
PROPOSTA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

ADEQUACIÓ I SENYALITZACIÓ DELS CAMINS DE CALAFELL 

Comunalitat Urbana de Calafell 

 

Senyalització dels diferents itineraris i rutes que es poden realitzar a Calafell i al seu entorn. 

Al llarg dels darrers 2 anys, els confinaments successius derivats de la pandèmia provocada per la Covid-19 han 

incrementat l’activitat física entre els calafellencs i calafellenques, els qual han redescobert molts dels espais, 

camins i rutes del seu entorn. Aquesta proposta recull la voluntat compartida de molts conciutadans de 

senyalitzar i habilitar part d’aquests espais per tal d’oferir als seus usuaris un complement informatiu addicional. 

Es proposa crear panells de senyalització que indiquin la direcció dels camins i la distància restant per arribar al 

punt indicat i el temps de durada del recorregut. A més a més, es proposa crear cartells informatius per a aquells 

punts que tinguin un interès històric, botànic i geològic així com un suport digital que permeti previsualitzar i 

seguir les rutes en temps real. 

També es proposa crear un seguit d’itineraris urbans que, seguint diferents temàtiques, incentivin i facilitin la 

visita dels punts d’interès patrimonial del nostre municipi. Algunes de les rutes/itineraris que es podrien crear 

són: El Calafell Pescador, El Calafell Medieval o El Calafell dels Indians. 

Aquesta és una proposta transversal, que es construeix sobre els eixos de salut i benestar, sostenibilitat, cultura 

i cohesió ciutadana. 

De salut i benestar, perquè es reforçarà l’oferta lúdico-esportiva del nostre municipi, adequant un espai ja 

existent millorant-ne la seva infraestructura per tal d’oferir un servei més complet als seus usuaris i apropar-lo 

a nous practicants. 

De sostenibilitat, perquè a l’apropar el nostre entorn natural a la ciutadania de manera responsable i 

respectuosa amb el medi ambient, estem fent pedagogia de la necessitat d’establir una relació més ecològica 

amb l’entorn que ens envolta. 

De cultura, perquè apropem aquells béns patrimonials que resten dispersos a les àrees no urbanitzades del 

nostre municipi i els dotem d’explicacions per tal de fer-los més comprensibles a la ciutadania. 

De cohesió social, perquè amb aquesta eina reforcem la xarxa de camins que uneixen els diferents nuclis i 

urbanitzacions de Calafell, oferint-los un bé comú que apropi les persones alhora que els ofereix un espai per 

compartir. 

 

 


