INFORME DE RESULTATS DEL DEBAT
TERRITORIAL AL VEI NAT D’ALBARELLS
Castelldefels, 31 de gener de 2020
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Presentació
El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és un full de ruta per l’Ajuntament
que s’elabora a l’inici de cada mandat. Recull els projectes i accions
que es desenvoluparan en els pròxims quatre anys, concreta els
programes dels partits polítics que estan governant, i per tant,
esdevé un conjunt de compromisos amb la ciutadania. El PAM és,
doncs, un document de futur.
L’Ajuntament de Castelldefels va elaborar ja a l’anterior mandat el seu PAM comptant
amb la implicació de la ciutadania, i del qual n’ha realitzat el seguiment i valoració del
grau d’assoliment de les accions que s’hi van incloure en els, aleshores, quatre eixos
d’actuació: 1) Castelldefels, una ciutat com tu; 2) Reactivació econòmica i foment de
l’ocupació; 3) Espai públic i medi ambient; 4) Govern obert i transparent.
L’Ajuntament, un cop compost el govern municipal després de les eleccions municipals
del maig de 2019, va començar a treballar en un esborrany de document de PAM per
aquest nou mandat 2019-2023, a partir dels compromisos adquirits en el seu programa
electoral i de les necessitats detectades. En aquesta ocasió, la proposta d’actuacions a
desenvolupar s’ordenen en tres eixos:

Sostenibilitat i
espai públic

Innovació i qualitat
democràtica

Drets i Ciutadania

Per a recollir les opinions i idees de la ciutadania, i contrastar l’esborrany de PAM, s’ha
previst l’organització d’un procés de participació que inclou diversos canals i eines. Dins
d’aquests canals, s’han organitzat 5 debats territorials durant el mes de febrer de 2020,
distribuïts entre els diversos veïnats del municipi.
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Context i desenvolupament de la sessió
El debat territorial al veïnat d’Albarells es va dur a terme el
divendres 31 de gener de 2020, de 18 a 20 h, al Servei Local
de Transició Escola Treball SLTET (antiga escola Lluís Vives).
L’objectiu de la sessió era, des d’una mirada de ciutat però
especialment des del vessant dels barris, contrastar la
proposta d’objectius i actuacions que proposa l’Ajuntament, i
compartir-ne de noves.
Al debat varen participar 7 persones, veïnes i veïns d’Albarells, el 85,71% eren dones.
Algunes d’aquestes persones representaven a entitats del territori, com són:


AV La Nova Muntanyeta és viva



Associació de Veïns Centre

Aquest debat s’emmarca en un procés més ampli, que inclou diversos canals
d’informació i debat, com són:
 Els tallers formatius, oberts a les entitats, col·lectius i ciutadania, dirigides
a presentar el procés de participació per elaborar el PAM, compartir
conceptes clau de participació ciutadana, i presentar el kit de recursos per a
organitzar debats autogestionats en el marc del PAM.
 Les carpes informatives a l’espai públic, destinats a difondre el PAM, el
procés de participació, i els canals de participació que s’ofereixen, conèixer
el funcionament de la plataforma web de participació, i presentar noves
idees.
 Els debats territorials.
 Els debats temàtics.
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 El web del procés pamcastelldefels.org, l’espai mitjançant el qual es pot
estar informat de l’actualitat del procés i presentar noves aportacions.

Resultats del debat
Es recullen en aquest apartat les aportacions debatudes a la sessió, ordenades pels
eixos d’actuació. Així mateix, s’indica el nivell d’urgència de les actuacions presentades,
ajustades al següent calendari:

Curt termini. A realitzar durant el 2020.
Mitjà termini. A realitzar entre els anys 2021 i 2022.
Llarg termini. A realitzar a partir del 2023.
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Sostenibilitat i espai públic

Crear i executar un projecte paisatgístic de millora del Parc de la Muntanyeta
Projecte paisatgístic amb l’objectiu de dignificar el bosc del Parc de la Muntanyeta, i per
aconseguir integrar-lo dintre del Parc i dintre del mateix barri.
Proposta amb molt consens. Es proposa crear, també, una Comissió de Seguiment amb
veïnes i veïns del barri per a acompanyar durant tot el projecte.

Es prefereix que no es posin cartells als arbres indicant l’espècie o qualsevol altra
informació, si aquesta ha de ser de plàstic com en altres zones, ja que es considera que
té un impacte visual molt gran i contrari a la natura.

Rehabilitar la torre de defensa
Per la degradació de l’entorn, caldria la rehabilitació de manera urgent de la Torre de
Defensa de Can Valls del Parc de la Muntanyeta (inclòs en el projecte paisatgístic del
Parc, que s’indica a la proposta anterior, i en el seu pressupost). Pertany al patrimoni
arquitectònic de la ciutat de Castelldefels.
L’esborrany ja inclou una actuació de continuar amb la rehabilitació de les torres de
defensa, però es fa incidència en aquesta i en què es tingui en compte en un projecte
més ampli que seria el del parc.
El projecte s’hauria de realitzar a curt termini, per poder-ho executar a mitjà termini.
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Executar l’eix verd (la modificació del planejament vigent a la zona del carrer Arcadi
Balaguer)
Proposta que ja surt a l’esborrany de PAM, indicant que s’ha d’estudiar (Estudiar la
modificació del planejament vigent a la zona del carrer Arcadi Balaguer per a l’ordenació
del conjunt que conformen els solars destinats a habitatge i espais verds, amb l’objectiu
de generar un espai públic de qualitat al voltant de les Torres Gabriel Folcher i Climent
Savall, definir noves edificacions destinades a habitatge de protecció pública i construir
un aparcament soterrat). Aquest Pla ja va ser aprovat el 2010 i sembla que es va
abandonar; no cal estudiar-ho, sinó executar-ho.
Al voltant de la zona de les torres Folcher i Savall, existeixen solars destinats a habitatge
i zones verdes que estan plenes de cotxes. Cal executar els Plans que s’aproven. En
aquest sentit, la ciutadania del centre necessita aquesta actuació.
El projecte ja està elaborat, per tant només s’ha d’executar i s’hauria de fer a curt
termini.

Implementar sistemes de mobilitat pública sostenible a la ciutat
Substituir els autobusos contaminants, normalment els que tenen més de 10 anys, per
vehicles híbrids i/o elèctrics.
L’Àrea Metropolitana ja estableix un termini per aquesta substitució, i caldria fer-ho ja,
sense cap moratòria.

Distribuir els recorreguts de les línies d’autobús
Tots passen pels mateixos carrers, i s’haurien de distribuir perquè tothom pugui accedir
al transport públic. Cal que arribin a més barris i a més zones.
Per exemple, hi ha carrers on passen fins a 6 i 7 autobusos, com és el cas del carrer
Agustina de Aragón.
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Distribuir o traslladar a altres zones les zones d’origen i final dels autobusos
S’ha de tenir en compte que la majoria d’autobusos tenen l’origen i final al mateix lloc,
espais on viuen moltes veïnes i veïns, fet que genera moltes molèsties acústiques i
disposar de menys zones d’aparcament (algunes motos acaben aparcant a les voreres o
a les zones de vianants). Si s’ubiquen aquestes zones on viuen moltes persones,
l’impacte és major.
Altres persones apunten que no es tracta de traslladar la problemàtica a un altre barri,
sinó en distribuir també les zones de finalització de les línies. Es podria considerar la
zona de darrere de l’espai de Can Roca per traslladar allà la zona d’origen i final, si no de
totes potser d’alguna línia.

Destinar Can Baixeres com a centre/espai social pel barri de la Muntanyeta, a més del
projecte que té l’Ajuntament
És un equipament ubicat al barri, que hauria de destinar-se a l’ús de la ciutadania i les

entitats, ja que durant 25 anys no hi ha hagut cap equipament social i municipal al barri.
Es tracta d’una ampliació de la proposta que es fa al PAM (Projectar a Can Baixeres un
Centre de divulgació científica, educativa i cultural que inclogui la perspectiva de gènere i
en el marc de Castelldefels Ciutat Educadora), ja que es demana reservar un espai social
al projecte que té l’Ajuntament.
Podria donar servei a més d’un barri, tot i que es pensa destinar-lo específicament pel
de la Muntanyeta que és el que té la necessitat, a més de considerar que al barri del
Centre ja es disposa d’espais.

Millorar els corredors naturals i la riera del centre
S’està d’acord en fer corredors naturals i acabar de crear l’eix verd del centre, però s’ha
de tenir en compte que hi ha una riera al centre, que s’inunda amb els aiguats i les
pluges. Cal treballar el que ja tenim a la ciutat, i els valors que no explotem (tant
naturals com de patrimoni arquitectònic, etc.)
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Innovació i qualitat democràtica

Actualitzar el registre – llistat d’associacions
Caldria fer una “neteja” i actualització del registre d’entitats, per veure quines funcionen
de manera activa i real. Hi ha algunes que estan registrades però no tenen activitat. Això
fa necessari fer un mapeig i depurar la informació que hi consta. Possiblement no és
fàcil fer-ho, perquè hi haurà entitats que no responguin, però s’hauria de procurar ferho.

Treballar una major relació de la ciutat amb l’Institut de Ciències Fotòniques ICFO
A Castelldefels hi ha l’institut tecnològic més important de l’estat, fet que pot comportar
majors oportunitats de feina, prestigi i publicitat de la ciutat, etc. Per això, es considera
que cal potenciar la realització d’activitats conjuntes, i posar en valor aquest institut. Els
instituts no el coneixen, i cal facilitar un major coneixement i apropament.

És necessari preguntar-se què necessita Castelldefels d’ell i què necessita l’ICFO de la
ciutat, què pot aportar l’un a l’altre, etc. Aquest pot ser un espai en el qual els i les
alumnes dels centres eductius de la ciutat puguin fer cursos. Però també poder oferir
alguna cosa a l’ICFO perquè se senti orgullós de tenir la seva seu a Castelldefels.
Com a informació, s’apunta que dins el programa de casals d’estiu s’ofereix un taller
amb les famílies a l’ICFO, i que es podrien portar als centres educatius.

Oferir suport a la creació de nous comerços i promocionar fires
Facilitar la creació de nous comerços, oferir ajudes, i promocionar el comerç de
proximitat. A Castelldefels resulta molt car obrir i comerç i mantenir-lo; per exemple, hi
havia botigues al poble i petits comerços al CC Ànec Blau que han hagut de tancar. Es
podria oferir majors facilitats als emprenedors, i baixar taxes.
Per a promocionar el comerç del municipi, es podria potenciar l’organització de fires.
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Crear un calendari de fires i activitats del municipi (de l’Ajuntament i d’entitats)
S’hauria de crear un calendari amb totes les activitats, fires, festes, ... organitzades per
les diferents àrees de l’Ajuntament i les entitats, que inclogués també els debats i
activitats de participació ciutadana.
A més d’aquest calendari al web, s’hauria de potenciar una major difusió mitjançant
altres canals, i afavorir una major relació entre l’Ajuntament i les entitats per al
coneixement i difusió de les seves activitats.

Millorar la informació i estructura del web Castelldefels.org
No hi ha llista d’equipaments, tampoc informació de com llogar una sala i si és gratis o
quin preu té, qui està fent les obres del Castell, per exemple... no és prou transparent i
la informació no està molt accessible. No se sap on trobar la informació. Cal oferir
informació i ordenar-la adequadament.

Crear el Consell municipal d’urbanisme
Aquest Consell tindria com a objectiu informar dels projectes en elaboració, conèixer
l’opinió de persones expertes i urbanistes, obrir i recollir informació de la ciutadania,
etc.

Drets i Ciutadania

Desplegar policia de proximitat al barri
Cal policia de proximitat al barri de la Muntanyeta, perquè avui dia no existeix i
l’augment de la inseguretat ciutadana (robatoris, “botellón”, etc.) ho fa necessari.
Creiem que els i les agents són un element dissuasiu en si mateix.
Actuació a realitzar a tots els barris, però especialment a la Muntanyeta.
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Incrementar el nombre d’agents cívics als barris i estabilitzar la plantilla
Augmentar la presència de manera permanent d’una parella d’agents cívics per cada
barri, en horari diürn i nocturn.
No tots els barris tenen i no es cobreixen tots els torns; a més, hi ha de fixes i de
temporals. Es considera que per donar cobertura a les necessitats de tots els barris,
s’hauria d’estabilitzar la plantilla i així cobrir els dos torns, matí i tarda. L’objectiu seria
afavorir el civisme i actuar, especialment, contra els veïns i veïnes que no recullen els
excrements dels seus gossos.

Incrementar el nombre d’instal·lacions esportives i distribuir els usos entre les existents,
mentre no es puguin fer
Hi ha una mancança d’instal·lacions esportives a la ciutat. La proposta es dirigeix a que,
mentre no es puguin fer més, s’hauria de fer una bona distribució dels usos de les que

tenim, revisant quines entitats fan ús de cada equipament, etc. Un exemple d’instal·lació
esportiva que manca a Castelldefels és una pista d’atletisme (demanda de fa temps),
encara que sí a Gavà. Es percep que en el moment de crear un nou centre esportiu
sempre surten perdent els esports minoritaris (sí que hi ha instal·lacions de futbol al
municipi). D’altra banda, es comenta que en el camp de rugby es podria haver posat una
pista d’atletisme.
En aquest sentit, algunes persones no estan d’acord amb què tots els pobles i ciutats
hagin de tenir de tot, ja que no seria sostenible, i que per això es podria fer una
distribució més “mancomunada” entre diversos municipis.
Crear més instal·lacions pot fer-se a mitjà – llarg termini, però la redistribució s’hauria
de fer a curt termini.

Aprovar i executar el Pla de salut de la ciutat
L’actuació del Pla de salut de ciutat estava a l’anterior PAM i no s’ha fet, i torna a estar
en el nou esborrany ( Elaborar un Pla de salut de ciutat que abordi els problemes de
salut derivats de situacions socials adverses i de mals hàbits, que en fomenti de
saludables, atenuï les situacions negatives i que integri les esferes de la vida, també la
sexual i reproductiva). Creiem que s’hauria de fer efectiva. Potser no és molt urgent,
però ja que s’havia de realitzar amb anterioritat sí que s’hauria de plantejar com a acció
a curt termini.
Dins d’aquest Pla, s’haurien de crear rutes saludables – cardiosaludables, amb diferents
activitats també dirigides a gent gran.

Potenciar els patis oberts dels centres educatius
Obrir els patis de les escoles i instituts en horari no lectiu.
Aquesta actuació es va proposar dins el projecte de pressupost participatiu, i va obtenir
recolzament en la fase de votació. Posteriorment, es va respondre que no era
competència municipal (sinó de la Generalitat) i es va descartar. Es demana que de cara
a properes convocatòries del pressupost participatiu, no es puguin votar les propostes
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les quals ja es coneix que per motius com aquest no es podran dur a terme.

Organitzar activitats de col·laboració entre les escoles, als espais públics de la ciutat
Fomentar activitats a realitzar en els espais públics i a l’entorn que tenim, com a la
platja, parcs, etc., que afavoreixin la col·laboració entre alumnes dels diferents centres
educatius. L’objectiu d’aquestes activitats seria fomentar la cultura de la ciutat, tenir
cura de l’entorn, etc. Per exemple, activitats com plantada d’arbres, activitats de teatre
o música, etc.
Aquestes activitats fomentarien la cura, manteniment i bon ús dels espais i de l’entorn, i
potenciar el sentiment d’arrelament i pertinença al municipi.
A curt termini s’hauria de començar a parlar i definir les activitats, per executar-la a
mitjà termini. Es tracta d’una proposta molt compartida entre les persones assistents.

Crear un Pla d’entorn per als centres escolars
Fomentar la relació entre la xarxa de centres escolars, per tal d’arribar a objectius
comuns de ciutat. Cal afavorir la relació i així evitar l’excessiva competitivitat entre
escoles.

Altres aportacions rebudes
S’inclouen en aquest apartat dues aportacions rebudes amb posterioritat al debat,
enviades per l’Associació Veïnal La Nova Muntanyeta És Viva.

Crear els camins escolars segurs
Proposta inclosa de manera poc concreta i detallada en el primer esborrany del PAM, es
demana més informació i detall del projecte de la implementació i la delimitació de les
zones, barris, escoles.
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Al barri de la Muntanyeta se sol·licita de manera urgent, i es pensa que són totalment
necessaris aquests camins escolars segurs, per a la quantitat d'escoles que hi ha al
voltant: Can Roca, Torre Barona , Llar d'Infants la Muntanyeta, La Ginesta, Felisa Bastida
i Sant Ferran.

Pacificar els carrers adjacents al voltant de les escoles i camins escolars
Pacificar els carrers col·locant semàfors de control de velocitat.
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Valoració de la sessió
A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 6 qüestionaris d’avaluació
recollits i que es van repartir entre els i les assistents per tal de valorar de forma
individual el desenvolupament d’aquesta sessió de treball.
Se’ls proposava opinar sobre diferents aspectes, atorgant un 10 com a puntuació més
alta i 1 com a la més baixa. A més, hi havia 2 preguntes obertes que feien referència al
que més havia agradat de la jornada i que podria haver estat millor (es presenta un
resum de les idees).
Claredat

Interès debat

Oportunitat

Tasca equip

Objectius

participants

d'expressió

organitzador

7,83

8,00

8,17

9,00

Total

Ritme sessió

8,25

100% Adequat

El que més m’ha agradat!! (4 pers.)


El debat entre totes les persones participants. (2 persones).



La possibilitat d’aportar idees concretes i pràctiques.



Interactuar amb l’altra associació del veïnat.



La possibilitat de poder compartir les nostres idees sense cap censura.



El debat ha estat amè i no s’ha fet pesat. S’ha donat resposta a tots els dubtes
sorgits.

Podria haver estat millor ... (5 pers.)


Les intervencions polítiques haurien d’haver estat més curtes. Són sessions de
treball, motiu pel qual calia anar per feina i disposar de més temps per al debat (3
pers.)



Major participació de les veïnes i veïns.



No cal explicar més vegades el PAM.



Poder fer l’avaluació de la sessió de forma digital (des dels telèfons mòbils).
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