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Fem balanç
EDITORIAL

En breu farà quatre anys que vam entrar al govern 
de l’Ajuntament de Celrà mitjançant un pacte de 
legislatura. Des de llavors hem treballat per millorar 
els serveis de Celrà i implantar-ne de nous evitant al 
màxim l’increment de taxes i impostos. N’és un clar 
exemple l’impost de bens immobles (IBI). Fa pocs 
mesos la premsa va publicar el rànquing dels 221 
municipis de les comarques gironines en increment 
percentual de l’IBI. En aquesta llista el poble de Celrà 
està situat a la part més baixa, concretament a la 
posició 204; és a dir, 203 municipis han apujat l’IBI 
més que Celrà, i tan sols 17 l’han apujat menys. 

Les dades certifiquen que aquest govern, tot i les 
retallades del govern de CiU a la Generalitat de 
Catalunya, no ha optat per apujar els impostos a 
la ciutadania sinó que ens hem espavilat d’altres 
maneres, bàsicament racionalitzant la hisenda 
municipal com fan les famílies amb els comptes 
domèstics: no gastant més del que tenim.

Aquesta política, iniciada ja al juny del 2011, ens ha 
permès reduir el deute que vam heretar de l’anterior 
govern, prescindir de les pòlisses de crèdit amb 
els bancs i els interessos negatius que generaven, 
pagar els proveïdors per sota dels terminis legals i 
finançar amb fons propis obres i projectes (reformes 
al Centre Cultural La Fàbrica, l’escola L’Aulet i les 
escoles bressol, millores en enllumenat públic, a la 
zona esportiva, a les piscines o als parcs infantils, 
rehabilitació de la casa Feliu, compra d’uns baixos al 
carrer Sant Feliu, adquisició d’una furgoneta adaptada 
per a la gent gran, creació de l’espai de ciutadania al 
Centre Cívic...). 

Al llarg d’aquests quasi quatre anys hem estat al 
carrer demanant l’opinió de la ciutadania, impulsant 
consells municipals i taules obertes de participació, 
organitzant any rere any pressupostos participatius i 
creant espais participatius innovadors com el Consell 
Infantil. Tot i això, sabem que encara queda molta 
feina a fer per aconseguir més implicació en aquestes 
iniciatives i una plena corresponsabilització ciutadana 
en la política municipal. 

També hem comès errors, en som plenament 
conscients, i per això quan ha tocat hem demanat 
disculpes i hem aturat projectes. Aquests errors ens 
han d’ajudar a aprendre i incrementar encara més els 
nivells de participació i transparència.

Per això agraïm la paciència que heu tingut quan ens 
hem equivocat, els ànims i el suport que hem rebut 
arran de diferents actuacions, la vostra participació en 
els espais de debat que hem organitzat, els consells, 
les idees i les crítiques constructives. Tot el que fem 
ho fem pensant a millorar la qualitat de vida dels veïns 
i veïnes de Celrà i a deixar el municipi una mica millor 
de com ens l’hem trobat.

Tercera edició de la Fira del Bolet

Per tercer any consecutiu, els Amics 
dels Bolets de Celrà, amb Manel 
Morilla al capdavant, van organitzar 
el 15 i 16 de novembre un cap de 
setmana ple d’activitats al municipi. El 
dissabte va començar amb una sortida 
al bosc per conèixer els bolets i recollir 
exemplars per a l’exposició que es 
va inaugurar al vespre. Coincidint 

amb la festa del seu 2n aniversari, 
el casal El Moll també va organitzar 
diversos actes. Del diumenge, a més 
de l’entrega de premis del Concurs 
de Bolets, cal destacar el Mercat del 
Bolet i Artesans que va omplir els 
carrers del barri vell i les actuacions 
de la Colla Castellera de Figueres, els 
Taxeks i la Colla Gegantera de Celrà.

BREUS

Racionalitzar la hisenda municipal ens ha 
permès reduir el deute, no contraure crè-
dits, pagar proveïdors per sota dels terminis 
legals i finançar amb fons propis obres i 
projectes

Zona de jocs de l’espai de ciutadania del Centre Cívic
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Celrà també va desafiar el Constitucional

Signatures per a una nova llei d’educació
POBLE VIU

L’Assemblea Groga, col·lectiu que agrupa pares i 
mares, alumnat i professorat, ha impulsat una iniciativa 
legislativa popular (ILP) en resposta a la Llei d’educació 
de Catalunya (LEC) i a la Llei orgànica per a la millora de 
la qualitat educativa (LOMQE), per tal que el Parlament 
de Catalunya debati i aprovi una nova llei del sistema 
educatiu de Catalunya sota els principis de democràcia, 
laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació 
i qualitat. Per arribar a ser debatuda al Parlament, la ILP 
ha de recollir un mínim de 50.000 signatures.

A Celrà també s’ha engegat la campanya

Entre altres, la ILP va ser present a la darrera Fira 
d’Intercanvi i Segona Mà, el ple de febrer de l’Ajuntament 
va aprovar una moció de suport a la iniciativa i el dia 
4 de març va tenir lloc a l’escola L’Aulet una xerrada 
de presentació a càrrec de Xavier Diez (USTEC), 
organitzada per les ampes de L’Aulet i Les Falgueres.

Per a més informació podeu visitar el lloc web de la 
ILP, www.ilpeducacio.cat, o posar-vos en contacte 
amb la fedatària de Celrà, Montse Palau, a l’adreça 
monpalau61@gmail.com.  

L’IES de Celrà va acollir la jornada de votació del 
procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya 
celebrat el passat 9 de novembre. L’afluència de 
votants va ser constant i ja de bon matí es van produir 
les primeres cues. Tota la jornada es va desenvolupar 
amb absoluta normalitat i en un ambient festiu, gràcies 
a la tasca dels voluntaris i voluntàries i al civisme i 
ganes de participar de la ciutadania. L’institut va ser 
visitat per diferents observadors internacionals que 
van poder donar fe de la transparència del procés.

En tancar la votació s’havien assolit 1.960 vots, que, 
prenent com a cens la població de 16 anys o més del 
padró 2013 de l’INE (3.877 persones), representen 
una alta participació, d’un 50,6%, només un punt per 
sota de les darreres eleccions al Parlament Europeu. 

Per valorar seriosament aquestes dades cal tenir 
en compte la incidència d’un cens molt diferent del 
dels marcs electorals anteriors, tant en quantitat (700 
persones més que les 3.157 del darrer cens electoral 
de 2014) com en característiques (població més gran 
de 16 anys i de qualsevol nacionalitat), a més de 
l’escassa campanya electoral i la incertesa generada 
per la suspensió del Tribunal Constitucional. En xifres 
absolutes, el nombre de vots supera el de les darreres 
eleccions europees (1.602) i municipals (1.828) i es 
situa molt a prop del de les estatals (1.986).

1.960 persones van participar a la votació del 9N a Celrà. El 90% es van pronunciar a favor d’un estat independent.

El resultat de la votació es va decantar aclapara-
dorament pel Sí-Sí, amb 1.742 vots (88,9 %). El Sí-
No va obtenir 112 vots (5,7 %) i el No, 38 (1,9 %). Els 
resultats globals i per pregunta es poden consultar al 
web www.participa2014.cat.

La CUP de Celrà vol donar les gràcies a totes les 
persones que van participar en la votació, fos quin fos 
el sentit del seu vot, a tots els voluntaris i voluntàries 
i a la gent que va col·laborar d’una manera o altra en 
la jornada.
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El mes de maig passat es va celebrar arreu del país 
la primera onada del Multireferèndum, una iniciativa 
independent, no oficial i gestionada des del terreny 
associatiu per sotmetre a votació popular diverses 
qüestions bloquejades en les institucions polítiques i 
avançar cap a una democràcia creixent i directa.

Entre el 17 i el 25 de maig, es va instal·lar 271 taules de 
votació, on van treballar 1.210 persones voluntàries, 
que van fer possible el vot presencial a 120 localitats 
i a 32 comarques del Principat. El dia 25, coincidint 
amb les eleccions europees, va concentrar el gruix de 
la votació presencial. També es va poder participar en 
la convocatòria mitjançant vot electrònic. 

Es van sotmetre a votació quatre preguntes de 
caràcter general i altres de caràcter local que només es 
votaven a les zones afectades. La xifra total de votants 
va ascendir a 37.495 en les preguntes generals, i els 
resultats mostren com a respostes majoritàries les 
opcions dels grups promotors.

Més de 220 participants a Celrà

El 25 de maig les entitats promotores de Celrà van 
instal·lar la taula de votació del municipi davant el casal 
de joves El Moll. La participació, fins a l’aixecament forçat 
de la taula, va ser de 227 vots, amb el resultat següent:

Multireferèndum: cap a la democràcia 
directa

POBLE VIU

Pregunta Sí No En blanc

211 10 6

226 0 1

216 8 3

15 206 6

1 - Quin tipus d’agricultura voleu 
que hi hagi a Catalunya? (Sí = amb 
transgènics; No = sense transgènics)

2 - Voleu que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya deixi de 
pagar el deute i els interessos que la 
ciutadania declari il·legítims?

3 - Voleu que la ciutadania de 
Catalunya estableixi un control 
democràtic directe sobre el sector 
energètic? 

4 - Voleu que el grup promotor 
d’una Iniciativa Legislativa Popular 
pugui sotmetre la seva proposta a 
referèndum vinculant?

5 - Voleu que es construeixi la línia 
de Molt Alta Tensió (MAT) de 400 
kV? 

5 220 2

Recollida de material sanitari per a Gaza

El setembre de 2014 Celrà es va sumar al 
voluntariat de la campanya “Catalunya amb 
Gaza” habilitant a El Moll un punt de recollida de 
medicaments i material sanitari per tal d’ajudar 
la població civil de Gaza després dels atacs 
israelians. El material aportat pels veïns i veïnes 
del poble es va afegir als dos contenidors 
recollits a tot Catalunya, que van arribar la 
primera setmana de desembre a Port Saïd, 
Egipte, i van ser recollits per la Mitja Lluna Roja 
(Creu Roja àrab). Egipte, però, té tancada la 
frontera de Rafah amb Gaza i no tenim seguretat 
que el material hagi arribat encara a destí. Més 
informació: www.voluntarishumanitaris.org.

BREUS

Quatre dies abans, la Junta Electoral Central va 
suspendre el Multireferèndum amb l’excusa de la 
coincidència amb les eleccions europees. Amb tot, 
el dia 25 la majoria de taules van poder iniciar la 
seva activitat. A Celrà els Mossos d’Esquadra van 
aparèixer cap a ¼ d’11 i només van informar sense 
fer desparar la taula, tot identificant la persona 

fedatària. Però arran de les denúncies dels apoderats 
d’alguns partits com el PP, VOX i Ciutadans, a partir 
de primera hora de la tarda va començar una segona 
ronda dels Mossos que, aquest cop sí, obligaven a 
desmuntar les taules. A ¼ de 5 de la tarda van arribar 
a Celrà, van aixecar acta, de nou van identificar la 
persona fedatària i van posar fi a la votació. 

Ens consta que 148 taules van ser obligades a tancar, 
510 persones van ser identificades i es van requisar 5 
urnes que no van poder ser recomptades. Un total de 
24 persones va ser imputades, i els costos judicials 
a causa de la prohibició s’apropen als 4.000 €. Més 
informació a www.multireferendum.cat. 



Po
bl

e V
iu

5

Entrevista al grup municipal de
la CUP Celrà

COP DE CUP

El primer grup municipal de la CUP de la 
legislatura 2011-2015 estava format per Dani 
Cornellà, Pitu Bartis i Txell Martín, els números 1, 
2 i 3 respectivament de la llista. El maig de 2013 
Júlia Palomer, número 4 de la llista, va prendre el 
relleu de Txell Martín. Actualment Dani Cornellà 
és regidor de cultura, serveis socials, atenció a la 
ciutadania, cooperació, medi ambient i mobilitat, 
mentre que Pitu Bartis ocupa les responsabilitats 
d’educació i règim interior, i Júlia Palomer les 
de joventut i comunicació. En la recta final de la 
legislatura, els preguntem sobre la feina feta, els 
projectes en curs i les dificultats que s’han trobat 
en el dia a dia. 

PV. Quines actuacions destacaríeu de la tasca 
realitzada en les vostres àrees?

JÚLIA. Pel que fa a l’Àrea de Joventut, destacaria 
la consolidació de projectes com l’Aula d’Estudi o la 
Brigada Jove, orientats a objectius ben diferents: el 
primer vol dotar l’alumnat de secundària d’eines per 
crear hàbits d’estudi mitjançant un espai de treball 
fix i adequat, i el segon pretén proporcionar una 
primera experiència laboral a joves desocupats del 
poble per tal que adquireixin hàbits de rutina i treball. 
Un altre projecte també consolidat és el del Consell 
Infantil, una experiència d’aprenentatge democràtic i 
participació per als infants que aquest curs arriba a la 
seva tercera edició. A banda, cal remarcar l’obertura 

del Casal Popular de Joves El Moll, autogestionat pel 
mateix jovent i que ja ha complert el segon aniversari, 
i entre les accions més recents, la primera edició de 
l’Albergínia Jove, que es va dur a terme la primavera 
passada i que ofereix formació gratuïta en horticultura 
ecològica. Tot això entre moltes altres activitats i 
tallers que s’han realitzat de manera periòdica durant 
els darrers quatre anys.

Dins l’Àrea de Comunicació, el web municipal ha 
aconseguit, en les edicions de 2013 i 2014, el segell 
Infoparticipa de la UAB a la qualitat i la transparència 

de la comunicació pública local. També s’ha encetat 
una nova etapa del butlletí municipal InfoCelrà, 
s’ha revitalitzat i dinamitzat l’emissora Ràdio Celrà i 
actualment s’està treballant en la renovació del web 
Celrà.cat.

PITU. El que em genera més satisfacció és l’aposta 
que hem fet per l’escola pública del país: quan la 
Generalitat ha retirat l’ajuda al projecte de reciclatge de 
llibres de text, l’Ajuntament hi ha posat els diners; quan 

Pitu Bartis, 2n tinent d’alcalde, regidor d’Educació i Règim Interior.

Pitu Bartis: “El que em genera més satis-
facció és l’aposta que hem fet per l’escola 
pública. Quan la Generalitat ha retirat les 
ajudes, l’Ajuntament hi ha posat els diners”
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COP DE CUP

Júlia Palomer, regidora de Joventut i Comunicació

la Generalitat s’ha negat a assumir el cost de canviar 
les finestres de l’escola L’Aulet, per evitar baixes 
temperatures i molta humitat a les classes durant 
l’hivern, l’Ajuntament ha invertit més de 100.000 euros 
per assegurar que alumnes i docents no passin fred a 
les aules; i sobretot, quan la Generalitat ha reduït en 
més del 50% la seva aportació a les escoles bressol 
–i per tant hem deixat d’ingressar més de 120.000 

euros anuals–, no s’ha tancat ni privatitzat cap de les 
dues, les hem continuat gestionat directament des de 
l’Ajuntament i, malgrat la retallada, en quatre anys la 
quota només s’ha incrementat en 25 euros mensuals. 

I també ens satisfà haver consolidat el projecte de 
l’Escola de Dansa. Tot i que la CUP es va oposar 
a la manera com es va liquidar l’anterior etapa, 
gestionada per La Perla per la Dansa, vam assumir el 
nou projecte, que el juny de 2011 tenia 106 alumnes 
de la franja d’edat 3 a 18 anys i actualment en té 241.

DANI. Em costa molt ressaltar només algunes coses, 
ja que al llarg d’aquest quasi quatre anys he treballat 
en molts àmbits (alcaldia, hisenda, cooperació, medi 
ambient, mobilitat, cultura, gent gran, serveis socials, 
ciutadania, salut, comunicació, igualtat). Per tant 
destacaré les que crec més significatives. Durant els 
dos primers anys, en què vaig ser alcalde i regidor 
d’Hisenda, vam estar treballant per racionalitzar 
la despesa, disminuir el deute que ens vam trobar, 
organitzar bé el cobrament de taxes i impostos al 
llarg de l’any, renegociar contractes amb empreses 
externes i fer quadrar els números. Tota aquesta feina 
ha fet possible no demanar cap més crèdit al banc 
i estalviar així els milers d’euros que cada any es 
gastaven per retornar els crèdits o pòlisses. A més, 
totes les obres que s’han portat a terme les hem 
pagat amb fons propis o subvencions.

En l’àrea de gent gran destacar el servei Respir, que 
ha tingut una molt bona acollida entre les famílies, i 
la compra d’una furgoneta adaptada, que esperem 

que en breu entri en servei. A nivell d’oferta cultural 
hem tornat a posar Celrà al capdavant de la comarca, 
hem tornat a ser un poble referent. La Festa Major 
ha augmentat l’oferta d’actes per a totes les edats i 
gustos alhora que ha disminuït la partida econòmica. 

L’Àrea de Ciutadania ha estat l’encarregada, entre 
altres, d’organitzar els pressupostos participatius i de 
renovar, escoltant l’opinió de la gent i les entitats, el 
projecte del Centre Cívic amb l’obertura d’un espai de 
trobada familiar i veïnal. 

Els serveis socials s’han recuperat i enfortit, s’ha 
ajudat a crear L’Armari dels Aliments i s’ha donat 
suport a les famílies del municipi amb més necessitats. 
I des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha procurant anar 
millorant el nou model de recollida selectiva a partir 
de l’enquesta realitzada a la població, amb els premis 
porta a porta o amb la minideixalleria mòbil que 
properament es posarà en marxa. 

PV. Quins han estat els principals obstacles i 
dificultats amb què us heu trobat? 

JÚLIA. Actualment, amb la crisi econòmica que 
serveix com a justificació per a tot, la legislació 
espanyola no permet la contractació pública de 
personal per part dels consistoris. Per això, moltes 
de les activitats que es volen dur a terme queden 
subjectes a subvencions d’altres administracions 
supramunicipals que permetin contractar el personal 
necessari per a la dinamització de les activitats. La 
contractació de la tècnica de Joventut n’és un clar 
exemple.

PITU. Les retallades de la Generalitat, que s’han 
centrat sobretot en l’educació, ens han deixat sense 

Júlia Palomer: “S’han consolidat projectes 
com l’Aula d’Estudi, la Brigada Jove o el 
Consell Infantil, una experiència innovadora 
d’aprenentatge democràtic i participació per 
als infants”

Dani Cornellà:  “Els serveis socials s’han re-
cuperat i enfortit, s’ha ajudat a crear L’Armari 
dels Aliments i s’ha donat suport a les famí-
lies del municipi amb més necessitats”

Júlia Palomer: “Entre les accions més recents 
cal remarcar l’Albergínia Jove, un projecte 
que ofereix formació gratuïta en horticultura 
ecològica”
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ajudes: a l’Escola de Dansa, de 400 euros per alumne 
als 0 euros actuals; de 1.800 euros per cada infant 
d’escola bressol a només 875 euros... 

I en segon lloc, que el govern espanyol hagi prohibit 
la contractació de personal per part de l’Ajuntament 
ha provocat també que no puguem recuperar serveis 
i gestionar-los directament, com per exemple part del 
servei de neteja o servei de mediació.

DANI. El govern de CiU ha aplicat retallades en totes 
les àrees. Això, a més de les limitacions imposades 
per Madrid, ha suposat que algunes actuacions 
hagin quedat paralitzades, com l’esmentada 
municipalització del 100% del servei de la neteja. 
Però tot i així hem continuat endavant i hem pogut 
desenvolupar nous projectes utilitzant altres fórmules 
i mecanismes.

PV. Finalment, quins projectes teniu planificats 
per als propers mesos i què us agradaria enllestir 
abans no s’acabi la legislatura?

JÚLIA. M’agradaria deixar enllestida o, si això no 
és possible –per la complexitat del projecte–, com 
a mínim bastant avançada la renovació del web 
municipal. Preveiem també publicar un nou número 
del butlletí InfoCelrà, i treballarem per tal que se’ns 
adjudiquin les subvencions necessàries perquè 
l’Àrea de Joventut pugui dur a terme les activitats 
plantejades de cara al 2016.

PITU. A molts pocs mesos de les eleccions municipals 
podem dir que la gran majoria d’objectius que ens 
vam proposar en les àrees d’Educació i de personal 
s’han pogut assolir, excepte allò que no ens ha 
permès el Govern espanyol, com dignificar els salaris 
dels treballadors i treballadores municipals. Ara cal 
començar a dissenyar les propostes per als propers 
quatre anys.

DANI. De projectes a la cartera en tenim molts, i alguns 
esperem anar-los implementant al llarg d’aquests 
darrers mesos de legislatura, com l’aprovació del 
Reglament orgànic municipal (ROM), una eina molt 
important de participació ciutadana, que la pressió del 
dia a dia ha demorat en excés. També fa temps que 
estem estudiant la possibilitat de fer arribar el carril 
bici a Girona, un projecte engrescador però que no és 
gens fàcil, perquè tenim entremig masses obstacles: 
el tren, el congost, les Gavarres, la N-2, la C-66 i 
el Ter. Tot i això, no ens desanimem i continuarem 
treballant-hi. Penso que globalment hem complert 
els nostres objectius i programa en un nivell alt. Som 
conscients que ens hem equivocat a vegades, que hi 
ha coses que no han sortit com ens hauria agradat i 
que altres no les hem pogut fer, però podem dir que 
hem estat clars i transparents. 

Més informació: Podeu consultar els currículums, 
càrrecs, àmbits d’actuació, assignacions 
econòmiques i dades de contacte dels tres membres 
del grup municipal de la CUP a la pàgina web celra.
cup.cat/node/3396.

Dani Cornellà, 1r  tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Serveis Socials, Salut, Atenció a la Ciutadania, Cooperació, Medi Ambient i Mobilitat.

COP DE CUP

Pitu Bartis: “Malgrat que la Generalitat ha 
reduït en més del 50% la seva aportació, no 
s’ha tancat ni privatitzat cap escola bressol 
i la quota només s’ha incrementat en 25 
euros”

Dani Cornellà: “En oferta cultural hem tornat 
a posar Celrà al capdavant de la comarca, 
hem tornat a ser un poble referent”
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COP DE CUP

Jornades de debat sobre la salut
Amb el títol «El dret a la salut, en perill», la CUP de 
Celrà va organitzar entre maig i juny de 2014 unes 
jornades de debat sobre la salut pública amb la 
presència de professionals de la salut i representants 
d’entitats que s’han significat en la defensa de la 
sanitat pública. 

El 17 de maig, la primera taula rodona es va centrar 
en les retallades en sanitat i el procés de privatització 
del sistema públic de salut, i hi van participar 
l’economista Àngels Martínez (Dempeus per la Salut 
Pública) i el metge de família Albert Planes (Fòrum 
Català d’Atenció Primària). Una vintena de persones 
van assistir a la sessió.

La sessió següent, el 24 de maig, titulada «Conflictes 
d’interessos: el negoci de la salut», va reunir cap a 
quaranta persones i hi van intervenir Mario Lloret 
(INEFC), Joan-Ramon Laporte (Institut Català de 
Farmacologia), Ramon Serna (CATAC-CTS/IAC) i 
David Vidal (CUP Reus). 

La darrera taula rodona de maig, «Una altra sanitat 
és possible», va ser la més concorreguda, amb prop 
d’una cinquantena de persones. Es va realitzar el dia 
31 i va abordar les teràpies naturals, complementàries 
o alternatives, la seva relació amb la medicina 
convencional i la seva incorporació al sistema públic 
de salut. Hi van prendre part Vicenç Ballbona (metge 
d’atenció primària i homeòpata), Lluís Cabarrocas 
(infermer d’atenció primària i acupuntor), Genoveva 
Montserrat (homeòpata i nutricionista), Xavier Uriarte 
(Lliga per la Llibertat de Vacunació, moviment 

Remeiers i Remeieres) i M. Teresa González (Sistema 
de Salut Pública Cooperativista). 

El dia 14 de juny es van cloure les jornades amb la 
xerrada-debat «La salut pública que volem», a càrrec 
d’Isabel Vallet, diputada per la CUP, que va exposar 
davant una trentena d’assistents la tasca realitzada 
per la formació en aquest àmbit dins i fora del 
Parlament. L’acte va incloure la presentació del llibre 
col·lectiu El preu de la salut, editat per Espai Fàbrica, 
a càrrec d’Anaïs Fernàndez, editora del volum, i Eloi 
Mayordomo, un dels seus autors.

Les jornades també van incloure la projecció de la 
pel·lícula The constant gardener (El jardinero fiel) 
i del documental Pagar per viure (SICOM / HOW), 
presentat per Josep Cabayol.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona 
Treballadora 2014, la CUP va convocar la segona 
edició del Concurs de Microrelats 8 de Març. El Jurat 
del concurs, format per Amaia Zúñiga (Biblioteca de 
Celrà), Enric Carreter (guanyador del I Concurs de 
Microrelats) i Marta Pijoan (Goges de Celrà), vistos 
els 10 relats participants que complien les bases del 
concurs, va emetre el veredicte següent:

• Primer premi: Barricades de Mots (pseudònim de 
Jordi Garolera).

• Segon premi: Marinada (pseudònim de Vanesa 
Zaro).

• Tercer premi: Carles González

El 2015 s’ha celebrat la tercera edició del concurs. 
Al web celra.cup.cat trobareu el veredicte i els 

Només la nit, només la foscor, només el 
silenci dels petons ens emparava i ens 
acaronava. Només amb tu, només tu, 
només la llengua del que està prohibit, 
allò que no podíem dir, allò que volíem 
ser i no ens deixen encara. Recordes 
el parc? Aquell gronxador? El que 
grinyolava al balanceig dels nostres 
cossos. Quin adéu més trist el de l’oblit 
i el de l’amor furtiu, de dos romeus amb 
una vida de mentides per endavant.

Concurs de Microrelats 8 de Març
relats guanyadors. El primer premi serà publicat 
al proper número de Poble Viu. Felicitats a les 
persones guanyadores!

Reproduïm a continuació el microrelat guanyador:
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Àrea d’aparcament de caravanes:
dels errors també n’aprenem

L’AJUNTAMENT

Amb l’objectiu d’atreure famílies que visitessin el 
poble i de retruc afavorir el comerç local, l’Ajuntament 
de Celrà fa temps que treballava en el projecte de 
construcció d’una petita àrea d’aparcament de 
caravanes. El projecte inicial preveia una àrea de 1.672 
m2, amb paviment de grava i un perímetre tancat amb 
fusta. Aquest tancament disposava d’una barrera 
automàtica per evitar l’entrada d’altres vehicles i 
garantir la seguretat de les caravanes. L’àrea incloïa 10 
places d’aparcament, una filera d’arbres, desguassos, 
un punt de subministrament d’aigua i electricitat i 4 
taules de fusta amb bancs.

La Diputació, dins el Pla especial d’inversions 
sostenibles, va concedir al consistori una subvenció 
per a aquest projecte i tres més. Un cop rebuda la 
subvenció, es van convidar quatre empreses a 
presentar pressupostos, i el mes de desembre passat 
la Junta de Govern va aprovar l’adjudicació de l’obra. 
Gràcies a la subvenció, el cost de l’aparcament per 
a l’Ajuntament era només d’uns 2.400 euros. Tota 
aquesta part del procediment es va realitzar de manera 
clara i transparent. No obstant això, es va errar en la 
ubicació final de l’aparcament (pensat inicialment per 
a un espai no residencial) i sobretot en no consultar-ho 
amb la població de la zona.

Rectificació immediata

Davant l’inici de les obres, van sorgir lògicament les 
queixes dels veïns i veïnes afectats. Immediatament 

es va convocar una trobada veïnal on l’equip de 
govern va demanar disculpes i va anunciar l’aturada 
de les obres. L’àrea d’aparcament de caravanes no es 
farà en cap zona residencial, i fins i tot no es portarà 
a terme si s’acaba considerant que no és un projecte 
prou bo.

Des de la CUP tenim molt clar que no es pot emprendre 
cap actuació urbanística sense parlar prèviament amb 
les parts afectades. És una pràctica que deplorem, que 
vam denunciar reiteradament quan érem a l’oposició 
i que ens vam comprometre a eradicar de l’acció de 
govern. L’opacitat no ha estat mai la nostra manera de 
fer. Lamentablement, en aquest cas no van funcionar 
els mecanismes previstos, un greu error pel qual ens 
disculpem un cop més però que ens hem afanyat a 
rectificar, fet que creiem que també cal valorar.

D’aquest error n’hem après que no ens podem relaxar, 
que no n’hi ha prou amb les trobades veïnals, els 
pressupostos participatius o les reunions obertes a 
la ciutadania que organitzem sovint, sinó que hem 
d’estar sempre alerta per assegurar que tots els 
projectes del consistori baixin al carrer.

Creiem que hem demostrat al llarg de la nostra 
trajectòria un compromís ferm amb la participació 
i la transparència. Per evitar que torni a produir-se 
una situació similar, reforcem encara més aquest 
compromís i demanem a la ciutadania que ens 
mantingui la confiança.

Davant les queixes veïnals l’equip de govern ha aturat immediatament la construcció d’un aparcament de cara-
vanes al polígon residencial. Ens disculpem amb la ciutadania per l’error comès i reafirmem el compromís de la 
CUP amb la participació i la transparència.

Nou tram de carril bici i millores al pont de 
Riart

L’Ajuntament ha rebut una subvenció de 
20.325 euros de la Generalitat que permetrà 
ampliar el carril bici unint la carretera de 
Juià amb l’Institut, l’escola Les Falgueres i 
l’Escola Municipal de Dansa i la cruïlla entre 
la carretera de Palamós i el carrer Aumet. 
També s’està millorant el tram en direcció 
a Juià ampliant el lateral del pont de Riart. 
Aquesta obra, amb un cost de 23.680 euros, 
està subvencionada en la seva totalitat pel 
fons de cooperació cultural.

BREUS



Po
bl

e V
iu

10

L’AJUNTAMENT

Quarta edició del pressupost 
participatiu
Un any més, l’Àrea de Ciutadania ha organitzat el 
pressupost participatiu de Celrà. Després de tres 
edicions en què s’ha anat millorant el procés, enguany 
era el primer cop que el Consell Ciutadà avaluava 
el grau de compliment de les propostes fetes pels 
veïns i veïnes l’any anterior. Aquest òrgan va valorar 
favorablement la tasca realitzada.

D’altra banda, una cinquantena de persones van 
participar a les diferents trobades que es van 
organitzar arreu del municipi per recollir propostes per 
al 2015,  tant de caràcter general per a tot el municipi 
com per millorar les diferents zones del poble. Cal 
dir que l’assistència a aquestes trobades no és la 
desitjada, per això s’hauran de replantejar els horaris 
en què s’organitzen i cercar fórmules més atractives 
perquè la ciutadania hi participi més activament.

Un cop confeccionat el pressupost, es va portar al 
ple de desembre i va ser aprovat per 6 vots a favor 
(equip de govern), 3 en contra (Entesa per Celrà) i 1 
abstenció (CiU). 

Inversions en el cementiri i l’enllumenat públic

El pressupost per al 2015 ascendeix a 4.758.325 euros 
i és marcadament continuista (menys d’un 1,7 % més 
que l’any anterior), sense grans despeses per tal de 

no hipotecar el govern que sorgeixi de les eleccions 
municipals del maig.

La inversió prevista més destacada és l’ampliació del 
cementiri, amb un cost aproximat de 100.000 euros. 
Aquesta actuació ja estava prevista per a l’any 2014 a 
través d’una dotació del PUOSC, el programa de suport 
local de la Generalitat, però aquest ha desaparegut i 
per tant l’obra la finançarà íntegrament l’Ajuntament. 
Una altra partida  important és la dedicada a la fase 
següent del pla de substitució de l’enllumenat públic 
tradicional per llums LED, amb un import de 50.000 €.

Continuen les reformes a La Fàbrica Millores al camp de futbol i la zona esportiva  

L’estiu passat es van realitzar les necessàries 
millores d’aïllament i impermeabilització del 
Centre Cultural. L’empresa adjudicatària va 
executar les obres per 146.284,55 euros (més 
IVA), un 14% per sota del seu valor estimat. 
Recentment s’ha rebut una subvenció de 
10.000 euros, dins el pla d’acció del PAES, 
per augmentar l’estalvi energètic de l’edifici 
substituint els vidres i sectoritzant el vestíbul.

Ja han començat les obres per ampliar i tancar 
el porxo del camp de futbol, aconseguint així un 
espai polivalent tancat adjacent als vestuaris, 
on els pares i mares podran gaudir dels 
entrenaments i partits sense passar fred. Alhora, 
el Club de Tennis de Celrà ha fet un gran esforç 
econòmic per plantar arbres rere les pistes de 
tenis i així frenar l’acció del vent; l’Ajuntament hi 
ha col·laborat amb la mà d’obra.

BREUS
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L’AJUNTAMENT

Premis porta a porta 2014 i millores 
del servei de recollida
L’Àrea de Medi Ambient ha aprovat els premis porta 
a porta per reconèixer la contribució activa de la 
ciutadania en el nou model de recollida. Les persones 
perceptores del premi han vist reduïda en 20 euros la 
taxa d’escombraries del quart trimestre de 2014 (que 
es paga el gener). Els criteris establerts tenen a veure 
amb la participació activa en la recollida d’envasos i 
orgànica, que són les fraccions més importants a l’hora 
de determinar l’ingrés que rep l’Ajuntament per tona 
de material. En ser un sistema nou, inevitablement 
s’han produït errors en la distribució dels premis. 
Lamentem les molèsties ocasionades als veïns i 
veïnes que han hagut de reclamar, però els errors 
també serviran per detectar xips que no funcionen, 
cubells mal assignats... i redundaran en una millora 
del servei. 

D’altra banda, arran de l’enquesta sobre el porta 
a porta realitzada l’any passat i de les trobades 
obertes per valorar el sistema, de cara al 2015 s’han 
implementat una sèrie de millores proposades per 
veïns i veïnes. Com podreu comprovar al calendari o 
al web portaaporta.celra.cat, a partir del mes de març 
es farà una recollida de paper-cartró els dimecres 
al matí, quan toqui resta per la nit; i a partir de maig 

es realitzarà setmanalment un reforç de la recollida 
orgànica també els dimecres al matí. 

Nou servei de deixalleria mòbil 

Un altre servei que en breu començarà a funcionar 
serà una minideixalleria mòbil, que cada dia de la 
setmana, en horari diürn, estarà ubicada en una zona 
diferent perquè la ciutadania tingui més facilitats a 
l’hora de dipositar residus com piles, roba, bombetes, 
oli, paper, envasos... 

Nous equipaments per a la mainada i el jovent

Nou espai de trobada al Centre Cívic

Substitució del paviment de les piscines 
municipals

A proposta del Consell Infantil del municipi, s’ha 
instal·lat una teranyina a la zona esportiva, a 
prop de la tirolina (sufragada íntegrament per una 
subvenció de 12.336 euros) i s’han ampliat els 
mòduls del parc de patinatge o Skate Park (amb 
un cost d’uns 25.000 euros). També s’ha construït 
un parc infantil nou a la zona de Palagret gràcies 
a una subvenció de 14.000 euros de la Diputació 
de Girona.

L’Àrea de Ciutadania, conjuntament amb les 
àrees d’Educació i Cultura, ha dissenyat i habilitat 
un espai municipal ciutadà al Centre Cívic La 
Fàbrica, d’ús polivalent, on les famílies poden 
trobar-se i conversar, i les entitats poden reunir-
se i celebrar trobades. L’espai inclou una zona 
de joc lliure per a la mainada i està autogestionat 
per les mateixes persones usuàries.

Després d’anys de queixes dels usuaris 
d’aquest servei, finalment s’ha pogut substituir 
tot el paviment antic i degradat de les piscines 
municipals per un de flotant i antilliscant. El cost 
de l’obra ha estat de 69.930 euros, coberts en 
part per una subvenció de 17.600 euros.

BREUS

Podeu consultar els resums dels plens 
municipals al web celra.cup.cat.
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L’ÚLTIMA

En marxa el procés participatiu per a 
l’elaboració del programa municipal

El dissabte 31 de gener la CUP Celrà va organitzar 
una assemblea oberta a votants i simpatitzants per 
tal d’analitzar el moment actual, valorar la feina feta 
i la que queda per fer i debatre com encarar les 
properes eleccions municipals. L’acte es va celebrar 
a l’Ateneu i hi van assistir prop de 30 persones.

Un dels temes de debat destacats va ser la 
incentivació de la participació ciutadana. Es van 
apuntar mesures com definir més bé els espais de 
presa de decisions i millorar la comunicació amb els 
veïns i veïnes per tal que es visualitzin les actuacions 
dutes a terme per l’Ajuntament.

Entre els objectius, reptes i prioritats per a la propera 
legislatura, va tenir bona acollida la proposta de la 
CUP de celebrar assemblees obertes trimestrals amb 
el doble objectiu de retre comptes periòdicament i 
d’estudiar, debatre i tirar endavant col·lectivament 
projectes que es considerin necessaris per al poble.

Finalment, es va presentar la proposta de full de ruta 
per a les eleccions municipals del 24 de maig, que ja 
s’ha posat en marxa. 

Recollida de propostes i grups de treball

D’una banda, de l’1 al 15 de febrer s’han recollit 
propostes de persones per formar part de la 
candidatura. Hi han participat 53 persones, que 
han proposat 45 noms diferents. El següent pas és 

contactar amb les persones proposades i conèixer 
la seva disposició a incorporar-se a la llista. Podeu 
fer el seguiment del procés al web de la CUP.

Per altre costat, s’estan celebrant les assemblees 
temàtiques per recollir propostes i constituir grups 
de treball dels àmbits de territori, ciutadania, qualitat 
de vida i administració, a fi d’elaborar col·lectivament 
el programa de govern de la CUP. 

Paral·lelament, al març tenen lloc tres trobades 
veïnals per recollir propostes per als barris: 

— 11 de març, a les 20 h, a l’Ateneu: Barri Vell, 
Palahines, Sant Feliu i disseminats.

— 12 de març, a les 20 h, a Promoció Econòmica (c/ 
Bòbiles, 9): polígon residencial i Palagret.

— 18 de març, a les 20 h, a l’Ateneu: carretera de 
Palamós, carrer de la Cabanya i polígon residencial.

També a través de la xarxa

La CUP ha habilitat el web participa.cup-celra.cat 
perquè les persones que ho desitgin i no puguin o 
vulguin participar a través dels altres mecanismes 
tinguin l’opció d’enviar propostes o incorporar-se 
virtualment a un grup de treball. Es preveu que el 
web serveixi també per retre compte detalladament 
del grau de compliment del programa electoral del 
2011.

Seguint el full de ruta presentat a l’assemblea oberta celebrada el 31 de gener, la CUP Celrà ha engegat el 
procés participatiu de cara a les eleccions municipals del 24 de maig.

Contacta amb la CUP: Ens trobaràs el segon i quart divendres de cada mes, a partir de les 7 de la tarda, al Local Jove (pl. de 
l’Església). També ens pots escriure a través del web (celra.cup.cat/contacta) o per correu electrònic (celra@cup.cat), o trucar-nos al 639 337 897. 
Segueix-nos a les xarxes socials Twitter i Facebook.


