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És el full de ruta que marca els
objectius, les línies estratègiques i les
accions que l’Ajuntament es compromet
a dur a terme durant el mandat, en
aquest cas, 2023-2027.

I la participació ciutadana ha de ser una
eina clau en l’elaboració del PAM que
permeti tenir en compte i incorporar la
visió dels veïns i veïnes del municipi.

A més, aquest PAM haurà de tenir en
compte i estar totalment vinculat a
l’estratègia

Pla d’Actuació Municipal
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Procés d’elaboració
OBJECTIU

Facilitar el debat i reflexió dels representants dels 
diferents Consells de Participació entorn els 
objectius plantejats per l’avantprojecte i les accions 
necessàries per assolir-los.
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Participació

SESSIÓ 2 – SOCIETAT I CIUTADANIA

DIA: 11 d’octubre
DURADA: 2 hores
PERSONES PARTICIPANTS: 11 membres dels consells de participació representants de les 
següents entitats:

• Associació de Veïns Agermanats de Segur Platja
• Associació de veïns de Calafell Parc
• Associació de Veïns de Mas Mel
• Associació de Veïns de Valldemar, Montmar i Brises
• Associació de Veïns La Muntanya de Mas Romeu
• Associació de veïns Segur de Calafell
• Associació Dominó Segur de Calafell
• Menuts de Calafell
• Mossèn Jacint Verdaguer
• Segur de Dalt, Las Brisas
• SPLAF Calafell
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Dinàmica

TÈCNICA PARTICIPATIVA - DIÀLEGS APRECIATIUS
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Descoberta

QUÈ S’HA FET A CALAFELL A 
NIVELL MUNICIPAL EN ELS 

DARRERS ANYS QUE HA AJUDAT 
A MILLORAR CADA ÀMBIT?

Pensem en projectes, serveis, activitats o actuacions 
desenvolupats per l’Ajuntament, per entitats locals, per 

altres organismes del territori, que hagin ajudat a millorar 
l’àmbit en qüestió.

Resultat

Debat temàtic



7

SOCIETAT I CIUTADANIA

• El nou ambulatori
• La millora del CAP de Calafell
• El punt de vacunació
• El centre de dia
• El servei “bon dia” d’acompanyament a les persones grans
• Les pistes d’atletisme
• El gimnàs
• La disponibilitat de zones per fer esport
• La quantitat d’activitats culturals que es realitzen tant per 

part de l’Ajuntament com de les entitats
• La nova promoció de vivendes socials
• La rehabilitació de vivendes per a ús social
• El nou centre cívic del Port
• Els nous centres cívics previstos
• La quantitat de centres educatius
• Les millores de l’IES

• La instal·lació de menjadores i petits iglús per als animals 
abandonats

• Els pipi-cans
• Disposar de Calafell ràdio que dona molta informació local
• La instauració d’agents cívics
• La implantació de pirotècnia silenciosa, molt beneficiosa 

per als animals i les persones amb TEA
• Les subvencions per a equipament escolar, educatiu, 

cultural i esportiu                                          

Què s’ha fet a Calafell a nivell municipal en els darrers anys que ha 
ajudat a millor cada àmbit?

Nota: s’han marcat en negreta aquelles aportacions coincidents entre els dos grups de debat formats durant la sessió.



Somni

8

BENEFICIS SOMIATS

Tenint en compte el que ha funcionat i/o funciona, 
pensem en quina direcció caldria treballar en el futur, 
quins objectius s’haurien de perseguir, a la ciutat per 

seguir millorant l’àmbit en qüestió i per donar resposta a 
les actuals necessitats i problemàtiques que es perceben 

en aquest àmbit.

Resultat sessions temàtiques

Debat temàtic



9

Quins objectius s’haurien de perseguir per seguir millorant i per donar 
resposta a les actuals necessitats i problemàtiques que es perceben?

SOCIETAT I CIUTADANIA

• Més segura i tranquil·la
• Poder passejar per la muntanya i fer excursions, tot 

coneixent el nostre entorn
• Llocs on allotjar els equips que venen a competir o, fins i 

tot, per al turisme
• Instal·lacions esportives ben mantingudes
• Un nou camp de futbol
• Ampliar l’oferta esportiva existent i deslocalitzar-la, fer-la 

extensiva per tot el municipi
• Que les activitats culturals fossin més descentralitzades, que 

anessin rotant per diferents punts del municipi
• Més activitats culturals (musicals, teatre, etc.), més 

habituals, com abans
• Més difusió de les activitats culturals, tant de les de 

l’Ajuntament com de les de les entitats. Calafell ràdio va 
molt bé per a la gent del poble i s’hauria d’escoltar més, 
però mancarien més punts d’informació a totes les 
urbanitzacions, sobre tot per a les persones de segona 
residència

• Que la ciutadania ajudés a detectar carències de cada zona
• Persones nouvingudes ben informades
• Més facilitat per aconseguir informació sobre qualsevol 

tràmit
• Arribar i connectar més amb la joventut
• Educar en valors
• Més conscienciació sobre la importància de la pirotècnia 

silenciosa
• Reduir els temps d’espera del CAP
• Millors serveis socials amb major plantilla
• Combatre la solitud no volguda
• Acabar amb l’ocupació dels habitatges, facilitant que 

tothom tingui una vivenda digna i evitant que hi hagi ocupes 
vivint en pèssimes condicions

• Parcs infantils a totes les zones del municipi



Disseny
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FACTORS FACILITADORS

Quins factors i condicions facilitarien mantenir o assolir 
aquests objectius?

Pensem en recursos econòmics, recursos humans, 
voluntats, condicions socials, implicacions, 

col·laboracions..., i qualsevol altre factor o condició que 
caldria facilitar per tal d’aconseguir els anteriors 

objectius.

Resultat sessions temàtiques

Debat temàtic
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Quins factors i condicions facilitarien mantenir o assolir els objectius 
establerts?

SOCIETAT I CIUTADANIA

• Més recursos econòmics, ja siguin del propi Ajuntament o 
obtinguts a través de subvencions, esponsoritzacions, etc.

• Sensibilització Ciutadana
• Col·laboració ciutadana
• Col·laboració entre Ajuntament i entitats
• Voluntat e l’Ajuntament de parlar més amb les entitats i no 

tant amb persones particulars que, en moltes ocasions, 
només pensen en els seus interessos particulars

• Prioritat política
• Explorar sinèrgies público-privades
• Pressió ciutadana

• Més civisme per part de tothom: ciutadania, bars, turistes, 
etc., sobre tot, en temes de soroll i horaris de tancament

• Poder deixar de tenir por a denunciar actes vandàlics o 
incívics

• Augmentar les persones que estan empadronades
• Igualtat d’oportunitats per a tot el municipi

Nota: s’han marcat en negreta aquelles aportacions coincidents entre els dos grups de debat formats durant la sessió.
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COM ES POT ACONSEGUIR?

Concretament, quins serveis, projectes i/o actuacions 
s’haurien de dur a terme per aconseguir els objectius 

plantejats?

Reflexionem entorn quines actuacions concretes es 
podrien fer a nivell municipal, des de l’Ajuntament, per 

materialitzar els objectius plantejats.

Resultat sessions temàtiques

Debat temàtic
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Concretament, quins serveis, projectes i/o actuacions s’haurien de dur 
a terme per aconseguir els objectius plantejats?

SOCIETAT I CIUTADANIA

• Construir una residencia
• Construir un centre sociosanitari
• Rotar les activitats culturals per diferents zones el municipi
• Fer un parc infantil a las Brisas, Valdemar
• Posar màquines esportives pel municipi
• Promocionar Calafell Ràdio
• Posar tòtems a totes les urbanitzacions per poder difondre les 

activitats que es fan
• Fer recorreguts per les diferents zones del municipi entre 

Ajuntament i ciutadania per detectar incidències
• Fer un seguiment per part de serveis socials de les condicions en 

que viuen els ocupes per poder-les millorar
• Fer complir la normativa als ocupes
• Acabar amb les màfies que faciliten l’ocupació d’habitatges
• Ampliar l’oferta educativa amb més batxillerats i altres cicles 

formatius (per exemple, al de l’Atalaya)
• Fer una campanya municipal per a que la població conegui els 

beneficis d’empadronar-se
• Afavorir la creació d’associacions juvenils
• Fer tallers per a famílies monoparentals per al desenvolupament 

d’habilitats domèstiques
• Deslocalitzar els serveis tenint en compte la distribució de la 

població

• Construir els nous equipaments esportius en funció de la distància 
dels que ja existeixen, distribuint-los per les diferents zones del 
municipi i no centralitzant-los

• Crear un parc de vivenda social
• Fer un pla d’igualtat
• Fer un pla LGTBI
• Fer cursos de competència digital per acabar amb l’escletxa digital
• Fer campanyes de foment del voluntariat dirigides a la joventut per 

conscienciar-los entorn les realitats existents al municipi
• Implementació de la fibra òptica a tot el municipi
• Construir un alberg per allotjar equips esportius, turisme, etc.
• Fer un nou camp de futbol
• Fer un bon manteniment de les instal·lacions esportives
• Posar càmeres de videovigilància a les urbanitzacions
• Fer pressió per a que posin caixers automàtics allà on tanquin les 

oficines bancàries
• Augmentar els recursos de vigilància per controlar millor els 

ocupes, els turistes, les persones incíviques, etc.
• Fer que el SAC ofereixi informació sobre qualsevol tràmit i 

informació bàsica a les persones nouvingudes. En el cas que ja ho 
fes, donar a conèixer tots aquests serveis

• Senyalitzar rutes de senderisme i netejar-les

Nota: s’han marcat en negreta aquelles aportacions coincidents entre els dos grups de debat formats durant la sessió.
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Altres propostes d’actuacions referents a altres eixos

ALTRES PROPOSTES

• Que totes les voreres de les diferents zones del municipi fossin accessibles, sobre tot, les de les urbanitzacions
• Arreglar l’estany per temes de salubritat
• Millorar l’accessibilitat a Segur de Calafell
• Augmentar la conscienciació entorn la mobilitat de bicis, patinets i similars
• Millorar el servei de correus, doncs les cartes arriben tard.
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Què ha aportat la sessió a les persones participants? 




