
TU VOTES, TU TRIES!

Recull de propostes
vàlides

i desestimades

[ Fins a 250.000€ en inversions ]



 
 

 

 

 

 

 

DADES DE PARTICIPACIÓ 

 

 

 

Període de presentació de propostes: del 4 de març al 3 d’abril 

Propostes rebudes via telemàtica: 328 

Propostes rebudes a través de les bústies físiques: 62 

Propostes recollides al mercat de Castelló i Empuriabrava: 70 

Total de propostes rebudes: 460 

 

 

A continuació es presenten quines han estat les propostes vàlides (71) i aquelles 

accions desestimades (389), juntament amb el motiu pel qual s’han descartat. Així 

mateix, remarcar que la Comissió Tècnica ha agrupat propostes repetides i també ha 

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

com a vàlides.  

 

 

 

 

 

 



Propostes
vàlides



 

 

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ 

1. Millorar el tram municipal de l’anomenada Crta. Camí del Càmping. 

2. Reformar els parterres de les rotondes Av. Fages de Climent – Av. Marinada – Av. Pompeu Fabra 

3. Fer un canvi del terra de la pista del pavelló municipal d'esports, aquest està molt malmès i mai 

s'ha canviat. 

4. Al C/ Muralla fer voreres pels vianants i accessibles per a tothom, impedint que estacionin els 

vehicles i que hi circulin a poca velocitat. 

5. Posar tobogans gegants del passeig de les oques fins a l'antic agility al costat de la llar d'infants 

amb unes escales laterals. 

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

7. Posar càmeres de vigilància a l'aparcament de la llar d'infants. 

8. Habilitar un punt de lectura a Empuriabrava. 

9. Millora de la vorera i la il·luminació a l’accés a l’Asil Toribi Duran. 

10. Arreglar el carrer Sant Domènec fent-lo accessible per a tothom. 

11. Adequar el camp del costat de la Llar d'infants com a zona esportiva, oberta a tothom. 

12. Habilitar un parc infantil al centre del poble 

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

14. Crear un circuit de carril bici que connecti les zones importants del nostre municipi tant per 

bicicletes, com per patinets. Uns carrils de viabilitat ben indicats, senyalitzats i protegits.  

15. Més punts de recàrrega de cotxes elèctrics a Empuriabrava. 

16. Posar alguna font a la via verda i senyalitzar les existents a la zona. 

 



 

 

17. Rehabilitació del “Centro” (fase inicial). 

18. Habilitació de pistes de pàdel al municipi. 

19. Col·locar il·luminació des de la rotonda de can Francesc, fins a la rotonda de can Casademont. 

20. Segregar carrils bici a les zones de més trànsit a Empuriabrava mitjançant sistemes modulars 

reflectants i baranes a les corbes més perilloses (C/ Migjorn - Camí de la Rubina- Empuriabrava) 

21. Adequació del carrer on hi ha el Rec del Molí i convertir-lo en un passeig cultural. 

22. Il·luminar la rotonda de les palmeres del passeig marítim 

23. Netejar, restaurar i protegir l’espai de la muralla i Rec del molí. 

24. Asfaltar carrers del municipi 

25. Millores en el camí que va des del Toribi Duran fins a la Rotonda de Fortià. 

26. Millorar la zona esportiva de darrere la Sala Polivalent. 

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

28. Arreglar la pista de futbol del temple. 

29. Posar una tanca de protecció al voltant del carrer de l’Escola Joana d’Empúries. 

30. Arreglar les voreres d’Empuriabrava. 

31. Instal·lació de bancs amb espatlleres. 

32. Condicionar els vestidors i dutxes de la sala polivalent per tal que se'n pugui fer plenament ús com 

a pavelló d'esports. 

33. Adequar i fer accessibles les voreres del casc antic. 

34. Pavimentar la franja de grava, zona palmeres del passeig marítim. 

 



 

 

35. Arreglar la Plaça Catalunya. 

36. Arreglar l'entrada del poble (zona JR - Av Generalitat)  

37. Obrir nous senders de competència municipal i manteniment dels existents, creant noves rutes 

intercomunicades entre elles, senyalitzant-les i retolant els punts d'interès i creant un mapa de 

camins ( exemples: els camins que van cap a Can Comes, els que van cap a Sant Joan del Erms des 

del Rec del Molí, els que van cap a Pedret i Marçà, etc.). 

38. Reconstrucció de les defenses del Pont Vell (costat Vilanova), neteja d'heures, figueres i canyes, i 

adequació de l'entorn per donar-li més visibilitat des de tots els angles. 

39. Millorar l’accessibilitat del cementiri. 

40. Destinar els diners a la millora dels ponts. 

41. Arreglar l’skatepark de Castelló. 

42. Col·locar més papereres al municipi que permetin fer la tria selectiva. 

43. Renovar les voreres i l'asfalt del C/ Comptes d'Empúries. 

44. Instal·lació d'una façana vegetal al Centre de Serveis Puigmal d'Empuriabrava. La idea és cobrir, 

almenys una cara de l'edifici, amb plantes per donar sensació de vida. Hi ha diferents tipus de 

façanes vegetals: sistemes de cables trenats, reixes modulars, façanes hivernacle... 

45. Instal·lació d'un espai lúdic caní a l'aire lliure delimitat amb tanques i equipat amb diferents serveis 

destinats perquè els animals hi puguin córrer i jugar lliurement. El parc caní ha de disposar de 

papereres, zones d'ombra, bancs, jocs i una font d'aigua, a més de pals que fan la funció de pipí can 

i eviten que els animals orinin als arbres. L'entrada al recinte seria de doble porta, amb un 

habitacle per a garantir la seguretat dels animals. Pot comptar també amb jocs com una 

passarel·la canina, rampes en forma de tenda de campanya, plataformes per pujar i baixar, etc. 

46. Ampliació, adequació i il·luminació voreres Carrer Ramon Bordes.  

 



 

47. Adquisició d'habitatge per a destinar-lo a la ciutadania més necessitada. 

48. Eliminar les barreres New Jersey que hi hagi als carrers d'Empuriabrava, com les que hi ha al c/ 

Porto Fino de la banda de l'Hotel, y substituir-les per quelcom més adient al paisatge de la marina 

d'Empuriabrava, com per exemple, el que hi ha a l'altre costat del c/Porto Fino. 

49. Posar llums leds als passos de zebra. 

50. Més arbres a la zona verda del C/ Figueres – C/ Roses 

51. Condicionar espais públics àrids amb jardins i plantes locals a la zona Puigmal. 

52. Habilitar bancs alts per a la gent gran a diferents punts de Castelló. 

53. Proposar i executar un projecte decoratiu per la façana del Centre de Serveis Puigmal 

d’Empuriabrava. 

54. Pintar més murals reivindicatius al municipi (de diferents temàtiques). 

55. Pintar passos de vianants i més bancs amb la bandera LGTBI. 

56. Arranjar els voltants dels pavelló poliesportiu (la zona està molt malmesa, amb vidres i portes 

trencats, esglaons trencats, pintades... hi ha molta deixadesa). 

57. Ampliar els parcs infantils de davant els centres educatius. 

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

Nou. 

59. Arreglar els canvis de sentit del Carrer Monturiol i aprofitar per ampliar les voreres. 

60. Posar rocòdroms a la platja (a la sorra) d’Empuriabrava perquè els nens no es puguin fer mal i 

puguin escalar. 

61. Acabar la Sala Polivalent. 

62. Plantar més arbres en el tram que uneix el passeig de les Oques – via verda Muga. 

 



 

 

63. Arreglar voreres i carrers del C/ Panissars i C/ Portal de la mercè. 

64. Asfaltat i fer voreres C/ Carlit 

65. Millorar la zona enjardinada del C/ Toribi Duran pge. IV (instal·lació d’una tanca per evitar que 

entrin els gossos). 

66. Instal·lació de clavegueram al sector San Maurici. 

67. Lloc per fer cursos de formació, d’idiomes, etc. 

68. Arreglar la zona de l’aparcament d’autocaravanes Biblos 

69. Arreglar l’asfalt dels carrers de la zona Puigmal. 

70. Pista poliesportiva coberta. 

71. Buc d’assaig. 

 



Propostes
desestimades



 
 

 
 

 

 

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 250.000 € 

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 

 



 
 

Descripció de l’actuació 

 

Motiu pel qual es 

descarta 

 

1. Pels clubs usuaris del pavelló municipal d'esports al final del 

passadís de la 1a planta, fer una sala de musculació per poder 

entrenar treball de força. 

2 

2. Millorar la il•luminació del carrer Muralla dels punts foscos. 

 2 

3. Propongo una biblioteca en Empuriabrava, para acudir con mis 

nietos.  7 

4. Ampliació del skatepark d'empuriabrava: nou enllumenat, mobiliari 

urbà, zones amb escales, contra corbes, caixons i una rampa nova 10 

5. Fer voreres carrer Muralla. 7 

6. Contenidors capsules cafè i altres petites coses a tot el municipi 

(Empuriabrava) 10 / 2  

7. Un pipican per gossos a Empuriabrava. 7 

8. Construir biblioteca i cinema a l'antic edifici de la Policia Local a 

Delta Muga. 6 

9. En la redonda de la entrada a Castelló, san pera, Empuriabrava. 

esas hermosas letras, con el nombre del pueblo. Pintarlas con 

pintura fosforescente, así se ve mejor la redonda, y quedaría mejor 

señalizada.y no seria algo de mucho gasto. 

10 

10. 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 

11. 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. És una política més eco mantenir els arbres 

(alguns amb desenes d´anys) que arrencar i plantar uns altres de 

nous. 

8 

12. Empuriabrava pateix especialment les ocupacions il·legals 

d´habitatges i la disbauxa a l´estiu de joves i no tan joves d´aquí e 

fora. Al marge de les competències en trànsit o seguretat que pugui 

tenir delegades la Generalitat a nivell de CC.AA, seria una inversió 

en benestar i seguretat de tothom ( dret humà (DD.HH) que recull la 

CEDH - Carta Europea de Drets Humans d´obligada observança) 

2 



 
 

disposar de circuit tancat de càmeres de videovigilància/ webcam 

permanents. A punts concrets ( punts especialment conflictius, per 

exemple).. Amb els corresponents avisos i amb enquadres generals 

o amplis que respectin el dret a la intimitat. 

13. Una escala o rampa en el Llac San Maurici per poder baixar el Kajak 

per poder disfrutar dels Canals . 5 

14. Augmentar la seguretat del poble (Castelló d'Empúries i 

Empuriabrava) amb càmeres i personal. 2 /8 

15. Arreglar el cablejat elèctric, sobretot als carrers del voltant del 

centre històric (Santa Anna, etc). 6 

16. Ajudar econòmicament a arreglar les façanes per evitar humitats i 

pintar-les al centre de Castelló i voltants de la Muralla. La imatge 

de deixadesa de les façanes en aquesta zona és més que evident. 
8 / 2 

17. Aceras anchas en carrer Muralla y en algún otro lugar necesario del 

pueblo Castelló d'Empúries. 7 

18. Bancos y papeleras en carrer Santa Clara, habían pero han 

desaparecido. 2 

19. Juegos de niños, columpios, etcètera, en el casco antiguo de 

Castelló d'Empúries. 7 

20. Aceras anchas en carrer Muralla y en algún otro lugar necesario del 

pueblo Castelló d'Empúries. 7 

21. Bancos y papeleras en carrer Santa Clara, habían pero han 

desaparecido. 7 

22. Juegos de niños, columpios etcétera en el Casco antiguo de 

Castelló d'Empúries. 7 

23. Aceras anchas en carrer Muralla y en algún otro lugar necesario del 

pueblo Castelló d'Empúries. 7 

24. Bancos y papeleras en carrer Santa Clara, habían pero han 

desaparecido. 7 

25. Juegos de niños, columpios etcétera en el Casco antiguo de 

Castelló d'Empúries. 7 

26. Proposo la creació d'una piscina municipal. 4 

27. Aceras anchas en carrer Muralla y en algún otro lugar necesario del 

pueblo Castelló d'Empúries. 7 



 
 

28. Bancos y papeleras en carrer Santa Clara, habían pero han 

desaparecido. 7 

29. Juegos de niños, columpios etcétera en el Casco antiguo de 

Castelló d'Empúries. 7 

30. Aceras anchas en carrer Muralla y en algún otro lugar necesario del 

pueblo Castelló d'Empúries. 7 

31. Bancos y papeleras en carrer Santa Clara, habían pero han 

desaparecido. 7 

32. Juegos de niños, columpios etcétera en el Casco antiguo de 

Castelló d'Empúries. 7 

33. Aceras anchas en carrer Muralla y en algún otro lugar necesario del 

pueblo Castelló d'Empúries. 7 

34. Bancos y papeleras en carrer Santa Clara, habían pero han 

desaparecido. 7 

35. Juegos de niños, columpios etcétera en el Casco antiguo de 

Castelló d'Empúries. 7 

36. Aceras anchas en carrer Muralla y en algún otro lugar necesario del 

pueblo Castelló d'Empúries. 7 

37. Bancos y papeleras en carrer Santa Clara, habían pero han 

desaparecido. 7 

38. Juegos de niños, columpios etcétera en el Casco antiguo de 

Castelló d'Empúries. 7 

39. Noves places d'aparcament al carrer Port Moxó davant de l'edifici 

Port Ducal. Simplement s'haurien de treure les estaques de fusta 

col·locades ja que es palesa que actualment les places 

d'aparcament a part d'estretes resulten insuficients. 

10 

40. En cas de prosperar la voluntat estatal de negar l'accés a la platja 

de la Robina a la ciutadania, amb el nou projecte del parc natural, a 

partir de la rotonda del Pollo Pollo, s'hauria de preveure i habilitar 

places d'aparcament pels residents i els propietaris de la zona. 

12 

41. Parlar/negociar amb qui en sigui responsable, per la millora de la 

xarxa elèctrica i evitar talls de llum sobretot quan la climatologia és 

adversa. Si no tinc mal entès, formem part d'una línia força llarga 

que fa que una averia a Figueres, Vilasacra, .. ens pot provocar un 

tall a Castelló. Independitzar la xarxa local o reunir-se amb els 

6  



 
 

pobles propers dels quals en depenen per crear una xarxa més 

robusta i actualitzada. 

42. Proposo un parc saludable on fer dominades al costat del nostre 

Ajuntament, un lavabo públic i una font d'aigua potable. 10 

43. Un pipi can a Castelló, no es poden deixar anar enlloc els gossos i 

els que sempre recollim el que fan ho farem igual. Només fem que 

rebre males cares quan anem al Passeig de les Oques... 
7 

44. Augment de pressupost per les dotacions de neteja i manteniments 

bàsics siguin neteja de embornals, manteniment de voreres, neteja 

de carrers i molt important el tema de les rates al casc antic pq està 

ple. 

8 

45. Més seguretat, més presència policial. 8 

46. Instal·lar reductors de velocitat força prominents al carrer 

Falconera (via molt transitada entre el centre d'Empuriabrava i la 

Rubina) per evitar l'excés de velocitat dels vehicles. 
2 

47. Fer un gimnàs municipal a Castelló d'Empúries. 2 

48. Remodelar l'edifici del Centre que representa a molts castellonins. 

En un moment donat va tenir més de 1000 famílies associades. Així 

que, crec que ha de formar part del patrimoni de Castelló 

d'Empúries. 

7 

49. Proposo la construcció d'una escola com cal que substitueixi els 

barracons que fins ara tenen els alumnes i professors al sector del 

Pla de Roses a Empuriabrava. 
4 

50. Rehabilitació de l’edifici del Centro. 7 

51. Ordenació amb criteri del carrer Muralla (voreres, asfaltat ...). 7 

52. Pista de Pàdel 7 

53. Il·luminar la carretera des de la benzinera (Repsol) Empuriabrava 

fins l'entrada a Castelló d'Empúries. Habilitant una vorera per 

peatons. 
5 

54. Millorar i ampliar els carrils bici d’Empuriabrava. 7 

55. Una pista de pàdel. 7 

56. Instal·lar una font al passeig marítim. 2 

57. Millorar el sistema de recollida d'escombraries del municipi, evitant 

ubicacions sempre plenes, brutes i amb risc de plagues, 

rosegadors, gats, etc. Evitar el soroll molest de l'empresa 

8 



 
 

encarregada de les recollides que sovint dins el centre històric 

recullen durant horari nocturn, sense respectar el descans dels 

veïns. 

58. Fer peatonal tot el casc històric deixant passar només vehicles 

autoritzats com es fa per exemple al barri vell de Girona, per evitar 

massificació d'aparcaments, cotxes mal estacionats, soroll de 

vehicles, música alta, etc, en definitiva per guanyar qualitat de vida 

per als que vivim dins el centre de la vila. 

8/12 

59. Renovar i millorar la il·luminació d'alguns carrers que a les nits 

queden completament foscos. 2 

60. Crear zona esportiva darrera la Llar d'infants. 7 

61. Camí peatonal des de Castelló fins a Sant Joan dels Erms per 

enllaçar amb el la ruta que porta a Vilanova de la Muga. 5 

62. Arranjar voreres malmeses pel creixement dels arbres al barri de El 

Temple. Algunes ja s'ha arreglat però en queden moltes de 

malmeses. 
2 

63. Restauració del "Centru" 7 

64. Convertir el Trabuc en un jardí botànic amb espècies autòctones 

ajudant a crear una àrea verda de descans per la gent de Castelló i 

Empuriabrava que fa ruta esportiva i ajudant al medi ambient amb 

la proliferació d'insectes a través de les flors i convertint-lo en un 

nou pulmó on realitzar activitats de coneixement de la natura i 

esport, a més d'altre events socials. 

10 

65. Posar més atraccions per jugar els estudiants fora de l’escola Joana 

d’Empúries. 
2 

66. Ludoteca. 12 - 4 

67. Algunes pistes municipals de pàdel. 7 

68. Restauració del Local del "Centro " 7 

69. Rehabilitació del Centro 7 

70. Obrir nous senders de competència municipal i manteniment dels 

existents. 7 

71. Rehabilitació del Centro 7 

72. Rehabilitació del Centro 7 

73. Recuperació de “el centro” com espai cultural 7 



 
 

74. Rehabilitació del Centro 7 

75. Rehabilitació de "El centre" com espai cultural 7 

76. Rehabilitar "el centro" important per la vida del poble. 7 

77. Una passarel·la o escalera en el lago San Maurici para poder bajar el 

Kayak. O tabla de pàdel surf para poder disfrutar de los canales, 

sobre todo en invierno que hay poco movimiento de 

embarcaciones. 

5 

78. Rehabilitació del Centro 7 

79. Recuperació el Centro 7 

80. En el parque que está en el Trabuc, y que es muy grande podrías 

hacer una zona cerrada para llevar a las mascotas. 7 

81. Auténticos carril-bici en toda la ciudad de Empuriabrava.  7 

82. WC abiertos todo el año en diferentes lugares de Empuriabrava. 2 

83. Creación de une zona camper de page con agrandir y luz. 4 

84. Ampliar la xarxa de carrils bici 7 

85. Piscina municipal  4 

86. Pista de pàdel 7 

87. Fer un pipi can, una zona apta per gossos on puguin estar sense 

lligar i no hi hagi risc de multa. 7 

88. Recuperació del Centro. Restauració de l'espai del teatre i donar un 

us més cultural i més rellevància a les parts de l'Edifici Modernista 

que tant poca representació d'aquesta corrent arquitectònica tenim 

al municipi. 

7 

89. Dotar d'enllumenat adequat especialment algunes zones del casc 

antic, per tal que les dones puguin passejar de nit amb sensació de 

seguretat 
2 

90. Rehabilitació per etapes o total, si és possible, de l'edifici del 

CENTRE 7 

91. Pista/es municipals de pàdel al municipi. Al estil del municipi de 

Pau, gratuït i reservable mitjançant una App que obre i tanca llums i 

portes. 
7 

92. Solucionar el problema dels cotxes aparcats, sota de les voltes al 

passeig, no deixen passar als vianants per sota de les voltes. 8 / 12 



 
 

93. POSAR RALENTIZADORS EL LA CALLE LLOBREGAT DE 

EMPURIABRAVA. 2 

94. Remodelació centro. 7 

95. Rehabilitar/ Recuperar el centre com a espai per a la població 7 

96. Rehabilitar/Recuperar el centro com a espai per a la població 7 

97. Treure la parada dels autobusos del C. Santa Clara, és il·legal, no 

compleix, Està en una cruïlla, no permet entrar amb seguretat a la 

urbanització Hort d'en Negre, on hi viuen moltes famílies, els 

autobusos surten sense mirar, si vols sortir del barri no tens 

visibilitat si hi ha un autobús. 

12 

98. Treure la parada del bus, al carrer Santa Clara, i col·locar-la on hi ha 

l’altra parada, o en un altre lloc, on està actualment dificulta la 

sortida de vehicles de la urbanització Hort d’en Negre. 
7 

99. Treure la parada d'autobusos del carrer Santa Clara, que causa un 

perill de tràfic als veïns del barri. I proposar realitzar una parada de 

busos a la zona de l'institut. (són 2 propostes?) 
7 

100. Al carrer Monturiol de Castelló d'Empúries s'hauria de 

pensar de fer d'un sol sentit degut als inconvenients de tràfic que 

causa la seva naturalesa. 
12 

101.  Treure la prada d'autobusos del carrer Santa Clara, objecte 

de perill pels veïns de l'hort d'en Negre, proposant posar-la a la 

zona del CAP i INS, on està ubicada l'altra. 
7 

102.  La meva proposta és treure la parada del autobús del 

carrer Santa Clara. I posar-la on és l'altre al costat del institut ja 

què on està ara és un gran perill. 
7 

103.  Veient l'increment de patinets i bicicletes elèctriques 

s'haurien de crear més carrils adaptats per aquests mitjans 

sobretot a Empuriabrava per preservar la seguretat de tothom. 
7 

104.  Líneas telefónicas subterraneas en vez en la calle.  6 

105.  Recuperem el Centro 7 

106.  La meva proposta és la restauració i recuperació del 

"Centro" sobretot per a portar-hi a terme representacions teatrals.  7 

107.  Recuperar "el Centro" 7 

108.  Rehabilitació del Centro 7 



 
 

109.  Rehabilitació del centro 7 

110.  Instal·lar algun sistema efectiu per reduir la velocitat dels 

cotxes al carrer santa clara, des de la rotonda de Can Francesc fins 

al Bon Àrea. Per exemple instal·lar varis esquenes d'ase (n'hi ha de 

formats diferents), la instal·lació de radar fixe, radar de tram, etc. 

Aquest tram actualment és perillós i amb gran contaminació 

acústica a tot l'entorn. 

2 

111. Caldria plantar les palmeres que falten a les avingudes i 

també hi ha carrers que no hi ha arbres. 10 

112.  Arreglar la pl. Catalunya. 7 

113.  Augmentar la xarxa de carrils bici  7 

114.  Arreglar la Plaça Catalunya 7 

115.  Rehabilitar "El Centro" 7 

116.  Soterrar l’enllumenat públic.  2 

117.  Crear un punt de lloguer de bicicletes tipus “Girocleta” per 

poder enllaçar tots els punts del municipi, sobretot entre Castelló-

Empuriabrava, els Aiguamolls i totes les urbanitzacions (Castelló 

Nou, Mas nou...). Potenciant així un municipi més sostenible.  

10 

118.  Millorar la il·luminació dels carrers amb bombetes amb 

més potència lumínica.  2 

119.  Millorar l’asfaltat dels carrers on està deteriorat. 7 

120.  Hi ha carrers que els arbres estan en mal estat i a la 

bocana caldria plantar alguns arbres. 2 / 6 

121.  Rehabilitació voreres carrer Muralla, eixamplar els dos 

costats, deixant un carril per un sol vehicle. 7 

122.  Restauració del "Centro" 7 

123.  Cal replantejar la zona comercial. Les botigues han perdut 

qualitat, cada vegada està més deixat i abandonat. Dóna molt mala 

imatge veure que les botigues tenen infestat l'espai pels passants 

ple de panells giratoris. No n'hi ha prou en tenir les terrasses - per 

cert en estat deplorable- per exposar els seus articles que a més es 

permet que estiguin al mig del pas??! Fa 50 anys que ens vam fer la 

casa i els darrers anys la deixadesa per part de l' Ajuntament de 

Castelló que és qui recapta els impostos és més que latent. 

Proposo que s'implementin mesures i millores estètiques ja . La 

situació no es pot perpetuar més si volem turisme de qualitat. No 
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volem botigues dels xinos ,volem comerç local i si és de fora que 

sigui de qualitat. 

124.  Recuperació i restauració del Centre per tot tipus 

d'activitats culturals especialment teatre 7 

125.  Arreglar el teatre del Centre Agrícola i Social / Arreglar les 

voreres del carrer Panissars / Pintar parets Plaça del Botxí. 7 /7 /2 

126.  Solucionar el problema que tenim en alguns carres estrets 

del poble, actualment son de doble sentit, hi haurien de ser de 

sentit únic, 

8 / 12 

127. Recuperar el "Centro" 7 

128.  Implantar varios wateres publicos en EMPURIABRAVA y 

mantener abiertos por lo menos dos de los wateres del paseo 

marítimo. 
2 

129.  Col·locar il·luminació des de la rotonda de Can 

Casademont fins a la rotonda de Can Francesc. 7 

130.  Rehabilitació del "centro" per a arts escèniques. 7 

131.  Horts ecològics municipals. Creació d'horts municipals 

ecològics de uns 100m2 cadascun que es poden atribuir cada any 

per sorteig o per punts. No es pot fer servir químic, només 

productes naturals. Cada hort estaria tancat i amb caseta per 

guardar les eines. Seria per ús propi amb accés a aigua de canal i 

electricitat en canvi de una quota mínima. 

2 

132.  Comunitat energètica local  8 

133.  Rotonda dipòsit del gas al biblos. 10 

134.  El Centro 7 

135.  El Centro. 7 

136.  Arreglar El Centru. 7 

137.  Replantar todos los árboles c/ Puig Rom frente al 19-21 

que se han secado por falta de riego. 2 

138.  Echar grava en la parte del terreno donde se ubican los 

contenedores frente al viejo Trabuc para poder pasar a tirar las 

basuras , imposible en días de lluvia y posteriores. 
2 

139.  Limpieza y posterior mantenimiento en la acera del 

antiguo supermercado Esvi por excrementos de palomas. (olor y 

mal efecto), 
3 



 
 

140.  Agrandar el skatepark de Empuriabrava. 10 

141.  Hacer más extensas las rutas para bicicletas, 

principalmente en el pueblo. 7 

142.  Hacer más largo el passeig de les oques. 10 

143.  Realizar un recorrido eco-educativo en el passeig de les 

oques, informando con carteles sobre la flora y fauna presente en 

el municipio y la importancia de su conservación. 
10 

144.  Colocar “hoteles” (refugios) y “oasis” con flores locales 

para insectos en diversos puntos del municipio para ayudar a la 

proliferación de los insectos polinizadores. 
10 

145.  Plantar más árboles dentro del municipio. 2 

146.  Treure la parada del bus, en el carrer Santa Clara, i 

col·locar la parada en un altre lloc, el problema es que el bus parat 

dificulta la visibilitat i la sortida i entrada dels vehicles a la 

urbanització Hort d’en Negre. 

7 

147.  Recuperem el Centro. 7 

148.  Parc infantil al centre del poble  7 

149.  Renovar voreres de l'Avinguda de la Generalitat, 

especialment el tram de davant del Restaurant El Racó de Castelló. 7 

150.  Pistes de pàdel.  7 

151.  Pistas de padel. 7 

152.  Recuperació del Centro. 7 

153.  Fer pistes de Pàdel. 7 

154.  Enllumenat entrada municipi carretera principal. 7 

155.  Pistes pàdel. 7 

156.  Adequació exterior sala polivalent zona esportiva. 7 

157.  Pistes de pàdel. 7 

158.  PISTES DE PÀDEL. 7 

159.  Piscina municipal. 4 

160.  Wifi ràpida a tot el municipi  2 

161.  Fibra urgent per tothom. 2 / 6 



 
 

162.  Wifi 7 

163.  Piscina 4 

164. Carril bici 7 

165.  Pistes de pàdel.  7 

166.  Rehabilitació del "Centro". 7 

167.  Recuperem'" el Centro" per representacions teatrals i 

altres activitats culturals. 7 

168.  Urge colocación de bados y carteles de reducción de 

velocidad en el sector pla de Roses. Carrer Roure.  2 

169.  Treure els cotxes aparcats a sota de les voltes de la plaça 

el passeig, dificulten el pas dels vianants.  8 / 12 

170.  Ampliació Dispensari d'Empuriabrava 2 

171.  Reorganitzar i cobrir la Plaça de les Palmeres. Carril bici 

Avinguda de la República.  2 / 7 

172.  Ampliació Dispensari d' Empuriabrava 2 

173.  Reorganitzar i cobrir la Plaça de les Palmeres. Carril bici 

Avinguda de la República. 7 

174.  El centre. 7 

175.  Reestructuració del Teatre del Centru 7 

176.  Cobrir la Plaça de les Palmeres 2 

177.  Rehabilitació del centro com espai cultural i d'oci nocturn.  7 

178. Restauració del centro. 7 

179.  Posar badems al c/Roure Pla de Roses 2 

180.  Posar un espai per llençar escombraries dels jardins, 

particulars al C/Roure 2 

181.  Simplificar cablejats de tel al carrer Roure. 6 

182.  Proposta de gas ciutat a la zona Pla de Roses. 6 

183.  Netejar la rubina 2 

184.  A Castelló fa falta una piscina per tothom i, especialment, 

com a centre social del jovent. 4 



 
 

185.  Arreglar el CENTRO, per coses culturals i esbarjo. 7 

186.  Arreglar el CENTRO per espai cultural. 7 

187.  Lavabos públics a la zona del passeig llindant amb la Muga 2 

188.  Carril bici de Castelló a Empuriabrava. 2 

189.  Connexions d’un carril bici per tota la zona 

d’Empuriabrava. 7 

190.  Arreglar lavabo públic de la platja d’Empuriabrava situat a 

la zona propera a la petanca. 2 

191.  Dotar la zona de la platja i riu Muga de lavabos públics 2 

192.  Arreglar el parc infantil que hi ha al costat del camp de 

futbol municipal Iñaki Fernandez Orjales Búfalo, a Empuriabrava. 2 

193.  Creació d'una "font seca" al pati de la platja. 10 

194.  Remodelació del Centro 7 

195.  Las aceras que estan molt malament 7 

196.  Substitució de les jardineres del c/Muralla per voreres, que 

impedeixin malaparcar els cotxes. 7 

197.  Escullo la proposta reivindiquem "el centro" 7 

198. Remodelar o mantenir en bones condicions la plaça del 

Botxí: arreglar els bancs, pintar-la... crear un espai acollidor perquè 

tant la gent gran com la jove del barri pugui gaudir d'un espai comú 

agradable. 

2 

199.  EL CENTRO 7 

200.  Recuperem “El Centro” 7 

201.  Instal·lació de descalcificador en la sortida del dipòsit d 

aigua municipal. Perquè l aigua arribi a les vivendes sense fer 

malbé aparells, ni eixutes, ni haver de instal·lar descalcificador 

individual en l entrada després de comptador 

10 

202.  Passera pel reg del Molí 12 

203.  Parc infantil dins casc antic de Castelló. 7 

204.  Recuperar el centro 7 

205.  Fora bo per la vil.la que l'Ajuntament restaures "El Centre". 7 



 
 

206.  Arreglar les voreres que son residuals d'altres èpoques, 

estretes i algunes sense rajoles, com al carrer Roses. 7 

207.  Restauració del CENTRO. 7 

208.  Rehabilitació del Centro 7 

209.  Mi propuesta es reservar este dinero para poder en vez de 

reparar el puente de Falconera, aprovechar para subir la altura del 

paso de los barcos para enfrentar la subida del nivel del mar como 

consecuencia del cambio climático. 

4 

210.  Mi propuesta es reservar este dinero para poder en vez de 

reparar el puente de Falconera, aprovechar para subir la altura del 

paso de los barcos para enfrentar la subida del nivel del mar como 

consecuencia del cambio climático. 

7 

211.  Mi propuesta es reservar este dinero para poder en vez de 

reparar el puente de Falconera, aprovechar para subir la altura del 

paso de los barcos para enfrentar la subida del nivel del mar como 

consecuencia del cambio climático. 

7 

212.  EL CENTRO 7 

213.  Un pipi can (espai per els gossos que puguin anar 

lliurament per socialitzar-se i fer les seves necessitats sense 

molestar a ningú) És increïble que amb la quantitat de gossos que 

hi han, el espai necessari hi és, el poc que val i amb el gran impacte 

que tindria amb residents i turistes, que no hi hagi ni 1 en tot el 

poble amb el superàvit que té... 

7 

214.  El centro 7 

215.  Fer 3 o 4 pistes de pàdel 7 

216.  Una pista de tenis 10 

217.  Millorar la imatge de la plaça dels Homes i c/Mestre Blanch 

( posar portals de fusta donant una imatge homogènia i actual, pq 

no es vegi tan degradat (mirar de treure cartells de en venda o es 

lloga) per donar més bona impressió del poble als visitants i als 

vilatans, pintar façanes que calgui. 

6 - 8 

218.  Escales d'emergència per sortir del canal, sobretot el canal 

principal, més concorregut, en cas de necessitat. 5 

219.  Serveis públics a tots els parcs infantils, que si els nens 

tenen necessitats hi puguin anar, i no hagin de fer les necessitats al 

carrer en cas d'urgència. 
10 



 
 

220.  Tirolina per adults 10 

221.  Pipí can allà on hi vagin més els gossos. 7 

222.  Parcs infantils pavimentats amb suro de colors 10 

223.  Eixamplar les voreres del carrer Muralla per poder 

passejar-hi i treure les zones d'estacionament de vehicles 7 

224.  Més papereres als parcs  7 

225.  Més fonts als parcs infantils 10 

226.  Arreglar la vorera del carrer els panissars 7 

227.  Arreglar la fusta de sake park 2 

228.  Repassar els parcs que són de fusta que els nens es poden 

clavar estelles (fustes petites) 2 

229.  Plantar més arbres i plantes a les diferents jardineres del 

municipi 2 

230.  Fibra en els veïns del Botxí. 6 

231.  Col·locar més zones de càmping en el municipi de Castelló. 2 

232.  Millora integral del pati de l’escola Ruiz Amado; paviments 

durs i tous, jocs infantils per a diferents edats, horts i compostatge, 

espai salut… 
2 

233.  EL CENTRO 7 

234.  Pump Track a Castelló 10 

235.  Piscina municipal a Castelló 4 

236.  Doncs la meva proposta és que ES NECESSARI 

ABSOLUTAMENT un Servei d'acollida a les escoles tant de matí com 

de tardes i que sigui un Servei per a tots els pares que som mil 

euristes i no tenim ajuda a la família per anar a buscar els nostres 

nens. No podem deixar les nostres feines per anar-los a buscar i 

deixar-los sols a casa. També per a totes les mares i pares, 

sobretot aquella que han patit violència domestica (la meva 

germana) i que el pare dels nens difícilment ajuda econòmicament i 

no poden arribar a totes les despeses ni permetre's pagar algú per 

cuidar nens després de les 16h. M'agradaria que tinguéssiu en 

compte i tractéssiu aquesta proposta amb molt de carinyo perquè 

crec que pot ser una solució molt valuosa per a tots els residents 

8 



 
 

del municipi. MOLTES GRÀCIES! Carmen i Pol ) dos pares sense avis 

en disposició o familiars que puguin ocupar-se'n. 

237.  Jocs infantils al centre històric. 7 

238.  Renovar la pista de eskate parc. De Castelló 7 

239.  Recinto cerrado para depositar residuos de jardinería y 

actuación correspondiente por parte municipal debido a los 

materiales depositados en esta zona, neveras, maderas hierro, 

colchones etc.. 

10 

240.  Colocación de saltos de goma o lo que se considere 

oportuno para reducir la velocidad de vehículos, han habido 

incidentes a ROURE- Pla de Roses altura número 88. 
2 

241.  Cableado tercer mundista cías telefónicas donde no hay 

profesionalidad en trabajos realizados. 6 

242.  Eixemplar mes les voreres del carrer Santa Clara, per així 

fer que el vehicles hagin de circular a menys velocitat 2 

243.  Ampliar el skatepark de Empuriabrava 7 

244.  Mejorar el skatepark de Castelló (pueblo) 7 

245.  Arreglar el que abans s’utilitzava per fer teatre i cinema 

local “ EL CENTRO”. 7 

246.  Bandes horitzontals al C/ Santa Clara, per fer disminuir la 

velocitat als vehicles. 10 

247.  Construir tres pistes de pàdel 7 

248.  Construir una pista de tenis 10 

249.  Proposem un espai verd al pati de primària de l’escola 

Joana d’Empúries amb noves fonts habilitades per els nens i 

professors. El pati te molt de formigó i sorra i els nens desitgen 

mes naturalesa per la seva estona de descans. 

5 

250.  Proporcionar més aparcaments al centre històric 12 

251.  Parcs infantils al centre històric: paller d'en Melino, Plaça 

Jaume I i Plaça Josefina Gambús 7 

252.  Desplaçar els aparcaments amb carregador elèctric fora 

del nucli històric. Hi ha dèficit d'aparcament al centre i ocupar 

places per carregar vehicles elèctrics, sumat a les moltes places de 

reserva de minusvàlids disminueix molt els aparcaments normals. 

10 / 12 



 
 

269. Acabar el gimnàs municipal i que la quota pels 

castellonins sigui barata 
2/8 

270. Que et puguis apuntar per telèfon o presencialment als 

cursos que ofereix l’Ajuntament, no únicament amb formularis 

online. 

8 

271. Rehabilitació del Centro 7 

272. Rehabilitació del Centre 7 

253.  Col·locar uns tobogans que baixin del passeig de les oques 

a la zona del pavelló o a la zona de l'aparcament del pont vell. 7 

254.  Millorar l'skate parc de Castelló d'Empúries (està en molt 

mal estat). 7 

255.  Destinar uns diners exclusivament a reduir barreres 

arquitectòniques de les voreres. 7 

256.  Arreglar tots els desperfectes del pavelló municipal que 

està molt mancat de manteniment i convé un rentat de cara. 7 

257.  Fer que tots els passos de vianants de llocs importants 

com escoles, CAP, etc. siguin accessibles i no hi hagi barreres 

arquitectòniques. 
7 

258.  Arreglar l'entorn del nou centre de dia per a poder-hi fer 

activitats. 2 

259.  Arreglar la piscina exterior per a poder-la utilitzar. 2 

260.  Fer pistes de pàdel al municipi. 7 

261.  Millorar la wifi i la cobertura al municipi. 7 

262.  Posar en funcionament la piscina de Castelló Nou 6 

263.  Arreglar la plaça del Botxí donant-li funcionalitats (que no 

només sigui pintar i posar bancs i papereres). 7 

264.  Fer que les voreres del carrer Muralla siguin aptes per 

cadires de roda i cotxets. 7 

265.  Rehabilitació del Centro. 7 

266.  Circuit urbà per anar amb bicicleta.  7 

267.  Arreglar els fils elèctrics que pengen de la via pública. 6 

268.  Un centre social i una sala de ball. 4 



 
 

273. La rehabilitació del Centre 7 

274. Rehabilitació del “Centro” 7 

275. Rehabilitació Centre 7 

276. Rehabilitació teatre Centre 7 

277. Rehabilitació del Centre 7 

278. Rehabilitació del teatre “El Centre” 7 

279. Rehabilitació del Centre 7 

280. Rehabilitació teatre el centre 7 

281. Teatre el Centre 7 

282. Piscina 4 

283. Rehabilitació teatre centre 7 

284. Rehabilitació del teatre Centre 7 

285. Rehabilitació del Centro 7 

286. Condicionar el Pont Vell 7 

287. Rehabilitació “El Centro” 7 

288. Pintar exterior edifici de serveis  7 

289. Reforçar papereres via verda i trabuc. 2 

290. Iniciar rehabilitació “centro” 7 

291. Arranjar “El centre” per poder fer activitats a dins 7 

292. Fer una piscina o usar-ne una ja feta (Castelló nou) 4 - 6 

293. Acabar el gimnàs i que s’hi facin classes: spinning, GAC, 

body combat, yoga… 
2/8 

294. Concerts un cop al mes 8 

295. Rehabilitació Centro 7 

296. Arreglar els forats dels carrers i voreres 7 

297. Adaptar les voreres 7 

298. Arreglar la muralla 7 

299. Rehabilitació del Centro 7 

300. Rehabilitació del Centro (teatre) 7 

301. Rehabilitació del Centro 7 

302. Rehabilitació del Centro 7 



 
 

303. Fer un pont al passallís de l’Asil i enllaçar-lo a la rotonda 

del Fortià 
4 / 12 

 

304. Un rètol de prohibició d’aparcament al Delta Muga al 

costat barrera 
2 

305. Poda els plàtans de l'avinguda del Llobregat. Això 

obstrueix les clavegueres en temps de pluja. Danyar els 

cotxes. embrutar les cases, etc. 

3 

306. Arreglar voreres del casc antic 7 

307. Els plataners davant del carrer Carlit s’han de podar 

urgentment (millora de la zona enjardinada), es nota 

deixadesa, estan tocant els fils de la llum/elèctrics amb 

perill que comporta. 

3 

308. La depuradora davant c/ Carlit s’ha desbordat 2 

cops aquest any (aigües negres corrent pel carrer), amb 

insalubritat que comporta. Demanem la millora de la xarxa 

clavegueram perquè quan plogui no passin aquestes 

situacions. 

2 

309. Hacer en el paseo marítimo una zona con material 

solido como carril bici y que no sea de tierra con canteros 

laterales. 

10 

310. Hacer en distintios lugares zona de pipi can cerrados 

donde los perros puedan andar sueltos y socializarse. El 

espacio que sea grande. 

7 

311. Bancs amb respatller al Passeig Marítim 10 

312. Parc “agility” pels gossos 7 

313. Millorar la videovigilància d’Empuriabrava 

(instal·lació de càmeres) 
2 

314. Senyalización de los carriles bici (también en 

francés) y ampliar los carriles bici 
10 / 7 

315. Zona de càmping – car: instalación de luz y agua 

para caravanas (mejorar los servicios). 
2 



 
 

316. Construcció y apertura de aseos públicos en varias 

zona de Castelló y Empuriabrava. Necesidad urgente. 
2 

317. Mejorar y ampliar el carril – bici en Castelló y 

Empuriabrava. 
7 

318. Millorar la seguretat del tot el municipi. 14 

319. Arreglar calles en Fluvià i a nivel general, en todas 

las calles que dan a canal. 
4 

320. Levantar los puentes que pasan los barcos. 4 

321. Installation du tout à l’égout sector San Maurici. 7 

322. Arreglar el puente en la via verde cerca de la 

depuradora. 
2 

323. Centro para mayores en Empuriabrava. 7 

324. Dispensadors de bosses i cartells informatius de 

recollida d’excrements d’animals ja que embruten l’entorn. 
10 

325. Creació d’un pipi - can 7 

326. Embellir la torre del Club Nàutic. 6 

327. A la part final de Port Salins, instal·lació esquenes 

d’ase (badens). 
12 

328. Creació d’una pàgina web per a la difusió 

d’espectacles culturals. 
12 

329. Subir los puentes de la marina sobre el canal 

principal. 
4 

330. Rehabilitació del Centro per usos culturals 7 

331. Rehabilitació del Centre. Per usos culturals 7 

332. Crear dues zones de Pipi cans 7 

333. Rehabilitació del Centro 7 

334. Rehabilitació Convent Sant Agustí 6 

335. Vitralls de la Basílica de Sta Maria 6 

336. Recuperar el Centro per usos culturals 7 

337. Recuperació del Centro 7 

338. Rehabilitar el Centro per usos culturals 7 

339. Recuperació del Centro 7 

340. Recuperació del Centro 7 



 
 

341. Recuperació del Centro 7 

342. Recuperació del Centro 7 

343. Rehabilitació del Centro per usos culturals 7 

344. Rehabilitació del Centro per usos culturals 7 

345. Rehabilitació del Centro per usos culturals 7 

346. Assignar funcions d’organitzar el calendari anual de 

comerciantes i comerciants, que quedi al poble amb 

suficients recursos a l’abast a disposar, cobrint la varietat de 

necessitats de la població i turisme. Que no passi que un cap 

de setmana sembli el casc antic un poble fantasma per els i 

les visitants, vilatanes i vilatans. 

8 

347. Barana de fusta al cantó rec del molí 12 

348. Centre – “El Centro” obres i millores del teatre 7 

349. Que siguin feministes 8 

350. Pista polivalent coberta 7 

351. Centre cívic 7 

352. Pista polivalent coberta (bàsquet, pàdel, futbol, 

etc.) 
7 

353. Centre cívic 7 

354. Pista poliesportiva coberta 7 

355. Pista polivalent coberta, esportiva, actes 7 

356. Pistes poliesportives (bàsquet, pàdel, futbol) 7 

357. Centre cívic 7 

358. Reformar “El centro” per posar-hi un teatre petit pel 

poble 
7 

359. Un nou Skatepark 10 

360. Ampliar voreres c/ muralla i posar impediments pels 

cotxes per reduir velocitat 
7 

361. Restaurar el teatre “El Centro” 7 

362. Piscina coberta asequible a la població 4 

363. Ampliar voreres C/ Muralla o fer-ho peatonal i/o 

posar impediments pels cotxes 
7 

364. Restaurar el “Centro” - teatre 7 



 
 

365. Equipar el poble amb piscina municipal coberta 4 

366. Posar “bonys” pels cotxes i ampliar voreres al C/ 

Muralla 
12 / 7 

367. Restaurar el “Centro” 7 

368. Piscina municipal coberta 4 

369. Piscina coberta 4 

370. Ampliar aceres del c/ muralla i restringir accés a 

vehicles 
7 

371. Crear una normativa de convivència i educació 

general: 

- Respectar hores de son / silenci 

- Respectar hores de rec (de 22h a 6) 

- Ensenyar a reciclar 

- Gossos lligats 

8 

372. Ampliar voreres C/ Muralla 7 

373. Piscina coberta 4 

374. Restaurar local “El Centro” 7 

375. Recuperació del Centro 7 

376. Rehabilitació del “Centru” 7 

377. Recuperació “El Centro” 7 

378. Recuperació de “El Centro” 7 

379. Recuperació del Centro 7 

380. Recuperació del Centro 7 

381. Recuperació del Centro 7 

382. Recuperar el centre com espai cultural per el poble 7 

383. Rehabilitació del Centro 7 

384. Rehabilitació del Centro 7 

385. Rehabilitació del Centro 7 

386. Una pista esportiva (futbol, bàsquet) pública 7 

387. Piscina pública + bar (temporada d’estiu) 4 

388. Gimnàs 2 

389. Catàleg – senyalitzacions vies bicicleta 7 
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