INFORME DE RESULTATS DEL DEBAT
TERRITORIAL AL VEI NAT D’OLLA DEL REI
Castelldefels, 18 de febrer 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’Olla del Rei es va dur a terme el
dimarts 18 de febrer de 2020, de 18 a 20 h, a l’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 3 persones, veïnes i veïns d’Olla del Rei, de les quals només
una era dona. Algunes d’aquestes persones representaven a entitats del territori:


AV Can Bou.



AV Gran Via Mar.

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 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.

4

Resultats del debat
Es recullen en aquest apartat les aportacions 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.

Propostes d’àmbit general

Aplicar en el document el criteri de paritat de gènere.
En relació amb l’esborrany de PAM, interpretar la paritat en el sentit que els
percentatges tant d’homes com de dones es mantinguin en un ventall del 40% al 60%.
Per exemple, aquest fet facilitaria les remodelacions d’equips humans, mentre que una
lectura estricta de la paritat al 50% obliga a substituir homes per homes i dones per
dones.

Sostenibilitat i espai públic

Ampliar el trajecte del transport públic mitjançant un autobús intern de ciutat.
El CF1 no arriba actualment a la platja. Es necessita un bus de ciutat (actualment s’ha
d’esperar que passi el bus que ve de Barcelona) que connecti, especialment, la platja,
Can Bou i Gran Via, ja que ha de poder arribar a l’eix comercial de la ciutat. És una
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demanda molt reclamada, ja que molta gent de Castelldefels ho comenta. Es considera
una acció prioritària a fer en molt curt termini.

Augmentar la freqüència de pas del tren de rodalies i millorar l’estació.
Moltes persones utilitzen de manera habitual el tren perquè treballen a Barcelona. Al
veïnat d’Olla del Rei hi ha dos trens que passen els caps de setmana i circulen molt pocs
entre setmana. Cal major freqüència. També es comenta que es donen diversos
incidents, que a més afegeixen més retards.
Molta gent baixa a Barcelona a treballar, motiu pel qual cal una major freqüència.
D’altra banda, la marquesina de l’estació es va instal·lar fa molts anys, quan el nombre
de població era molt menor. És necessari adequar l’estació a l’afluència actual de
persones. En aquest sentit, es comenta que la marquesina que hi ha a l’andana és molt
petita, i que s’hauria de canviar per una més gran que donés cobertura a més persones.
6
Sanejar les aigües d’Olla del Rei.
És urgent netejar i sanejar les aigües d’Olla del Rei perquè s’estan morint els peixos. Se
sap que aquesta gestió depèn de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) però es demana a
l’Ajuntament que, de manera prioritària, acceleri les gestions i pressioni a
l’administració competent perquè aquesta actuació es dugui a terme. Existeix el
problema que hi ha molts agents que intervenen: l’ACA, la UPC i el mateix Ajuntament.
Existeix la Plataforma d’Olla del Rei que manté el contacte i relació amb l’Ajuntament
per aquest tema.
Cal mantenir i potenciar aquest diàleg que es considera positiu.

Millorar el sistema d’il·luminació als carrers Alacant i València.
Es percep el carrer Alacant com una via molt atapeïda: amb aparcaments a les dues

bandes del carrer, sense vorera (està al mateix nivell que l’asfalt), i amb poca
il·luminació. Aquesta situació crea sensació d’inseguretat, a més que sembla ser una
prolongació del pàrquing de l’estació.
Cal millorar la il·luminació per reduir aquesta sensació.

Implicar a la ciutadania en la bona utilització dels contenidors de brossa.
Sovint els contenidors es troben bruts, amb escombraries al voltant, etc. Cal motivar a
totes les veïnes i veïnes en ser més curosos en com es deixen les escombraries. Per
exemple, a Sant Boi els contenidors tenen uns adhesius on s’informa de l’hora i data de
la recollida d’escombraries, i del fet que es multarà quan aquestes indicacions no es
respectin. Es percep que abans els carrers estàvem més nets, i darrerament sembla que
es té pitjor cura.
D’altra banda, s’aprofita per felicitar la gran eficiència i rapidesa del servei de whatsapp
de neteja de l’Ajuntament (enllaç a notícia informativa), ja que quan s’avisa que hi ha
alguna incidència ho resolen molt ràpidament i t’envien una foto assegurant que ho han
fet.

Afegir com a objectiu: Permetre el desenvolupament del campus universitari Parc
Mediterrani de la Tecnologia (PMT) de l’UPC.
Proposta relacionada amb la recollida al PAM: “Estudiar la modificació del plantejament
al sector universitari amb un triple objectiu: garantir la protecció mediambiental de l’Olla
del Rei, millorar les condicions d’urbanització de l’àmbit i permetre el desenvolupament
l’espai situat sota les vies de tren com ampliació del centre urbà”. Es considera que en
aquesta proposta no s’ha considerat ni es fa esment a les necessitats de
desenvolupament que té el campus.
D’altra banda, es fa un apunt sobre la mateixa frase i és el que indica “permetre el
desenvolupament de l’espai situat sota les vies”. Es pregunta què vol dir a sota de les
vies (sota les vies només hi ha el terra), i si no voldrà dir al sud de les vies.
Es reconeix el valor ecològic actual de la zona, però s’opina que cal buscar un equilibri
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entre el desenvolupament del campus i el manteniment de l’ecosistema, per afavorir
una certa convivència lògica.
Es considera, per part d’alguna persona, que les accions que s’han anat realitzant fins a
la data no han facilitat el desenvolupament del campus. Cal tenir present que aquella
zona era un abocador, i que l’UPC va estudiar experiències d’altres països i sobre això va
adequar el terreny i va projectar una sèrie d’edificis, dels quals alguns es van edificar i
altres no. Temps després, no es va permetre continuar amb el projecte previst, tot i
estar aprovat, i es va acusar la universitat d’atemptar contra l’ecosistema. Gràcies a
l’UPC es va recuperar un terreny i se li va aportar un valor, fet que després va jugar en
contra de la mateixa universitat. Per exemple, no es va permetre l’ampliació d’un terç
del que estava previst, a més que l’ICFO va haver de traslladar part de la seva estructura
a Holanda. Hem de tenir present que aquest és un institut universitari amb una gran
categoria i activitat, i un reconeixement a escala mundial, que cal reconèixer. No
s’haurien de perdre més oportunitats.

Activar les mesures necessàries per a reduir i combatre la contaminació acústica (reduir
el soroll)
Especialment de nit, es percep que hi ha una gran quantitat de soroll, actuació
necessària i que no s’ha vist reflectida a l’esborrany de PAM.
El soroll ve provocat per tubs d’escapament de motos i cotxes, discoteques, “botellón”,
bars, etc. Aquesta és una molèstia que es dóna a tota la ciutat, i que hauria de tenir una
resposta de manera contínua (mantenir-la a llarg termini). És un tema que requereix un
capítol i atenció especial, ja que el nivell de soroll és elevat, i s’haurien d’imposar més
multes.
Es destaca que la Discoteca Jana té una afluència de 700-800 persones per dia, fet que
afecta els barris de Lluminetes, Baixador, Can Bou, motiu pel qual estan treballant amb
la Plataforma Stop Soroll per lluitar contra això. Es proposa considerar que les
discoteques estiguin situades fora del nucli del poble.
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Considerar el treball que realitza “Som Energia” per a la generació d’energies
renovables.
Proposta que fa un apunt sobre la inclosa a l’esborrany de PAM: “Incentivar el treball
amb operadors energètics que generin la seva energia amb fonts 100% renovables”.
Es comenta que la cooperativa Som Energia, de Girona, està treballant en aquest tema i
compleix aquestes condicions, i que se’ls hauria de tenir en compte.

Recuperar el pont de la “Corredera”.
Es calcula que el pont deu datar de l’any 1.700 aproximadament. És del mateix color que
les torres i és per on es passava antigament. Se sap que pot resultar costosa
econòmicament la seva recuperació, però també es considera que és un símbol del
poble, part de la història de Castelldefels, que s’hauria de recuperar per com a element
de memòria històrica; especialment, perquè tampoc es tenen tants elements històrics.

Innovació i qualitat democràtica

Millorar la distribució de la Revista El Castell i resoldre les incidències en el lliurament.
Hi ha zones on arriba de manera desigual, ja que només arriba una revista un mes de
cada tres o quatre i no sempre es rep. Aquesta és una situació que han viscut les tres
persones participants. Es comenta que quan s’editava en format dur es lliurava
correctament. En aquest sentit, des de l’Ajuntament es respon que cal posar-ho en
coneixement de l’administració municipal, per tal que pugui donar solució a aquesta
situació (a través dels suggeriments de la pàgina web).
També es comparteix que arriba tard.

9

Drets i Ciutadania

Crear un centre social pels barris de Can Bou i Gran Via Mar.
A Baixador ja tenen l’Espai del Mar, on estan fent activitats de petits formats (no és un
centre cívic). Manca un centre social en el qual la gent gran, no en exclusiva, pugui anar
a fer activitats. La població ha envellit durant els darrers anys i hi ha moltes persones
grans, especialment dones que viuen soles, que no poden traslladar-se a altres barris;
necessitarien un espai prop de casa seva per a anar a compartir activitats i socialitzar-se
amb altres persones, ja que no tenen forces per anar al centre del poble.
Hi ha una barrera natural que és la via, i que per baix no hi ha espais d’aquest tipus.
Generalment, es considera que la gent que viu per sota són persones adinerades que no
necessiten serveis, cosa que no és certa. Cal un centre social, també, que aculli a la gent
gran però també a totes les veïnes i veïns de la zona, independentment de la seva edat.
S’aprofita també per informar que aviat s’ampliarà la caseta de l’Associació de Veïns i
Veïnes de Can Bou (cap a l’Avinguda Mar), motiu pel qual es podran oferir més
activitats. Tanmateix, el centre que es proposa hauria d’estar situat en un lloc més
cèntric d’Olla del Rei (potser a prop del club de petanca o de l’EDUMAT).

Construir un nou poliesportiu.
Actualment es compta amb un poliesportiu a la ciutat, construït fa anys. Ara, la població
ha augmentat i la piscina del poliesportiu té uns 7.500 socis. Considerant que
Castelldefels té al voltant de 70.000 habitants, es fa necessari disposar d’un nou
equipament, el qual es podria posar a la zona de Can Bou o Gran Via Mar (zona d’Olla
del Rei). S’havia parlat de posar un poliesportiu on estava antigament l’EDUMAT, i
sembla que fins i tot hi havia plànols; però finalment no s’ha fet cap més.
S’hauria d’iniciar el projecte a mitjà termini, tot i que les obres es puguin dur a terme a
llarg termini.
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Valoració de la sessió
A continuació es presenten els resultats obtinguts dels 3 qüestionaris d’avaluació
emplenats 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.

Claredat

Interès debat

Oportunitat

Tasca equip

Objectius

participants

d'expressió

organitzador

Total

Ritme sessió

66,67%
9,67

8,67

9,67

9,33

9,33

Adequat
33,33% Ràpid
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El que més m’ha agradat!! (3 pers.)




L’agilitat en registrar les propostes.
L’intercanvi d’idees i informació.
L’equip informatiu de la carpa.

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


Hi ha hagut una assistència molt reduïda, calien més persones (2 pers.).

