
 

PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA L’ASSEMBLEA DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER A LA MILLORA DEL PARC DE CAN 

CRUSELLAS 

El Parc de Can Crusellas representa un punt neuràlgic de la vida social del poble,  utilitzant-se 

per un gran nombre d’activitats realitzades tant per part l’ajuntament com per nombroses 

entitats. Una gran part d’aquestes activitats estan relacionades amb la música, espectacles i 

celebracions diverses de gran format.  

D’ençà de la seva remodelació total, s’han anat efectuant petites obres de millora en diferents 

zones per adequar-les a les noves circumstàncies i/o usos que han anat esdevenint al llarg del 

temps. Malgrat això el sector que limita amb el passeig diagonal és una de les parts que no ha 

estat mai retocada ni adequada, i que per tant ha anat quedant obsoleta al llarg del temps.  

Actualment amb els nous formats de festa major, amb un caire més obert i popular, s’ha 

utilitzat la zona de la plaça de l’institut, ja que és una zona diàfana que permet múltiples 

formats. Aquest fet, però, no ha vingut acompanyat de la dotació d’infraestructura bàsica 

necessària per acollir aquests tipus de celebracions, i cada cop que hi ha algun esdeveniment 

s’han d’instal·lar  lavabos mòbils.   

Durant la reforma del parc es va optar per a mantenir els paons que tradicionalment hi havia 

hagut. Actualment existeix una gàbia amb exemplars de diferents espècies d’aviram. Aquest 

tipus d’emplaçament queda molt lluny dels cànons i tendències actuals de com s’han de tenir 

animals per a exhibició, sent més un element del segle passat que no pas element dels temps 

actuals, on cada cop la societat exigeix un tracte millor als animals. A més, cal destacar que tot 

sovint aquests animals han sigut víctimes de nombrosos atacs vandàlics. Cal recordar que 

segons la normativa municipal vigent al municipi d’Artés estan prohibits els circs amb animals 

d’exhibició pública.  

El parc de Can Crusellas, com a zona lúdica i d’esbarjo, és un lloc molt concorregut per 

col·lectius sanitàriament vulnerables, sobretot infants i gent gran. La presència d’animals per a 

exhibició pública, i en les condicions que estan actualment impliquen un presència 

d’excrements permanent, sent una font i un reservori de diferents bactèries com poden ser 

Escherichia Coli i Salmonella, amb les implicacions per a la salut pública que representa.  

És per tot el que s’ha exposat que l’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular d’Artés, 

proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords:  

Primer- Retirada de l’aviram que està engabiat.   

Segon- Actualitzar la instal·lació elèctrica de la zona de darrere l’escenari per tal de poder 

realitzar esdeveniments musicals i teatrals sense haver de manipular-lo cada vegada que es 

vulgui fer servir.  



 

Tercer- Elaborar, de forma conjunta amb totes les forces polítiques, un projecte de millora del 

parc municipal, que faciliti una major funcionalitat del mateix a partir de les intervencions que 

es decideixin, com podrien ser la instal·lació de lavabos públics o l’ampliació del magatzem de 

darrera l’escenari, entre moltes d’altres. 

Quart- Canviar el plànol indicatiu dels PR’s d’Artés ja que en l’actualitat està totalment 

esborrat i no permet veure cap tipus d’informació.  

Cinquè- Millorar i reorganitzar la zona de contenidors de reciclatge i que permeti un pas més 

ampli per la vorera del passeig Diagonal. 


