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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 de la Platja es va dur a terme el
divendres 7 de febrer de 2020, de 18 a 20 h, al Centre Cívic
Espai del Mar.
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 5 persones, veïnes de la Platja, totes dones. Algunes
d’aquestes persones representaven a entitats del territori, com és la Plataforma STOP
Soroll.
Aquest debat s’emmarca en un procés més ampli, que inclou diversos canals
d’informació i debat, com són:
4
 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 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.
 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 idees debatudes a la sessió, ordenades pels tres eixos
d’actuació, acompanyades per la percepció d’urgència:

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
Millorar el sistema de recollida d’escombraries i de neteja en general.
Una idea molt compartida entre les persones participants en la sessió, és que calen
millores en el servei de neteja de Castelldefels. Es considera que sovint la platja està
molt bruta, i que el servei de recollida no és suficient per netejar-ho tot. En alguns
casos, com és el cas de dies posteriors al 31 de desembre, ha trigat molt a passar el
servei de neteja per condicionar la platja. Així mateix, es percep que els raspalls dels
camions de neteja no arrosseguen prou la brossa i no netegen suficientment.
En relació amb els contenidors, es considera que no estan prou nets i que fan olor,
segurament perquè: a) són pocs i mal distribuïts; b) s’hi aboquen restes de domicilis
particulars però també de negocis com bars i restaurants. Caldria ampliar i distribuir els

contenidors, i aconseguir una major responsabilitat cívica de la ciutadania, ja que els
voltants d’aquests contenidors estan plens de brossa (bolquers, excrements, etc.).
Per tot això, es proposa:
1. Separar la recollida d’escombraries per a bars i restaurants de les escombraries
de domicilis particulars, mitjançant un autobús propi que passés diàriament.
2. Ampliar el nombre de contenidors i distribuir-los adequadament, per tal
d’ubicar-los més propers i més repartits.
3. Canviar els contenidors, perquè els que hi ha actualment són molt petits i no hi
caben totes les bosses que s’hi aboquen (especialment a l’avinguda dels Banys).
4. Ampliar el servei de neteja de la platja, i canviar els raspalls dels camions.
5. Desenvolupar alguna acció per a conscienciar a la ciutadania de la importància
de reciclar i de no abocar brossa fora dels contenidors.

Facilitar que totes les veïnes i veïns de Castelldefels puguin aparcar en qualsevol punt del
municipi i reservar places d’aparcament per al veïnat de la platja.
Les persones que hi viuen a la zona de la platja no tenen aparcament gratuït a la resta
del poble, fet que no succeeix amb les persones que viuen al centre, les quals disposen
de reserva de places per a ells i elles i poden aparcar també sense pagar a la zona de
platja. Això genera un greuge comparatiu: al centre s’ha de pagar però a la platja
s’aparca sense fer-ho. Aquest fet es veu agreujat els caps de setmana, en què el veïnat
de la platja no pot aparcar a prop de les seves llars.
Es proposa, doncs, que les persones que hi viuen a Castelldefels puguin aparcar on
vulguin del municipi, sigui quin sigui el seu barri i independentment de zones verdes o
blaves, i que es faci una reserva de places a la platja per a les veïnes i veïns de la zona
(similar a la zona taronja de Gavà).

Millorar les infraestructures del sistema elèctric i del de fibra òptica.
Diverses zones del poble es queden sense llum quan plou, com passa a zones del veïnat
de la platja, a causa de l’antiguitat i mal estat dels pals de llum; a més, hi ha presència de
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rates que circulen pels cables elèctrics.
S’informa que es van instal·lar bombes d’aigua per treure-la quan s’inunda, però que
justament no funcionen si no hi ha llum.
D’altra banda, es comenta que encara hi ha barris i carrers que encara no disposen de
fibra òptica, fet que s’hi hauria de solucionar.

Respectar els espais verds de Castelldefels, i no edificar més zones.
Els parcs i espais naturals del poble són els pulmons de Castelldefels. Fins ara, s’han anat
eliminant zones verdes a canvi d’edificar. Es proposa no urbanitzar més àrees de la
ciutat.

Millorar la il·luminació del Passeig Marítim.
Proposta amb la qual no va existir acord. D’una banda, es proposava millorar la
il·luminació, ja que la zona és molt fosca i dóna sensació d’inseguretat durant la nit.
D’altra banda, es considera que no cal ampliar la il·luminació, ja que estem als límits dels
barems de contaminació lumínica establerts per la Generalitat de Catalunya, a més que
si es millora la il·luminació atraurà a més persones a què vinguin a fer “botellón” durant
la nit.

Oferir un servei de transport públic de barri (bus barri) que faci el trajecte del centre del
poble a la platja.
Oferint un bus barri que fes el recorregut del centre del poble a la platja, es
promocionaria el transport sostenible i es reduiria la circulació en vehicle privat.

Eliminar la plaga de rates.
En tot el poble, però especialment a la platja, hi ha una presència elevada de rates. Com
s’ha dit, passen per tot arreu, també pels cables de llum. Per evitar problemàtiques
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associades, caldria erradicar aquesta plaga.

Drets i Ciutadania

Desenvolupar les actuacions necessàries per a garantir el dret al descans de totes les
veïnes i veïns de Castelldefels, també d’aquelles que viuen al veïnat de la platja.
Proposta amb molt consens. Es reivindica el dret al descans de totes les veïnes i veïns de
Castelldefels, especialment a causa les molèsties que pateixen les persones que hi viuen
als barris de la platja. Concretament, els aldarulls es fan notar al voltant de la Discoteca
Jarana, al barri Lluminetes, al pont del C/5 i a l’avinguda dels Banys (punts
d’inseguretat).
Es comenta que cada cop més persones joves van a la platja a emborratxar-se (es fa
botellot, especialment els caps de setmana), a més que es pateixen molèsties acústiques
ocasionades per les persones que acudeixen a la Discoteca Jarana (una discoteca a la
què poden entrar els menors d’edat i que està oberta fins a les 6 hores de la matinada),
la qual és l’única de la zona que està situada enmig d’una zona amb habitatges
particulars.
A més de les molèsties acústiques que ocasionen els “botellón” a la platja (a més de les
que creen el trànsit d’avions), es generen grans quantitats de residus que no es recullen.
Cal afegir a aquest fet, que s’han anat multiplicant el nombre d’actes de vandalisme,
com destrossar mobiliari urbà i punxar rodes de vehicles.
Per a resoldre aquesta situació, es proposen una sèrie d’accions més concretes:
a) Definir un model d’oci nocturn per a Castelldefels, que es distanciï de l’actual.
b) Controlar els horaris de tancament dels bars nocturns, i facilitar que tanquin més
d’hora (especialment si es troben en zones poblades).
c) Augmentar el control policial en horari nocturn, per reduir el tràfic i consum de
drogues i la prostitució.
d) Traslladar els locals d’oci nocturn (discoteques, locals d’apostes...) a zones
allunyades dels habitatges particulars.
e) Imposar multes per al consum de begudes alcohòliques al carrer.
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Mantenir en bones condicions les zones i àrees verdes de la ciutat.
Sovint les zones i àrees verdes es troben brutes perquè s’hi deixen plàstics, restes
d’envasos, vidres o excrements d’animals. Per això es podria, d’una banda, instal·lar
cartells de prohibició que recordessin que no es pot deixar brossa, i de l’altra, posar
càmeres de control per gravar qui no ho respecti i multar les conductes incíviques.

Revaloritzar la platja com a element educatiu
Organitzar activitats de centres educatius a la platja en horari lectiu, per a potenciar
l’adquisició de valors com la cura de l’entorn (“educar mitjançant la platja”).

Innovació i qualitat democràtica

Implicar la ciutadana en la cura de la platja.
Es comparteix que a la platja es donen conductes de poc civisme, especialment durant
les nits en les quals es deixa brossa (perquè es fa “botellón”). En aquest sentit, es
considera que no és només responsabilitat de l’Ajuntament sinó de totes les veïnes i
veïns, els quals haurien de contribuir a mantenir neta la platja (“si actuéssim cívicament,
no caldria implicar-nos en la neteja”).
D’altra banda, es proposa contractar a persones en situació d’atur per a fer la neteja i
manteniment de la platja.
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Valoració de la sessió
A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 5 qüestionaris d’avaluació
emplenats per tal de valorar de forma individual el desenvolupament d’aquesta sessió
de treball. A petició d’una persona participant de l’anterior sessió, la valoració es va fer
telemàtica des dels dispositius mòbils de les persones assistents, a excepció d’una
persona que va emplenar el qüestionari en paper, ja que va marxar abans de finalitzar la
sessió.
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

9,20

8,40

9,60

8,80

Total

Ritme sessió

9,00

100% Adequat
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El que més m’ha agradat!! (3 pers.)


Expressar la meva opinió en llibertat



(2 pers.)

Participar des del respecte i la
moderació.

Podria haver estat millor... (2 pers.)


Intentar expressar menys crítiques
per compartir més propostes per
Castelldefels.



Hi ha hagut “pics” de participació.

