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MEMÒRIA DEL PROJECTE DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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Memòria:
El projecte per dinamitzar la participació ciutadana al municipi de Celrà durant el
període 2017-2018 es basava en 2 grans eixos.:
1. Dinamització profunda de l’App de Participació Ciutadana “Que ningú parli
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per tu”.
2. Foment i sensibilització de la participació ciutadana entre el personal de
l’Ajuntament de Celrà.
Sota aquestes 2 premisses hem executat el projecte, implicant a la ciutadania,
administració local i entitats.
Línia 1. DINAMITZACIÓ DE L’APP DE PARTICIPACIÓ CIUTADA
L’app “Que ningú parli per tu” va ser creada el 2016, fins a
mitjans de 2018 no ha anat al 100% correcta per diferents
requisits i problemes tècnics. L’aplicació està disponible per a:
– Android a Play Store
– Apple a App Store
– I navegador web a participa.celra.cat/
Aquest estiu de 2018 hem pogut realitzar una gran campanya
de dinamització de l’app, amb dos dinamitzadores a peu de
carrer amb tablets. La dinamització de l‘app s’ha produït al
mercat setmanal de cada divendres, a la zona comercial de la
Carretera de Juià, al CAP, al Centre Cultural de la Fàbrica i a la zona nova,
popularment coneguda com, El Polígon Residencial.
Les dinamitzadores s’acostaven a la ciutadania per explicar l’app, el funcionament,
ajudar-la en el registre i a incentivar-la en la creació de propostes.
Gràcies a aquesta campanya, hem obtingut un total de 33 propostes, el màxim que
s’havia obtingut des de que el consistori fa pressupostos participatius. Cal dir però
que enguany l’objectiu que ens havíem marcat era “acostar la participació
ciutadana al poble i recuperar el sentiment de participació!.
En paral·lel, hem acompanyat el treball de camp de les dinamitzadores amb una
forta campanya a les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram). També tenim
habilitat la web https://participa.celra.cat per a aquelles persones que tinguin mòbil
vell o bé els sigui més còmode fer a través de la web.
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Dades:
-

209 nous usuaris registrats en la fase de recollida de propostes. Aquests
produeixen en primera fase, 305 vots.

-
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-

En fase de recollida de propostes, s’ha aconseguit una participació del
5,06% de la població (d'una població total de 4.134 persones censades).
Hem fet 37.148 impressions, dels anuncis, arribant a 15.991 persones
que han suposat 534 clicks.

Fases de procés participatiu
1a fase

2a fase

3a fase

Recollida de propostes

Filtratge-valoració tècnica

Votació popular

Del 3/09 al 24/09/2018

Del 25/09 al 18/10/18

Del 20/10 al 30/10/2018

A continuació es mostren les 33 propostes aportades per la ciutadania i recollides
en la 1a fase:
1. Carril bici fins a Girona. 32 vots
2. Millores a la Piscina Municipal. 28 vots
3. Nou pavelló esportiu o ampliar existents. 27 vots
4. Reformes del Moll de l’estació. 23 vots
5. Centre Cívic La Fàbrica obert 365 dies. 20 vots
6. Fem un poble Amic dels nens i nenes. 18 vots
7. Zona de barbacoes. 16 vots
8. Radar a Carretera de Palamós. 15 vots
9. Xarxa de parcs infantils amb mirada educativa i de poble. 13 vots
10. Projecte municipal intercultural per la cohesió i contra els prejudicis. 13 vots
11. Anella de prioritat peatonal i xarxa d’itineraris segurs per infants. 13 vots
12. Millores carrer Cabanya. 11 vots
13. Carril bici Celrà – Girona. 11 vots
14. Posar un semàfor a la carretera de Palamós a l’alçada de la pizzeria Marco. 9
vots
15. Impulsar la Nit de l’Esport. 9 vots
16. Nova Piscina de 0 a 3anys. 9 vots
17. Carril bici segregat a la carretera de Juià. 8 vots
18. Fer un caminet per facilitar l’accés a la piscina municipal. 8 vots
19. Pantalla Acústica Polígon. 6 vots
20. Aparcament per a la gent que va a la piscina. 6 vots
21. Marquesina de la Plaça del Mercat. 6 vots
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22. Millora dels arbres plantats a Celrà. 6 vots
23. Taps solidaris. 5 vots
24. Millorar els preus dels menjadors de l escola i la guarderia. 5 vots
25. Zones arbrades als parcs infantils 5 vots
26. Instal·lar tanques més altes a la piscina municipal per evitar l’accés de grups
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incontrolats de nit. 4 vots
27. Asfaltar i senyalització d’estacionaments al pàrquing davant Escola
Falgueres. 4 vot
28. Rotonda creuament Institut. 3 vots
29. Solucionar el tema de les escombraries. 3 vots
30. Millora del manteniment dels parcs infantils. 2 vots
31. Canvi de direcció c/ Mary Santpere. 1 vot
32. Pàrquing plaça del mercat. 1 vot
33. Tornar a fer els adhesius del sol de Celrà per als vehicles. 1 vot

2a fase. Filtratge i Valoració Tècnica
En aquesta fase vam separar les propostes ciutadanes per àrees implicades i les
vam enviar als/les regidors/es-tècnics/ques corresponents. Es va demanar l’opinió
tècnica per si la proposta podia avançar a la fase de votació o bé que es justifiqués
tècnicament el motiu pel qual no passa.
Passen de ronda 17 de 33 propostes:

Titol

Millores a la
Piscina
Municipal

Nou pavelló
esportiu o
ampliar
existents
Reformes del
Moll de
l'estació.

DESCRIPCIÓ
Celrà creix i la seva piscina municipal s'ha de millorar.
- Treure el clor i fer el canvi per una piscina d'aigua salada. Molt menys tòxica.
I s'acaba el problema de les vespes.
- Millorar els accessos als vestuaris soterranis. Que hi puguin accedir cotxets o
bé crear una mena de pàrquing perquè puguin estar segurs.
- Millorar l'espai per la zona de pícnic, que no hagi de ser necessàriament
vora el bar.
- Oferir alternatives saludables al bar, ja que es un espai esportiu i on hi van
numerosos infants.
- Millorar la neteja.
Vista la gran demanda de les entitats esportives , cal fer un nou pavelló
esportiu o ampliar existents.
Fer el canvi del terra i arreglar els degoters que pateix l'edifici.

Fem un poble Fem un poble en el qual es preservin els drets dels infants, que es tingui en
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AMIC DELS
compte la seva opinió, en que es facilitat poder jugar al carrer i desplaçar-se
NENS I NENES en seguretat, que hi hagi una visio global de totes les activitats i espais que ja
estan distinats a ell. Ja tenim molt fet però estari a molt bé donar-li forma.
Podeu ceure més sobre les ciutats kid friendly en aquest enllaçhttps:
//childfriendlycities.org/what-is-the-child-friendly-cities-initiative/
Zona de
Espai tancat on tothom pugui gaudir en familia o amics.
barbacoes
No es tracte de fer parcs nous sino de revisar els que hi ha i a mesura que
Xarxa de
calgui fer reparacions, anar fent-les en base a un projecte que a mitja termini
parcs infantils
faci q tots els parcs de Celrà es complementin i tinguin propostes diferents i
amb mirada
adreçades a totes les edats. Fer-ho des d'ua perspectiva pedagogica que
educativa i de
promogui joc en grup i obert i que faci mes present a la infancia a la via
poble
publica.
Projecte destinat a trencar prejudicis entre comunitats i crear espais
Projecte
transversals i permanents d'intercanvi entre les diferents comunitats
municipal
culturals del poble. Es un projecte q complementa la feina dels mediadors
intercultural
mitjançant l'accio cultural i ludica amb l'accio social i reivindicativa.
per la cohesio
La seva transversalitat hauria de fer present el factor intercultural i antiracista
i contra els
en els diferents actes publics i en propostes culturals i esportives aixi com en
prejudicis.
festes i dates assenyalades x les.diferents tradicions i cultures.
Cear una area que abarqui els diferents centres educatius, pavello, escola de
Anella de
dansa, centre civic i barri vell on es facin les intevencions necessaries per
prioritat
prioritzar la circulacio de peatons i transports sense motor en relacio als
peatonal i
cotxes fent les intervencions necessaries. Crear dins aquesta area una xarxa
xarxa
d'itineraris que vagin des de diferents punts de trobaada fins als diferents
d'itineraris
centres educatius per tal de facilitar la.circulacio de menors no
segurs per
acooompanyats reduint els riscos, amb la finalitat de retornar als infants la
infants
propietat.de l'espai public que hauran de gestinar en el futur i que els pertany
com un espai educatiu i de joc mes per creixer amb sentiment de comunitat.
Millores
-Posar enllumenat public al carrer on no n hi ha
carrer
-Posar “vados de seguretat” per reduir la velocitat dels vehicles que hi
cabanya
circulen
Posar un
semàfor a la
Aquest pas de vianants és força utilitzat per la gent del poble, moltes vegades
carretera de
amb mainada per anar a escola. No poques vegades, costa que els cotxes
Palamós a
s'aturin i més d'un cop s'hi han produït ensurts. Un semàfor disminuiria
l'alçada de la
aquest factor de risc.
Pizzeria
Marco.
Fer una Diada de l'Esport local, un sopar per a totes les entitats esportives de
Celrà, on es pogués destacar i homenatjsr els millors esportistes individuals i
Impulsar la
per equips de Celrà.
Nit de l'Esport
Serviria a més per cohesionar totes les entitats esportives i donar a conèixer
en públic el que s'està fent a nivell esportiu a Celrà.
Degut a la gran quantitat de gent, tots sabem que la piscina de celrà s'ha
NOVA
quedat petita, sense contar amb els casals ... estaria be poder tenir un espai
PISCINA de 0
pels nadons on puguin remullar-se sense ser esquitxats pels mes grans, fer
a 3anys
una mini piscina adequada per ells, amb fonts i petit tobogan.
Carril bici
La zona més comercial de la carretera de Juià no disposa d'un carril bici segur
segregat a la per circular, sobretot amb els nens. Els pàrquings del condis i sixtalzina són
carretera de perillosos pels petits. Caldria que el carril bici no anés per la vorera. Un carril
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Juià

bici separat adequadament dels cotxes però dins del carrer.

L'accés a la piscina de Celrà no és del tot planer. Es fa per l'esplanada que
queda entre el Centre Cívic i la piscina, que és una superfície de terra no del
tot plana. Just davant de la porta hi ha una inclinació, i a més, quan plou
l'aigua s'emporta la sorra i terra, fent que cada cop sigui més irregular. Això fa
Fer un
que també sigui una mica difícil anar-hi amb cotxet, sobretot la rampa
caminet per d'entrada. El fet que a l'estiu es portin xancletes també fa que sigui incòmode
facilitar
trepitjar la sorra o esquivar els sots fets per l'aigua.Proposo una solució ben
l'accés a la
fàcil: fer un caminet o passarel·la de fusta [o algun altre material], com els
piscina
que hi ha a les platges per accedir a la zona de bany. Penso que ja hi ha un
municipal
espai que seria ideal per a aquest caminet: el que naturalment ja queda entre
les dues fileres d'arbres que ressegueixen la tanca de la piscina (perquè
arriben fins a la mateixa porta).No crec que sigui molt car fer-lo, i de ben
segur beneficiaria a tothom que fa servir la piscina. N'adjunto una proposta
gràfica per a què us en feu una idea!
A tots els parcs infantils de Celrà hi ha una manca important de zones
Zones
arbrades que hi facin ombra. A l'estiu solament s'hi pot anar al vespre,
arbrades als
perquè durant tot el dia i toca el sol. Convindria plantar arbres que fessin més
parcs infantils
ombra.
Rotonda
X tractar-se d'un encreuament complicat i dens (sobretot a hores punta), fer
creuament
una rotonda al creuament entre el Carrer Just Puig, Aumet i Països
Institut
Catalans.... Crec que el trànsit seria més fluid.
Els que tenim nens sabem que els parcs infantils són molt necessaris i cal que
estiguin en bon estat però, en concret el d'aprop de la Fàbrica i el de l'av. de
Millora del
Catalunya, no estan en les millors condicions. Les portes estan trencades,
manteniment algun dels equipaments està malmés i, el més important, estan bruts (el
dels parcs
sorrall amb brossa, escloves de pipes que acaben a les mans/boca dels petits,
infantils
brutícia en general....). Crec que caldria millorar el manteniment dels parcs
infantils i augmentar-ne la freqüència de la neteja perque la actual és
insuficient.
La plaça del mercat només es fa servir els divendres i per la festa major.
Parquing
Estaria be que durant la resta de temps estes oberta com a parquing
plaça del
municipal ja que en un futur quan s'edifiqui el parquing d'avinguda Catalunya
mercat
el centre del poble quedarà molt pobre d'aparcaments i aixi la gent ja ens
acostumariem a aparcar-hi.

3a fase. Votació Popular
En aquesta darrera fase, hem apel·lat a la ciutadania perquè voti i prioritzi les
propostes que més els interessin particularment i pel bé del municipi.
Al tenir 17 propostes que estan a la darrera fase hem optat per dir a la ciutadania,
que en numeri 3, expliquem: 3 punts la que és els interessi, 2 punts per a
mitjanament interessats, i 1 punt a la que els interessi i es mereix el seu vot.
Aquesta fase l’hem iniciat el 20 d’octubre i restarà oberta fins el 30 d’octubre, en el
moment que redactem la memòria no tenim les propostes més votades.
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FOTOS DE LA LÍNIA 1.

1 Dinamitzant a l'Ateneu de Celrà

2 Dinamitzant a l'Ateneu de Celrà
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3Peana amb tablet i app de Participació

4 Usuària consultant app

5Tablet amb app a Centre de Promoció Econòmica
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6 Repartiment de les propostes per àre3es

7 Pissarra mostra aclariment de la proposta segons trucada a ciutadà

Web participa.celra.cat en fase votació final
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Línia 2. FOMENT I SENSIBILITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ENTRE EL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ
L’objectiu d’aquesta línia era acostar la teoria i pràctica de la Participació Ciutadana
entre el personal administratiu i tècnic de l’Ajuntament de Celrà.
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La Silvia Esteve, experta i consultora de Participació Ciutadana, va dirigir 2 sessions
teòric-pràctiques, donant eines al personal per entendre el què és la Participació,
què són els pressupostos participatius, com es treballa la participació, presentant
l’app “Que ningú parli per tu”, i explicant les fases del procés participatiu
d’enguany.
El personal de l’ajuntament va poder participar en diferents mecàniques de
dinamització social, es va simular un procés participatiu i es va obrir un torn de
debat obert on vam poder debatre dels perills i oportunitats en Participació
Ciutadana.
FOTOS DE LA LÍNIA 2.

Il·lustració 8 Formació tècnica personal Ajuntament

Il·lustració 9 Dinàmica Participativa
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CIUTADANA-DE-CELRA/

«Que ningú parli per tu»: utilitzeu
l’app de Participació Ciutadana de
Celrà
«Que ningú parli per tu» és l’app de
Participació Ciutadana de Celrà. Us
recomanem que la descarregueu i que
aporteu propostes de millora per al municipi.
L’Àrea de Participació Ciutadana recollirà les
propostes i, després d’una fase de votació
popular, es prioritzaran les més votades. Fins
al 24 de setembre trobareu dinamitzadores
pel poble que us animaran a participar.
L’aplicació està disponible per a:
– Android a Play Store
– Apple a App Store
– I navegador web a participa.celra.cat/

Aquesta acció forma part de la Subvenció als ajuntaments per a polítiques de
participació ciutadana.
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S’inicia la segona fase del procés
participatiu per al pressupost 2019
Enguany el procés participatiu per al pressupost municipal
de 2019 es du a terme a través de l’eina de participació
ciutadana Que ningú parli per tu, disponible en format
app per a Android i Apple i en format web a
l’adreça participa.celra.cat.
Del 10 al 25 de setembre, l’Àrea de Participació Ciutadana
de l’Ajuntament de Celrà ha realitzat una campanya de
dinamització de l’app i ha recollit un total de 33 propostes,
amb una participació de 210 persones. Ara es posa en
marxa la segona fase del procés, la valoració tècnica de les
propostes més votades.
En aquesta fase s’efectuarà la valoració econòmica (aproximada) de les propostes
per analitzar la seva viabilitat i per oferir-ne més dades de cara a la votació final.
En cas que una proposta no resulti viable o ja s’estigui executant, s’aportarà un
raonament tècnic de la seva no-inclusió en la votació final, que serà la tercera fase.
La previsió inicial és que el 15 d’octubre s’iniciarà la fase de votació final, on la
ciutadania podrà prioritzar les propostes en funció de la partida de pressupost
participatiu de 2019. El període de votació finalitzarà el 23 d’octubre.
A continuació es mostren les 33 propostes aportades per la ciutadania:
1. Carril bici fins a Girona. 32 vots
2. Millores a la Piscina Municipal. 28 vots
3. Nou pavelló esportiu o ampliar existents. 27 vots
4. Reformes del Moll de l’estació. 23 vots
5. Centre Cívic La Fàbrica obert 365 dies. 20 vots
6. Fem un poble Amic dels nens i nenes. 18 vots
7. Zona de barbacoes. 16 vots
8. Radar a Carretera de Palamós. 15 vots
9. Xarxa de parcs infantils amb mirada educativa i de poble. 13 vots
10. Projecte municipal intercultural per la cohesió i contra els prejudicis. 13 vots
11. Anella de prioritat peatonal i xarxa d’itineraris segurs per infants. 13 vots
12. Millores carrer Cabanya. 11 vots
13. Carril bici Celrà – Girona. 11 vots
14. Posar un semàfor a la carretera de Palamós a l’alçada de la pizzeria Marco. 9
vots
15. Impulsar la Nit de l’Esport. 9 vots
16. NOVA PISCINA de 0 a 3anys. 9 vots
17. Carril bici segregat a la carretera de Juià. 8 vots
18. Fer un caminet per facilitar l’accés a la piscina municipal. 8 vots
19. Pantalla Acústica Polígon. 6 vots
20. Aparcament per a la gent que va a la piscina. 6 vots
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21. Marquesina de la Plaça del Mercat. 6 vots
22 Millora dels arbres plantats a Celrà. 6 vots
23 Taps solidaris. 5 vots
24 Millorar els preus dels menjadors de l escola i la guarderia. 5 vots
25 Zones arbrades als parcs infantils 5 vots
26 Instal·lar tanques més altes a la piscina municipal per evitar l’accés de grups
incontrolats de nit. 4 vots
27 Asfaltar i senyalització d’estacionaments al pàrquing davant Escola Falgueres. 4
vots
28 Rotonda creuament Institut. 3 vots
29 Solucionar el tema de les escombraries. 3 vots
30 Millora del manteniment dels parcs infantils. 2 vots
31 Canvi de direcció c/ Mary Santpere. 1 vot
32 Pàrquing plaça del mercat. 1 vot
33 Tornar a fer els adhesius del sol de Celrà per als vehicles. 1 vot

Aquesta acció forma part de la Subvenció als ajuntaments per a polítiques de
participació ciutadana.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1483582-mes-d-una-trentena-de-propostesveinals-a-celra.html?cca=1

Més d’una trentena de
propostes veïnals a Celrà
El projecte del carril bici entre el poble i Girona és el que ha rebut
més vots en la fase inicial del procés de pressupostos participatius
En la segona posició hi ha l’execució de millores a la piscina
municipal
G. Pladeveya - Celrà

Que ningú parli per tu és el nom de l’espai on els veïns de Celrà
poden formular propostes i votar aquelles que creguin més
convenients per al municipi. Un total de 210 ciutadans hi han pres
part fins ara, en el marc dels pressupostos participatius. Diverses
persones han fet arribar els seus suggeriments, amb l’objectiu que el
consistori inclogui partides específiques en la previsió de comptes del
2019 per tirar endavant les iniciatives. Mitjançant aquest procés es
van recollir 33 propostes aportades pels veïns. En la primera fase de
votació, la més reclamada va ser el carril bici de Celrà a Girona. La
segueixen, en nombre de vots, la proposta de fer millores a la piscina
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municipal, un nou pavelló esportiu o l’ampliació de les instal·lacions ja
existents, reformes al moll de l’estació, que el centre cívic La Fàbrica
estigui obert els 365 dies de l’any, fer “un poble amic dels nens i les
nenes”, que hi hagi una zona de barbacoes, la instal·lació d’un radar
a la carretera de Palamós, que es tiri endavant una xarxa de parcs
infantils amb una mirada educativa i de poble, o la formulació d’un
projecte municipal intercultural per a la cohesió i contra els
prejudicis.
Qualsevol ciutadà major de 14 anys inscrit en el portal de participació
va poder fer propostes i votar els pressupostos participatius
digitalment o mitjançant el vot assistit. Les idees es podien formular
a través del web participa.celra.cat o amb el mòbil, amb una aplicació
disponible tant per a Android com per a Apple. Aquesta eina la va
impulsar l’Ajuntament de Celrà per posar-la a disposició dels veïns,
amb l’objectiu d’elaborar uns pressupostos municipals que responguin
als interessos reals de la gent. En la primera fase –del 10 al 25 de
setembre– l’àrea de participació ciutadana va realitzar una campanya
de dinamització de l’aplicació i es van recollir les 33 propostes.
Ara està en marxa la segona fase, en la qual es fa la valoració tècnica
de les iniciatives més votades. S’efectuarà un càlcul econòmic
aproximat de les propostes per analitzar la seva viabilitat i per poder
oferir més dades amb vista a la votació final. En cas que alguna no
sigui possible o ja s’estigui executant, s’aportarà un raonament tècnic
de la seva no inclusió en la votació final, que centrarà la tercera fase.
Serà el cas, precisament, del carril bici fins a Girona, que no
s’inclourà en la darrera votació perquè el projecte ja s’està impulsant
des de l’Ajuntament. Amb tot, el dia 15 començarà la tanda de
votació final, en què els ciutadans podran prioritzar les propostes en
funció de la partida destinada al pressupost participatiu. El període de
votació finalitzarà el 23 d’octubre.

Enllaç al vídeo-resum del projecte “Que ningú parli
per tu” 2017-2018:
https://youtu.be/XvqhFlC1Vqw
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