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1. OBJECTIUS I METODOLOGIA
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Recollir el coneixement existent d’aquest context, la percepció entorn la situació 
actual municipal i les expectatives de la ciutadania en el marc del Pla de Mandat 
2023-2027 i poder, així, tenir en compte la visió de la ciutadania en l’elaboració de 
l’avantprojecte del Pla.

Propòsit

• Conèixer quines són les principals problemàtiques i mancances percebudes en 
el municipi alineades amb els ODS i en relació als eixos ja establerts per al Pla 
de Mandat.

• Facilitar i determinar la valoració d’aspectes, serveis i actuacions municipals.

• Establir quina és la priorització que fa la ciutadania dels eixos i línies d’actuació 
establerts en el Pla de Mandat 2023-2027.

• Recollir les expectatives de futur existents a nivell municipal en relació a 
l’assoliment dels ODS.

Objectius específics
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METODOLOGIA

UNIVERS I MOSTREIG

TREBALL DE CAMP

EINA RECOLLIDA D’INFORMACIÓ

• Metodologia: La metodologia que s’ha utilitzat per 
desenvolupar l’estudi es basa en un enfocament quantitatiu a 
través d’una consulta en línia.

• Instrument: Formulari estructurat amb aplicació telemàtica.

• Durada: 10 minuts. 

• Univers de treball: Població major de 16 anys resident al 
municipi de Calafell.

• Grandària de la mostra: 172 individus. 

• Error mostral: El marge d'error mostral màxim per a dades 
globals en el supòsit de mostreig aleatori simple i màxima 
indeterminació (P=Q=50%), serà d'un +/- 7,4%, amb un nivell 
de confiança del 95%.

• Del 14 de juliol al 15 de setembre de 2021.

• S’ha fet difusió de l’enquesta a través de 
www.decidim.Calafell.cat, de les xarxes socials municipals i 
s’han habilitat carpes on s’oferia suport per participar durant 
els mesos de juliol, agost i setembre.

Fitxa tècnica

http://www.decidim.calafell.cat/


6

Descripció de la mostra

12%

32%

50%

6%

EstudisSexe

80%

19%

1%

Hi resideixen

Hi tenen segona residència

Hi treballen però no hi resideixen

Relació amb Calafell

47%

32%

21%

Calafell

Segur de Calafell

Urbanitzacions

Zona de residència

Nota: els nivell d’estudis agrupat correspon a: nivell baix = sense estudis o estudis primaris, nivell mig = estudis secundaris o estudis posteriors no 
universitaris i nivell alt = estudis universitaris.
Els resultats de la zona de residència estan calculats sobre el total de persones consultades que resideixen a Calafell o hi tenen segona residència (99%)

53% 47%

4%

11%

38%
31%

16%

16-25 26-35 36-50 51-65 66 o més

Edat
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Descripció de la mostra

Nota els % referents  a la zona de treball estan calculats sobre el total de persones consultades ocupades (62%).

Estudiant
3%

Aturat
6%

Jubilat
27%

Ocupat
62%

Tasques de la llar
3%

Situació laboral

A Calafell
38%

A un altre municipi de la comarca
17%

Fora de la comarca
44%

Zona de treball



2. PRIORITATS PLA DE MANDAT
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Àmbits del PAM prioritaris en els que invertir a Calafell

Nota: Els percentatges no sumen 100% perquè s’admetia resposta múltiple (3 opcions). 

48%

44%

33%

28%

23%

22%

17%

15%

13%

12%

11%

8%

5%

0% 50% 100%

Residus i neteja

Seguretat i protecció civil

Mobilitat i transport

Medi ambient

Territori i urbanisme

Convivència

Cultura

Ocupació

Formació

Esports

Drets socials

Promoció de la ciutat

Igualtat

Els dos àmbits del PAM més 
seleccionats com a prioritaris 
per les persones consultades 
són els residus i neteja, amb 
un 48% i la seguretat i 
protecció civil, amb un 44%.

Hi ha un segon gran bloc de 
respostes, conformat per la 
mobilitat i transport, el medi 
ambient, el territori i 
urbanisme, i la convivència, 
amb seleccions d’entre el 
22% i el 33%.

Destaca també la baixa 
selecció de la igualtat i la 
promoció de la ciutat, amb 
valors inferiors al 10%.



Àmbits

Residus i 
neteja

Seguretat i 
protecció 

civil
Mobilitat i 
transport

Medi 
ambient

Territori i 
urbanisme

Convivènci
a Cultura Ocupació Formació Esports

Drets 
socials

Promoció 
de la 
ciutat Igualtat

Sexe Home 48% 45% 34% 33% 24% 27% 18% 12% 7% 13% 6% 8% 1%

Dona 49% 42% 30% 28% 21% 16% 20% 16% 20% 11% 16% 7% 7%

Edat 16-25 anys 57% 43% 14% 14% 0% 14% 0% 14% 29% 14% 29% 29% 14%

26-35 anys 56% 33% 28% 61% 0% 6% 44% 11% 6% 22% 0% 6% 6%

36-50 anys 44% 45% 39% 24% 27% 18% 18% 18% 15% 15% 9% 8% 5%

51-65 anys 49% 47% 28% 25% 26% 28% 13% 19% 11% 6% 11% 8% 4%

66 anys o més 50% 39% 32% 29% 25% 29% 11% 0% 11% 7% 18% 4% 4%

Estudis Nivell baix 40% 50% 35% 30% 30% 20% 5% 10% 5% 10% 15% 5% 5%

Nivell mig 60% 42% 33% 24% 27% 18% 25% 7% 15% 7% 11% 5% 4%

Nivell alt 43% 43% 31% 35% 17% 24% 17% 19% 14% 15% 9% 9% 3%

Relació Hi resideixo 49% 46% 31% 26% 20% 20% 18% 16% 15% 11% 12% 8% 3%

Segona residència 50% 38% 41% 41% 31% 28% 13% 9% 3% 16% 6% 6% 9%

Zona Calafell 44% 36% 26% 29% 11% 23% 23% 24% 16% 16% 15% 9% 8%

Segur de Calafell 47% 53% 33% 38% 35% 13% 13% 9% 11% 9% 7% 11% 0%

Urbanitzacions 63% 49% 49% 14% 29% 34% 11% 3% 9% 6% 6% 0% 3%

Total 48% 44% 33% 28% 23% 22% 17% 15% 13% 12% 11% 8% 5%
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Àmbits del PAM prioritaris en els que invertir a Calafell. Perfils

Nota: Els percentatges no sumen 100% perquè s’admetia resposta múltiple (3 opcions). 

Les dones prioritzen més que els homes els drets socials i la formació.
Pel que fa als grups d’edat, els més joves prioritzen més la promoció de la ciutat, mentre que les persones entre 26 i 35 prioritzen més.
Per nivell d’estudis, les persones amb un nivell mig prioritzen més els residus i la neteja, i els de nivell alt, l’ocupació.
Destacar també que les persones residents a urbanitzacions prioritzen més els residus i neteja, la mobilitat i transport i la convivència, mentre 
que les residents a Calafell prioritzen més l’ocupació, i les residents a Segur de Calafell, el medi ambient i el territori i urbanisme.
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Accions urgents per a cada àmbit

Nota: per a cada acció, s’indica a la dreta el número de vegades que s’ha esmentat. La proporció corresponent a la suma d’esments pot 
ser superior al percentatge obtingut per la categoria donat que una persona podia esmentar més d’una acció per categoria.

RESIDUS I NETEJA 48%

• Mes freqüència de recollida
• Més contenidors
• Millora neteja carrers
• Sancions pels incívics
• Millores generals en la neteja
• Canvi o millora contenidors
• Neteja de camps i boscos
• Vehicles eco
• Més conscienciació
• Potenciar la recollida selectiva
• Fomentar el reciclatge
• Millora en la recollida de residus
• Augmentar la plantilla
• Una deixalleria municipal
• Contenidors més accessibles
• Eliminació d'herbes
• Més contenidors específics (oli, piles,...)
• Neteja platja
• Contractar gestors externs
• Netejar carrers que mai netegen
• Horari de recollida
• Modernitzar sistema
• Més papereres
• Model de reciclatge sostenible
• Neteja a zones no turístiques
• Neteja del pàrquing del mercat
• Vehicles menys sorollosos
• Neteja voreres, rieres
• Eliminar contenidors passeig
• Neteja controlada amb quadrants
• Fumigació

17
14
13
11

9
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 44%

• Contractar més agents
• Més patrulles policials, més presencia als carrers
• Millores en seguretat en general
• Reforçar la seguretat a les urbanitzacions
• Més vigilància
• Instal·lar càmeres
• Més oficines de policia
• Frenar els robatoris
• Policia de barri
• Seguretat estació de Segur
• Policia local a Segur
• Més accions policials
• Comissaria a Segur
• Vigilància nocturna
• Agents més amables
• Prohibir patinets elèctrics al nucli i al passeig
• Oficina policia urbanitzacions
• Compliment normes COVID-19 a les nits
• Més coordinació entre cossos de policia
• Crear app per informar de delictes
• Millorar la il·luminació dels carrers
• Prevenció de catàstrofes naturals

20
15
10

7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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Accions urgents per a cada àmbit

Nota: per a cada acció, s’indica a la dreta el número de vegades que s’ha esmentat. La proporció corresponent a la suma d’esments pot 
ser superior al percentatge obtingut per la categoria donat que una persona podia esmentar més d’una acció per categoria.

MEDI AMBIENT 28%

• Manteniment de les platges
• Plantació d'arbres autòctons
• Ampliar i mantenir espais verds
• Neteja i manteniment de camins
• Punt elèctric per vehicles
• Neteja del bosc
• Fomentar plaques solars
• Més vies verdes
• Neteja riera
• Transport públic urbà elèctric
• Neteja parcel·les
• Tallafocs
• Protecció de la fauna
• Protegir ecosistemes
• Eliminar colònies de gats
• Control de vehicles
• Manteniment del port
• Aplicar sancions
• Implicar als ciutadans amb l'entorn
• Més control dels residus
• Passejades per descobrir el medi ambient
• Ajuts energies alternatives 
• Panells solars als col·legis
• Ajuts per vacunes i esterilització d’animals

13
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MOBILITAT I TRANSPORT 33%

• Més freqüència transport públic
• Carrils bici
• Millorar connexió amb el Camp de Tarragona
• Peatges
• Millorar comunicacions dins de la comarca
• Accessibilitat del transport públic
• Autobús al mercat
• Preus del transport públic més econòmics
• Facilitar la mobilitat vehicles petits
• Un bus circular en el municipi
• Millorar connexió amb el Vendrell
• Zona taronja
• Adequació voreres per a vianants
• Millorar transport escolar
• Millorar camins entre urbanitzacions
• Més parades de bus
• Promoure targetes de transport per joves
• Més places per motos i més amples
• Rotonda trànsit carretera-autopista Vendrell
• Fer passos soterrats a la via del ferrocarril

20
10

4
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



CONVIVÈNCIA 22%

• Gestionar l’ocupació d’habitatges
• Promoure el civisme i el respecte de les normes de convivència
• Fomentar la convivència amb els nou-vinguts
• Millorar la vigilància per detectar incívics
• Control del soroll
• Projectes de dinamització per a la gent gran
• Crear fórmules que cohesionin el teixit social
• Convivència amb els adolescents
• Sancionar l'incivisme
• Que es respectin els menjadors de gats
• Crear un departament de mediació veïnal
• Donar més rellevància al castellà
• Educació cívica a les escoles
• Reforçar punts d'informació
• Controlar "botellons"
• Respectar els límits d'ocupació de les terrasses
• Facilitar la pràctica del bilingüisme en les relacions municipals
• Comunicacions/plaques en castellà
• Local social

25
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Accions urgents per a cada àmbit

Nota: per a cada acció, s’indica a la dreta el número de vegades que s’ha esmentat. La proporció corresponent a la suma d’esments pot 
ser superior al percentatge obtingut per la categoria donat que una persona podia esmentar més d’una acció per categoria.

TERRITORI I URBANISME 23%

• Millores voreres i carrers
• Asfaltar carrers concrets
• Millores en la senyalització
• Construccions sostenibles
• Pla de voreres
• Millores a les urbanitzacions
• Creació i manteniment de parcs infantils
• Voreres i carrers adaptats
• Smart city
• Més llocs d'aparcament
• Talar els arbres que deterioren l'asfalt
• Millores generals en la xarxa de carrers (pintura, paviment, etc.)
• Nou disseny de ciutat
• Zones verdes a Segur
• Millores en el clavegueram
• Ampliar passeig marítim
• Projecte d'unificació Calafell-Segur
• Infraestructures digitals
• Soterrar línies elèctriques i de telefonia

18
6
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Accions urgents per a cada àmbit

Nota: per a cada acció, s’indica a la dreta el número de vegades que s’ha esmentat. La proporció corresponent a la suma d’esments pot 
ser superior al percentatge obtingut per la categoria donat que una persona podia esmentar més d’una acció per categoria.

OCUPACIÓ 15%

• Creació de llocs de treball
• Ajuts a empreses per a la contractació
• Facilitar la instal·lació als polígons d’industrials locals
• Fomentar el comerç local
• Ajuts per emprenedors
• Borsa de treball municipal
• Ajuts a l'ocupació
• Potenciar la creació d'empreses locals
• Més industrialització
• Incentivar l'arribada de noves empreses
• Trobar alternatives al turisme
• Foment dels drets laborals
• Serveis per emprenedors
• Control dels ajuts públics
• Baixar els impostos al negoci local
• Promocionar el nucli de Calafell
• Creació empresa municipal de reinserció laboral

4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CULTURA 17%

• Major oferta cultural
• Apropar els espais culturals a les escoles
• Actes a l'aire lliure
• Promoure la formació cultural dels menors
• Espai públic de promoció de la cultura
• Posar en valor el patrimoni del municipi
• Promocions en paper de les activitats
• Acompanyar i ajudar a les entitats
• Camí dels Ibers
• Més concerts
• Escoltar a totes les associacions
• Camí dels Indians
• Fer activitats per adolescents

11
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1



FORMACIÓ 13%

• Formació per joves
• Formació per gent gran
• Més inversió en educació
• Aules d'informàtica
• Formació
• Formació per persones adultes
• Formació per persones aturades
• Formació teatral i musical
• Formació professional
• Oficina d'ocupació jove
• Acadèmia d'anglès
• Tallers formatius

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

ESPORTS 12%

• Espai esportiu públic
• Impulsar l'esport local
• Gimnàs municipal
• Gimnàs municipal a Segur
• Espai esportiu per gent gran
• Promoció de l'esport a les escoles
• Piscina pública
• Establir horaris a les instal·lacions
• Pistes esportives a les urbanitzacions
• Equipaments esportius al passeig
• Més equipament esportiu per a gent gran
• Camp de futbol 7
• Invertir en esportistes locals
• Aula de ball
• Acceptar totes les associacions esportives
• Tornejos esportius
• Pavelló a l'Institut Camí de Mar
• Centre esportiu a Segur

3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Accions urgents per a cada àmbit

Nota: per a cada acció, s’indica a la dreta el número de vegades que s’ha esmentat. La proporció corresponent a la suma d’esments pot 
ser superior al percentatge obtingut per la categoria donat que una persona podia esmentar més d’una acció per categoria.
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Accions urgents per a cada àmbit

Nota: per a cada acció, s’indica a la dreta el número de vegades que s’ha esmentat. La proporció corresponent a la suma d’esments pot 
ser superior al percentatge obtingut per la categoria donat que una persona podia esmentar més d’una acció per categoria.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 7%

• Publicitar més el poble
• Crear alternatives al turisme de platja
• Centre comercial a cel obert
• Viure a Calafell poble com resident
• Supermercats
• Més coneixement dels nostres municipis
• Noves inversions al Port de Segur
• Ciutat ecològica en base medieval
• Fomentar el patrimoni cultural
• Inversió en el sector privat
• Potenciar el negoci local

5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IGUALTAT 5%

• Igualtat
• Formació en igualtat
• Feminisme
• Pla d'igualtat empreses locals
• Inclusió
• Ajuts a empreses per aplicar el pla d’igualtat
• Pla d'igualtat

3
2
1
1
1
1
1

DRETS SOCIALS 11%

• Habitatge assequible / Ajuts a l’habitatge
• Habitatge social
• Millores en sanitat
• Reduir l'IBI
• Ajuts per majors de 50 a l'atur
• Assistència mèdica
• Residència per gent gran
• Llars d'infants
• Pla d'immersió lingüística i cultural
• Ajuts per a famílies nombroses
• Ajuts per a discapacitats
• Lloguers barat per joves

4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Col·lectius prioritaris en els que invertir

Nota: Els percentatges no sumen 100% perquè s’admetia resposta múltiple (3 opcions). 

69%

56%

44%

42%

25%

5%

8%

0% 50% 100%

Gent Gran

Joventut

Persones vulnerables

Infància

Dones

Persones immigrades

Altres

El col·lectiu escollit amb més 
freqüència com a prioritari és 
el de la gent gran, seleccionat 
per 7 de cada 10 persones 
consultades.

El segueixen la joventut, les 
persones vulnerables i els 
infants, prioritzats per un 
56% i un 42% de les persones 
consultades.

Només un 5% indica que les 
persones immigrades són un 
col·lectiu prioritari.
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Col·lectius prioritaris en els que invertir. Perfils

Nota: Els percentatges no sumen 100% perquè s’admetia resposta múltiple (3 opcions). 

Les persones que tenen segona residència a Calafell i les que viuen a urbanitzacions prioritzen més freqüentment a la gent gran, mentre 
que les residents a Calafell prioritzen més que la resta les persones immigrades.
Per grups d’edat, les de 26 a 35 anys prioritzen més la joventut i la infància, mentre que les de més de 66 anys prioritzen més les 
persones vulnerables.

Col·lectius prioritaris en els que invertir

Gent gran Joventut
Persones 

vulnerables Infància Dones
Persones 

immigrades

Sexe Home 70% 61% 40% 46% 8% 5%

Dona 68% 49% 49% 41% 44% 3%

Edat 16-25 anys 43% 86% 71% 43% 14% 14%

26-35 anys 72% 89% 6% 67% 11% 0%

36-50 anys 64% 58% 37% 49% 27% 3%

51-65 anys 75% 50% 48% 38% 25% 8%

66 anys o més 70% 33% 70% 19% 33% 4%

Estudis Nivell baix 83% 33% 61% 28% 39% 0%

Nivell mig 65% 60% 45% 49% 16% 2%

Nivell alt 69% 58% 40% 43% 28% 6%

Relació Hi resideixo 63% 56% 46% 40% 25% 6%

2a Residència 90% 58% 35% 52% 26% 0%

Zona Calafell 62% 62% 38% 43% 29% 9%

Segur de Calafell 69% 49% 47% 39% 20% 0%

Urbanitzacions 82% 53% 53% 44% 26% 3%

Total 69% 56% 44% 42% 25% 5%



3. ESTRATÈGIA CALAFELL 2030
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Eixos de l’estratègia Calafell 2030 més urgents a treballar

Nota: Els percentatges no sumen 100% perquè s’admetia resposta múltiple (3 opcions). 

64%

54%

45%

40%

21%

20%

17%

13%

0% 50% 100%

Medi ambient i serveis urbans

Societat i ciutadania

Resiliència urbana

Mobilitat urbana sostenible

Governança i transparència

Economia

Energia

Transformació digital

Els eixos percebuts per les 
persones consultades com els 
més prioritaris són el de medi 
ambient i serveis urbans i el de 
societat i ciutadania, ambdós 
per damunt del 50% de 
selecció.

Els segueixen el de resiliència 
urbana i el de mobilitat urbana 
sostenible, lleugerament per 
sota del 50%.

Finalment, la transformació 
digital, l’energia, l’economia i la 
governança i transparència 
serien els que es considerarien 
menys urgents, seleccionats per 
entre el 13% i el 21% de les  
persones consultades.



21

Eixos de l’estratègia Calafell 2030 més urgents a treballar. Perfils

Nota: Els percentatges no sumen 100% perquè s’admetia resposta múltiple (3 opcions). 

Eixos de l'estratègia Calafell 2030

Medi ambient i 
serveis urbans

Societat i 
ciutadania

Resiliència 
urbana

Mobilitat urbana 
sostenible

Governança i 
transparència Economia Energia

Transformació 
digital

Sexe Home 59% 52% 45% 34% 22% 21% 18% 21%

Dona 70% 62% 47% 43% 20% 17% 17% 4%

Edat 16-25 anys 43% 71% 43% 14% 29% 57% 0% 14%

26-35 anys 72% 61% 39% 39% 33% 6% 17% 17%

36-50 anys 62% 52% 48% 40% 19% 17% 22% 16%

51-65 anys 63% 59% 49% 41% 22% 24% 16% 6%

66 anys o més 71% 43% 36% 43% 14% 18% 14% 14%

Estudis Nivell baix 65% 50% 60% 60% 10% 15% 5% 0%

Nivell mig 53% 56% 53% 47% 16% 18% 15% 9%

Nivell alt 71% 58% 38% 28% 27% 21% 22% 19%

Relació Hi resideixo 65% 60% 44% 35% 21% 19% 18% 14%

2a Residència 63% 31% 53% 59% 22% 19% 9% 9%

Zona Calafell 60% 65% 37% 24% 21% 24% 21% 15%

Segur de Calafell 74% 46% 44% 46% 28% 15% 15% 11%

Urbanitzacions 61% 42% 67% 64% 12% 12% 9% 9%

Total 64% 54% 45% 40% 21% 20% 17% 13%

Els homes consideren de forma més freqüent que les dones que la transformació digital és un eix urgent a treballar.
Per grups d’edat, els més joves seleccionen de forma més freqüent l’eix econòmic com un dels més urgents.
Segons nivell d’estudis, els de nivell baix prioritzen més la mobilitat urbana sostenible, mentre que els de nivell alt prioritzen més el medi 
ambient i serveis urbans, així com la transformació digital.
Les persones residents a Calafell prioritzen més l’eix de societat i ciutadania, mentre que les residents a les urbanitzacions prioritzen més la 
resiliència urbana i la mobilitat urbana sostenible, eix també prioritzat per les persones amb segona residència.
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Àmbits prioritaris per l’eix Medi ambient i serveis urbans

Base: 107 persones que consideren que l’eix medi ambient i serveis urbans és un dels tres eixos més prioritaris..
Nota: La columna de la dreta indica la prioritat mitjana obtinguda per cada àmbit, amb valors entre 1 (més prioritari) i 7 (menys prioritari).

19%

16%

16%

17%

9%

7%

5%

19%

13%

12%

11%

16%

12%

6%

14%

17%

14%

10%

11%

10%

12%

18%

9%

13%

8%

5%

4%

21%

11%

12%

10%

8%

6%

18%

12%

4%

7%

6%

7%

26%

14%

15%

2%

7%

14%

21%

8%

13%

10%

14%

19%

15%

17%

19%

21%

20%

0% 50% 100%

Urbanisme sostenible i entorn urbà

Parcs i espais verds

Habitatge i equipaments

Economia circular i gestió de residus

Paràmetres mediambientals

Enllumenat públic

Cicle de l'aigua

Prioritat 1 Prioritat 2 Prioritat 3 Prioritat 4 Prioritat 5 Prioritat 6 Prioritat 7 Ns/Nc

L’urbanisme sostenible i entorn urbà, els parcs i espais verds i l’habitatge i equipaments són els àmbits prioritaris per l’eix de medi 
ambient i serveis urbans, segons les persones consultades.
D’altra banda, el cicle de l’aigua, l’enllumenat públic i els paràmetres mediambientals serien els percebuts com a menys prioritaris.

Mitjana

3,0

3,5

3,7

4,0

4,2

4,3

4,5
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Àmbits prioritaris per l’eix Societat i ciutadania

Base: 91 persones que consideren que l’eix medi ambient i serveis urbans és un dels tres eixos més prioritaris..
Nota: La columna de la dreta indica la prioritat mitjana obtinguda per cada àmbit, amb valors entre 1 (més prioritari) i 7 (menys prioritari).

25%

14%

9%

16%

12%

10%

2%

15%

20%

18%

13%

9%

8%

4%

18%

22%

9%

8%

14%

5%

11%

12%

19%

18%

4%

5%

9%

12%

10%

5%

9%

10%

7%

22%

16%

3%

2%

12%

8%

30%

8%

16%

1%

10%

21%

10%

18%

19%

15%

18%

16%

20%

13%

21%

19%

0% 50% 100%

Educació

Sanitat

Cultura

Qualitat de vida

Serveis socials

Habitatge

Esports

Prioritat 1 Prioritat 2 Prioritat 3 Prioritat 4 Prioritat 5 Prioritat 6 Prioritat 7 Ns/Nc

L’educació i la sanitat són els àmbits prioritaris per l’eix de Societat i ciutadania, segons les persones consultades.
D’altra banda, els esports, l’habitatge i els serveis socials serien els percebuts com a menys prioritaris.

Mitjana

2,8

2,9

3,9

4,0

4,3

4,5

5,0
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Àmbits prioritaris per l’eix Resiliència urbana

Base: 75 persones que consideren que l’eix energia és un dels tres eixos més prioritaris.
Nota: La columna de la dreta indica la prioritat mitjana obtinguda per cada àmbit, amb valors entre 1 (més prioritari) i 2 (menys prioritari).

64%

24%

24%

63%

12%

13%

0% 50% 100%

Seguretat

Emergències

Prioritat 1 Prioritat 2 Ns/Nc

L’àmbit més prioritari dins l’eix Resiliència urbana, segons les persones consultades, és la seguretat, en detriment de les 
emergències.

1,1

1,5

Mitjana
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Àmbits prioritaris per l’eix Mobilitat urbana sostenible 

Base: 66 persones que consideren que l’eix energia és un dels tres eixos més prioritaris.
Nota: La columna de la dreta indica la prioritat mitjana obtinguda per cada àmbit, amb valors entre 1 (més prioritari) i 3 (menys prioritari).

52%

39%

2%

33%

47%

11%

6%

6%

79%

9%

8%

9%

0% 50% 100%

Mobilitat

Transport públic

Transports i mercaderies

Prioritat 1 Prioritat 2 Prioritat 3 Ns/Nc

L’àmbit més prioritari dins de l’eix Mobilitat urbana sostenible, segons les persones consultades, és la mobilitat, seguida 
de prop pel transport públic. L’àmbit transports i mercaderies es clarament el percebut com a menys prioritari.

1,5

1,6

2,8

Mitjana
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Àmbits prioritaris per l’eix Governança i transparència

Base: 35 persones que consideren que l’eix energia és un dels tres eixos més prioritaris.
Nota: La columna de la dreta indica la prioritat mitjana obtinguda per cada àmbit, amb valors entre 1 (més prioritari) i 3 (menys prioritari).

37%

20%

31%

34%

40%

14%

17%

29%

40%

11%

11%

14%

0% 50% 100%

Participació ciutadana

Govern obert

Administració electrònica

Prioritat 1 Prioritat 2 Prioritat 3 Ns/Nc

L’àmbit més prioritari dins de l’eix Governança i transparència, segons les persones consultades, és la participació 
ciutadana, seguida pel govern obert i l’administració electrònica. No hi ha grans diferències entre la prioritat mitjana 
dels tres àmbits.

1,8

2,1

2,1

Mitjana
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Àmbits prioritaris per l’eix Economia

Base: 33 persones que consideren que l’eix energia és un dels tres eixos més prioritaris.
Nota: La columna de la dreta indica la prioritat mitjana obtinguda per cada àmbit, amb valors entre 1 (més prioritari) i 4 (menys prioritari).

42%

27%

12%

9%

6%

27%

33%

18%

15%

21%

33%

15%

21%

12%

6%

36%

15%

12%

15%

21%

0% 50% 100%

Emprenedoria

Recerca i innovació

Economia innovadora

Marc finançament UE 2021-2027

Prioritat 1 Prioritat 2 Prioritat 3 Prioritat 4 Ns/Nc

Els àmbits més prioritaris dins de l’eix Economia, segons les persones consultades, són el d’emprenedoria i el de recerca 
i innovació, seguits de prop pel d’economia innovadora.
El marc de finançament UE 2021-2027 és percebut com l’àmbit menys prioritari de l’eix.

2,2

2,2

2,4

3,0

Mitjana
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Àmbits prioritaris per l’eix Energia

Base: 29 persones que consideren que l’eix energia és un dels tres eixos més prioritaris.
Nota: La columna de la dreta indica la prioritat mitjana obtinguda per cada àmbit, amb valors entre 1 (més prioritari) i 3 (menys prioritari).

38%

31%

21%

34%

31%

24%

17%

28%

41%

10%

10%

14%

0% 50% 100%

Model Energètic

Producció Energia

Consum energia

Prioritat 1 Prioritat 2 Prioritat 3 Ns/Nc

L’àmbit més prioritari dins de l’eix Energia és el model energètic, seguit de la producció d’energia i el consum de la 
mateixa. S’aprecien poques diferències entre els diferents àmbits.

1,8

2,0

2,2

Mitjana
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Àmbits prioritaris per l’eix Transformació digital

Base: 21 persones que consideren que l’eix energia és un dels tres eixos més prioritaris.
Nota: La columna de la dreta indica la prioritat mitjana obtinguda per cada àmbit, amb valors entre 1 (més prioritari) i 4 (menys prioritari).

29%

29%

29%

33%

24%

19%

10%

24%

19%

14%

24%

10%

24%

43%

14%

19%

14%

24%

0% 50% 100%

Infraestructures TIC

Gestió intel·ligent de la ciutat

Recerca i innovació

Big Data

Prioritat 1 Prioritat 2 Prioritat 3 Prioritat 4 Ns/Nc

L’àmbit més prioritari dins de l’eix Transformació digital, segons les persones consultades, és les infraestructures TIC, 
seguida de la gestió intel·ligent de la ciutat i la recerca i innovació.
El Big Data és percebut com l’àmbit menys prioritari de l’eix.

1,9

2,1

2,4

3,4

Mitjana



4. CALAFELL I ELS ODS
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Priorització dels ODS en l’àmbit de les persones

Nota: Els percentatges no sumen 100% perquè s’admetia resposta múltiple (2 opcions). 

54%

48%

34%

25%

23%

9%

0% 50% 100%

Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats
d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes
les edats

Aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure
l'agricultura sostenible

Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes

Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes

Reduir les desigualtats en i entre els països

Els ODS seleccionats amb més freqüència com a més importants a treballar de l’àmbit de les persones, són els que 
fan referència a aspectes educatius i sanitaris. Els segueixen l’alimentació, la igualtat de gènere i la pobresa i, en 
darrera posició, les desigualtats en i entre països.
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Priorització dels ODS en l’àmbit de les persones. Perfils

Nota: Els percentatges no sumen 100% perquè s’admetia resposta múltiple (2 opcions). 

Les dones prioritzen més freqüentment que els homes, aconseguir la igualtat de gènere.
Per grups d’edat, les persones més joves i les de 26 a 35 anys prioritzen garantir una educació inclusiva, mentre que les persones de 51 a 
65 anys prioritzen amb més freqüència aconseguir la igualtat de gènere.
Segons nivell d’estudis, les persones amb un nivell educatiu alt prioritzen més freqüentment garantir una educació inclusiva.

ODS en l’àmbit de les persones

4. Garantir una 
educació inclusiva

3. Garantir una 
vida sana

2. Aconseguir la 
seguretat 

alimentària
5. Aconseguir la 

igualtat de gènere
1. Erradicar la 

pobresa

10. Reduir les 
desigualtats en i 

entre països

Sexe Home 62% 57% 37% 8% 24% 8%

Dona 44% 39% 31% 43% 24% 10%

Edat 16-25 anys 100% 67% 17% 17% 0% 0%

26-35 anys 81% 50% 38% 0% 13% 19%

36-50 anys 56% 56% 30% 24% 22% 7%

51-65 anys 45% 37% 37% 35% 29% 8%

66 anys o més 38% 50% 38% 25% 29% 8%

Estudis Nivell baix 33% 39% 33% 28% 33% 17%

Nivell mig 44% 54% 38% 26% 24% 6%

Nivell alt 64% 46% 31% 24% 21% 9%

Relació Hi resideixo 51% 48% 34% 25% 26% 9%

Segona residència 68% 54% 32% 21% 14% 7%

Zona Calafell 61% 49% 31% 24% 19% 7%

Segur de Calafell 51% 51% 30% 26% 25% 11%

Urbanitzacions 43% 43% 46% 21% 32% 7%

Total 54% 48% 34% 25% 23% 9%
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Priorització dels ODS en l’àmbit de planeta

Nota: Els percentatges no sumen 100% perquè s’admetia resposta múltiple (2 opcions). 

54%

34%

34%

34%

27%

15%

0% 50% 100%

Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus
efectes

Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i
moderna per a tothom

Aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i
sostenibles

Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos
marins per al desenvolupament sostenible

Promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els
boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i…

Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el
sanejament per a totes les persones

L’ODS seleccionat més freqüentment com a més important de l’àmbit de planeta és el que fa referència a adoptar 
mesures per combatre el canvi climàtic. La resta tenen proporcions molt similars, amb l’excepció de garantir la 
disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua, que és el percebut com a menys important.
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Priorització dels ODS en l’àmbit de planeta. Perfils

Nota: Els percentatges no sumen 100% perquè s’admetia resposta múltiple (2 opcions). 

Les persones d’entre 16 i 25 anys prioritzen més freqüentment aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles.
Les persones residents a Segur de Calafell manifesten amb més freqüència garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i 
moderna per a tothom.

ODS en l’àmbit de planeta

13. Mesures 
urgents per a 

combatre el canvi 
climàtic

7. Energia 
assequible, segura, 

sostenible i 
moderna

11. Ciutats 
inclusives, segures, 

resilients i 
sostenibles

14. Conservar i 
utilitzar de forma 

sostenible els 
recursos marins

15. Promoure l'ús 
sostenible dels 

ecosistemes 
terrestres

16. Disponibilitat i 
gestió sostenible de 

l'aigua

Sexe Home 57% 29% 30% 32% 33% 17%

Dona 52% 38% 38% 35% 21% 11%

Edat 16-25 anys 83% 17% 67% 17% 17% 0%

26-35 anys 63% 19% 31% 38% 31% 13%

36-50 anys 46% 43% 31% 31% 35% 15%

51-65 anys 57% 29% 37% 37% 22% 14%

66 anys o més 52% 39% 26% 35% 17% 22%

Estudis Nivell baix 65% 29% 35% 29% 12% 18%

Nivell mig 52% 44% 34% 26% 26% 16%

Nivell alt 54% 28% 34% 39% 31% 13%

Relació Hi resideixo 52% 34% 33% 33% 29% 16%

Segona residència 61% 32% 36% 39% 21% 11%

Zona Calafell 55% 27% 42% 33% 34% 6%

Segur de Calafell 54% 44% 29% 37% 15% 21%

Urbanitzacions 50% 32% 21% 32% 32% 25%

Total 54% 34% 34% 34% 27% 15%
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Priorització dels ODS en l’àmbit de la pau i prosperitat

Nota: Els percentatges no sumen 100% perquè s’admetia resposta múltiple (2 opcions). 

62%

48%

34%

34%

16%

0% 50% 100%

Promoure el creixement econòmic i sostingut, inclusiu i sostenible,
l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les

persones

Garantir modalitats de consum i producció sostenible

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació

Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a

totes les persones i desenvolupar institucions eficaces,…

Aliances per als objectius mundials: enfortir els mitjans per
implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un

desenvolupament sostenible

L’ODS seleccionat més freqüentment com el més important de l’àmbit de la pau i prosperitat fa referència a la 
promoció del creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible. Destaca com a menys important les aliances per a 
objectius mundials.



36

Priorització dels ODS en l’àmbit de la pau i prosperitat. Perfils

Nota: Els percentatges no sumen 100% perquè s’admetia resposta múltiple (2 opcions). 

Les persones d’entre 36 i 50 anys i les residents a Calafell prioritzen més freqüentment les aliances per als objectius mundials.
Les persones de nivell educatiu alt i les residents a Segur de Calafell indiquen més freqüentment promoure societats pacífiques i inclusives, 
mentre que les residents a Calafell prioritzen més el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible.

ODS en l’àmbit de la pau i prosperitat

8. Promoure el 
creixement econòmic 

sostingut, inclusiu i 
sostenible

12. Garantir modalitats 
de consum i producció 

sostenible

9. Construir 
infraestructures  

resilients
16. Promoure societats 
pacífiques i inclusives

17. Aliances per als 
objectius mundials

Sexe Home 64% 53% 39% 28% 12%

Dona 59% 42% 30% 39% 20%

Edat 16-25 anys 50% 50% 17% 50% 33%

26-35 anys 63% 69% 38% 19% 13%

36-50 anys 57% 44% 37% 33% 24%

51-65 anys 65% 50% 33% 31% 10%

66 anys o més 70% 35% 30% 48% 4%

Estudis Nivell baix 53% 47% 35% 35% 12%

Nivell mig 55% 55% 45% 18% 18%

Nivell alt 68% 44% 28% 43% 15%

Relació Hi resideixo 66% 45% 32% 36% 16%

Segona residència 46% 57% 43% 29% 14%

Zona Calafell 55% 47% 36% 33% 24%

Segur de Calafell 65% 42% 33% 42% 10%

Urbanitzacions 75% 57% 32% 21% 7%

Total 62% 48% 34% 34% 16%



5. PRINCIPALS RESULTATS I CONCLUSIONS
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Principals resultats

PRIORITATS DE MANDAT

• Els residus i la neteja, així com la seguretat i la protecció civil són els dos àmbits del PAM seleccionats més 
freqüentment com a prioritaris.

o Dins de l'àmbit de residus i neteja, destaquen accions con major freqüència de recollida, més contenidors, millorar la 
neteja de carrers i aplicar sancions pels incívics.

o De l'àmbit de seguretat i protecció civil, contractar més agents i augmentar el nombre de patrulles pels carres són les 
accions més esmentades.

• Respecte els col·lectius prioritaris en els que invertir, destaca la gent gran, i en segon lloc, la joventut.

• S’observen les següents tendències segons col·lectius:

o Per edats, els joves prioritzen més la promoció de la ciutat, mentre que les persones d’entre 26 i 35 anys prioritzen més 
el medi ambient i la cultura, així com els col·lectius d’infants i joves. Les persones majors de 65 anys prioritzarien més 
com a col·lectiu el de les persones vulnerables.

o Les persones amb un nivell educatiu mig prioritzen més els residus i la neteja, mentre que les que tenen un nivell alt 
consideren més important l’àmbit de l’ocupació.

o Territorialment, les persones residents a Calafell prioritzen més l’ocupació i la igualtat, així com les persones 
immigrades; les residents a Segur de Calafell, el medi ambient i el territori i urbanisme; i les residents a les 
urbanitzacions, els residu i la neteja, la mobilitat i el transport i la convivència, així com la gent gran.
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Principals resultats

ESTRATÈGIA CALAFELL 2030

• Pel que fa als eixos de l'estratègia Calafell 2030, els més prioritaris, en ordre, són: medi ambient i serveis urbans, 
societat i ciutadania, resiliència urbana i mobilitat urbana sostenible.

• Pel que fa als àmbits segons els eixos de l'estratègia Calafell 2030 :

• Medi ambient i serveis urbans: es prioritza urbanisme sostenible i entorn urbà, seguit de parcs i espais verds i habitatge i 
equipaments.

• Societat i ciutadania: es prioritza educació i sanitat.

• Resiliència urbana: es prioritza la seguretat per damunt de les emergències.

• Mobilitat urbana sostenible: es prioritzen la mobilitat i el transport públic per damunt del transport i mercaderies.

• Governança i transparència: poques diferencies, els tres àmbits es prioritzen de forma similar (participació ciutadana, govern 
obert i administració electrònica).

• Economia: es prioritza l'emprenedoria i la recerca e innovació.

• Energia: poques diferencies, els tres àmbits es prioritzen de forma similar, (model energètic, producció d'energia i consum 
d'energia).

• Transformació digital: es prioritzen les infraestructures TIC, la gestió intel·ligent de la ciutat i la recerca i innovació, en detriment 
del Big Data.
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Principals resultats

ESTRATÈGIA CALAFELL 2030

• S’observen les següents tendències segons col·lectius:

o Per edats, els joves prioritzen més l’eix d’economia.

o Les persones amb un nivell educatiu baix prioritzen més l’eix de mobilitat urbana sostenible, mentre que els que tenen 
un nivell alt destaquen més l’eix de medi ambient i serveis urbans i el de transformació digital.

o Territorialment, les persones residents a Calafell prioritzen més l’eix de societat i ciutadania; i les residents a les 
urbanitzacions prioritzen més els eixos de resiliència urbana i mobilitat urbana sostenible.
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Principals resultats

CALAFELL I ELS ODS

• Respecte els ODS, en l'àmbit de les persones, els més importants segons les persones consultades són els que fan 
referència a aspectes educatius i sanitaris. En l'àmbit planeta, adoptar mesures per combatre el canvi climàtic i en 
l'àmbit de la pau i prosperitat, la promoció del creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible.

• S’observen les següents tendències segons col·lectius:

o Per edats, els joves prioritzen més els ODS 4 (educació inclusiva) i 11 (ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles). 
Les persones d’entre 26 i 35 anys prioritzen més també l’ODS 4. Les que tenen entre 36 i 50 anys prioritzen més l’ODS 
17 (aliances objectius mundials). I les que tenen entre 51 i 65 anys prioritzen més el 5 (igualtat de gènere)

o Les persones amb un nivell educatiu alt prioritzen més que la resta els ODS 4 (educació inclusiva) i 16 (societats 
pacífiques i inclusives).

o Territorialment, les persones residents a Calafell prioritzen més l’ODS 17 (aliances objectius mundials), mentre que les 
residents a Segur de Calafell prioritzen més els ODS 7 (energia assequible, segura, sostenible i moderna) i 16 (societats 
pacífiques i inclusives).
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Conclusions
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Conclusions

L’anterior diapositiva mostra visualment quina és la prioritat percebuda segons cadascun dels plans i estratègies 
analitzats, permetent establir unes conclusions globals entorn les coincidències existents i les línies de futur que aquestes
poden marcar per Calafell:

• Els serveis urbans, principalment els residus i la neteja, juntament amb el medi ambient, serien els temes que es 
prioritzen de forma coincident en relació al Pla de Mandat, l’Estratègia Calafell 2030 i els ODS. Temes amb els quals 
també tenen una íntima relació la resiliència urbana i el canvi climàtic.

• Un segon àmbit coincident seria el centralitzat en la societat i la ciutadania que es concretaria en aspectes com la 
seguretat ciutadana, la convivència, l’educació i la sanitat, principalment.

• L’urbanisme materialitzat en la via pública, l’habitatge i els parcs i espais verds, conformaria un altre gran àmbit 
d’actuació coincident.

• Així com també ho seria la mobilitat des del punt de vista de la sostenibilitat.

• Finalment, encara que amb una prioritat major des del punt de vista dels ODS que no pas des d’un punt de vista més 
municipalista, com el que dóna el Pla de Mandat o l’Estratègia Calafell 2030, es trobaria el creixement econòmic 
sostenible.




