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• Nom (Com es diu el procés?) 
PRESSUPOST PARTICIPAT I TAULES D’INTERÈS LOCAL 
 
• Objectiu (Quin era l’objectiu del que hem fet?), amb una frase 
L’objectiu era interpel·lar a la ciutadania tot empoderant-la en la presa de decisions i del futur 
del municipi en clau de participació ciutadana. 
El pressupost participat va ser un cop més en format exprés (és a dir, a tota màquina, curt i 
ràpid, però és una fórmula que ens funciona molt). 
Per altra banda hem tirat endavant 2 processo més treballats a partir d’un consens elaborat de 
la 1a taula d’Interès Local. 
Allí es va consensuar impulsar 2 temes concrets, la plaça mercat com a element integrador 
dels 3 nuclis del municipi, i per altra banda apostar per impulsar la mobilitat de l’infant a Celrà. 
 
• Descripció (Què hem fet?) 
 
Referent al pressupost participat de 2021: 
El procés participatiu va iniciar-se el 5 d'octubre amb la recollida de propostes fins al 18 del 
mateix mes, i la fase tècnica de valoració de propostes va anar del 19 d'octubre a l'1 de 
novembre. Van arribar a la fase final 13 de les 33 propostes presentades. La fase de votació 
final de les propostes ha estat del 2 al 10 de novembre. 
El 9 de novembre ha finalitzat la fase de votació de les propostes ciutadanes dins els 
Pressupostos Participats de 2021. 
Un cop feta la verificació de les persones votants, segons padró municipal, trobem que la 
proposta més votada ha estat «Parc de Cal·listènia a Celrà», amb 146 vots. En segona posició 
ha quedat la proposta «Instal·lació de lavabos públics al mercat de brocanters», amb 120 vots, 
i en tercer lloc «Millora de l'equipament existent del circuit de radiocontrol», amb 118 vots. 
Enguany s'han registrat 200 persones al web participa.celra.cat «Que ningú parli per tu», amb 
l'emissió de 33 propostes a la fase inicial de recollida. A la fase final de votació i priorització de 
les propostes hi van arribar 13 aportacions ciutadanes que han rebut un total de 815 vots 
(3,2,1). Aquesta dada suposa una participació de 200 persones (una millora respecte de les 
150 persones de 2018).  
Des del 2011 s'estan realitzant pressupostos participats a Celrà. El 2016 es va passar dels 
pressupostos participats a «participar en els pressupostos» amb la posada en marxa de l'app 
«Que ningú parli per tu». El 2018 es va aconseguir elevar  la participació final al 3,6 % del 
cens, i fins al 8% en fase de proposta. Aquest 2020 podem dir que mantenim els percentatges 
i que podem considerar aquest fet un èxit de participació, dins els cànons generals de 
participació ciutadana a nivell català. 
 

Resultats de la votació final de les propostes ciutadanes: 

Proposta Punts Posició 
Parc de Cal·listènia Celrà 146 1 
Instal·lació de lavabos públics en el recinte del Mercat de Segona 
Mà i Brocanters de Celrà 128 2 

Millora de l'equipament existent (circuit radiocontrol) 
118 3 

Millora dels parcs infantils 
84 4 

Skate Park 83 5 



Asfaltar amb sòl conglomerat la plaça del Mercat 
58 6 

Bancs per conviure 
51 7 

Moure el parc infantil que hi ha a prop de la rotonda de Juià i 
posar-lo a la plaça del carrer Bòbiles 

35 8 

Pàrquing 
29 9 

Aparcament de bicicletes dins l'escola L'Aulet 
29 10 

Ampliació i millora del Parc del Mercat 
27 11 

Batejar el barri del polígon 
20 12 

Banc a l'ombra davant l'Aulet 
7 13 

 
 
Perfil de la persona votant empadronada 
    

Edat Percentatge participació 

de 18 a 24 27,5 
De 25 a 34 33,5 
De 35 a 44 15,5 
De 45 a 54  12,5 
De 55 a 64 5,5 
Més de 65 5,5 

 
 



 
 
Enguany, el perfil de la persona participant és principalment jove (menor de 34 anys), en 
quant a gènere trobem 54,15% homes i 45,85% dones.  
L’accés a la votació es realitza principalment a través del telèfon mòbil (90%), seguit dels 
ordinadors de taula (9,5%). La persona usuària entra de forma directa a la votació a través de 
participa.celra.cat i un 30% hi entren a través d’enllaços a les xarxes socials com Facebook, 
Twitter i Instagram. 
 

  
 
Referent als 2 temes escollits a la Taula d’interès Local: Vam fer una trobada amb un grup 
motor que va decidir prioritzar per un costat la reforma de la Plaça mercat i per altra 
augmentar la presència de l’infant a les vies de Celrà (semblant als Itineraris Escolars, però 
que transgredís l’àmbit escolar) 
 
Més què hem fet, és que estem fent. 
En relació al Procés Participatiu de Reforma de la Plaça Mercat. 



 
Il·lustració 1 Trobada  amb la ciutadania per decidir els punts d'Interès Local a treballar 

 
Aquest procés està en marxa, pretén consensuar amb la ciutadania com ha d’esdevenir la 
plaça mercat. La intenció és convertir aquest indret en un dels eixos centrals del municipi que 
vertebri els 3 nuclis existents.. 
El dimecres 27 d’octubre de 2021 fem la primera trobada amb la ciutadania, on donarem 
informació del punt de partida i dels usos permesos a la plaça, per posteriorment passar a la 
dinàmica participativa on els post-its i taules rodones donaran pas al consens. 
El dimecres 3 de novembre està previst fer el retorn a la ciutadania, i sessió de consens final. 
 
Per altra banda, estem impulsant un treball compartit amb les AFA’s de les escoles que pretén 
impulsar la mobilitat a peu de la ciutadania d’entre 8 i 14 anys. El leit motiv és proposar la 
visibilitat dels infants als carrers, recuperar espais urbans amb la seva presència per què això 
asseguren els entesos fa que la societat esdevingui educadora, redueix la velocitat dels cotxes, 
alegra els carrers, i fa que les societats siguin més solidàries i sobretot educadores. 
El nom actual del projecte és “Camins Compartits”. 
 
Les reunions d’aquest projecte s’han posposat al llarg de 2020 i 2021 per culpa del Covid-19 i 
hem pogut començar a fer reunions presencials a partir de setembre 2021.  
 
 
 



 
 
 
 
 
• Metodologia (Com ho hem fet? Les fases del procés) 
 
Pressupostos Participats: 
Fases: 

1. Informació. 
2. Recull propostes 
3. Valoració tècnica de les propostes 
4. Comunicació de les propostes que arriben a fase fina 
5. Fase votació final 

 
En el projecte de reforma de la plaça les fases són: 
1. Informació  
2. Trobada amb la ciutadania i dinàmica participativa 
3. Consens i retorn 
 
En el projecte “Camins Compartits”. 
1. Fase plantejament del projecte amb actors principals 
 
• Recursos (Amb quins recursos ho hem fet?) 
Subvenció de la Diputació de Girona i recursos propis 
 
• Comunicació (Com ho hem explicat? El pla de comunicació, retorn...) 
Els canals habituals de xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, i Whatsapp i Telegram 
municipal. 
A més de repartir flyers al mercat de la plaça.  
 



 
 

 
 
 
 
 
• Calendari (Quant de temps ha durat el procés?) 
 
Pressupost Participat: Ja he indicat que el model que ens funciona al poble, és el Express. 



Inici 5 d’octubre, final 11 de novembre. Amb totes les fases incloses. 
 
Taules d’Interès Local 
b) El procés de reforma de la plaça es va començar a plantejar aquest setembre 2021 quan 

s’autoritzen les trobades sense límits de participants. 
A finals d’octubre hem consensuat les trobades, i està prevista l’entrega final el 3 de 
novembre. 
b) Pel que fa a “Camins Compartits” s’inicia també el setembre i tot just s’està en el consens 
incial de la campanya informativa. 
  
• Pressupost (Quant ha costat?) 11.779,5 euros  
 
• Seguiment i avaluació (Com ha sortit?) 
Pressupost Participat: La valoració és bona. Molta participació més que el 2018 quan ho vam 
fer. Políticament i tècnicament es valora positivament. A més les propostes rebudes enguany 
van ser de més qualitat 
 
Taules Interès Local: Al trobar-nos immersos en la fase d’execució només podem valorar les 
fases inicials, i de moment estem contents per la bona rebuda de les propostes cap a la 
ciutadania. 
 
 
Enllaç al vídeo resum: https://www.youtube.com/watch?v=AnefzcNG1Bk 
 
 
Notícies relacionades: 
Procés millora plaça mercat  
https://www.celra.cat/wp/blog/2021/10/19/proces-participatiu-millora-placa-del-mercat/ 
 
Pressupostos participats 
https://participa.celra.cat/pressupostos-participatius/pressupost-participat-
2021?token=7fG7ZthVeptYek8akCZuIXxCk0bDb1wIfNvYN0pt 
 
Consulta ciutadana, Posa nom al vial 
https://participa.celra.cat/consultes-ciutadanes/vota-el-nom-del-
vial?token=af5oZoR22i4hQkWYqRsQyHOuYqWhuWjERaQgSJbZ 
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