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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 3 

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: 

 
 

 

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. 



  

 

Context i desenvolupament de la sessió 
 

El debat territorial al veïnat d’Argelagosa es va dur a terme el 

dijous 13 de febrer de 2020, de 18 a 20 h, a l’Escola Antoni 

Gaudí. 

 
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 8 persones, veïnes i veïns d’Argelagosa, de les quals només una 

era dona. Algunes d’aquestes persones representaven a entitats del territori com són 

l’AV Bellamar, l’AV Montmar i l’AV Poal. 

 
Aquest debat s’emmarca en un procés més ampli, que inclou diversos canals 

d’informació i debat, com són: 
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 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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Propostes d’àmbit general 
 

 Donar a conèixer la prospectiva d’ingressos i despeses per als pròxims anys. 

És fàcil demanar que es duguin a terme moltes actuacions, però finalment seran els 

pressupostos els que permetran poder-les o no desenvolupar. Cal conèixer, respecte el 

pressupost municipal i durant el període de vigència d’aquest PAM, quina és la previsió 

del govern: previsió d’evolució de l’estalvi corrent, política i tractament del deute, 

política impositiva, política de despesa, priorització i ritme d’inversió... 

 
S’informa que en el portal de transparència de l’Ajuntament hi ha informació sobre el 

pressupost passat i l’aprovat per aquest any, però no aquesta prospectiva 

pressupostària (veure cap a on tendirà) acompanyada de les accions a realitzar. 



  

 

 
 

Racionalitzar i repensar la despesa pública i les actuacions previstes 

Hi ha una certa por a obrir nous reptes si no tenim solucionades determinades 

necessitats considerades fonamentals. Per exemple, a l’esborrany de PAM es fa menció  

a convertir-se en Smart City, a la qual cosa es pregunta d’on sortiran els recursos 

econòmics per a dur-ho a terme. En aquest sentit, s’hauria de millorar primer la  

mobilitat a la ciutat, les voreres, el clavegueram, etc. “Cal primer fer el camí per, més  

endavant, pensar en millores”. 
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Sostenibilitat i espai públic 
 

Millorar les voreres i el sistema de neteja del barri de Bellamar. 

Moltes voreres estan aixecades o tenen forats. No s’arreglen perquè es comenta que es 

farà un cop s’hagi d’instal·lar el clavegueram. Mentre no es solucioni el tema del 

clavegueram, cal condicionar mínimament aquests desperfectes. 

 
Cal, també, millorar el sistema de neteja, perquè els carrers estan bruts. 

 

 

Finalitzar els projectes aprovats i pendents de realitzar. 

Concretament, la proposta es refereix a la pista poliesportiva, l’hort i les casetes 

d’activitats, que ja s’han promès des de fa temps però no s’acaben realitzant. 

Reconèixer i fer menció als Plans de barris. 

La Conferència sobre l’Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible Habitat III de 

l’ONU realitzat a Quito l’any 2016, reconeix el dret de les persones a la ciutat. Per a 

garantir-ho, es creen els Plans de barris, que desenvolupa la nova agenda urbana i 

reconeix els drets de tota la ciutadania del municipi, als quals el PAM no en fa 

referència. Caldria esmenar-ho i tenir en compte millores en tots els barris. 

 



  

 

 
 

Instal·lar el clavegueram de Bellamar i fer públic el calendari de l’actuació. 

Es tracta d’una demanda amb el màxim suport. Es tracta d’una actuació necessària i que 

fa temps que es va reclamant. En diverses ocasions s’ha confirmat que es faria però no 

s’acaba d’executar. Cal explicar quan es començaran les obres, ja que és inacceptable 

que un barri estigui sense clavegueram. 
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Millorar la xarxa d’energia i apostar per les energies renovables. 

Pressionar a les proveïdores energètiques perquè millorin la xarxa, ja que actualment i 

de manera freqüent es donen problemes a Montemar, especialment. A més, una altra 

persona proposa que en aquest àmbit cal avançar més i potenciar l’autoconsum 

energètic. 

 

 

Apropar els barris al centre de la ciutat, potenciant sistemes de mobilitat segura que ho 

permetin i actualitzant el Pla de mobilitat. 

Fer  una  ciutat  més  cohesionada,  afavorint  que  els  barris  més  perifèrics  estiguin 

connectats entre ells i amb el centre de Castelldefels i participin de la vida de la ciutat. 

Garantir un espai públic de qualitat i per tots els veïns i veïnes de Castelldefels. 

Totes les persones que viuen a Castelldefels tenen dret a gaudir d’un espai públic de 

qualitat. Perquè així sigui, s’ha de: 

 
a) Revisar els punts negres d’inseguretat vial (encreuaments i entrades perilloses, 

etc.), per així aconseguir una mobilitat segura. 

b) Dotar el poble de més espais i parcs més verds, amb més arbrat. Algunes 

persones posen de manifest que Castelldefels ja té molts arbres.  

c) Crear zones a tots els barris amb espais públics integradors (“àrees climàtiques 

integradores”) per satisfer les necessitats de les persones més vulnerables. Per 

exemple, zones amb arbres i fonts destinades a persones que pateixen més la 

calor; zones que donen major qualitat de vida als espais públics. 
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 Permetre una major edificabilitat en els barris perifèrics. 

En relació amb la freqüència de pas de determinats sistemes de transport públic, es 

posa de manifest una contradicció: no s’amplia la freqüència perquè l’utilitzen poques 

persones (perquè hi ha poca densitat de població), però també l’utilitzen poques 

persones perquè té poca freqüència de pas. 

 
Una possible solució seria permetre una major densitat de població en els barris més 

allunyats, fet que permetria que els sistemes de transport públic fossin més rentables. 

Cal un urbanisme més permissiu amb una major edificabilitat. Hi ha barris en els quals 

només es permet edificar habitatges unifamiliars, fet que encareix fer arribar els serveis. 

Caldria augmentar i permetre una major densitat de població en aquests barris, per tal 

de reduir el preu de fer arribar els serveis. 

 

Aquesta proposta és contestada per altres persones que consideren que no s’ha 

d’incrementar l’edificabilitat dels habitatges. 

Fer més propers els barris que estan aïllats, i que són també teixit urbà (ja són barris 

residencials). 

 
Perquè això sigui possible, cal actualitzar el Pla de mobilitat perquè incorpori nous 

sistemes de mobilitat a considerar: trenet, bus de barri, llançadores, carrils bici, etc. 

Castelldefels és una ciutat per a passejar, no només en cotxe, sinó també a peu o en 

bicicleta. 

 
Els barris més allunyats del centre són els que tenen una mobilitat més insegura i menys 

possibilitat de traslladar-se en transport públic, ja que els autobusos, per exemple, 

tenen menys freqüència de pas. 

 
En aquest sentit, es considera que calen autobusos més petits (d’unes 20 places) que 

tinguin un major freqüència de pas i que facin recorreguts més distribuïts. Els autobusos 

més grans també dificulten la circulació a la resta de vehicles (estan més temps aturats, 

ocupen més espai...,). 



  

 

 
 

Ampliar la freqüència de pas de l’autobús CF1. 

El CF1 fa actualment un recorregut que es considera estrany (passa per Port Ginesta, 

Poal, passeig Bellavista...), allargant el trajecte i provocant que s’hagi d’esperar molt que 

passi. 

 

 

Millorar la connexió amb Barcelona i l’àrea metropolitana, augmentant la freqüència i 

distribució dels sistemes de mobilitat existents (tren i autobús L97). 

Sabent que no correspon a l’àmbit competencial municipal, es considera que 

l’Ajuntament hauria d’iniciar converses amb les administracions competents per a 

augmentar la freqüència de tren i de l’autobús en festius. La gestió de l’Ajuntament ha 

de ser a curt termini, tot i que els efectes siguin a llarg termini. 

 

També en relació amb la línia L97 d’autobús, es proposa ampliar el trajecte al barri del 

Poal, ja que actualment no hi arriba. 
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Ampliar els sistemes de mobilitat a Castelldefels: crear el projecte que s’havia aprovat de 

metro. 

Als anys 90 (es recorda que al 98) es va aprovar en el ple municipal un projecte de fer 

arribar el metro des de Castelldefels a Cornellà (intercanviador de Sant Ildefons). Es va 

aprovar també per la Generalitat de Catalunya i l’estat. Amb la crisi econòmica, aquesta 

actuació va quedar aturada. Es considera que s’hauria de recuperar aquell projecte i fer- 

ho realitat, perquè el transport soterrani és més ràpid i sostenible que el rodat per 

superfície. 

 
Altres persones informen que tenen coneixement que es tracta d’una actuació molt 

costosa, i que sembla que hi ha un projecte aprovat de mobilitat per superfície: una línia 

especial d’autobús, amb vehicles elèctrics que circularien a partir de la pacificació de 

part de la carretera nacional. D’altra banda, també s’informa que sembla que s’ha 

aprovat el projecte perquè arribi el tramvia, concretament la línia que ara acaba a Sant 

Feliu – Molins de Rei. 



  

 

 
 

Aprovar de manera urgent el Pla d’emergència climàtica de Castelldefels, d’acord amb el 

Pacte Verd Europeu. 

És difícil concretar un PAM sense haver aprovat prèviament un Pla d’emergència 

climàtica. Altres municipis han aprovat el Pla d’emergència abans que el PAM, doncs 

aquest ha de reflectir la capacitat de resiliència de la ciutat i de les persones envers la 

situació d’emergència climàtica. 

 
Cal planificar totes les polítiques de l’Ajuntament tenint en compte el Pla d’emergència 

climàtica, el qual dibuixa un nou model de ciutat, un nou model de mobilitat (apostant 

per sistemes menys contaminants), un nou model d’energia (promocionant les energies 

renovables i l’autoconsum), un nou model de consum (de proximitat i restrictiu), un nou 

model d’alimentació (consumint només productes de temporada i de km0, model 

raonable), i un nou model d’economia (potenciant l’economia local). 

 
 

Innovació i qualitat democràtica 
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Incrementar els nivells de seguretat de Castelldefels amb una major presència de policia 

de barri. 

Darrerament, han augmentat el nombre de robatoris a Castelldefels. Cal augmentar la 

presència de la policia de barri com a element de control i dissuasiu. 

 

 

Constituir el Consell de Seguretat de Castelldefels. 

Crear el Consell de Seguretat com a espai de participació, seguiment i informació dels 

temes relacionats amb la seguretat al municipi. No es posa en dubte l’actuació de la 

policia, però es considera que cal millorar els recursos, mitjans, organització i distribució 

d’aquests. 

 

 

 

Potenciar i modernitzar el comerç de la ciutat i plantejar-se la possibilitat de crear un 

mercat de Castelldefels. 



  

 

 

 

 

Activar campanyes informatives i educatives sobre civisme per a potenciar el bon ús dels 

espais públics. 

Molts espais públics s’acaben degradant per no tenir prou cura o per un mal ús per part 

de la ciutadania (brutícia, vandalisme...,). Calen campanyes per a conscienciar sobre la 

cura de l’entorn i del municipi. 
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Drets i Ciutadania 
 

Millorar el servei que s’ofereix al CAP de Can Bou, ampliant el nombre d’especialitats. 

Se sap que aquesta competència correspon a la Generalitat de Catalunya, però es 

comparteix que es necessiten especialitats a Can Bou, motiu pel qual l’Ajuntament 

hauria d’iniciar els tràmits amb l’administració competent per a sol·licitar-ho. 

 
Relacionat amb el tema, algunes persones informen que es coneix que s’han cedit uns 

terrenys a Can Roca i que possiblement és imminent tenir algun servei i espai de salut 

més a la zona (Muntanyeta). 

 

 

Crear camins escolars per a l’Institut Valèria Haliné i l’Escola Antoni Gaudí. 

Els infants i alumnes que estudien a l’Institut Valèria i a l’Escola Gaudí es veuen obligats 

a passar per trams que posen en perill la seva seguretat. Caldria, doncs, crear camins 

Molta gent de Castelldefels va a comprar al mercat de Gavà, ja que en el municipi no hi 

ha un “típic de poble” (hi ha alguna cosa davant de Vistalegre, però cal alguna cosa més 

potent). Manca algun mercat o botiga per a potenciar el consum de productes de 

proximitat. 

 
No només i únicament s’està sol·licitant la creació d’un mercat o botiga pròpiament, 

sinó de desplegar polítiques per a promoure el consum de proximitat i potenciar 

Castelldefels (relacionat amb l’acompliment del Pacte Verd Europeu, com ja es 

comentava anteriorment). 
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Ubicar un equipament social pel barri de Bellamar. 

Al barri no sembla que existeixi la necessitat d’un equipament social, ja que s’utilitzen 

les instal·lacions de l’Escola Gaudí, però s’opina que en cas que existís l’oferta es podrien 

programar i realitzar activitats. És per això que es proposa observar i analitzar com 

avança l’Espai del Mar com a “projecte pilot”, ja que dóna servei a un barri amb unes 

característiques poblacionals similars. Si aquell funcionés bé i es veiés que se li dóna un 

bon ús, es podria crear un equipament social en aquest barri. Per a fer-ho, es podria 

utilitzar el solar que hi ha a la part de la platja, passant el pont, en el qual actualment 

aparquen cotxes. 

 

També es podria fer en el solar que hi ha al costat de l’Escola Gaudí, que es combinaria 

ambla sortida de l’escola i amb els pares. Podria esdevenir un centre intergeneracional. 

escolars fins als barris més propers. El model de Cornellà va ser molt exitós, amb passos 

de vianants de colors per identificar-los. A Poal i Bellamar hi ha zones perilloses i caldria 

corregir-les. 

Fomentar la creació habitatges assistits de titularitat pública i privada. 

Segons dades oficials, a finals de l’any 2018 el 22-23% de la població de Castelldefels era 

major de 65 anys. Aquest fet mostra una tendència a l’envelliment de la població. Per 

això, caldria oferir habitatges assistits (amb serveis mèdics, sistemes domòtics, etc.) 

dirigits a la gent gran. Hi havia un projecte públic previst prop de Joan XXIII, però aquests 

habitatges podrien ser de titularitat pública però també privada, motiu pel qual 

l’Ajuntament hauria de promocionar també la seva oferta per part de capital privat. 

 
Caldria adequar el parc d’habitatge a les necessitats reals de la ciutadania més que tenir 

en compte si els habitatges són públics o privats. Per exemple, no pot tenir el mateix 

tractament un habitatge d’una persona que hi viu tot el dia al d’una persona que només 

hi dorm perquè la major part del temps està fora treballant. En aquest sentit, la llei 

d’habitatge només considera la seva titularitat, però més que això hauria de contemplar 

l’ús que se li dóna a cadascun: si és un habitatge compartit, assistit, etc. 

 



  

 

Valoració de la sessió 
 

A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 7 qüestionaris d’avaluació 

emplenats per tal de valorar de forma individual el desenvolupament d’aquesta sessió 

de treball. A petició d’una persona participant d’una sessió anterior, la valoració es va 

fer telemàtica des dels dispositius mòbils de les persones assistents, a excepció de dues 

persones que va emplenar el qüestionari en paper. 

 
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 

Objectius 

Interès debat 

participants 

Oportunitat 

d'expressió 

Tasca equip 

organitzador 

Total Ritme sessió 

 
8,43 

 
8,57 

 
9,00 

 
9,33 

 
8,83 

85,71% 

Adequat 

14,29% Lent 
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El que més m’ha agradat!! (3 pers.) 

 L’ajuda que hem rebut de la persona dinamitzadora per fer les propostes. 

 Les ganes de les persones coordinadores. 

 Tot, encara que és una llàstima la manca de participació (poques persones). 

 

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

 Hagués estat adequat disposar abans de la informació (esborrany de PAM) per 

poder estudiar les propostes amb anterioritat. 

 He trobat a faltar gent jove. Potser és a causa que la difusió no és suficient. 


