
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS DE LA VALIDACIÓ TÈCNICA DE LES PROPOSTES 

Febrer 2023 



  

 

 

2 

Com s’ha fet la validació tècnica? 

Una de les fases dels Pressupostos Participatius és la validació de les propostes recollides per 

part d’una comissió tècnica formada per personal municipal, que permeti determinar quines 

d’aquestes propostes compleixen els criteris establerts per al procés i poden passar a la fase de 

votació.  

Els criteris que havien de complir les propostes són els següents: 

1. Referides a projectes d’inversió i amb un cost no superior a 50.000 €. 

2. Ser de competència municipal i sobre béns de propietat municipal. 

3. Ser concretes i avaluables econòmicament, així com viables tècnicament. 

4. No contradir els plans municipals aprovats, no referides a actuacions ja previstes al 

pressupost municipal i complir amb la normativa vigent.  

5. No plantejar accions insostenibles, és a dir, que no comprometin les necessitats i les 

possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures. 

6. Ser o plantejar accions inclusives i socialment equitatives.  

7. Tenir una visió d’interès general i de gaudi per a tota la població. 

8. Anar acompanyades de les dades identificatives de la persona que les realitza i 

presentades dintre del termini establert. 

9. Anar acompanyades de les dades identificatives de la persona que les realitza (nom i 

cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic, si se’n disposa), per tal de poder aclarir 

possibles dubtes. 

A continuació, com a mostra de rendició de comptes i transparència, es mostren els resultats de 

la validació definitiva per a cadascuna de les propostes recollides, indicant si són vàlides, no 

vàlides i el motiu, repetides o previstes. S’ha de tenir en compte que aquest llistat pot haver patit 

alguna modificació respecte el document de validació provisional de novembre a partir de 

la sessió de priorització i la validació definitiva duta a terme pel personal tècnic de la Paeria.  
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Propostes que passen a la fase de votacions (10)  

N TÍTOL BUTLLETA DE VOTACIONS  COST OBSERVACIONS COST 

9 Augmentar la zona d'ombres a la piscina municipal. 16.500 € Instal·lació de 10 umbracles de superfície 3,00 x 5,00 

metres. Superfície total 150 m2. 

El preu unitari és de 1.650,00 €. 

24 Adequar l'estat del ferm del carrer Tarròs. 43.961,35 € El carrer Patronat de la Passió té una superfície 

d'asfaltat que superaria els 50.000,00 €.  

El carrer Tarròs té una superfície de 364 m2. 

Es calcula un preu de 120,77 € per m2. 

60 Dotar l'auditori municipal d'un projector per activitats 

audiovisuals. 

9.623,13 € Es preveu projector semi professional i instal·lar-lo al 

galliner. 

66 Substituir per tanca vegetal l'arbrat dels carrers Prat 

de la Riba i Montoliu. 

44.368,46 € El pressupost cobreix l'arrencada de 152 pins, el 

trasllat dels arbres, gestió de les restes vegetals i 

adequació del terreny. 

70 Millorar l'estat del ferm del Passatge d'Emsesa. 38.043,48 € L'enjardinament del Passeig de l'Estació es valora en 

una altra proposta. 

El Passatge Emsesa té una superfície de 315 m2. 

Es calcula un preu de 120,77 € per m2. 

97 Incorporar diversos elements multijocs als parcs 

infantils de la ciutat. 

27.880,82 € 8 elements (multijocs) a distribuir en diferents parcs 

(Sindicat, Sant Jordi, Jaume Magre, Portalet, ...) 

115 Cobrir una de les pistes de pàdel. 30.000 € El cobriment de les dues pistes supera el pressupost, 

així que se n’executarà una.  

121 Posar baranes a l'aparcament del cementiri al 

marge sobre la carretera d'Agramunt. 

10.883,95 € El pressupost és per la barana.  

La resta de proposta (arranjament murs) es pot fer 

amb mitjans propis. 
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N TÍTOL BUTLLETA DE VOTACIONS  COST OBSERVACIONS COST 

129 Reparació de la pista poliesportiva del Camí del 

pagesos i instal·lació de 2 porteries. 

28.199 € Es pressuposta el cost de recobriment de la pista de 

formigó (24.143,00 €) i la instal·lació de 2 porteries 

(4.056,00 €) 

159 Enjardinar el Passeig de l'Estació. 20.086 € Treball d'arrencada de soques mortes, tallar i 

arrencar arbres malmesos, obrir rases per tubs de reg 

nou, muntatge del reg, plantació i proteccions amb 

malla. 
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Propostes potencialment vàlides no prioritzades (27)  

N TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ 

4 Renovació vestidors 

pavelló polivalent 

Reforma dels vestidors i dutxes del pavelló polivalent. Pavelló polivalent 

6 Camins segurs i 

adequació de les zones 

d'accés a la llar 

d'infants Arrel. 

Crear camins segurs, amb voreres àmplies, i sense desperfectes, 

amb tots els pujadors i baixadors i tallant branques d'arbres que 

incideixen l'accés. 

Crear una llarga rampa en zig-zag a la zona escales Jaume Balmes 

per evitar donar el tomb per zones de més trànsit així com connectar 

millor la llar d'infants amb el centre de la ciutat. 

Zona voltants llar 

d'infants Arrel 

13 Millora zones i parcs 

infantils 

Adequació de la zona infantil instaurada a la plaça del Sindicat 

Agrícola. Millora del material (el tobogan de fusta hi ha estelles), 

adequació per diverses edats (mínim 1 any), tancament de la zona, 

prohibició d'accés a gossos i canvi d'escombraries oxidades. 

Plaça del Sindicat 

Agrícola 

15 Recuperació entorn 

rural bassa de la 

Cardosa 

La Bassa de la Cardosa  és una bassa d'origen natural. Situada vora 

la carretera, el seu règim hidrològic és natural. 

De dimensions molt petita i escassa profunditat està ubicada a 

l'entrada el poble vora els antics horts.  

La recuperació d'aquest entorn de la bassa així com la plantació 

d'arbre damunt dels horts embelliria l'entrada del poble així com 

fomentaria el retorn de la fauna .  

En general, tot l'estat de conservació del poble de la Cardosa és 

pobre, en aquesta legislatura no s'hi ha vist ni una millora ni tant sols 

la neteja dels marges dels camins i conservació dels camins tant 

important pel sector agrícola.  

Per aquest motiu es sol·licita almenys una petita despesa per 

recuperar i embellir aquest entorn del poble.  

La Cardosa 
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ 

17 Mobiliari del parc del 

"Bosquet" i taules de pic-

nic 

El mobiliari del parc del "Bosquet" situat al costat de l'Escola les 

Savines és pràcticament inexistent i el que queda esta cada cop 

més degradat. Els pares, mares i els nen/es hem de seure damunt les 

pedres cada dia per berenar, per això us convido a que vinguin 

qualsevol dia entre 16:40h i 17:00h per comprovar-ho. Per aquest 

motiu demano almenys 6 taules de pícnic (taules+ bancs), les quals 

s'han de situar 3 a sota del pins i les altres 3 a les zones més altes 

perquè els dies de fred i toqui el sol i també s'hi pugui seure i berenar. 

A més, es podria ficar un gran sorral i parcs infantils "naturals" 

aprofitant els desnivells del terreny (podeu consultar per Internet el 

que són els parcs "naturals" a la web criar.cat). 

Parc "el Bosquet" 

18 Jocs Parc Infantil S'haurien d'ampliar els jocs del Parc Infantil situats a la Plaça de 

Jaume Magre, ja que fa molts anys que no s'hi fa res. 

Plaça de Jaume 

Magre 

38 Vestidors futbol i 

basquet/futbol sala 

Vestidors compartits. Costat pavelló 

57 Modernitzar, ampliar i 

millorar un parc infantil 

La meva proposta és invertir en fer un gran parc infantil, els nens i 

nenes són el nostre futur, ampliant bastant un dels parcs que ja hi ha. 

Ampliar-lo dotant-los de molts gronxadors, (els nens i nenes sempre 

han de fer cua i esperar perquè nomes hi ha dos gronxadors als 

parcs), grans i llargs tobogans, i afegir-li una gran varietat de la resta 

d'atraccions pels infants.  

Un parc que tingui lavabos infantils i d’adults, gratuït i netejat a diari, 

amb horari de tancament perquè no els facin malbé de nit. 

Posar tanca bordejant el parc. Passen cotxes a les dues bandes del 

parc i patim perquè els petits surtin de la zona de jocs. 

Potser es podria fer a la zona del parc del Sindicat. Es una zona 

amplia que es podria millorar d aquesta manera. O be al parc 

infantil del carrer Angel Guimerà-Victor Balaguer, es també una 

zona amplia i amb molt espai per dotar-lo d atraccions infantils i WC.  

Parc infantil Sindicat i 

/ o Parc infantil C. 

Víctor Balaguer 
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ 

En aquest enllaç hi ha exemples de parcs infantils moderns que es 

podrien afegir als tradicionals gronxadors: 
https://junquero.com/dt_portfolio_entries/parques-infantiles/ 

Aquí també podrien donar-nos pressupostos. 

65 Modificació de les 

papereres perquè es 

pugui introduir les 

bosses de residus 

canins. 

Les papereres actuals al ser tan obertes produeixen una brutícia a 

tots els carrers perquè la brossa dipositada surt de la paperera i es 

queda a tots els carrers de la ciutat. Particularment als ametllers la 

brutícia de materials plàstics i altres residus entre les plantes, arbres, 

camps i carrers del barri es considerable. 

Barri dels ametllers i 

altres zones obertes 

on el vent es 

habitual. 

69 Adequació i millora Mas 

Duran 

Millorar accessos i millorar parc que es molt bonic i no es pot 

descuidar. 

Mas Duran 

74 Natura de camí a 

l'escola 

Seria interessant posar arbres en tots els forats ja preparats en el 

Carrer Josep Benet. 

És un carrer on passen molts nens i nenes cada dia de camí a l'escola 

Les Sabines, pel que penso que seria instructiu a la vegada que 

disminuiria el perill de caure dins dels mateixos. 

No crec que sigui necessari un pressupost alt i el manteniment és 

mínim! 

Carrer Josep Benet 

de Cervera 

83 Creació d'un buc 

d'assaig a la Sala La 

Pèrgola 

Reconversió de la sala la Pèrgola, aïllant-la acústicament per 

transformant-la en un buc d'assaig insonoritzat i amb un equip mínim 

(bateria i 3 amplificadors i micròfons) perquè els grups emergents de 

la ciutat la puguin utilitzar per assajar. 

Sala La Pèrgola 

(Rambla Lluís 

Sanpere, 22) 

87 Arranjament voreres 

Avda. Guissona 

Arranjament tram vorera Avda. Guissona, entre l'Avinguda President 

Tarradelles i carrer d’Angel Guimerà. 

Avda. Guissona, 

tram des de 

l’Avinguda President 

Tarradellas a carrer 

Angel Guimerà 
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ 

93 Mirador final carrer 

Cases Noves amb 

carrer Baixada de la 

Muralla 

Refer la paret de pedra, fer paviment de c.p, enrajolat de pedra i 

barana d'acer. 

Carrer Cases Noves, 

Baixada carrer 

Muralla 

100 Senyalització o limitació 

de velocitat 

A l'alçada de NOBADIS (Bonateca) i fins a l'alçada del col·legi 

Mossèn Josep Arques els vehicles passen a excessiva velocitat degut 

a l'amplada de la via Av. Mil·lenari de Catalunya, posant en perill als 

vianants. 

Av. Mil·lenari de 

Catalunya  

105 Canviar les faroles del 

carrer Biosca 

Les que hi ha estan malmeses, són ineficients i no il·luminen 

suficientment. 

Carrer Biosca 

111 Il·luminació entrada al 

poble de Castellnou 

d’Oluges 

Posar unes 5 o 6 faroles al costat de la carretera, de la bàscula fins 

al poble, aproximadament 120m. 

Castellnou d'Oluges 

114 Actuacions de 

preservació de l'Església 

Medieval de Santa 

Magdalena 

Dur a terme accions urgents de preservació de l'església de Santa 

Magdalena: arrencar la vegetació, perímetre de grava, consolidar 

espadanya. 

Carretera de 

Granyena, Cervera 

118 Plaça del Lledoner Acabar d'enrajolar la plaça i refer els canals pluvials perquè no 

s’inundi. 

Plaça de Castellnou 

d'Oluges 

131 Pla integral de 

senyalització 

Elaboració i execució d’un pla integral de senyalització del nucli 

urbà i del paisatge rural de Cervera, establint els criteris 

corresponents per donar coherència al conjunt de senyalització 

informativa i direccional. 

Aquesta actuació 

afecta el conjunt del 

casc urbà i medi rural 

del municipi de 

Cervera 

135 Parcs infantils Bon estat de mobiliari, i adequat per els infants entre 0- 3 anys amb 

ombra ja que a l'estiu es necessària 

Cervera 
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ 

138 Adequació de la pista 

d'atletisme 

Replanteig correcte de la distància i el disseny de la pista per complir 

amb la corda de 400 metres per carril i amb les rectes i corbes 

correctes. 

Delimitació del perímetre intern del primer carril per a mantenir la 

distància. 

Senyalitzar ús i prohibicions. Especialment pel cagader de gossos. 

Realitzar pla de manteniment. 

Pista d'atletisme 

143 Cervera ciutat bonica, 

ciutat per a tothom 

bonica 

Hi ha espais amb molts grafits que no aporten res, animo a que 

espais com els túnels de sota la via, parets pintades o avorrides sense 

pintar s'hi facin més pintures artístiques (estil Penelles) més jardins 

verticals,...  alguna escultura,... 

Sobretot trobar la ciutat més neta i sense excrements de gos(sé que 

aquesta acció es més difícil d'aconseguir però no per això s'ha de 

deixar de insistir en el civisme o les multes si s'escau) (per cert, les 

zones de camí també s'han de recollir els excrements. La Pineda de 

davant dels bombers està molt deixada i el camí a les forques també 

fa pena i no hi ve de gust anar de passeig ni portar amics de fora 

ens cau la cara de vergonya passejar per la ciutat vigilant les mines  

En el passeig de la zona esportiva es podria pintar un circuit infantil 

per a saltar (els nens i alguns adults) hi han moltes idees per Internet. 

Cal Seguir el camí: saltant a peus junts com una granota, lateral, 

sense tocar les línies, saltant el Palet, amb forma de un laberint...  Es 

pot fer amb temàtica de Cervera. Muralles, bruixes, sardanes, 

gegants,... 

Aquesta proposta està oberta a altres zones escoltades infantils com 

per exemple el parc Sant Jordi per posar un exemple. 

Es pot ampliar l'oferta turística familiar a visites a Cervera amb 

gimcana (Amb un mapa) 

I tenir més visibilitat a xarxes socials familiars. 

Diferents punts de 

Cervera 
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ 

147 Construcció de parc 

infantil i augment de 

zones verdes 

Crear un nou parc infantil a la zona tancada al costat de l'escola 

Jaume Balmes, ja que es una zona amb col·legi i llar d'infants i baixa 

presència de parcs. Es podria treure la font que no es fa servir i crear 

un espai verd/hort o zona de compostatge que pugui servir per 

sensibilitzar als nens i adults sobre la gestió dels residus orgànics i 

aportar valor fent servir el compost a les zones verdes properes. 

Escola Jaume 

Balmes 

151 Baranes al carrer la Font 

de Castellnou d’Oluges 

i arreglar el paviment 

Trams al carrer de la font que son necessàries baranes per evitar 

caigudes d'una certa alçada. 

Castellnou 

d’Olugues 

152 Arreglar la Font (antiga) 

de Castellnou d’Oluges 

S'ha enderrocat la font on tot el poble anava per buscar l'aigua. Entre la carretera i el 

camí del mig de 

Castellnou d’Oluges 

171 Arreglar el camp de 

futbol 

Arreglar el camp de futbol de ciutat jardí i posar xarxes, herba i 

marcar les línies. 

Entre el carrer de 

l'Heura i l'Atzavara 
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Propostes previstes o existents (11) 

N TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ OBSERVACIONS 

1 Pis d'emergència 

social 

Compra d'un pis per emergències de caràcter 

social. 

Cervera Cervera disposa d'un pis 

d'emergència social en 

funcionament a l'avinguda 

Duran i Sanpere que  

actualment cobreix les 

necessitats. A més a més, el 

condicionament d'un altre 

pis supera el pressupost de 

50.000€. 

46 Equip de neteja 

amb aigua a 

pressió per la via 

publica 

Invertir en personal competent i equips de neteja 

pels carrers i voreres i sobre tot el túnel de vianants 

de l'estació. Equip d'alta pressió d'aigua i 

desinfectant. 

 Ja es disposa de la 

maquinària de neteja amb 

aigua a pressió. La 

contractació de personal no 

és una inversió. 

78 Col·locació llums 

LED a les faroles de 

Cervera 

M'agradaria que es col·loquessin llums LED a 

l'enllumenat de tot el poble ja que suposaria una 

reducció de despesa important. Ara mateix hi han 

molts carrers que encara no ho tenen i penso que 

seria important fer-ho. Hi posaré el meu carrer però 

aplicaria en general pels carrers afectats. 

Carrer Josep 

Benet 

Està previst fer el canvi a 

il·luminació LED. 

79 Ampliació Museu 

Comarcal de 

Cervera 

El Museu, apart de la casa Duran, sembla que té 

un fons que no està a l'abast del públic. Pel que he 

sentit, a la Universitat hi havia estat, en alguna o 

algunes sales, una part del fons del Museu amb 

diverses peces, que estan catalogades, o sense 

catalogar i en caixes. Tot el fons de l'antic museu 

Museu Comarcal 

de Cervera, altres 

espais ara en 

desús, Universitat 

... 

Actualment, està en 

desenvolupament el Pla 

Estratègic del Museu i 

aquest recull les idees 

expressades a la proposta 

presentada. 
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ OBSERVACIONS 

de la pagesia que Duran i Sempere havia tingut 

exposat en una altra casa del carrer Major, on està 

ara? Penso que tenir un Museu amb una exposició 

permanent de caràcter etnològic i històric, si 

aquestes peces existeixen i estan en un 

magatzem, suposaria un atractiu afegit. I no 

requeriria una despesa excessiva. 

82 Parc dolls d’aigua Plataforma normalment metàl·lica situada a terra 

que té petites obertures per on s'expulsa aigua de 

manera vertical. 

Parc del Sindicat Està prevista la construcció 

d'aquest tipus 

d'infraestructura a la Plaça 

Universitat. 

95 Carril bici + VMP 

amb separació 

estructural i amb 

bandes reflectants 

Zones educatives. 

Zones industrial. 

Zona rústica (senders desbrossats). 

 

Viàries Està prevista la realització 

del carril bici a la zona 

educativa. 

98 Alberg a la nostra 

ciutat 

Fer un alberg per a la gent que no tenen casa que 

passen fred cada dia a fora el carrer. 

Carrer casc antic 

Buidasacs. 

Existeix un sistema alternatiu 

al que es proposa. Pisos 

d'emergència i EMAUS. 

113 Línia de 

publicacions 

d'interès local 

Publicació de llibres, en format digital i en paper, 

d'interès local i comarcal. Exemple: Miscel·lània 

cerverina. 

 La Paeria de Cervera no 

disposa d'un servei de 

publicacions. Pel 2023 es 

preveu crear una línia de 

subvencions per a 

publicacions a les quals es 

podran acollir les 

entitats/associacions i 

particulars. 

126 Instal·lació solar 

fotovoltaica en 

Àmplia instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 

en la coberta d'una gran nau de propietat 

Nau B, de la 

parcel·la 20, 

Previst, actuació imminent. 
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ OBSERVACIONS 

espai municipal del 

sector industrial 

municipal, per a la generació d'energia elèctrica 

destinada a consum en les instal·lacions i serveis de 

la Paeria. 

sector industrial, 

avinguda de les 

Garrigues (de la 

antiga empresa 

Lear) 

160 Replantar arbres 

zona industrial de 

Cervera 

Hi ha molts arbres tallats, replantar-los i fer zones 

verdes. 

Zona industrial de 

Cervera 

Hi ha un tram de carrer que 

s'està executant. 

167 Brollador i entorn. 

abandonat 

Que hi fan tan temps les tanques? 

Que no es pot posar jardineres o etc...? 

Que no es pot enjardinar fins la pèrgola? 

Plaça Jaume 

Balmés 

Actuació prevista al 

pressupost municipal. 

 

 



  

 

 

14 

Propostes repetides (49) 

N TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ OBSERVACIONS 

25 Ciutat Neta Caldria revisar el tema neteja de la ciutat, em refereixo a 

posar més papereres, més containers de vidre (les persones 

que vivim al carrer Tarrós no tenim cap container de vidre 

relativament a prop), netejar més sovint el pas soterrat que 

dona al Plusfrec (A part del poc manteniment que si fa - 

només cal veure l'estat de decadència en el que esta, l'olor 

d'orina es constant, s'hauria de fer alguna cosa per evitar-

ho). També s'hauria de fer alguna cosa amb la quantitat 

d’escombraries que s'acumulen al carrer estadi amb el 

carrer onze de setembre, arriba un punt que sembla un 

abocador. 

C/ Tarrós, C/ Estadi 

C/ onze de 

setembre, Pas 

soterrat de la via 

(Plusfresc) 

 Repeteix la proposta 65 

26 Pàdel Cervera Poder tenir un sostre a les pistes municipals o pistes indoor. Pistes de pàdel de 

Cervera 

 Repeteix la proposta 115 

28 Pàdel Cervera Posar un sostre al pàdel descobert de les piscines municipals, 

Som molts els usuaris que fem ús de les pistes, i per causa del 

vent, pluja o boira molts dies no podem practicar l’esport, i 

es una llàstima, perquè està creixent moltíssim el pàdel. 

Av. de l’esport s/n  Repeteix la proposta 115 

35 Teulada pistes de 

pàdel municipals 

Ficar teulada (almenys) a les pistes de pàdel.  

Es perden hores de classe que es paguen igualment per 

motius de pluja i pista humida 

Al cantó de les 

piscines 

 Repeteix la proposta 115 

39 Coberta pistes pàdel    Repeteix la proposta 115 

42 Pistes cobertes de 

pàdel 

Sostre per les pistes de pàdel del cem Pistes de pàdel del 

costat del gimnàs 

 Repeteix la proposta 115 
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ OBSERVACIONS 

43 Adequació zona llar 

d'infants Arrel 

Ampliar i adequar les voreres que van cap a la llar. Crear 

pujadors i baixadors per als cotxets. Podar branques que 

incideixen el pas cap a la llar . Fer un camí segur que 

connecti el centre amb la llar i construcció d'una rampa en 

zig-zag a la zona escales del Balmes per contactar. 

Zona voltants llar 

d'infants Arrel 

Repeteix la proposta 6 

48 Rotonda Creu Roja Penso que es molt necessari fer una rotonda a l’entrada de 

Cervera, en la zona de la Creu Roja perquè es pugui entrar 

a dins el poble venint dels dos sentits, en direcció Tàrrega i en 

direcció Vergós, per tal de no tenir col·lapses al centre i no 

tenir que fer passar tothom per la entrada del Esclat Bonpreu. 

Cervera Creu Roja Repeteix la proposta 7 

50 Pistes de pàdel 

cobertes 

És necessari que les pistes de pàdel estiguin cobertes (com a 

Tàrrega o Guissona) perquè quan plou a l'hivern, no es poden 

utilitzar durant dies i és bastant lamentable que això passi en 

una capital de comarca. 

Pistes de pàdel de 

Cervera 

Repeteix la proposta 115 

53 Cobrir pistes de 

Pàdel 

"Cobrir les pistes de pàdel publiques de Cervera, ja que quan 

plou o el dur hivern es molt difícil anar-hi a jugar en el llarg i 

dur hivern que tenim a la Segarra. 

Pistes costat de les 

piscines 

Repeteix la proposta 115 

55 Millora pista atletisme Millora pista atletisme tant els voltants com la mateixa pista. 

Estat força deixat tant herbes com voltants. 

Pista atletisme Repeteix la proposta 138 

61 Carrers bruts La segona proposta es invertir amb netejar carrers, dona molt 

mala imatge 

 Repeteix la proposta 29 

64 Coberta pistes de 

pàdel 

Realitzar una cobertura per les pistes de pàdel. Això ajudaria 

al manteniment i al no desgast d'elles. 

Avinguda/ de l'Esport 

5 

Repeteix la proposta 115 

77 Voreres sense arbres La meva proposta es que es plantin arbres a les voreres on hi 

ha el forat per fer-ho. Actualment al nostre carrer esta ple de 

forats però no hi ha cap arbre. També penso que al haver-hi 

un col·legi a prop estaria mes adequat el carrer per a que els 

nens poguessin passejar tranquil·lament 

Carrer Josep Benet Repeteix la proposta 74 
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80 Parc Duran i 

Sempere 

Millorar manteniment i embelliment dels accessos. Cervera 

no té gaires zones verdes dins la ciutat, comparat amb 

d'altres municipis. Aquesta és la més important i està força 

descuidada. Fer un manteniment regular és un cost recurrent 

però necessari si no es vol que es degradi amb el temps. Les 

inversions que s'han fet al llarg dels anys d'instal·lar rec 

semblen inoperatives i són diners llançats. També els 

accessos s'haurien d'embellir, al meu parer. 

Parc Duran i 

Sempere 

Repeteix la proposta 69 

81 Pistes de pàdel Posar teulada al pàdel per poder jugar quan plou Avinguda de l'Esport 

s/n 

Repeteix la proposta 115 

85 Accés des de Lleida 

per la antiga Creu 

Roja 

Quan venim des de Lleida per la NII seria molt bo, per baixar 

trànsit dins de Cervera, poder entrar per la antiga Creu Roja, 

fent una entrada O posant una rotonda. 

N-II antiga Creu Roja Repeteix la proposta 7 

86 Millora voreres accés 

llar d'infants Arrel 

Millora de les voreres accés a la llar infants Arrel fins passeig 

Balmes. 

Llar d'infants Arrel Repeteix la proposta 6 

90 Accés al Parc Mas 

Duran 

Camí accés al parc i zona de bitlles des de l'indret del club.  Repeteix la proposta 69 

91 Adaptació de 

voreres per persones 

amb mobilitat 

reduïda 

Intentar arribar al Sindicat amb cadira de rodes, per 

exemple. 

Intentar arribar al Gran Teatre amb cadira de rodes. 

Tot el poble Repeteix la proposta 14 

94 Arranjament pas de 

muralla 

Refer peces de formigó i fixar-les a la paret, netejar 

embornals per desaiguar bé i arranjament del terra. 

Final carrer Cases 

Noves, carrer Muralla 

fins torre de pedra 

quadrada 

Repeteix la proposta 93 

96 Millora de voreres i 

espais públics 

Supressió de barreres arquitectòniques pels cotxes de 

nadons i cadires de rodes. 

Varis Repeteix la proposta 14 
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107 Millora dels parcs 

infantils de Cervera 

Millora del mobiliari (fusta o materials sostenibles) de l'entorn 

i la vegetació de tots els parcs públics de Cervera. 

Parcs públics infantils 

de Cervera 

Repeteix la proposta 97 

109 Creació d’una 

escola bressol 

Municipal a Cervera 

A Cervera hi ha manca de places a l única escola bressol 

que hi ha ara mateix a la ciutat. 

No hi ha cap de Municipal,  nomes la de la Generalitat i 

aquesta esta al límit de la seva capacitat.  

Demanem una ampliació de l escola bressol de manera 

Municipal a Cervera. Perquè amb l ajuda dels 80€/mensuals 

molts nens que no estaven escolaritzats a P2, aquest curs si 

ho  estan. I esta plena. 

Si volem que augmenti la natalitat, no podeu deixar als 

nostres fills, nebots o nens en general, sense escolaritzar. 

En algun edifici 

Municipal sense ús 

per estalviar i nomes 

dedicar els 50.000 € a 

fer les adequacions 

necessàries internes 

per adaptar ho a 

Escola bressol 

Repeteix la proposta 8 

110 Sostre pàdel Voldríem un sostre a les pistes de pàdel municipals. Pistes de pàdel Repeteix la proposta 115 

112 Un sol sentit Carrer 

Llibertat 

Fer el carrer Llibertat sigui d'un sol sentit de la circulació. Carrer Llibertat Repeteix la proposta 103 

116 Millora espai el 

Bosquet 

Des de l'AFA de l'escola de les Savines hem pensat que una 

bona proposta seria la millora del "Bosquet". Actualment ja 

disposa d'una zona de pícnic, es realitzen tasques de neteja 

i plantada d'arbres, però malauradament, a causa de 

l'incivisme cada vegada està més deteriorat. Pensem que 

caldria potenciar la neteja de l'espai i afegir més bancs i zona 

de pícnic. També muntar-hi un parc infantil natural, 

incorporar un sorral perquè puguin jugar els nens, així com 

augmentar la llum a la nit per evitar possibles desperfectes. 

El Bosquet espai del 

costat de l'escola les 

Savines 

Repeteix la proposta 17 

119 Restaurar escoles 

Castellnou d’Oluges 

Restaurar la teulada de l'edifici de les escoles de Castellnou 

d'Oluges, seguint l'estil actual de bigues de fusta i teula 

rústica. 

Castellnou d'Oluges Repeteix la proposta 117 
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Condicionar i pintar interior com a sala d'exposicions 

polivalent i com a futur punt d'informació de la Via Verda Sió. 

125 Horts urbans Donar un espai per que els habitants de Cervera puguin 

dedicar-se a fer un petit hort. Amb tots els serveis necessaris 

per tal fita. Així com fer tallers de informació sobre que poder 

plantar, quan, malalties, i productes naturals per resoldre els 

problemes de aquestes malalties. 

 Repeteix la proposta 47 

127 Rehabilitació d'espai 

enjardinat a la zona 

sud 

Rehabilitació i recuperació de l'enjardinat al talús exterior de 

la muralla, a la zona esquerra de la Porta dels Pous. 

Talús exterior de la 

muralla, zona sud, a 

l'esquerra de la Porta 

dels Pous 

Repeteix la proposta 93 

128 Plaça Magdalena 

de Montclar 

Proposem adequar la Plaça Magdalena de Montclar perquè 

sigui una zona verda, segura per a vianants i infants. Sabem 

que hi ha una projecte que encara no està aprovat i pensem 

que un impuls econòmic aniria bé. 

Proposem substituir les tanques per jardineres, retirar el 

sortidor i convertir-ho en una zona verda, plantant arbres, 

arbustos, gespa, col·locar una estructura infantil, bancs per 

seure a berenar o a llegir... en definitiva un espai més atractiu 

i agradable. 

Plaça Magdalena 

de Montclar (Antiga 

Plaça Pius XII) 

Repeteix la proposta 167 

132 Revalorització de 

Santa Magdalena 

Conservació preventiva i de consolidació estructural, amb 

caràcter d’urgència, de la capella extramurs dedicada a 

Santa Magdalena. Retirada de les males herbes i 

impermeabilització de l’absis, murs i contraforts. Reforç 

estructural preventiu del campanar. Anàlisis de patologies de 

l’edifici per a una ulterior fase de rehabilitació. Substitució de 

la porta d’entrada. Revalorització i neteja del conjunt 

arquitectònic i espai circumdant, amb la instal·lació d’un 

parell de bancs de pedra i una font. 

Espai de Santa 

Magdalena. Ctra. 

LV-214, s/n. Antic 

Camí Ral. 

Repeteix la proposta 114 
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133 Millora 

enjardinament Parc 

al costat Escola Les 

Savines 

S'han fet diverses actuacions amb plantades d'arbres sense 

ordre ni concert. Hauria de contractar-se amb un Arquitecte 

de Parcs i Jardins i fer 1 bon Projecte pel gaudi de tota la 

població cerverina. Zona per passejar amb tranquil·litat, pels 

infants amb espais de joc, per fer berenars amb taules amb 

ombradiu, etc. 

Parc al costat de 

l'escola Les Savines 

Repeteix la proposta 17 

136 Reforma d’ una zona 

poliesportiva 

descoberta en molt 

mal estat a nivell d’ 

infraestructura 

La pista presenta esquerdes al terra on sobresurten males 

herbes; mala conservació de l’ entorn (arbres sense podar 

que provoquen cagades d’ ocell sobre la pista, arbustos que 

envaeixen tot l’ espai tancat per tanques); 1 porteria i 1 banc 

trencats; falta senyalització de pintura per delimitar  les 

dimensions dels camps de futbol i bàsquet; brutícia que posa 

en perill les condicions de salubritat de la ciutadania 

Camí dels Pagesos 

s/n (sota el Pati de 

Rodes annexa a l’ 

Escola Jaume 

Balmes) 

Repeteix la proposta 129 

137 Adequació al 

projecte de reforma 

urbanístic de la 

Plaça Magdalena 

de Montclar 

Al juny del 2022 el publica al diari El Segre la remodelació de 

la plaça per fases, la qual començaria al setembre d’ aquest 

any. Com que el projecte de reforma urbanístic de la plaça 

encara està pendent d’ aprovació per part de la Paeria, 

encara hi ha una delimitació de la plaça feta per tanques i 

seria òptim substituir-les per jardineres. La font en desús està 

envoltada de males herbes, ocupa grans dimensions i és un 

perill per a la canalla, ja que s’ enfilen i l’ utilitzen com a 

element recreatiu per falta d’un parc en la zona cèntrica de 

la ciutat. Al ser un espai on es troba l’ Escola Jaume Balmes, 

l’ Espai Jove “El Racó” i el Pub La Bombolla, és un lloc de 

concentració de molts ciutadans de Cervera tots els dies de 

l’ any. 

Plaça de 

Magdalena de 

Montclar 

Repeteix la proposta 167 

140 Jocs infantils 0 a 3 

anys en els parcs 

La proposta es que s'instal·lin jocs adequats per als infants de 

mesos fins a 3 anys en els diferents parcs infantils de Cervera. 

Ara els gronxadors, tobogans....són per a nens en edat 

escolar i no d'escola bressol. 

Tots els parcs infantils Repeteix la proposta 135 
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141 Limitar físicament 

l'entrada d'animals 

als parcs infantils 

Delimitar físicament, mitjançant balla...., els parcs infantils per 

a evitar la entrada de gossos i defecacions a les zones de 

focs infantils. 

Parcs de Cervera Si es fa en tots els parcs 

infantils supera el 

pressupost. Hi ha altres 

propostes que han passat 

a la fase de priorització (97, 

135, 17, 13, 57, 147 i 18), les 

quals concreten els espais i 

no superen el pressupost. 

142 Parcs infantils i 

mobiliari urbà el 

bosquet 

El mobiliari del parc situat al costat de l'escola Les savines és 

pràcticament inexistent i el que queda cada cop està més 

degradat. 

Els pares i mares que usem l'espai ens hem de de seure 

damunt les pedres cada dia per berenar. Per això us convido 

a que vinguin qualsevol dia entre les 16:40 i les 17:00h per a 

comprovar-ho. 

Per aquest motiu demano arreglar les que hi han i  almenys 6 

taules de pícnic (taules, bancs les quals s'han de situar 3 sota 

els pins i les altres 3 a les zones més altes perquè quan fa fred 

hi toqui el sol i es pugui veure bé els nens que juguen a 

aquella zona. 

A més, es podria ficar un gran sorral i parcs infantils naturals 

(integrats amb la natura) aprofitant els desnivells del terreny. 

(Es pot buscar parcs naturals per internet) 

Bosquet de "les 

Savines" 

Repeteix la proposta 17 

144 Condicionament 

accés llar infants 

l'Arrel (Cervera) 

escales Balmes 

Fer una rampa d’accés en zig-zag que suposo un desnivell 

progressiu per accedir a la llar d’infants a traves de les 

escales adjacents a l'escola Jaume Balmes. La idea es crear 

un accés ràpid, segur i fàcil per a tots els públics amb tot tipus 

de mobilitats (cadira rodes, carro de nen, carro de compra, 

gent gran amb carro d’infants, etc). 

Escales adjacents a 

l'escola Jaume 

Balmes. 

Repeteix la proposta 6 
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145 Condicionament 

accés llar infants 

l'Arrel (Cervera) inici 

carrer camí dels 

pagesos 

Eixamplar la vorera del canto de la llar 1,5m des de l’inici del 

camí pagesos (av igualada) fins a l’entrada del camp de 

futbol. Alhora peatonalitzar (tancar accés vehicles) 

puntualment el carrer de 8 a 9:30h i de 16:30 a 18h. La idea 

es crear un accés ràpid, segur i fàcil per a tots els públics amb 

tot tipus de mobilitats (cadira rodes, carro de nen, carro de 

compra, gent gran amb carro d’infants, etc). 

Camí dels pagesos 

davant de la llar 

d’infants l'arrel 

Repeteix la proposta 6 

146 Accés sense fum a la 

llar d'infants 

La proposta és per la millora de l'accés a la llar d'infants arrels, 

tant des de les escales de l'escola Balmes com per la 

baixada de sortida de Cervera i el mateix carrer d'accés a la 

llar. Es necessari realitzar l'adaptació de les escales per 

facilitar l'accés amb els nens, substituint o donant servei 

mitjançant rampes per tal de poder accedir tant en bici com 

caminant amb cotxet. A més, també s'han de millorar 

ambdues voreres de la baixada així com l'espai per arribar 

caminant pel mateix carrer de la llar. Penso que seria adient 

inclús que aquest carrer quedés tancat en els horaris 

d'entrada i sortida dels nens, ja que existeixen porquins a 

prop de l'entrada al camí per les dues bandes, com a la part 

de dalt de les escales, i així es milloraria l'accés de les famílies 

tant de forma peatonal com en bici. 

Llar d'infants arrels i 

carrers d'accés. 

Repeteix la proposta 6 

149 Pla de Senyalització Elaboració i execució d’un pla integral de senyalització del 

nucli urbà i del paisatge rural de Cervera, establint els criteris 

corresponents per donar coherència al conjunt de 

senyalització informativa i direccional. 

Aquesta actuació 

afecta el conjunt del 

casc urbà i medi rural 

del municipi de 

Cervera 

Repeteix la proposta 131 

150 Arranjar Santa 

Magdalena 

Conservació preventiva i de consolidació estructural, amb 

caràcter d’urgència, de la capella extramurs dedicada a 

Santa Magdalena. Retirada de les males herbes i 

impermeabilització de l’absis, murs i contraforts. Reforç 

estructural preventiu del campanar. Anàlisis de patologies de 

Santa Magdalena Repeteix la proposta 132 
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l’edifici per a una ulterior fase de rehabilitació. Substitució de 

la porta d’entrada. Revalorització i neteja del conjunt 

arquitectònic i espai circumdant, amb la instal·lació d’un 

parell de bancs de pedra i una font. 

153 Recuperar l'antiga 

font de Castellnou 

d’Oluges 

S'ha de derrocar la font on tot el poble anava per buscar 

l'aigua 

Entre la carretera i el 

camí del mig a 

Castellnou d’Oluges 

Repeteix la proposta 152 

154 Baranes al carrer de 

la Font i arreglar el 

paviment 

Al carrer de la Font són necessàries per evitar caigudes d'una 

certa alçada 

Castellnou d’Oluges Repeteix la proposta 151 

157 Arranjar plaça del 

poble de Castellnou 

d’Oluges 

Acabar de pavimentar la resta de la plaça del poble. Castellnou d’Oluges Repeteix la proposta 118 

166 Enjardinament i 

condicionament per 

usos culturals i 

pàrquing de la zona 

Aprofitant el terreny municipal que hi ha al darrera del 

conservatori, condicionar-ho per fer-ne un espai lúdic. 

Darrera i al voltant 

del conservatori 

Repeteix la proposta 139 

169 Accés a la guarderia Acabar la rampa d'accés a la guarderia des de les escales 

(inacabades) de l'avinguda igualada. fer-la de tipus rústic 

amb barana de fusta i de passada fer un corredor verd. 

Camí dels Pagesos - 

Avinguda 

d'Igualada 

Repeteix la proposta 6 

172 Cobrir les pistes de 

pàdel 

Actualment, Cervera disposa de dues pistes de pàdel. Són 

pistes municipals i és on entrena l'escola de pàdel. L'estat de 

les pistes no és òptim i caldria cobrir-les urgentment. 

Avinguda de l'esport 

(costat piscines) 

Repeteix la proposta 115 
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2 Reconstrucció i 

condicionament del 

castell de Cervera 

Reconstrucció i condicionament del castell de Cervera per 

tal de que es pugui visitar. Així com el condicionament del 

carrer de Jesús des de la carretera L214 

Cervera Supera el pressupost. 

3 Rotonda entrada NII 

Seria necessari fer una glorieta a la sortida de Cervera que 

va direcció Vergós o Curullada. N-11 

No competència exclusiva de 

la Paeria. 

5 Pista esportiva per 

entrenaments amb 

mides reglamentàries 

Es tractaria de fer una pista esportiva per fer entrenaments 

que compleixi les mesures reglamentàries perquè els equips 

de Cervera puguin entrenar. Només caldria fer el terra i 

posar unes cistelles i unes porteries. 

En alguna nau 

propietat de 

l'Ajuntament 

La Paeria no disposa de nau i 

la seva compra supera els 

50.000€. 

7 Nova entrada a 

Cervera zona NII (zona 

creu roja) 

Creació d'una entrador o accés per poder entrar a Cervera 

per la zona de l'antiga creu roja a la NII. 

Zona antiga 

creu roja, NII 

No competència exclusiva de 

la Paeria. 

8 Escola bressol Ampliar la guarderia arrel o fer una altra escola bressol per 

tal que els nens no es quedin sense plaça i tinguin que anar 

a altres pobles 

Indiferent Supera el pressupost. 

10 Fotolineres als pàrquings 

municipals 

Amb l'objectiu de reduir el CO2, produir energia per els 

diferents edificis i poder administrar energia als futurs cotxes 

elèctrics. Proposo realitzar una o més instal·lació de 

fotolinera en algun dels pàrquings municipals. 

Pàrquing 

municipal 

En l'actualitat es disposa d'un 

punt municipal de recàrrega 

elèctrica. Considerem que el 

servei de subministrament 

d'energia elèctrica no és 

competència exclusiva de les 

administracions i, en 

conseqüència, pot prestar-se 

per iniciativa privada. 
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11 Instal·lació de panells 

solars Club de Natació 

Cervera 

Amb l'objectiu de disminuir costos i baixar les emissions de 

CO2 proposo la instal·lació de fotovoltaiques a la teulada 

del Club de Natació Cervera 

Av. de l'Esport Supera el pressupost. 

12 Parc Infantil exterior Parc infantil exterior homologat, un parc per a nens de fins 

a 12 anys però de gran dimensió (com tenen els nostres 

municipis veïns Tàrrega, Agramunt, Guissona.. i nosaltres 

NO, ja que només tenim parcs petits i molt deixats). 

Crec que seria una bona inversió pensar en els més petits 

de Cervera, i fer una valoració del que actualment oferim. 

Alguns parcs actuals: 

- Parc Sindicat: Un tobogan, un gronxador i una estructura 

de fusta amb pneumàtics i cadena bastant deteriorat, un 

sorral i poc més, faltaria senyalització d'animals NO. Els nens 

juguen a futbol en la zona interior entre l'edifici. 

- Parc Av. Segarra: potser dels millors conservats (gràcies a 

la proximitat dels Mossos), però un mòdul infantil petit i 

trencat.  

- Parc del Bosquet, col·legi de Les Savines: Molt abandonat, 

podria ser una zona de pícnic molt bonica per a Cervera. 

Al no estar ballat, és un "pipican" i actualment no té cap 

atractiu per a visitar-lo. 

- Parc C/ Víctor Balaguer: Un bon lloc però destruït i molt 

deixat, falta vigilància i conservació. 

- Parc Piscina: El complex està bé, però és un parc limitat i 

per nens ja d'edat més avançada.  

- Parc Mas Duran: Vell i instal·lacions antigues i de difícil 

accés, ha perdut el seu encant i la inversió és alta per a 

modernitzar-lo. Al estar amagat i obert és un lloc que queda 

deteriorat per falta de vigilància. 

La zona 

d'ubicació és 

molt important, 

un bon lloc seria, 

per exemple, la 

plaça del 

Sindicat ( jo visc 

en zona Escola 

Josep Mn 

Arques, no el 

busco prop de 

la meva 

residència). 

Supera el pressupost. Hi ha 

altres propostes que han 

passat a la fase de priorització 

(97, 135, 17, 13, 57, 147 i 18), les 

quals concreten els espais i no 

superen el pressupost. 
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- Parc petit col·legi Josep Mn. Arques: entre les cases un 

petit parc un tobogan i poc més, deixat. Un altre "pipican" 

per falta de sancions als que no  recullen els excrements de 

les seves mascotes.  

- Parc C/ Esperanto: Entre els dos edificis alts hi ha un parc 

vell i petit. Falta conservació.  

- Parc del costat dels Bombers: Entre els 2 edificis del costat 

de la via, un mini parc deixat i molt brut. 

- Parc Jutjats: Podria estar més potenciat però està té molts 

desperfectes, sense zona aparcament.. el puja i baixa 

porta anys sense un dels "agafadors", (no passa ningú de 

l'ajuntament i dona part d'això?). 

- Plaça Universitat: (ho fico en llista de parcs) afluència de 

nens on juguen en les lletres CERVERA. S'hauria de mirar??, 

ara lletres pintades amb guix. 

Com podeu veure, tenim molts parcs, però entre tots, no en 

fan un de decent.  

En definitiva, al meu parer, crec que és suficient per a 

adonar-nos que caldria un parc infantil en bones 

condicions, on juguin i que estigui vigilat perquè duri (No 

seria mala idea instal·lar-hi càmeres de seguretat per estar 

més controlat). 

14 Millora accés voreres Adequació de totes les voreres de la ciutat amb mínim una 

rampa per facilitar l'accés a persones amb mobilitat 

reduïda i cotxets de bebès. 

A tota la ciutat 

de Cervera 

S'hauria de redactar un pla 

integral per conèixer la 

realitat de les voreres del 

municipi. La Paeria té el 

compromís de desenvolupar 

aquest pla. 
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16 Neteja dels marges dels 

camins del municipi de 

Cervera 

Els pagesos i el sector agrícola sol·licita el manteniment dels 

camins. També es sol·licita amb el manteniment dels 

camins la neteja dels vorals de la carretera d'herbam 

Al municipi 

agregat de la 

Cardosa 

No és una proposta d'inversió, 

pertany a la partida de 

manteniment. De tota 

manera, es valorarà la 

necessitat de l'actuació 

esmentada. 

19 Neteja carrer Major Netejar-hi amb aigua o maquinària cada dia de matinada 

(quan no hi ha cap cotxe aparcat), o bé prohibir-hi passejar 

gossos excepte els veïns. 

Carrer Major Cap de les dues accions 

proposades és una proposta 

d'inversió. 

20 Circulació carrer Major Deixar el carrer major d'un únic sentit per a tots els vehicles 

(cotxes, bicicletes, motos i patinets). 

Que els cotxes no puguin aparcar o aturar-se a l'antic espai 

de les voreres i que es faci pedagogia informativa sobre el 

temps d'aparcament i, en cas que no surti efecte, aplicar-

hi pedagogia punitiva. 

Carrer Major No és una inversió i s'acaba 

d'aprovar un reglament de 

circulació del carrer Major. 

21 Carrer patronat de la 

passió 

Tant l'asfaltat com les voreres requereixen fer-se de nou. Fa 

30 anys que es van retirar els pins que hi havia i no es va fer 

la vorera, continuem amb pedaços de formigó que, a més 

a més, amb el temps, s'han anat aixecant i és perillós. Pel 

que fa a l'asfaltat, cada any s'ha d'anar apedaçant, i cada 

any, de nou, tornen a sortir els forats més grans. És un carrer 

bastant cèntric i dels més descuidats de Cervera. També 

s’hauria de posar pilones o algun altre sistema, ja que molta 

gent aparca a la mateixa cantonada, obstaculitzant el 

pas. 

Carrer patronat 

de la passió 

Supera el pressupost. 

22 Prohibir l'aparcament 

davant del Suma 

Prohibir l'aparcament al Carrer del President Companys al 

costat de la vorera de les cases adossades. La majoria de 

cases paguem gual municipal i, tot i així, ens hi aparquen 

els cotxes al davant.  

Carrer del 

President 

Companys 

No presenta les dades de 

contacte. 
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Hi ha cotxes que baixen el carrer pujats a la vorera fins a 

aparcar davant del Suma, fet que suposa un perill pels veïns 

que es mouen a peu i a l'hora de treure els vehicles dels 

veïns dels respectius garatges.  

No és viable trucar a la grua per a que vinguin a treure el 

vehicle mal estacionat ja que els aparcaments duren 

menys del que trigaria en venir la grua. Hi ha tota la vorera 

del davant i un pàrquing a la cantonada.  

Caldria senyalitzar el Carrer per tal que no es pugui aparcar 

a aquesta banda. 

23 Il·luminació pas a nivell Trobo que la il·luminació en el tram del Pas a nivell de la via 

(Carrer Victòria) i tots els passos zebra que l'envolten, 

s'hauria de millorar amb més lúmens de llum. 

Carrer Victòria, 

Prat de la Riba i 

carretera 

Guissona. 

No presenta les dades de 

contacte. 

27 Pistes indoor Tapar les pistes de pàdel, ja sigui indoor total o parcial. Cervera No presenta les dades de 

contacte. 

29 Neteja general. És deplorable l'estat actual de molts indrets de Cervera. Hi 

manca neteja, foment d'un estil de fer les coses destinat a 

millorar l'estat natural del nostre entorn.... 

Generalitzat No és una proposta d'inversió, 

pertany a la partida de 

manteniment. 

30 Passeig de l'Estació. Es troba en un estat deplorable, amb arbres morts i molts 

dels altres en un estat comatós. Caldria una regada urgent, 

sense dependre de l'aigua del cel, i una supressió de males 

herbes i una millora global del estat actual. 

 No és una proposta d'inversió, 

pertany a la partida de 

manteniment. 

31 Pistes pàdel municipals Degut a que les pistes de pàdel son outdoor i que només 

n’hi ha 2. Moltes vegades no es pot jugar ja sigui perquè 

estan plenes o perquè plou. És per aquest motiu que 

sol·licitem un pàdel indoor o bé posar sostres. 

Pistes municipals 

pàdel Cervera 

No presenta les dades de 

contacte. 

32 Sostre pistes de pàdel Sostre pistes de pàdel Piscines No presenta les dades de 

contacte. 
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33 Sostre a pistes pàdel Volem un sostre per les pistes municipals de pàdel Cervera Pistes pàdel 

municipal de 

Cervera 

No presenta les dades de 

contacte. 

34 Pàdel Cervera Tancar les pistes de pàdel Cervera, i canviar les moquetes 

de les pistes que estan trinxades. 

Pistes de pàdel 

Cervera  

No presenta les dades de 

contacte. 

36 Pàdel Posar sostre pistes de pàdel Zona esportiva No presenta les dades de 

contacte. 

37 Pistes de pàdel Cobrir les pistes de pàdel igual que canviar la moqueta, ja 

que està molt gastada 

Cervera No presenta les dades de 

contacte. 

40 Adequació pista 

atletisme 

Adequació pista atletisme referent a neteja i millora espai. 

Actualment està bastant deixat. 

Pista atletisme No presenta les dades de 

contacte. 

41 Línia metro Línia de metro Vergós-Cervera Cervera No presenta les dades de 

contacte. 

44 Més policia La policia local no es veu per Cervera. A part de reglar el 

trànsit a les sortides de les escoles, no es veuen mai. 

Cervera es un poble on es condueix molt malament. 

Qualsevol lloc es bo per deixar el cotxe i com que no es 

posen multes ni per casualitat, jo invertiria els 50.000€ en una 

nova plaça de policia local només dedicat a multar. 

Cervera  No presenta les dades de 

contacte. 

45 Eliminar les pilones i 

direcció única al carrer 

llibertat 

Les pilones de l'Avinguda Catalunya son un nyap. 

Els cotxes s'aparquen al mig del carrer per anar a buscar 

diners al caixer, i els vianants no baixen de la vorera perquè 

la es prou ample. Es un espai perdut que fa molta falta per 

que el transit flueixi adequadament. 

Fer de direcció única el Carrer Llibertat també afavoriria 

molt el transit 

Avinguda 

Catalunya 

No presenta les dades de 

contacte. 
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47 Horts urbans Passejant pels carrers de Cervera ens trobem amb molts sols 

abandonats i plens de brossa la propietat dels quals tenim 

molta desconeixença. Partint que cada any algú s'ha 

d'encarregar de treure "males herbes" d'aquestes terres en 

els espais urbans, seria gratificant que els veïns de la zona 

tinguessin l'oportunitat de poder cultivar els seus propis 

aliments. Tant podrien ser veïnes com col·legis de la vora. 

Involucrant d'aquesta manera la participació de la 

població cerverina. Seria gratificant tant per la terra com 

per a les persones que la cultivessin. La idea seria construir 

bancals de fusta elevats (a poder ser amb fustes reciclades) 

i aportar terra dins d'aquests bancals ja que tants anys sense 

treballar la terra, probablement haurà perdut propietats. I 

dins d'aquests bancals poder sembrar llavors que donarien 

fruit. Amb aquest petit canvi faríem que ja no s'hagués de 

desbrossar ja que hi hauria algú que ho estigués cuidant i 

no faria mal a la vista aquests sòls amb deixalles i 

abandonats, a més de promocionar la participació de la 

nostra població. 

Sòls abandonats 

(com per 

exemple a prop 

de l'IES Segarra). 

La majoria dels sòls 

abandonats cèntrics són de 

titularitat privada i caldria 

gestionar la seva cessió. No és 

una inversió sostenible, ja que 

cal un manteniment de la 

infraestructura instal·lada i un 

servei alternatiu en cas que la 

població no s'impliqués en el 

projecte. 

49 Adequar l’Avinguda 

Prat de la Riba. 

Retirar els pins que hi ha al llarg de gairebé tota l’ avinguda 

que són el dormitori dels estornells ,ja que, entre els 

excrements d’ aquets ocells i els dels gossos que els seus 

propietaris porten a fer les seves necessitats aprofitant la 

porqueria i deixadesa que s’ha format sota dels esmentats 

arbres, aquets zona s’ha convertit en un verdader femer. A 

més ,quan plou el ferm es converteix en un lloc perillós que 

pot fer relliscar. 

Per tot això, aquest espai s’ha convertit en un lloc molt 

insalubre. Crec que Sanitat hi tindria alguna cosa a dir. 

A més, amb l’alçada que tenen alguns d’aquets pins, hi ha 

la possibilitat que un dia de fort vent en caigui algun 

Avinguda Prat 

de la Riba 

No presenta les dades de 

contacte. 
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damunt de la catenària del tren o dels vehicles estacionats, 

o damunt de les persones que hi transitin per sota. 

De fet, arbres d’un volum similar a aquets s`han tallat en 

zones del polígon industrial, tot i que no comportaven el 

perill dels arbres d’aquesta avinguda. 

Conclusió: Traiem els pins i guanyem en una imatge 

adequada i sana a l’Avinguda Prat de la Riba. 

51 Llums de Nadal a tot 

Cervera 

A Cervera només es posen llums de Nadal al centre i hi ha 

zones molt poblades que no tenen cap llum de Nadal al 

carrer. 

Cervera no 

cèntrica 

Les llums de Nadal són 

propietat de l'associació de 

comerciants.  

La Paeria no disposa de llums 

de Nadal propis i comprar-ne 

superaria el pressupost. 

52 Pàdel indoor Sempre hem d’estar pendents de la pluja, la boira o a l'estiu 

de les onades de calor, aniria molt bé un pàdel indoor, però 

si el pressupost és molt alt amb un teulat ja farem! 

Zona esportiva No presenta les dades de 

contacte. 

54 Pistes Pàdel Indoor Fer unes pistes de pàdel cobertes com hi ha als pobles del 

costat com Tàrrega i Guissona 

On sigui 

convenient 

Supera el pressupost. 

56 Millora passeig estació i 

hotel/restaurant 

Canciller 

Donar un rentat de cara en quant a llum i millor aspecte 

zona passeig estació i reobrir hotel i restaurant Canciller. 

Passeig estació i 

passeig Jaume 

Balmés 

Supera el pressupost. De tota 

manera, la Paeria en pren 

nota i és quelcom al que se li 

donarà solució. 

58 Pont dels bombers Es tractaria en fer mes ample el pont per a que camions i 

turismes puguin passar alhora. 

Aprofitant la modificació es podria posar un pas per a 

vianants amb unes mides mes segures per a que es pugui 

creuar caminant. 

Pont dels 

bombers 

No presenta les dades de 

contacte. 
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59 Consulta publica Es podria consultar a la població de Cervera temes com, 

carril bici, pilones, zona blava, es bo llençar 50.000€ per fer 

la foto, canvis de sentit de carrers, rotondes a correus on no 

pot girar un autobús, aquelarres milionàries, bancs de 

colorets, pistes de pàdel, un tercer poliesportiu, prohibicions 

d'aparcament etc. 

Ajuntament No presenta les dades de 

contacte. 

62 Pipican En moltes poblacions tenen el seu espai per poder anar 

amb els seus gossos, a Tàrrega tenen un de molt gran i ben 

adaptat. 

Zona amb 

terreny 

No presenta les dades de 

contacte. 

63 Il·luminació entrada al 

poble 

posar unes cinc o sis faroles a la bora de la carretera, a 

partir de la Bàscula fins a la entrada del poble, 

aproximadament uns 120 metres 

Castellnou 

d’Oluges 

No presenta les dades de 

contacte. 

67 WC públics És molt necessari i a Cervera no en tenim una cosa tant 

bàsica. 

Centre de 

Cervera 

Inversió no sostenible. El 

manteniment d'aquest servei 

és costós (neteja, 

reparacions, ...) i aquest tipus 

de mobiliari urbà té un alt 

índex de deteriorament. 

68 Replantar arbres Els aneu tallant i no en replanteu, és necessari més zones 

verdes. 

Tota Cervera Massa genèrica, poc 

concreta. 

71 Carrers Arreglar voreres i carrers. Canviar el paviment del carrer 

Combat, ja que rellisca quan és moll. 

Carrers de 

Cervera 

No presenta les dades de 

contacte. 

72 Il·luminar la entrada al 

poble 

Posar unes cinc o sis faroles a un costat de la carretera, 

començant per la bàscula fins al poble, aproximadament 

uns 120 metres. 

Castellnou 

d’Oluges 

No presenta les dades de 

contacte. 

73 Cobrir pistes de pàdel Cobrir les pistes de pàdel amb una coberta Pistes de pàdel No presenta les dades de 

contacte. 



  

 

 

32 

N TÍTOL DESCRIPCIÓ UBICACIÓ OBSERVACIONS 

75 Escombraries en edificis 

de molts veïns 

El tema de la recollida porta a porta és un bon sistema per 

cases i edificis de pocs veïns. No obstant, en el cas d'edificis 

més grans resulta un problema: carrers bruts, voreres plenes 

de brutícia, els voltants plens de residus i difícil portar el 

control de qui ho fa bé i qui malament. 

Proposo que en edificis de molts veïns i zones "conflictives" 

a nivell de reciclatge posar cubells amb candau (només 

per a que puguin accedir els veïns de dits edificis) per a que 

puguin reciclar de forma més controlada i neta. Un 

exemple seria fer el que hi ha la zona de Flors de Maig 

A tots els grans 

edificis de 

Cervera 

No és una inversió.  

De tota manera, la gestió de 

les escombraries depèn del 

Consell Comarcal. 

76 Tancar les pistes de 

pàdel 

Tancar d’alguna manera les pistes de pàdel y fer-ne més Pistes de pàdel No presenta les dades de 

contacte. 

84 Reparació Carrer 

Patronat de la Passió 

Reparar el carrer i les voreres del carrer patronat de la 

passió i repintar el pas de vianants. Tenim un paviment que 

és impracticable per cotxes perquè hi ha uns forats on veus 

que tots van fent S per esquivar-los, les voreres són 

intransitables i  els veïns, majoritàriament gent gran,  passen 

pel mig de la carretera amb el perill que això comporta, i 

repintar el pas de vianants on ara n'hi han 2 un al costat de 

l'altre i ningú sap quin és el vàlid, i finalment evitar que els 

camions puguin entrar al carrer ja que hi ha problemes de 

soroll i sobretot fan malbé paviment i algun dia s'enduran 

els cotxes aparcats. 

Carrer Patronat 

de la Passió 

No presenta les dades de 

contacte. 

88 Far torre de Sindicat Reposar el far que havia inicialment a la torre del Sindicat Sindicat de 

Cervera 

No és una proposta d'inversió, 

pertany a la partida de 

manteniment. 

89 Carrer Hospital.  Nova 

urbanització. 

Pavimentar de nou el carrer Hospital.  

Per les persones residents a la Residencia Mare Güell, 

l'entrada pel carrer Combat és molt complicada tant per 

les voreres estretes, el paviment amb multitud d'afegitons i 

Carrer Hospital Supera el pressupost. 
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canvi de textures i colors, el test que hi l'entrada i els cotxes 

mal aparcats que hi acostumem a aparcar, caldria amb 

tota urgència fer-hi una actuació 

92 Rehabilitació del centre 

de Cervera 

Incentivar l'activitat al baixos de les vivendes. 

Incentivar tornar a habitar les cases del centre. 

Centre històric No és una proposta d'inversió. 

S'hauria d'actuar a partir 

d'ajuts o subvencions. 

99 Residència Cervera Renovar la residència Mare Janer i traspassar-la a un altre 

lloc que queda petita. El sindicat és molt gran. 

Sindicat Supera el pressupost i no és 

competència de la Paeria. 

101 Millora zona 

comunitària edificis i 

blocs de pisos Av. 

Francesc Macià 

En el conjunt de blocs de pisos de l'avinguda Francesc 

Macià, 46 (a,b,c,d) hi ha un gran espai desaprofitat que es 

podria fer servir com a espai d'oci/plaça, etc... 

Francesc Macià, 

46 de Cervera 

(part central 

que envolta els 

pisos) 

És un espai de titularitat 

privada. 

102 Passarel.la de vianants 

entre passeig Balmes i 

travessia del carrer pou 

nou 

Fer una passarel·la de vianants entre el Passeig Jaume 

Balmes i la travessia del carrer Pou Nou - carrer Sant Ramon 

de Cervera. I si fos un pont per als vehicles, millor. 

 Supera el pressupost. 

103 Circulació dels cotxes 

en un sol sentit en el 

carrer Llibertat 

Fer que el carrer Llibertat sigui d'un sol sentit, que des de 

l'Avinguda Catalunya s'accedeixi cap aquest carrer i 

permetre algun aparcament treien les pilones que hi ha. 

Carrer Llibertat No és una proposta d’inversió. 

104 Fer una vorera pels 

vianants 

Fer la vorera del carrer Avinguda dels Pirineus, just davant 

de la Farinera del Sindicat Agrícola. 

Avinguda dels 

Pirineus. Des de 

l'avinguda la 

Segarra fins la 

rotonda del 

Sindicat 

Aquesta vorera està en un 

solar privat pendent 

d'edificació i urbanització. 

Quan aquesta es concreti, 

l'obligació de fer la vorera 

serà del promotor. L'altra 

vorera del carrer està en 

servei. 
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106 Urbanització de l'entorn 

del pas a nivell (Renfe) 

Es un desgavell la situació del trànsit en aquesta zona. La 

concentració de vehicles de tota mena fa que sigui un 

espai a reformar a fons. 

Suggerir que es reguli amb semàfors. 

 Supera el pressupost i no és 

competència exclusiva de la 

Paeria 

108 Millora de l’accés a 

Cervera (Sortida Est 

Cervera) de l'A2 

Milloria (pavimentació) de l'accés a Cervera (sortida est 

Cervera) de l'A2. 

Sortida Cervera 

Est 

No competència exclusiva de 

la Paeria. 

117 Escoles Castellnou 

d'Oluges 

Restaurar la teulada de les escoles i el seu interior amb el 

format actual de bigues de fusta i teules. L'interior 

condicionat per fer actes culturals, reunions, etc... i punt 

d'informació de la via verda de la Vall del Sió. 

Castellnou 

d'Oluges 

Supera el pressupost.   

120 Biblioteca mòbil pobles 

agregats 

Furgoneta mòbil amb opcions de préstec de llibres i 

consulta de catàleg de la Biblioteca Municipal. 

Ruta itinerant entre els pobles agregats i amb horaris també 

de cap de setmana. 

Itinerant 

(Castellnou 

d'Oluges, 

Malgrat, La 

Prenyanosa, La 

Cardosa i 

Vergós) 

 

No és una proposta d’inversió, 

és un servei. 

122 Vorera del xamfrà de 

l’avinguda de 

Catalunya amb el 

carrer del Canós, 

davant de cal Gaspà. 

Enrajolar i condicionar l’espai que es va ampliar de la 

vorera en aquest sector -xamfrà de l’avinguda de 

Catalunya amb el carrer del Canós- 

L’esmentat 

xamfrà. 

Aquesta vorera està en un 

solar privat pendent 

d'urbanització. L'obligació de 

fer la vorera és del promotor. 

123 Dignificació del carrer 

Vidal de Montpalau 

"Actualment el carrer Vidal de Montpalau (des de l'estació 

d'autobusos fins a la rotonda de la bàscula) es troba en 

molt mal estat degut a la gran quantitat de trànsit (cotxes, 

autobusos i camions) que circula pel carrer. Concretament, 

l'asfalt està en la seva gran majoria, ple de forats i 

Carrer Vidal de 

Montpalau 

No presenta les dades de 

contacte. 
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esquerdes que han estat arreglades moltes vegades. 

Tampoc no disposa d'embornals, per la qual cosa cada 

vegada que plou, baixa un riu d'aigua i es fa impossible 

passar per les voreres sense rebre esquitxades constants 

dels cotxes, camions i autobusos que circulen. A part, hi ha 

un tram bastant llarg (des de l'alçada de l'Asepeyo fins a 

l'Estació d'Autobusos) que no disposa de vorera pels 

vianants, per la qual cosa es veuen obligats a canviar de 

costat per poder passejar. També es va anunciar fa temps 

que es posaven càmeres de seguretat per un tema de 

gestió de les escombraries i desconeixem si s'ha dut a terme 

la iniciativa, ja que aquell tram de vorera segueix ple de 

brossa de tot tipus, cada dia, quelcom que contribueix a la 

mala imatge de la ciutat. Aquest carrer s'ha convertit 

darrerament en un dels carrers amb més trànsit (de 

persones i rodat), per tant, és un carrer principal a Cervera. 

Considerem que és molt important que aquest carrer estigui 

en bon estat, ja que la majoria de persones que fan ús del 

bus, circulen per aquest carrer amb maletes i veuen el mal 

estat de l'asfalt i de les voreres, per tant, s'està donant una 

mala imatge de Cervera al turisme i a tots els vianants que 

fan ús del servei de bus. 

124 Millorar la comunicació 

des de la Paeria amb la 

Població 

Crec que no existeix un sistema clar de informació sobre el 

que es fa al Municipi. On trobar la informació i com accedir-

hi. Una forma seria enviar informació per mitja de e-mails a 

la població. 

 No és una proposta d’inversió. 

130 Ascensor edifici Antiga 

Caserna 

En l'edifici de l'antiga caserna, espai cedit per a vàries 

entitats socials i culturals, no és possible pujar al 1r pis les 

persones amb mobilitat reduïda. En les obres de 

remodelació es va deixar un espai per a ubicar-hi 

l'ascensor. 

Antiga Caserna 

Guàrdia Civil 

No presenta les dades de 

contacte. 
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134 Ludoteca infantil Servei de ludoteca Cervera No és una proposta d’inversió, 

és un servei. 

139 Enjardinament i 

condicionament per 

usos culturals i pàrquing 

de la part de darrera 

del Conservatori 

Aprofitant el terreny municipal de la zona que envolta el 

Conservatori, condicionar-lo i enjardinar-lo per poder-ho 

utilitzar per múltiples activitats culturals i lúdiques, a la 

vegada arreglar-lo per fer-ne un pàrquing que actualment 

ja s'utilitza molt per les necessitats del casc antic. 

Al voltant i al 

darrera del 

conservatori de 

Cervera 

Està pendent del 

desenvolupament d'un Pla 

urbanístic. Una part 

municipal, la resta privat. 

148 Enxamplament de via a 

2 carrils 

Aixecament del mur que hi ha a peu de la vorera de 

l'Avinguda Igualada fins baix a la N11. 

Aquest mur arribaria fins dalt al camí dels pagesos. Tallar els 

arbres i emplenar de formigó aquest forat, fent així el camí 

dels pagesos més ampli. 

Quedaria una carrer ample i amb bones condicions de pas. 

Poden ser així de doble sentit. 

Camí dels 

pagesos 

Supera el pressupost. 

155 Recuperar l'escola del 

poble de Castellnou 

d’Oluges 

L'antiga escola del poble està en procés de ruïna i aviat 

serà un perill. 

Camí de 

malgrat a 

Castellnou 

d’Oluges 

Supera el pressupost. 

156 Camí del mig de 

Castellnou d’Oluges 

s'està enfonsant i murs sense mantenir, aviat no s'hi podrà 

passar. 

Castellnou 

d’Oluges 

No és una inversió, pertany a 

una partida de manteniment. 

158 Recuperar escales del 

mig del poble de 

Castellnou d’Oluges 

Escales emblemàtiques al mig del poble que s'han perdut. Carrer de les 

escales a 

Castellnou 

d’Oluges 

Supera el pressupost. 

161 Obertura del carrer Obrir el carrer des de l'Avinguda de la Segarra cantonada 

Avinguda Pirineus al carrer President Companys.  

Són uns 50 m lineals on s'hi passa ara de vianants mig. No 

està com a carrer i s'hi passa sovint. Té 1,5m ample. 

Avinguda de la 

Segarra, 

cantonada 

Avinguda 

Pirineus amb 

Està pendent del 

desenvolupament d'un Pla 

urbanístic previst en l'actual 

POUM i supera el pressupost. 
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Carrer President 

Companys de 

Cervera 

162 Connexió per anar al 

sindicat de Cervera 

Fer l'obertura de la proposta 1 adjunta per vehicles per 

poder accedir al sindicat amb vehicle. 

Carrer President 

Companys i 

Avinguda 

Pirineus 

Està pendent del 

desenvolupament d'un Pla 

urbanístic previst en l'actual 

POUM i supera el pressupost. 

163 Vorera part dreta del 

carrer Vidal de 

Montpalau de Cervera 

Fer la vorera de la part dreta del carrer Vidal de Montpalau 

pujant de l'Asepejo cap a l'estació d'autobusos. La balla 

està punt de caure i hi ha força moviment de persones cap 

a l'estació. 

Carrer Vidal de 

Montpalau de 

Cervera 

És un espai de titularitat 

privada i, en tot cas, supera el 

pressupost.  

164 Treure els busos del 

centre 

Treure els busos dels carrers de la part alta i fer que tots 

entrin i surtin de l'estació d'autobusos a la rotonda de ca 

l'Albareda per la carretera de Guissona a la connexió fins a 

la rotonda sobre l'autovia A2 direcció Barcelona o Lleida. 

Districte nou No és una proposta d’inversió. 

165 Carril de circulació i 

pàrquing desmuntable 

amb pilones semi 

flexibles 

S’instal·laria dilluns al matí per 2 operaris i desmuntaria dijous 

a la nit per fer mercat setmanal. 

Materials: pilones semi-flexibles extraibles i bases de plàstic 

amb clau. 

Guindelida, 

Universitat i 

Santa Anna 

No és viable tècnicament, 

doncs és una zona per a 

vianants. 

168 

Passos de vianants sota 

la via 

Els passos estan bruts, deixats i fan pudor. Fa pena passar-

hi. 

Netejar-ho cada dia a fons, pintar-ho, si cal. No calia posar 

l'ascensor, van llençar els diners. Tots els passos 

No és una proposta d’inversió. 

170 Escales mecàniques Instal·lar escales mecàniques, complementant les de pedra 

ja existents, per facilitar l'accés dels pares i padrins que 

porten les criatures a la guarderia. 

Plaça Pius XII - 

Camí dels 

pagesos (entre 

escales i hotel 

Canciller) 

Supera el pressupost. 

 


