que el vent no pugui moure-les ni emportar-se el 

que hi ha dins.   

 

79. Fer un cobert davant de l'escola Joana d'Empúries, allà on els nens esperen per pujar al bus (davant de 

la porta d'entrada), perquè en els dies de pluja no es mullin, tal com ha fet el municipi de Fortià. 

 

 

80. Habilitar un parc de barres a Alberes. 

 

 

81. Col·locar xarxes de ferro a les cistelles de bàsquet de la platja perquè les de tela sempre les 

arranquen. 

 

 

82. Posar llum al rellotge de sol del Passeig Marítim/Rotonda de l'Av. Pompeu Fabra. 

 

 

83. Acabar de tancar el claustre de l'Ajuntament, acabant els arcs que falten. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

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 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

MOTIU PEL QUAL ES DESESTIMA 

1. Senyals de trànsit que indiquin la ruta que cal fer en cotxe i a peu per arribar i 

trobar el centre històric i l’oficina d’informació. 
2 

 

2. Càmeres de seguretat al centre històric. 

 

2 

3. Creació d'un pas per als vianants al costat del carril bici. Els ciclistes no van 

amb comte quan hi han persones caminant. 
10 

4. Contenidors de caca per a gossos amb dispensadors de bosses de caca, al 

llarg del riu muga / parc trabuc i altres zones populars per passejar per a 

gossos. 

10 

5. Dispensador de gratis bolsas compostables para perro, y basuras a cami 

natural de muga. 

 

10 

6. Pumptrack !!! 

 

7 

7. Per NO arrencar els arbres plataners d´Empuriabrava destinar part del 

pressupost a una auditoria o estudi que valori si es poden salvar els 

esmentats arbres. Es una política més eco mantenir els arbres (alguns amb 

decenes d´anys) que arrencar i plantar uns altres de nous. 

 

8 

8. Al passeig d´Empuriabrava hi han bancs de pedra blanca mirant a la platja. 

Però a la part del passeig que mira a muntanya, a on posen el mercadillo 

els dissabtes, no hi ha cap banc. Per que no?. Suggereixo en posin aquest 

mobiliari urbà. 

 

10 

 

9.     Només hi han 2 endolls per carregar cotxes elèctric a Empuriabrava, davant 

el hiper Montserrat que dona al mar. S´ha de potenciar aquesta politica 

verda no només per part dels fabricats de cotxes. Mínim dos punts més 

seria interessant. Per exemple davant del Xon´s o Spar, o davant del CAP, 

Oficina de turisme i a prop del HIiper Montserrat de més amunt. És un lloc 

ideal amb espai. Gràcies. 

 

2 

 PROPOSTES DESESTIMADES  



 
 

 
 

 

10.  Soc esportista i al llarg de tot el passeig de La Muga desde el mar fins al 

pont de fusta no hi cap font. Se que és una zona amb competències entre 

Generalitat, Mopu... però a la part de la calçada paral·lela en un plà inferior 

a l´ esmentat passeig es podria posar alguna font. 

 

10 

11. Per política eco suggereixo que les teulades planes dels edificis públics de 

Castelló i Empuriabrava (per exemple, la policia local, etc) siguin verdes, 

amb vegetació idònia adaptada. Molt habitual a l´estranger o ciutats com 

Tòquio, zones denses, contaminades o àrides. 

10 

12. Cal urgentment una piscina al municipi. A banda del tema nautic, el jovent 

del poble i altres grups tindrien un centre per poder-se reunir una bona 

part de l'any. En altres poblacions, és evident que un equipament d'aquest 

tipus esdevè un centre social. 

4 

 

13. Es podría construir un "pump track" al passeig d'empuriabrava, al costat de 

l'skatepark. Es una pista per bicicletes per totes les edats. A l'Escala n'hi ha 

un i té molt d'exit, inclús hi ha gent de fora lacomarca que hi va 

expressament.  

7 

 

14. Arranjament de les voreres de castelló nou (zona del restaurant neptú) on hi 

ha les moreres. Ha arribat al punt que les arrels aixequen la vorera. 

 

3 

 

15. Millorar el club de rem al costat dels salins, de forma que es puguin fer 

cursets. 

 

2 

 

16. Posar una altre zona pels gossos en la platja gran d empuriabrava. 

 

10 

17. Piscina. 4 

18. Penso que l'Ajuntament hauria de començar a plantejar-s'hi la limitació total 

al trànsit de vehicles en tot el nucli antic, tal com es fa per exemple al barri 

vell de Girona. Potser amb un sistema de pilones als carrers estratègis, i 

uns carnets per als veïns i per al personal transportista 

(càrrega/descàrrega) i prou, per impedir el accés a altres vehicles de fora 

que la única cosa que fan és molestar, soroll, contaminar, ocupar la via 

pública aparcant de qualsevol manera inclús invaint güals particulars 

moltes vegades, etc. Penso que d'aquesta manera tot el nucli antic 

guanyaria en espai, mobilitat, silenci, neteja i qualitat de vida per als veïns 

que i visquem tot l'any. 

12 

19. Arreglar les voreres del Centre Històric. 7 



 
 

 
 

20. Fer voreres i envornals a la zona dels Byblos i tallar la meitat dels arbres 

plataners, per evitar inundacions a la tardor. 
2 

21. Realitzar una avinguda peatonal amb carril bici i la carretera esfaltada al 

camí vell de Roses. Adjunto mapa de la zona indicada 
5 

22. Gimnàs Municipal amb piscina. 4 

23. Estesa de xarxa de fibra al barri de Castelló Nou. 2-6 

24. Millora de les voreres, no accessibles, del municipi (nucli antic, Castelló 

Nou,...). 
7 

25. Ordenació i execució de l'entrada de Castelló Nou (per MercaJardí). 

Actualment és un espai degradat i deixat: existència d'una "mota" que fa de 

barrera pels vianants, sense cap manteniment ni millora... amb pals de 

fusta de telèfon que no donen servei i que estan en desús, asfaltat del vial 

només en alguns trams... 

9 

26. Habilitar zones per defecacions gossos, degut al mal aspecte en que es 

troben els carrers i zones verdes del nostre municipi.   
7 

27. Iluminar la zona passeig del camí de la muga que va desde passeig oques 

fins rotonda pont de Sant Pere. 
2 

28. Dotar de fibra òptica als barris on encara no hi arriba : Sant Francesc....... 6 

29. Una protectora d'animals i plantes municipal que no tingui vincles amb 

protectores que no siguin coherents, clares i transparents en la seva forma 

d'actuar. Una protectora municipal que realment protegeixi els peluts. 

2 

30. Pista de pàdel. 7 

31. Tallar la circulació de vehicles de motor al Centre Històric (només permès a 

vehicles essencials). 
8 



 
 

 
 

32. Com a mancança pendent de resoldre desde fa molt de temps i com a tema 

prioritari crec que s’hauria de reforçar el cos policial per ajudar a erradicar 

la delincuéncia que vivim al nostre municipi. Podem tenir un poble molt 

maco pero volem un poble segur. 

8 

33. Reducir las perturbaciones electricas y los cables subterráneos. 8-6 

34. Inici plaça de les Palmeres a Empuriabrava 2 

35. Ampliar el Skatepark Empuriabrava. 10 

36. Pump Track a Empuriabrava. 7 

37. Fer voreres al carrer Muralla. 7 

38. 2 bancs individuals a la plaça dels homes. 2 

39. Dos bancs d’una plaça a la Plaça dels homes. 2 

40. Acondicionar la sala d’El Centro per fer-hi teatre. 7 

41. Arreglar el carrer Muralla fent voreres. 7 

 

42. Arreglar el cafè i la Sala del Centro  
7 

43. Fer voreres al carrer Muralla per passar-hi amb seguretat. 7 

 

44. 2 bancs individuals a la plaça dels homes. 

 

2 



 
 

 
 

45. Arreglar l’escenari i sala d’El Centro. 7 

46. Arreglar el carrer Muralla. 7 

47. Bancs individuals a la plaça dels Homes. 2 

48. Pump-track a lado del parque skateboard de Empuriabrava. 7 

49. Un pump track!. 7 

50. Pump track empuriabrava. 7 

51. Pumptrack in Empuriabrava. 7 

52. Circuit de pump track. 7 

53. Creacio espai ludic,esportiu per als nens del poble al costat llar infants. 7 

54. Circuit de Pump Track 7 

55. Espai Ludic/recreatiu/esportiu per als nens del poble al costat llar de 

infants. 
7 

56. Fer lavabos públics a l'aparcament de la llar d'infants i a l'aparcament del 

pavelló dels que es netegen automàticament i per entrar s'ha de pagar per 

evitar bretolades. 

10 

57. Pista de pàdel. 7 



 
 

 
 

58. Pista de pàdel. 7 

59. Pista de pàdel. 7 

60. Actualitzar els cartells informatius dels monuments històrics( des del 

passeig de les oques al centre històric) perquè es puguin llegir i crear una 

ruta amb QR que estigués als cartells per poder visitar els diferents 

monuments 

2 

61. Fer les voreres, millorar la il.luminació, enjardinar i posar bancs al carrer 

Muralla. És un carrer molt transitat i no té les voreres que es mereix al 

carrer. 

7 

62. Al terreny del costat de la llar d'infants arreglar-ho i que sigui una zona de 

multiesport oberta, on es pugui accedir sempre. Amb bancs, ajardinament. 
7 

63. Fer la piscina municipal. 4 

 

64. Treure les barreres arquitectòniques del passos de zebre, adaptant-los  
2 

65. Potenciar la plantació d'arbres autòctons. 2 

66. Equipament d' un gimnàs amb piscina coberta a Empuriabrava. 4 

67. El carril bici que va de la platja de la Rubina vorajant el riu salins fins el 

carrer Aeroclub Biblos, l’esfalt està rebentat i el tram que va de direcció 

aiguamolls seguint recte per anar al carrer Aeroclub Biblos no està esfaltat 

i hi han forats tan grans que s’ha d’ocupar la carretera per poder passar. 

S’hi posa terra però dura un très i no rès perquè hi aparquen tots els cotxes 

i furgos per llençar les escombreries. Penso que si tot aquest tram estigués 

en condicions, hi circulariem en lloc d’anar per el centre per atrevessar 

Empuriabrava. Moltes gràcies.  

2-3 

68. Construcció d'un pumptrack (circuit per fer amb patinet, skate, bicicleta, 

patins...) 
7 

69. Lavabo públic en funcionament a la zona de la Muga per tenir l'entorn de la 

platja i marges de la Muga nets i en condicions higièniques evitant que la 

gent hagi de fer les seves necessitats fisiològiques a la via pública, i 

preservar l'entorn donant la imatge que mereix Empuriabrava i Castelló. 

2-10 



 
 

 
 

Tenint en compte que és zona de mercat i és molt necessari, especialment 

els dissabtes i a l'estiu. Posar en funcionament tots els lavabos del passeig. 

70. Potenciar el Trabuc com espai de dinamització esportiva i de lleure dotant 

aquesta zona de serveis que ho facilitin, papereres, fonts i sanitaris. 
2 

71. Millorar la xarxa de carril bici a Empuriabrava I Castelló. 7 

72. Posar papereres al camí de la Muga i al Trabuc per facilitar que la gent 

reculli els excrements de les seves mascotes o altres deixalles. 
10-3 

73. Posar agents cívics que procurin per l'acompliment del comportament cívic 

de les persones i tinguin potestat per sancionar les faltes de civisme com 

embrutar o malmetre la via pública. 

8 

74. Estendre la xarxa de fibra de telefonia fins a les zones municipals on encara 

no disposen d’ella o fins on permeti el presupost assignat. 
2-6 

75. Actividades al aire libre y de varios deportes muy importante para fomentar 

el deporte en todos su disciplinas. 
8 

 

76. Millorar les aceres de Castelló, no tinguin forats ni pals d'electricitat pel mig. 

Es impossible acompanyar una persona depenent o amb mobilitat reduïda 

sense passar per la carretera. 

 

7 

 

77. La coloració del espigons de l'entrada de la bocana d'Empuriabrava resaltaria 

molt, aquesta gran Urbanització. 

 

5 

78. Pistes de Pàdel (mínim 2 o 4) 7 

79. Street Work Out Àrees 7 

80. Acabar de connectar el carril bici a Empuriabrava. 7 



 
 

 
 

81. Carrer Cadaques, fer direcció única, i fer voreres amplies. 8-7 

82. Un pumptrack en Empuriabrava 7 

83. Un pumptrack en Empuriabrava 7 

84. Un pumptrack en Empuriabrava. 7 

85. Un pumptrack en Empuriabrava 7 

86. Pump truck empuriabrava 7 

87. Ampliacio del skate park amb un Pump track a empuriabrava!. 7 

88. Adequar les voreres per tal que siguin transitables pels vianants i 

especialment per les persones amb mobilitat reduida, cadira de rodes, 

cotxet. 

7 

89. Posar més carrils bici. 7 

90. Supressió de barreres arquitectòniques al casc antic 7 

91. Crec que es molt necesaria una piscina.es un Lloc de trobada per els nens i per 

adolescentes .es una pena que no en tinguem al municipi...es podría ajuntar 

el pressupost d anys i Fer Ho realitat...reivindicar per tothom... 

4 

92. Enllumenat vial de rotonda entrada fins rotonda cal Francés.. 7 

93. Incrementar la vigilancia y seguridad en las calles, instalar cámaras en 

Empuriabrava y Castello, para monitorear la delincuencia cada vez más 

presente. Contrate más personal para supervisar todo el año pero 

especialmente durante el verano cuando aumentan los robos y robos. 

2 - cámaras 

8 - personal 

6 - señalización galerías 



 
 

 
 

Incrementar la señalización y la prohibición del paso de bicicletas y patinetes 

en las galerías de la calle Sant Mori, para evitar que los clientes sean 

atropellados en la salida de las tiendas. 

94. Instalar disuasores de velocidad para frenar los vehículos que pasan por la 

calle Marinada, especialmente en verano, ¡que coches y motos hacen 

carreras de velocidad! volviéndose muy peligroso para los peatones. 

2 

95. Incrementar la vigilancia y seguridad en las calles, instalar cámaras en 

Empuriabrava y Castello, para monitorear la delincuencia cada vez más 

presente. Contrate más personal para supervisar todo el año pero 

especialmente durante el verano cuando aumentan los robos y robos. 

Incrementar la señalización y la prohibición del paso de bicicletas y patinetes 

en las galerías de la calle Sant Mori, para evitar que los clientes sean 

atropellados en la salida de las tiendas.. 

2-8-6 

96. Instalar disuasores de velocidad para frenar los vehículos que pasan por la 

calle Marinada, especialmente en verano, ¡que coches y motos hacen 

carreras de velocidad! volviéndose muy peligroso para los peatones. 

2 

97. Millorar la xarxa elèctrica per tal d'evitar talls de subministraments freqüents 

em episodis de climatologia adversa. Ja sigui arribant a acords amb els 

pobles veïns, parlant amb endesa, soterrant part de la xarxa, etc. 

6 

98. A mi me gustaría que se pensase un poco en las personas con menos 

posibilidades y hacer más vivienda social, digna y adecuada para cada 

familia, ya que me he encontrado con alquileres muy altos o con casas muy 

pequeñas!! Tengo tres hijos y es tremendamente difícil encontrar algo para 

todos!! Sé que con este dinero poco se puede hacer pero me gustaría que se 

tuviera en cuenta para que el ayuntamiento pueda poner en marcha algún 

tipo de ayuda. Muchas gracias!!. 

12 

99. Pistes de Padel. 7 

100. Arreglar al diversos carrers del poble. C/de la verge C/Sant Pere més alt....... 7 

101. Recuperació del Centro. 7 

102. Inversió en la restauració del teatre. 7 

 

103. Pistes de padel. 

 

7 



 
 

 
 

104. UN PARC INFANTIL DAVANT DE L'ESCOLA RUIZ AMADO. 7 

105. CIRCUIT PUMPTRACK SKATE, SCOOTER I BICI AL PASSEIG D'EMPURIABRAVA. 7 

106. Rehabilitació del "centri" com a sala per fer representacions de de teatre, 

audicions i altres. 
7 

107. Crec que per fases caldria començar a restaurar seriosament la muralla, que 

es troba en un procés molt greu de deteriorament. i convertir el rec del molí 

en un passeig, tenint en compte el pas als horts. Aquesta és una de les zones 

més maques i culturals del poble, tant des del punt de vista històric i artístic 

com social i econòmic( els horts). 

6 

108. Crear una biblioteca o punt cultural a Empuriabrava pels infants i el jovent 

local. 
4 

109. Posar la fibra óptica per millorar la velocitat d'internet. 2-6 

110. Habilitar la piscina de Castelló Nou. 6 

111. Un pumptrack com el de l'Escala 7 

 

112. Reductors de velocitat al carrer Santa Clara entre la rotonda de Can Francesc 

fins a l'Hotel Emporium. 

 

7 

 

113. Piscina municipal. 

 

4 

114. Me gustaría poder tener un gimnasio municipal en el pueblo, como hay en 

Roses. 
2 

115. Fer arribar la fibra òptica a tots els carrers dels municipi. 2-6 

mailto:molive23@gmail.com
mailto:molive23@gmail.com


 
 

 
 

116. Millorar l'enllumenat dels carrers, com per exemple la Travessia Calciners 

que pràcticament no en té. 
2 

117. Més carril bici. 7 

118. Crear algun sistema que potencïi la seguretat al municipi. Més inversió en 

seguretat i vigilancia al municipi,tant castelló com empuriabrava. 
8 

 

119. Arbres i cura del carrer Puigrom. 

 

2-7 

 

120. Més places d'aparcament lliure a la zona de la Rubina. 

 

2 

121. Més senyals a la platja de la Robina delimitant els sectors (actualment els 

gossos campen lliurement per tota la platja sense anar lligats). 
2 

122. Atès que bona part dels residents són gent jubilada cal pensar en 

equipaments pensats per aquesta franja d'edat, com ja es fa amb els infants 

i els joves, prioritzant els llocs de formació i de voluntariat actiu 

4 

 

123. Fer que a la platja gran hi hagi una zona per a gossos. Podria estar a tocar a 

la bocana per on surten els barcos. 

 

10 

124. Vigilancia al municipi, caméres etc…. 2 

125. Protecció contra els mosquits. 2 

126. Columnes de bosses i guants per récollida d'excrements mascotes. 10 

127. Una piscina. 4 

128. Pipican. 7 



 
 

 
 

129. Cines. 4 

130. Piscines. 4 

131. Fibra òptica. 2-6 

132. Posar ralentizador en el carrer Llobregat de Empuriabrava. 12 

133. Treure el jocs dels infants que son molt a prop de le petanca que travessen 

les pistes i pot se que i hagi un accident gracies. 
10 

134. Reacondicionar les voreres del carrer Panissars. Són estretes, amb forats, 

velles, desiguals.... i és un carrer per on baixa caminant persones grans. 
7 

135. Que arreglin millor les carreteres i les mes importants seria les carreteres 

de Pla de Roses que estan molt mal fetes, s'haurien de sobrepassar llevant 

carretera perquè arribi a ser plana. 

2 

136. Habilitar zona esportiva al costat Llar infantil de Castelló. 7 

137. Crear espais per Castelló per fer més agradables les trobades del joves. 4-14 

 

138. Potenciar l'instal·lació de fibra òptica per tot el municipi  
2-6 

 

139. Ampliar carrils bici per tot el municipi  
7 

 

140. Instalar plaques solars al jardí del darrere de l'edifici del toribi durant per 

augmentar el consum d'energia renovable del municipi.. 

 

6 

 

141. Posar al dia el nostre malaguanyat Centru, després dels avatars passats, 

tornant-li la vida i la funció que antany va tenir: cultural, d'esbargo i fins i tot 

7 



 
 

 
 

esportiu. I treure'l d'aquesta via morta administrativa, tot reformant-lo, 

arranjant-lo i adequant-lo als nostres temps. Això sí, respectant sempre 

l'esperit i funció pel qual va ser fundat, dotant-lo d'un reglament d'ordre 

intern pel qual cap castelloní del nostre terme municipal en sigui exclós. 

 

 

142. M'agradaria que hi hagi WiFi gratuït al poble  
7 

143. Pistes de pàdel 7 

144. Pistes de pàdel 7 

 

145. Get rid of indepe signs&flags. Nobody believes the lies! You make this part 

of Spain look troubled. Why? Don't you want tourists to come? Desfeu-vos 

de senyals i senyals independents. Ningú no creu les mentides! Feu que 

aquesta part d’Espanya sembli preocupada. Per què? No vols que vinguin 

turistes? 

 

8 

 

146. Have all signs in Spanish too. Nobody understands catalan and everybody 

is somewhat confused because they thought they were vacationing in 

Spain (they are)!  

També tenen tots els rètols en castellà. Ningú no entén el català i tothom 

està una mica confós perquè pensava que estaven de vacances a Espanya 

(ho són)!. 

 

8 

 

147. Recuperació restauració de l'únic edifici que té trets modernistes del 

municipi. El centro. Teatre, Bar. 

 

7 

 

148. Restauració del Centro. Destinar-lo a activitats socials, teatre, bar, sala 

d'exposicions. 

 

7 

149. Restauració del Centro, adequació del teatre. 7 

150. Descalcificador d’aigua per a tot el municipi. 4-10 

 

151. Lletres gegants per fer-se fotografia quant vinguin de visita al nostre 

municipi. A castelló podria ser a davant la basílica o al rec del molí en vistes 

a la basilica i a empuriabrava podria ser a la zona del club nàutic! Adjunto 

2-10 



 
 

 
 

fotografia per exemple Ripoll, però la gran majoria de ciutats les tenen : 

Marsella, Nice, Hondarribia.... 

152. Posar en ordre tota la numeracio del casc antic, Per facilita la Feina de 

EQUIPS EMERGENCIAS, CORREOS, REPARTIDORS, etc,etc. 
2-8 

153. Jo només en tinc una, que es la ilusió més gran de la meva vida i es veure el 

Centre convertit en una mini sala per teatre i concerts de petit format amb 

la seva cafeteria corresponent, contant que és l'únic crec jo edifici del poble 

d'estil modernista. Hem de tenir-ho present. 

7 

154. Piscina. 4 

155. Càmera corporal para la policia municipal de Castelló, para evitar abusos 

derivados de la ley mordaza y evitar que pongan multas sin bajarse del 

coche patrulla de manera sistemática o multar sin informar. 

10-12 

156. Buenos días, no se podría limpiar para poder hacer algo productivo, lo que 

era antes el zoo, frente a la gasolinera de la cooperativa, está muy 

abandonado y a los alrededores no se puede pasear con los perritos, ya 

que está infectado de garrapatas, también se podrían alquilar para 

caravanas en verano, sería productivo para el ayuntamiento y creo que sí 

se están haciendo desde el espai nova, cursos de jardineria, no acarrearía 

mucho gasto.. 

6 

 

157. Reconstrucció Centro. 

 

7 

 

158. Passarel-la sobre el Rec del Molí. 

 

4 

159. Pista pàdel. 7 

160. Pista pàdel. 7 

161. Renovació sala El Centro. 7 

162. Passarel-la sobre El Rec del Molí. 4 



 
 

 
 

163. Voreres part vivendes c/Xaloc. 7 

164. Pista padel. 7 

165. Renovar sala El Centro. 7 

166. MERENDERO AMB BARBACOA En algun lloc on hi ha zones verdes (com el 

parc del trabuc o algun lloc a castelló) fer barbacoes d'obra i poder llogar la 

clau per a fer-no (o sense haver-les de llogar). Hi ha altres pobles de l'Alt 

Empordà on es fa i és un molt bon recurs on poder dinar en família si no 

tens espai a casa. Exemples al link: 

https://surtdecasa.cat/emporda/menjar-i-beure/8-berenadors-fer-

calcotades-lemporda-i-voltants https://unbuendiaenbarcelona.com/5-

sitios-donde-hacer-barbacoas/. 

10 

167. Implantació d'un centre de dia adreçat a persones d'avançada edat on 

puguin estar ateses, ocupades i distretes sota una proposta de rutines, 

tallers, activitats etc. De la mateixa manera que existeix un servei adreçat a 

joves n'hauria d'haver un altre pels seniors dirigits per professionals del 

sector social. 

2-4 

168. Proposar un mercat d'oportunitats i de segona mà pels diumenges al 

passeig marítim d'Empuriabrava on els vendedors únicament siguin veïns 

del nostre municipi. La partida econòmica aniria per publicitat, 

senyalització etc. 

8 

169. Millorar al centre històric (mobiliari acord amb l'època medieval: façanes, 

rètols privats i publics ......). 
6-2 

170. Millorar i posar rètols indicatius i direccionals tan Empuriabrava com a 

Castelló ( a la platja, Basílica, al rentador , al cap,,,, zona verda .......) 
2 

171. Posar zona passeig Muga Il·luminació (solar) de Castelló Empuriabrava. 2 

172. Invertir en un dels locals que té l'Ajuntament al passeig marítim per posar-

hi un punt d'informació i turisme. 
12 

173. Rehabilitació de l'antic mercat de la plaça Josefina Gambús per tal de tenir 

un mercat cobert al municipi. Tot i que és petit, la plaça podria ser una 

extensió del mercat amb més parades a l'aire lliure, si fos necessari. En dies 

de pluja o mal temps podria acollir el mercat que es fa ara a la plaça Joan 

Alsina els dimarts i que té quatre parades com a molt. També es podria 

aprofitar per altres activitats i ajudar així a dinamitzar la plaça i el centre 

històric. L'accés al mercat amb les furgonetes per descarregar és viable, 

12 



 
 

 
 

doncs hi arriba el camió de les escombraries per fer la recollida de l'àrea 

d'aportació de residus.. 

174. Com a proposta m'agradaria una Biblioteca per Empuriabrava. Gràcies. 4 

175. Poner algunas farolas de la rotonda del Bulterfly Park hasta la gasolinera 

Repsol. 
5 

176. Pipican a Castelló 7 

177. Pipican a Empuriabrava. 7 

178. En Empuriabrava instalar los bancos de MADERA. Los bancos de hormigón 

que tenemos y que son imposibles de usar, cubrir con madera o con 

plástico reciclado (hay muchas opciones en el mercado). Adjunto una de 

Port de la Selva como un ejemplo de pensar en ciudadanos y no solo gastar 

dinero y reportar que esté hecho. Tomad ejemplo por favor. Gracias. 

10 

179. Más humanidad y empatía. 8 

180. Carril bici per les vies principals d' Empuriabrava 7 

181. Realitzar una coberta a la plaça de les Palmeres. 2  

182. Adecentar las zonas no asfaltadas o asfaltarlas, que hay hasta los 

containers de la basura ya que cuando llueve no se puede llegar por el 

barro y las balsas de agua ( si es zona privada, por favor obliguen al 

propietario a tenerlo en condiciones o que ponga una valla). 

7 

183. Limpieza más asidua en toda la zona del Puigmal por excrementos de 

perros y de palomas 
3 

184. Crear un centro cívico para jovenes y mayores en el edificio del Trabuc. 

Gracias. 
6 



 
 

 
 

185. M'agradaria que s'habiliyes el camp del costat de la Llar d'infants com a 

zona esportiva oberta que hi poguessin accedir la gent per jugar..... 
7 

186. Fer un circuit pumptrack a Castelló d'Empúries o Empuriabrava. 7 

187. Pistes de Padel. 7 

188. Arreglar els carrers del mucipi. 7 

189. UNA BUENA PICINA MUNICIPAL CON GIMNASIO 4 

190. Enllumenat entrada municipi Castelló d' Empúries. 7 

191. Circuit Pumptruck 7 

192. Empezar limpiar las zonas donde trafican drogas zona nit Puigmal mas la 

maffia de Marseille. 
8 

193. Potenciar carrils bici per tot el municipi. 7 

 

194. Més aparcaments dintre del municipi, aprofitar les zones que estan ben 

buides i nomes hi ha males herbes creixent. 

 

12 

 

195. Moure el parc de calistenia del passeig a la platja, així quan els nens es 

caiguin no es facin mal als colzes. 

 

10 

 

196. Fer feliçs a la gent del nostre bonic municipi. 

 

8 



 
 

 
 

197. Intentar moure el parc streetworkout a la sorra de la platja 

d'Empuriabrava. 
10 

 

198. Posar mes camares de vigilancia en el poble. 

 

7 

 

199. Xarxa wi-fi gratuita en el nucli urbà  
7  

200. Vendre bicicletes mes barates a la gent que te menys, poble lliure de fums 8 

201. Ser feliços. 8 

202. Fer un bonic parc d'exercici en el trabuc, o millorar l'existent. 2-7 

 

203. Pumptrack. 

 

7 

204. Pumptrack. 7 

205. Restauracio el centre. 7 

206. Restauracio el centre. 7 

207. REASFALT I VORERES DELS CARRERS DE LA ZONA PUIGMAL. 7 

208. Crear un servei de bicicletes (tipus Girocleta) per fomentar la mobilitat i 

enllaçar el nucli urbà amb les diferent urbanitzacions i zones del municipi. 

Això unificaria més el municipi. 

8 

209. Pintar les parets de l’edifici de l’institut de Castelló d’Empúries. És un 

edifici que es troba a una de les entrades del nucli urbà i estaria bé rentar-li 

la cara i donar-li un aspecte més amable. 

5 



 
 

 
 

 

210. Soterrar el cablejat que hi ha a les façanes de moltes cases. 

 

12 

 

211. Restauració "El Centro" 

 

7 

212. Mesures per reduir la velocitat al C/Santa Clara, entre la rotonda de Can 

Francesc i el C/del Mar 
7 

213. Enderrocar les antigues guixetes d’aduanas , situades a la bocana 

d’Empuriabrava. Coincidim amb els veïns que son un niu de bruticia,venen 

gent a la nit a fumar porros i beure i son un recordatori d’una época negre 

espanyola( franquista).Desentonem amb l’estetica maca del passeig. 

5 

214. Una bona proposta seria tirar a terra les casetas de les antigues aduanes 

situades a la bocana. Son mala imatge per Empuriabrava, un niu de bruticia 

i atrau gent que ve a fer el pipi, fumar etc. i plantar-hi flors en substitucio 

d’això tant lleig. 

5 

215. Instal·lar bancs al llarg de la línia verda que uneix Castelló i Empuriabrava. 5 

 

216. Arreglar els carrers dels Sants, al costat de la Muralla, sobretot el carrer 

Santa Anna que està plè de forats i de la filtració d'humitat creixent fins i 

tot herbes als portals de les cases i l' humitat entra a les cases. 

 

2 

217. Millorar el sistema de neteja de carrers al centre. Santa Anna sempre està 

molt brut i ara ja ni passa la màquina de netejar (diuen que és perquè no 

pot passar pels carrers petits) i som els veïns els que hem de netejar amb 

aigua i passar l'escombra al carrer malgrat els impostos no són gens 

baratos.. 

3 

218. Fer més difusió de les ordenances de convivència. Darrerament l'incivisme 

està augmentant al poble. 
8 

219. La figura del policia de barri que fa rondes de dia i de nit continua sent 

important. 
8 

220. La meva proposta és tancar al trànsit i peatonalitzar el carrer del rec del 

molí amb un paviment agradable i vistós. OPORTUNITAT. Afavoriríem la 

mobilitat sostenible i potenciaríem un carrer amb un alt valor i atractiu 

turístic i paisatgístic. VIABILITAT. Els pocs cotxes que baixen per aquesta 

via segur que es poden derivar per l'avinguda Pau Casals. 

4-12 

221. Muntar un parc ciclista de BTT al parc del Trabuc obert al públic La 

proposta consisteix bàsicament en obrir tot una xarxa-circuit de camins de 

sauló d'entre 1 i 2 m d'amplada per afavorir els desplaçaments a peus i 

sobretot en bicicleta per dins del parc. VIABILITAT. Es tracta d'una proposta 

10 



 
 

 
 

que requereix d'una inversió molt baixa. OPORTUNITAT. Recuperar un espai 

degradat i abandonat, que fa d'enllaç entre el nucli història i la principal 

urbanització del municipi, sense danyar el verd (amb formigonats...). 

222. Tancar al trànsit tot el passeig de les oques, es a dir també el tros on hi ha 

l'espai infantil de la tirolina. JUSTIFICACIÓ. Els que tenim nens petits, ens 

desplaçem a peu i fem ús d'aquest espai sabem del perill de que en un 

mateix espai convisquin infants jugant i cotxes aparcats i en marxa. 

OPORTUNITAT. Recuperar i obrir espais pels infants i pels vianants. A més a 

més aquest es tracta d'un espai verd.. 

8 

 

223. Dedicar el importe a rebajar la deuda municipal, porque los tiempos que 

vienen son terribles, y no conviene dejar a nuestros hijos y nietos, unas 

cargas que difícilmente puedan hacer frente. No todos podrán vivir de la 

política. 

 

8 

 

224. Cobrir les dues sortides de l'escola Joana d'Empúries (infantil i primària) 

fins la tanca, per evitar que la mainada es mulli els dies de pluja. 

 

5 

 

225. Instal·lar dues pèrgoles o porxos a l'escola Joana d'Empúries a les sortides 

d'infantil i primària perquè els nens no es mullin quan plou. 

 

10 

226. Crear una zona verda al pati de primària de l'escola Joana d'Empúries, 

instal·lant també una pèrgola d'ombra, fonts i papereres. 
7 

 

227. Rehabilitar el camp de futbol del barri del Botxí que actualment sembla un 

camp de patates. 

 

7 

 

228. Pump Track Empuriabrava. 
7 

229. Ampliacó i renovació del skatepark de empuriabrava. Una font d'aigua i 

bancs amb sombre faria molt de efecte també al skatepark. 
10 

 

230. Ampliació de l’skate park de Castelló d’Empúries o d’Empuriabrava amb un 

bowl 

 

7 

231. Fer dues pistes de pàdel. 7 



 
 

 
 

232. Terminar de arreglar los puentes desde Llobregat, estan muy peligrosos y 

no son accesibles minusvalidos 
2 

233. Arreglar los puentes estan fatal. 2 

234. WiFi gratis en más puntos del municipio 7 

235. Mejorar los puentes peatonales. 2 

236. Hacer un camino para peatones paralelo al carril bici a lo largo del rio 

Salins. 
10 

237. Limpiar el rio Salins. 5 

 

238. Vivimos en Empuriabrava desde 40 anos casi 4 a 6 meses por ano. Es decir 

si nos agradece mucho! Tenemos una casa sobre el canal TER, y los 

puentes son feos y peligrosos. Empezaste a reconstruir estos puentes en 

los pequenos canales. Cuando los otros? Tambien eso es realmente 

importante para la gente que viene a Espana para alquilar en este sitio tan 

agradable. 

 

2 

239. Colocar contenedores de basura para los locales comerciales situadas en 

Lago Sant Maurici Sector F . Somos unos 10 negocios, pagamos IBI y no hay 

ni un contenedor para las basuras. Tampoco cortan el cesped que hay 

delante de dichos locales y cada negocio tiene que ocupar de ello. 

10 

240. Piscina municipal! Altres poblacions amb la mateixa distància a les platges 

en tenen. Els veins i veines de Castelló no estem a Empuriabrava!. 
4 

241. Adeqüació de fanals al casc antic. No tots els veins que vivim al casc antic 

tenim als nostres carrers els fanals de forja. Tenim uns horrorosos que 

queden fatal en tot l’entorn. 

2 

 

242. Invertiria una part dels diners en el riu Muga, posar-la una zona d'esport. 

 

5 

 

243. Als parcs de les escoles crear més jocs de terra per els nens petits. 

 

5 



 
 

 
 

 

244. Crear més espais per els joves amb un ambient professional, inserció 

laboral, buscar als joves pràcticas a les empreses de Castelló ( introduir-los 

al món laboral del poble, perquè sinó la majoria dels joves al acabar els 

seus estudis s'en van a viure a Girona o Bcn. I un poble sense joves... No 

tindrà sentit en un futur. 

 

4-8 

 

245. Pipican en Empuriabrava. 

 

7 

246. Pipican a Castelló. 7 

247. Piscina municipal d'estiu en el antic restaurant "el cau" que es situa devant 

del Asilo Toribi Durán. 
6 

248. Incrementar la plantilla fixa de la policia local per augmentar la seguretat 

ciutadana al centre del nucli antic i evitar comportaments incívics, 

molestos i insalubres, actes delictius, etc.. 

8 

249. Carril bici a les grans avingudes d'Empuriabrava. 7 

250. Fibra òptica per tot el municipi. 6-2 

251. Treure del centre del nucli històric els punts d'escombraries per millorar la 

imatge turística. Per exemple, el punt d'escombraries que ara hi ha a la 

cantonada c/Punyalet, Pl. Moneda, c/Comsa i Solà fa vergonya. Males olors, 

rates, gats, brutícia desperdigada per tot arreu, sorolls a tota hora (inclús 

de l'empresa de neteja municipal, que no respecta el descans dels veïns, de 

vegades a les 7 del matí inclús alguna vegada abans, passa el camió amb 

sorolls, vibracions, etc que no permeten el descans dels veïns). Penso que 

és una vergonya la imatge de poble que donem amb aquestes coses.. 

10 

252. Pistes de padel municipals. 7 

 

253. pista de pàdel municipal. 

 

 7 

254. Parc infantil a la porta de sortida del P3-P4 adeqüat a la seva edat ( i 

traslladar l’actual a la sortida de la escola bressol a on ara hi ha la porta). 
10 



 
 

 
 

255. Enlluernar el camí de la muga i posar algun banc. 2-5 

 

256. Renovar o invertir en una nova pàgina web de propostes/activitats actuals 

que ofereix el poble. Per exemple: entendre dates i hores de les rutes 

guiades, excursions , etc que ja s’estan fent però no crec que es difonguin 

bé (sembla que t’has de enterar per boca boca) 

12 

257. Per incentivar la motivació turística: curs de cuina paella/fideuà 8 

258. Fer piscina coberta per poder fer natació tot l'any. 4 

259. Reconstruir les passarel·les dels grans canals. 2 

260. Desenvolupar la zona portuària per fer-la més agradable i viva. 5 

261. Llum al passeig de la muga. 2 

 

262. Fer un Pipican a la zona del Trabuc d'Empuriabrava. 

 

7 

263. Campanya de sensibilització potent per a què els propietaris dels gossos 

no facin quedar a les seves mascotes com a culpables de les nombroses 

caques que hi ha als carrers i zones verdes de tot el municipi 

8 

264. Arreglar el. firme del carril bici que discurre por el lateral del Salins hasta la 

playa de la Rubina,. Está hecho unos "zorros" en todo su trazado,lo que 

hace que sean, cada vez más, las personas que circulan por la calzada, con 

el riesgo que ello comporta. 

2 

265. Invertir más dinero en seguridad s, sobre todo en Ampuria Brava hay 

muchos delitos, inseguridad ciudadana y muchísima ocupación de 

segundas viviendas que poco a poco va alejado el turismo a otros lugares 

de España. Y una masiva entrada de emigración ilegales que se dedican a 

delinquir dándole una mala imagen a toda Ampuria Brava 

8 

266. Proposo fer mes gran el Skate Park de Empuriabrava, han vingut skaters 

famosos de molts llocs de Catalunya i sempre diuen el mateix, el Skatepark 

es petit i a causa de aixo els skaters fan mal be objectes del carrer. Si fora 

mes gran i amb mes varietat molta gent de fora vindria a patinar aqui. Tot i 

aixo el Skatepark esta molt be, la única cosa que falla es el tamany 

10 



 
 

 
 

267. Més arbres, a l'estiu es molt dur estar amb el sol tot el rato (Tot relacionat 

amb el Skatepark d'empuriabrava). Se que no son propostes que tinguin 

que veure molt amb el carrer, pero jo pensu que si es faria aixo no 

molestariem mes a la gent que esta al carrer amb els nostres Skates. 

2 

 

268. Ampliar skatepark Empuriabrava  
10 

269. Fibra òptica Empuriabrava. 6-2 

270. Ampliar ciclo vías (Empuriabrava). 7 

271. Modernización del cableado del suministro eléctrico (Empuriabrava). 6 

272. Construcció d'una piscina municipal coberta. 4 

 

273. Tenir més instal·lacions per joves i adolescents que promogues activitats i 

hàbits saludables. 

4 

274. Facilitar extra escolars - gratis excursions o rutes de caps de setmana, 

guiades i gratuites, concursos de fotografia amb el movil, vídeos musicals 

amb un portal a Internet on es puguin presentar les seves presentacions, 

on es vegin les sortides que es fan, donar una mica de esbarjo a la canalla, 

crec que cal tenir el jovent més entretingut i en contacte amb la natura. 

Aquí actualment tenen poca cosa a fer, i molts mals hàbits. 

8 

275. Esfaltar el camí del Mas Bech. 10 

276. Posar un bot al camí del Mas Bech perquè des de que hi ha el pro gat i gos 

passen molts cotxes a grans velocitats. 
10 

277. Crear una app de l'ajuntament per tenir informada a la ciutadania, de les 

activitats culturals, a l'instant. 
2 

278. Muntar un sistema de recollida i aprofitament d'aigua de la pluja, per regar, 

per exemple, allà on es necessiti. 
4  



 
 

 
 

279. Restablir voreres i passos de zebra amb rampa per donar facilitats a 

cotxets i cadires de rodes. 
7 

280. Fer un carril bici a l'entrada i al centre d'Empuriabrava. 7 

 

281.  Reasfaltar, restaurar i millorar la zona del passeig dels arcs. 65-Construir 

pipicans, en la zona dels arcs i passeig marítimn - 7. 

6-7 

282. Posar més senyalitzacions per l'incivisme (recollir excrements, no llençar 

la brossa a terra...) i de circulació (pas de vianants amb llum, carrer sense 

sortida, etc).  

2 

 

283. Posar escombraries tancades perquè no voli la brossa i posar escales 

d'emergència al canal, per si algú cau a l'aigua, que hi pugui sortir. 8-

Construir un rocòdrom al passeig marítim - 10. 

5-10 

284. Substituir la iluminació actual, per una d'intel°ligent i led. 2 

285. Cobrir les dues sortides de l'escola Joana d'Empúries (infantil i primâria) 

fins la tanca, per evitar que els nens es mullin els dies de pluja. 
10 

286. Crear zona verda de primària a l'escola Joana d'Empuries, instal.lant una 

pergola permanent per fer ombra, 2 fonts d'aigua per beure, 4 papeleres i 

adequar els serveis Wc del pati. 

7 

287. Enllumenat Camí natural de la Muga. 2 

288. Piscina municipal. 4 

289. Una piscina municipal per nens. 4 

290. Retirada plataners empuriabrava. 2 

291. Un pumptrack. 7 



 
 

 
 

292. Un parc infantil al centre històric: a la plaça Jaume I. 7 

293. Eliminar les voreres arquitectòniques del Carrer Pau Casals. 7 

294. Un pipican amb jocs com el que han realitzat recentment a Roses. Fer-lo al 

parc del Trabuc. 
7 

295. Pistes poliesportives tancades correctament (amb xarxes altes que evitin 

que les pilotes surtin). 
2 

296. Millorar l'accessibilitat de les voreres. 7 

297. Instal·lar fonts al costat del tots els parcs infantils, zones esportives i 

zones de patinatge. 
2 

298. Pintar més bancs i espais públics amb la bandera LGTBI. 2 

299. Posar respatllers de fusta als bancs de formigó que hi ha al passeig 

Marítim. 
10 

300. Jocs infantils d'aigua en algun lloc de l'espai públic. 10 

301. Labavos públics a la zona del Trabuc. 12 

302. Crear un circuit d'activitats esportives a l'aire lliure. 8 

 

303. Col.locació de lletres gegants amb el nom d’Empuriabrava a la platja com a 

reclam turístic per fer-s’hi fotos. Com les que es troben a la platja de Salou 

o a d’altres ciutats. 

 

2 



 
 

 
 

304. Posar una zona de taules, ombres i esbarjo (amb jocs infantils i labavos) 

als hort comunitaris municipals 
12 

305. Fer arribar la fibra òptica a la totalitat del poble! 6-2 

 

306. Millora de les instal·lacions destinades a formació per a infants, joves i 

adults (mobiliari, il·luminació....). 

 

2 

307. Adequar un espai social i cívic de trobada a la zona del delta Muga (llogar, 

arranjar, moblar...). 
7 

308. Destinar la zona entre la llar d'infants, el camp de futbol i el passeig de les 

oques perquè sigui una zona pública lúdica. 
7 

309. Fer una piscina municipal exterior. 4 

310. Llogar la piscina del cau com a piscina municipal. 7 

311. Arreglar el caminet del pont de la Mercè seguint el rec de la muga cap als 

horts. 
12 

312. Habilitar el Carrer Climent com a camí cap a l'Escola Ruiz Amado. 

Senyalització com a camí segur. 
7 

 

313. Horts urbans a la zona del Puigmal. 

 

12 

314. Recuperar 'El Centro' com a teatre del poble de Castelló. 7 

315. Arreglar el pas de griells de la Muga (Ctra. Càmping Laguna a C/Orlina).. 5 

316. Restaurar la Muralla Rec del Molí. 6 



 
 

 
 

317. Arreglar el camí que va del Butxí al camp de motocross amb sauló 

compactat perquè hi va molta gent caminant i les pedres fan molt de mal 

als peus. 

2 

318. Restaurar la Muralla. 7 

319. Pista de pàdel. 7 

320. Passeig o passarel·la al Rec del Molí. 12 

321. Plaça de Les Palmeres. 2 

322. Piscina coberta a Castelló d'Empúries. 4 

323. Voreres accessibles per cadires de rodes i cotxets infantils. 7 

324. Protegir amb una tanca per la mainada el Carrer Pau Casals i zona 

contenidors. 
2 

325. Recuperar 'El Centro' com espai de cultura i esbarjo que en un altre temps 

va ser. 
7 

326. Restauració: El Centro. 7 

327. Recuperar el local del 'Centro' pel poble. 7 

328. Arreglar les voreres del poble que estan en mal estat. Està bé que siguin 

estretes però almenys que el paviment estigui bé. 
7 

329. Arreglar les voreres del poble que estan en mal estat. Està bé que siguin 

estretes però almenys que el paviment estigui bé. Som un poble medieval 

però les voreres no cal que ho siguin. 

7 



 
 

 
 

330. Proposo l'arrenjament de LA SALA del CENTRO. 7 

331. Posar bancs a la Plaça dels Homes. 2 

332. Interessaria que s'adaptés La Sala del Centro. 7 

333. Procurar que hi hagi aparcament al poble per les persones que visiten el 

poble i per tots els vilatans que tinguem i puguem tenir problemes de 

mobilitat. 

7 

334. Bancs per seure a la Plaça dels Homes 7 

335. Piscina municipal. 4 

336. Sala juvenil moderna, adequada a les diferents activitats juvenils que sigui 

centre de confluència juvenil. 
2 

337. Millorar les zones verdes del poble com a nus d'oxigenació dins de la 

comunitat.. 
2 

338. Por favor, poned trabajo para jóvenes. 8 

339. Construcció d'un Pump Track al Passeig d'Empuriabrava, al costat de 

l'Skate Park. 
7 

340. Construcció d'un Full Track al Passeig d'Empuriabrava, al costat de l'Skate 

Park 
7 

341. Construcció d'un Full Track al Passeig d'Empuriabrava, al costat de l'Skate 

Park. 
7 

342. Construcció d'un Full Track al Passeig d'Empuriabrava, al costat de l'Skate 

Park. 
7 



 
 

 
 

343. Construcció d'un Full Track al Passeig d'Empuriabrava, al costat de l'Skate 

Park. 
7 

344. Construcció d'un Full Track al Passeig d'Empuriabrava, al costat de l'Skate 

Park 
7 

345. Construcció d'un Full Track al Passeig d'Empuriabrava, al costat de l'Skate 

Park. 
7 

 

346. Instal·lació d'un Pump Track a Empuriabrava, al costat de l'Skate Park. 

 

7 

347. Instal·lació d'un Pump Track a Empuriabrava al mig del Passeig marítim 

d'Empuriabrava. 
7 

348. M'agradaria posar un 'Punt Track' similar al de l'Escala i que es situés a la 

vora de l'Skate Park, situat a la platja. 
7 

349. Instal·lació d'un Pump Track a Empuriabrava al l Passeig marítim o al 

trabuc. 

 

7 

350. Construcció d'un Pump Track al Passeig d'Empuriabrava 

 

7 

351. Construcció d'un Pump Track al Passeig d'Empuriabrava. 

 
7 

352. Construcció d'un Pump Track al Passeig d'Empuriabrava. 

 

7 

 

353.     Parque de agilidad para perros en el trabuc. 

 

10 

 

354.  Potenciar el entorno del Rec del Molí, prohibiendo pasar con el coche, 

solamente para caminar. 

 

12 

355. Las aceras dentro del pueblo. 7 



 
 

 
 

356. Rehabilitar la Sala del Teatre del Centro de la Vila. 7 

357. Habilitar una pista de pádel en el municipio.  7 

 

358. Recuperar el local del 'Centro' pel poble. 

 

7 

 

359. Zona infantil en el centro del pueblo. 

 

7 

 

360. Netejar el marge esquerre de La Muga entre el Pont Nou i el Pont Vell i 

poder gaudir de la plantada fins el riu i que es recuperi el sorral en aquesta 

zona de 400 metres sota el Passeig de les Oques. 

 

5 

361. Zona infantil en el centro del pueblo. 7 

362. Prohibir el acceso al camino de tierra detrás del CALL para coches. 8 

363. A la zona de l'Escola Joana d'Empúries i del CAP, posar gespa natural o 

artificial per evitar els bassals i millorar la zona. 
2 

364. Bancos en el centro del pueblo. 7 

365. Más papeleras y tapadas para el viento 7 

366. Una pista de padel en Castelló. 7 

367. Inici de remodelació de l'edifici 'El Centro' a fi de donar cabuda a algunes 

associacions, adequar per sala de teatre i lloc per exposicions. 
7 



 
 

 
 

368. Propuesta de lucha contra el virus. 8-12 

369. Un parc de barres a Alberes. Al parc que hi ha davant de la bugaderia, si es 

pot. 
7 

370. Realització d'un Pump Track com el de l'Escala.   7 

371. Lavabos públics al local buit de l'Edifici Girasol que estiguin oberts tot 

l'any. 
10 

372. Embelliment amb jardineria de la bocana d'Empuriabrava. 5 

373. Una pista municipal de futbol. 2 

374. Un cine. 4 

375. Una piscina municipal. 4 

376. Pista de futbol i bàsquet. 4 

377. Piscina pública. 4 

378. Picina.  4 

379. Una pista. 2 

380. Pista municipal de futbol. 2 



 
 

 
 

381. Un gimnàs. 2 

382. Una pista de bàsquet o futbol. 2 

383. Una piscina. 4 

384. Jacuzzi. 10 

385. Piscina. 4 

 

386. Pista pública  
2 

387. Pista, piscina, 10 euros per persona. 4 

 

388. Pistes públiques. 

 

2 

389. Piscina gratuïta. 4 

390. Pistes. 2 

391. Piscina. 4 

392. Fibra. 6-2 

393. Una piscina amb jacuzzi. 4 



 
 

 
 

394. Una pista de futbol i bàsquet. 2 

395. Wifi. 7 

396. Pistes esportives obertes i públiques. 2 

397. Espai Jove més gran. 12 

398. Piscina municipal 4 

399. Centre Cívic/ Ateneu. 4 

400. Pistes esportives municipals. 2 

401. Teatre equipat 4 

402. Fer un cine públic perquè no estigui ple. 4 

403. Un lloc per mirar pel·lícules i sèries. 2 

404. Una pista de futbol.  2 

405. Remodelar voreres de poble. 7 

406. Plaça de Les Palmeres a Empuriabrava. 2 



 
 

 
 

407. Sala teatre 'El Centro'. 7 

 

408. Guanyar espai traient barreres de mobilitat de la Plaça de Joan Alsina. 
10 

409. Reformar la Plaça de Les Palmeres fent-hi un aparcament. 10 

 


	Portada propostes vàlides i desestimades.pdf
	Pàgina dades participació.pdf
	Quadre propostes enumerades i filtratge.pdf



