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CELRÀ PARTICIPAT 2018
La proposta d’enguany és el projecte “Celrà Participat” 2018. Des del nostre
consistori entenem que hem un fet pas important facilitant la participació ciutadana
amb la nova APP “Celrà Participa”.
L’Ajuntament de Celrà té una forta voluntat d’acostar la presa de decisions a la
ciutadania i implicar a aquesta en el desenvolupament estratègic del poble.
La participació com a eix fonamental.
Aquest projecte pretén ser participatiu i participat per la ciutadania, des de baix cap
amunt, bottom-up, transversal i intergeneracional, sota la tutela de l’Ajuntament i
l’acompanyament d’algun expert en participació ciutadana, amb la finalitat
d’augmentar el nombre de persones participants.
Cal dir que Celrà ha duplicat la seva població en els darrers 20 anys, és un dels
municipis de la província que més ha crescut. Volem aprofitar aquesta subvenció i
procés participatiu per fomentar el sentiment de pertinença al territori, treballantho des de la proximitat i el treball de camp.
La participació es fomentarà en varis punts: 1 Treure més partit a l’App Celrà
Participa, 2 Aprofitar el nou ROM per dirigir preguntes als regidors/es, 3 obertura
d’un procés participatiu
De la mateixa manera hem contemplat una jornada final de retorn a la ciutadania,
on es presentarà el resultat de la consulta a la ciutadania i es podran trobar totes
les propostes agrupades. Aquesta jornada permetrà posar en relleu els productes i
valors propis del territori, afavorint l'autoestima i la dinamització local.
El leit motiv del projecte:
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Per fer efectiu el dret a la participació ciutadana en totes les vessants indicades cal
una actitud proactiva per part de l’Ajuntament; cal promoure, remoure i facilitar.
En l’àmbit d’aquest projecte cal promoure els canals i instruments aptes per a la
màxima i més àmplia participació; remoure els obstacles que la dificultin o
impedeixin, articulant mitjans singulars per arribar a les
persones que per les seves circumstàncies personals o socials tenen més dificultats;
i facilitar la intervenció ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques,
de manera que la utilització d’aquests canals no depengui principalment de l’acció
institucional sinó que la iniciativa ciutadana, amb la seva autonomia i la seva
pluralitat, pugui tenir un pes important en aquests processos.
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L'objectiu prioritari del projecte és aconseguir l’augment de la implicació de la
ciutadania a través d’un procés participatiu transversal, intergeneracional.
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PARTS PROJECTE:
1. Continuïtat i potenciació ús app “Celrà Participa”
Volem seguir desplegant dinamitzadors de l’app pel municipi. Cal acostar-la a
totes aquelles parts del municipi on encara no ha arribat: elsdivendres al mercat
municipal, la zona esportiva durant els caps de setmana, casal de Gent Gran de
Can Ponac, Centre Cívic Cultural La Fàbrica, el CAP, i cal acostar-la a les
sortides de les escoles municipals i així implicar el màxim de persones de
diferents tipologies i segments socials.
Veiem l’app com una eina eficaç per implementar i cultivar la democràcia
participativa, on la ciutadania està al centre de la participació i acostar-los la
presa de decisions públiques del municipi.
És una app potent i útil que resol la necessitat constant d’interpel·lar a la
ciutadania, Si el que volem és que els ciutadans decideixin sobre aquestes i
altres moltes qüestions que segur que aniran sortint, llavors no podem pensar
en un únic moment, sinó en un procés de construcció col·lectiva d’un projecte, i
s’ha d’organitzar de manera que això sigui possible.
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https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=cat.milgrams.CelraParticipa
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Suposa un impuls per a una nova cultura de la participació entre la ciutadania.
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2. Pregunta al/a regidor/a
Gràcies a l’aprovació del nou reglament Orgànic Municipal aquest 2018 es
podran fer preguntes als i les regidores del Ple Municipal. Volem aprofitar
aquesta oportunitat per acostar a la ciutadania la possibilitat de sentir-se part
activa del poble.
Aquest punt del projecte de la sol·licitud ens fa especial il·lusió doncs
conjuntament amb els companys de Ràdio
Celrà, que emet el Ple en directe per la FM i per
la seva App de Ràdio Celrà, es pot arribar a un
nombre important de ciutadania.
Establirem un reglament de participació que
prèviament publicarem als mitjans municipals i
permetrà implicar a la ciutadania en el Ple.

3. Obertura d’un procés participatiu
Actualment ens trobem en 2 processos vius, en els que hem de veure com hi
intervenim des de Participació Ciutadana. La voluntat del govern municipal és
fer-ne 1 ó 2 enguany. Tenim clar que s’escollirà entre: El nou model de parc

Aquest 2018 l’Ajuntament de Celrà ha rebut la cessió gratuïta d’una finca, amb
convertirà en un nou parc urbà. Aquesta finca està qualificada al PGOUM com a
verd públic, per tan un cop redactat el projecte, l’ajuntament obrirà l’espai com
a parc públic. La finca limita al nord amb la carretera de Juià, a l’est amb carrer
Torrent d’Orriols, a l’oest amb espais lliures públics i al sud, amb la finca del
propietari de Can Cors.
L’Ajuntament de Celrà i la família propietària han acordat que el parc portarà el
nom de Concepció Malagrida i Pons, traspassada recentment. Va ser ella qui va
signar el primer conveni de cessió gratuïta del terreny al poble de Celrà.
L’Àrea d’Urbanisme preveu redactar el projecte del parc els pròxims mesos, és
en aquesta redacció que des de Participació Ciutadana volem posar accenti fer-
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una superfície de 5.465 metres quadrats, situada al centre del municipi, que es
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municipal o bé Procés participatiu per la revitalització del Barri Vell.
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lo més del poble gràcies a les seves aportacions i suggerències, per poder obrir
al públic a finals d'any.

Pel que fa al Barri Vell, el consistori es troba amb la problemàtica de la manca
de comerços i de serveis al Barri Vell (antic centre de la vida social de Celrà).
Des de diferents àrees s’està intervenint per revitalitzar aquesta part del poble.
Des de Joventut s’ha apostat per reformar el local jove ubicat a la plaça de
l’Església, i des d’Alcaldia s’ha apostat per comprar el bar de la plaça del poble
per oferir-lo en concessió, i des de Promoció econòmica es porten a terme 2
projectes “Cop de coop al Barri vell” i “Celrà Aparadors Artístics”.
reactivar aquesta part del poble, però s’ha preguntat a la ciutadania que hi viu
com voldria el Barri Vell? Tenim clars els principals problemes del sector, però
hem plantejat com veuen aquesta part del municipi la resta dels conciutadans?
Podem obrir un bon procés participatiu que aporti idees innovadores, posi les
bases per treballar de forma conjunta i basat en realismes “a poc a poc i bona
lletra”.
Resumint:
El que es busca en aquesta fase proposada és que el procés sigui eficaç (amb
resultats) i eficient (optimitzant recursos). Però, pel fet d’ésser processos de
participació ciutadana, ens interessa una eficàcia immediata de dimensió
relacional.
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són els mateixos problemes detectats per part dels residents? I a la vegada ens
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Tanmateix totes aquestes iniciatives són unidireccionals amb la voluntat de
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4. Diagnòstic de Participació
Celrà és un municipi que destaca per la seva vida associativa i el gran nombre
d’entitats presents.
Enguany es creu oportú utilitzar l’eina de Diagnòstic en termes de participació i
comunicació amb els principals agents del municipi.
Aquesta tipologia d’eina permet pensar i posar en comú les percepcions que hi ha
entorn del tema que es debat. És un model que permet comprendre els fenòmens
per a posteriorment generar propostes per a millorar-los. Els més elementals serien
les visions de futur, els camps de força i el DAFO.
En la realització d’un diagnòstic compartit. És important, aquí, buscar els punts
d’acord (el diagnòstic compartit) perquè moltes vegades són aquests punts els que
els actors pactaran com a problema a treballar en comú, però tant rellevants com
aquests són els punts de desacord, que poden ser els que permetin desbloquejar
processos i avançar.
Les visions de futur permeten identificar punts forts i punts febles pensant en el
futur, identificar les potencialitats i amenaces. Aquesta eina fomenta el debat en
grup per tal d’arribar a consensos en relació amb els punts forts i punts febles.
També cal revisar i actualitzar el sociograma o mapa d’actors amb data 2018.

participació municipals, perquè no participen més, com podem implicar-les més,
creuen que els escoltem?, en resum volem diagnosticar i reflexionar amb el major
polítiques de Participació Ciutadana però al cap i a la fi que segueixin fent activitats
pel municipi amb el convenciment que són respectades, escoltades i valorades.
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nombre d’entitats i agents del municipi per aconseguir la seva implicació en
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Cal afrontar de forma directa, diàfana què n’esperen de les polítiques de
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ENTITATS DE CELRÀ

ENTITATS CULTURALS

Connexió Papyrus
Associació Pastorets de Celrà
Cineclub 2001
Comissió de Festes la Gresca
Associació Pessebre Vivent de Celrà
Toc de Teatre
Agrupació Sardanista Celrà
Comissió de Reis de Celrà
Taller d'Història de Celrà
Taula Oberta Celrà
Comissió Festes de la Carretera
Palamós
Coral Amics Cantaires de Celrà
Celrà s'Engalana

Jaume Serra

Crta. Palamós, nº59

Delfí Brunsoms
Mª Àngels Valentí

C/ La Fàbrica nº1
Mas Serra, nº5

Cuiners i Cuineres Solidaris

Joan Mercader

-

Amics de Ràdio Celrà
Agrupació de Defensa Forestal
Associació Cultural La Llera del Ter
Comissió de Festes del Barri de St.
Feliu
Grup Vocal Season
Coral Infantil 3x3
Associació de Veïns La Fàbrica
Amics de la Torre Desvern
L'Animal a l'Esquena
La Faktoria d'Arts Escèniques

Jaume Banti
Lluís Cornellà

Crta. De Juià nº46

Josep Colomer

C/ Sant Feliu, nº6

Mariona Carolà
Mariona Carolà
Rafael Cordones
Narcís Verdaguer
María Muñoz
Pere Bussé

Crta. De Juià, nº11
Crta. De Juià, nº11
Crta. de la Fàbrica
Carrer Ronda, nº12
Mas Espolla S/N

Sergi Garcia

Crta de Juià, nº46

Associació de Comerciants de Celrà
Galanthus
Societat de Caçadors de les
Gavarres
LABFàbrica
Acció Cultural
Celrà entre tots
Coordinadora Festes de Celrà
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Coro Rociero de Celrà

Persona de
Adreça
contacte
P.Triguero / O.Molina
C/ Doctor Romagos,
/ C.Fernández /
nº25
L.Dominguez
Crta. de Juià (Piscines
Ester Travé
Municipals)
Josep Ponsatí
C/ Cabanya, nº95
Jaume Banti
C/ Major, nº 24
Josep Amores
Crta. De Juià, nº46
Josep Camps
Crta. De Juià, nº46
Josep Mir
Crta. De Juià, nº46
Josep Amores
C/ Cabanya nº1
Josep Amores
Crta. De Juià, nº46
Montse Morales
Ronda de Baix, nº16
C/ Narcís Monturiol,
Quim Paredes
nº16
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Entitat
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ENTITATS SOCIALS

Casal d'Avis Can Ponac
Donadors de Sang
Associació Juvenil Esplai de Celrà
L'Armari

Persona de
contacte
Josep Amores
Dolors Martí
Eva Fossas
Jordi Artigal

Adreça
C/ La Fàbrica nº31
C/Muralla, nº5
Crta. De Juià nº88
Crta. De Juià nº88

ENTITATS ESPORTIVES
Persona de
contacte

Tokadisc (Ultimate Frisbee)

Miquel Cerro

Club Patinatge l'Aulet Celrà

Pere Comas

Club Tennis Celrà

Javier Ferreiro

Club Esportiu Joventut Celrà

Elisabet Taberner

Club Petanca Celrà

Jose Suárez

U.C.E Celrà

Teodoro Cerezo

Centre Excursionista de Celrà
Penya Barcelonista de Celrà
ENTITATS EDUCATIVES
Entitat

Montse Carré

Persona de
contacte

AMPA de l'Escola l'Aulet
AMPA de l'Escola Les Falgueres
AMIPA de l'IES de Celrà
AMIPA Escola Bressol Gínjols
AMIPA Escola Bressol Trapelles
Sindicat d'Estudiants Països
Catalans
Esmou Associació

Adreça
C/ Pins d'en Ros
(Pavelló Esportiu)
C/ Pins d'en Ros
(Pavelló Esportiu)
C/ Pins d'en Ros
(Pavelló Esportiu)
C/ Pins d'en Ros
(Pavelló Esportiu)
C/ Pins d'en Ros
(Pavelló Esportiu)
C/ Pins d'en Ros
(Pavelló Esportiu)
C/ Major, 26 1r pis.

Adreça
Crta. De Juià nº106
C/ Països Catalans s/n
C/ Països Catalans s/n
C/ Canigó, nº5
C/ Germans Sàbat

Neus Canalias
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