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AVANÇAMENT

NOU PAÍS,
NOU CASTELLDEFELS
Del 24 de maig en sorgiran els nous ajuntaments que pro-
tagonitzaran la fase decisiva del procés. És clau per al país 
disposar d’alcaldes, regidors i municipis compromesos amb 
l’exercici del dret a decidir i la independència, fent costat a la 
majoria social i a les institucions catalanes.

Sabem que el procés viurà fases decisives en els propers 
mesos i la implementació del full de ruta cap a la independèn-
cia no serà fàcil. El desafiament democràtic a l’Estat per poder 
fer la transició real, enllestir les estructures d’estat i referen-
dar la futura constitució catalana requerirà una fortalesa i un 
compromís personal i institucional dels càrrecs electes muni-
cipals. Ajuntaments com el de Castelldefels i els organismes 
supralocals seran una eina decisiva per engegar el procés 
constituent i culminar-lo amb èxit amb la proclamació de la 
República catalana com a nou estat d’Europa.

En aquest sentit, els càrrecs electes municipals d’Esquerra  
es comprometen a dur a terme les accions següents:
•  Participació pro-activa dels municipis i els seus represen-

tants en l’Associació de Municipis per la Independència.
•  Impulsar mocions de suport al dret a decidir, suport 

a la sobirania individual i col·lectiva dels ciutadans de 
Catalunya i de suport al procés cap a la independència.

•  Exercir i fomentar la unitat d’acció amb totes les forces 
polítiques i representants electes compromeses amb el 
procés i amb el dret a decidir

•  Facilitar l’acció i cooperar amb les organitzacions de la 
societat civil sobiranista: AMI, ANC, Òmnium, etc.

•  Exercir la sobirania fiscal des dels ajuntaments en coordi-
nació amb la Generalitat i la societat civil sobiranista.

•  Recolzar l’acció i posar-se a disposició de les principals 
institucions del país (Presidència del Govern i Parlament) 
durant tot el procés constituent, des de la declaració fins 
la proclamació de la independència.

•  Cooperar amb el Govern de la Generalitat en la realització 
de les estructures d’estat i la internacionalització del pro-
cés constituent.

•  Fomentar el posicionament de la Federació Catalana de 
Municipis a donar suport al procés.

•  Participar pro-activament en la constitució d’una «Assem-
blea de càrrecs electes» com a eina d’expressió de la vo-
luntat democràtica.

Un nou país net, just i pròsper
La proposta d’Esquerra és la dels qui defensem les causes de 
la ciutadania compromesa en el bé comú. És la proposta de 
progrés que lluita per millorar la política, crear valor públic i 
augmentar la satisfacció i la qualitat de vida dels ciutadans. 
Volem construir un nou Castelldefels on valgui la pena viure-
hi, que enforteixi el sentiment d’identificació i de pertinença 
del ciutadà. Que projecti els millors valors democràtics, valors 
republicans. Que dia a dia lluiti per fer-se un nom i un lloc pro-
pi en el nou país, sempre al servei de les persones.

Tenim el dret i la responsabilitat de donar el millor de 
nosaltres per assolir una democràcia avançada. Tenim l’opor-
tunitat de fer foc nou i deixar enrere el frau i la corrupció. 
Tenim un projecte per bastir un nou Castelldefels amb un 
ajuntament obert i transparent que reti comptes als ciutadans 
i que sàpiga involucrar-los en la presa de les millors decisions. 
El compromís amb el bé comú ens guia en l’anhel de forjar una 
ciutat socialment avançada, d’acord amb el triple objectiu de 
ser més cohesionada, més emprenedora i més sostenible.

1. Nou Castelldefels cohesionat: La necessitat de lluitar con-
tra la pobresa i les desigualtats com a garantia de l’exercici 
efectiu dels drets i les llibertats més bàsiques de les persones. 
La cultura com a eina motor de ciutadania lliure i compromesa 
amb la societat. La salut, l’acció social o l’esport com a garantia 
de qualitat de vida i benestar de les persones. La qualitat i el 
prestigi de l’escola pública com a eina per a la igualtat d’opor-
tunitats efectiva i el bon funcionament de l’ascensor social.
2. Nou Castelldefels emprenedor: La lluita contra l’atur 
com a política social més urgent que cal prioritzar. L’actitud 
emprenedora de l’Administració a l’hora de propiciar nous 
filons d’activitat econòmica, promoure l’economia cooperativa 
i l’emprenedoria. Invertir en els eixos comercials com a nodes 
de vida civil i d’interrelació social. Promoure les TIC i l’ad-
ministració electrònica com a factor d’informació, participació, 
transparència i simplificació de l’Administració.
3. Nou Castelldefels sostenible: Des d’un urbanisme huma-
nista que potencia l’àgora ciutadana i la interrelació social 
fins a la sostenibilitat del patrimoni natural i cultural com a 
base de la identitat col·lectiva. Potenciar la virtut cívica per a 
l’adopció d’energies netes i el residu zero. Fer efectiu el dret 
a l’habitatge o poder viure en ciutats més intel·ligents on les 
TIC puguin potenciar les actituds responsables dels ciutadans 
vers l’entorn, la reposició del mobiliari o el funcionament dels 
serveis públics.



 NOU CASTELLDEFELS COHESIONAT
 
 COHESIÓ SOCIAL
1. L’acció social ha de ser integral i transversal a partir d’anàlisi de 

les problemàtiques de la ciutat i coordinades amb salut, educa-
ció, treball, urbanisme...

2. La implicació i participació directa de la ciutadania en l’aplicació 
de polítiques socials és indispensables per a combatre les des-
igualtats. Els consells municipals seran òrgans de participació 
vinculants que es pronunciïn sobre aquelles polítiques que 
incideixen directament sobre la ciutadania així com eines gene-
radores de transparència.

3. La llengua i cultura catalanes són un factor clau per tal d’afavorir  
la interculturalitat i cohesió a la ciutat, així com una eina molt 
potent d’integració en la societat d’acollida de la immigració 
d’origen estranger. Quan planifiquem habilitar espais culturals 
caldrà tenir present que els entenem com a veritables centres 
d’interrelació sociocultural.

4. El comerç urbà de proximitat fa d’aglutinador de les polítiques 
vinculades a la identitat, així com també ho fan unes propostes 
turístiques coherents, amb personalitat pròpia i la dinàmica de 
les xarxes socials locals.

 Educació
5. Mesures econòmiques. Llars d’Infants municipals i política de 

beques per a infants al llindar de la pobresa o en risc d’exclusió 
social.

6. Aportar ajuts als menjadors escolars un plus a les beques menja-
dor per a garantir a la infància i adolescència els àpats imprescin-
dibles més enllà dels suports familiars que s’arbitrin.

7. Coordinació i lideratge polític entre els diferents agents educa-
tius i l’Administració, vinculació de les aportacions i decisions 
preses en els òrgans de representació (Consell Escolar Muni-
cipal). Desenvolupament projectes comunitaris que trenquin 
la parcel·lació d’espais: biblioteques escolars obertes als barris, 
compartir pistes esportives i patis, obrir aquests espais al barri, 
entitats i associacions que permetin educar a l’entorn. 

8. Impulsar una Escola Oficial d’Idiomes, rehabilitant i dignificant 
l’actual aulari vandalitzat de l’illa d’equipaments de Vista Alegre.

9. Estudiar la viabilitat d’una Escola Municipal d’Oficis Artesans, 
també a l’aulari de l’illa d’equipaments de Vista Alegre.

10. Instar a la Generalitat a assumir el cost de construcció i manteni-
ment del IV Institut, tal i com li correspondria per competències.

 Cultura
11. Facilitar espais i logística per a que entitats, associacions i ciuta-

dania en general, puguin organitzar i difondre actes culturals. 
12. Horari extensiu i combinat del servei de biblioteca municipal i la 

de la UPC. Especialment en èpoques d’exàmens.
13. Treballar activament per tal que Castelldefels pugui disposar 

d’un mercat del llibre de segona mà.
14. Facilitar de forma coordinada l’accés i l’ús del Teatre Plaza als 

grups de teatre, música i creadors locals per a que puguin assajar 
de forma gratuïta. Estudiar la possibilitat de programar estatges 
de formació en arts escèniques, com en música, dansa, circ...

15. Acabar immediatament amb els privilegis dels regidors de 
l’Ajuntament, que ara tenen a la seva disposició dues entrades 
gratuïtes per representació al Teatre Plaza.

16. Endegar un Festival de les Arts al carrer amb dues edicions 
anials, incorporant actes dins dels establiments de restauració i 
recuperar també l’antic festival de dansa.

17. Recuperar el nom de Biblioteca Ramón Fernández Jurado.
18. Centre d’Interpretació de la ciutat. Espai amb exposició perma-

nent sobre la història de la ciutat i zones polivalents. Centre de 
recuperació d’elements de la memòria històrica de Castelldefels i 
que serveixi de punt d’inici de les rutes turístiques culturals.

19. Dotar el Castell d’un pla d’usos que potenciï el sentiment d’iden-
titat i pertinença de la ciutadania de Castelldefels i en garanteixi 
el màxim aprofitament mitjançant un procés participatiu.

20. Creació d’una comissió de Festa Major. Posant en valor les en-
titats culturals de la ciutat convidant-les a organització i en la 
definició del programa de festes. 

 Salut
21. Implicació i seguiment, per part de l’Ajuntament de Castelldefels, 

del nou projecte d’ampliació de l’Hospital de Viladecans així com 
de la qualitat assistencial.

22. Impulsar una Taula per la sanitat pública que inclogui veïnat, pro-
fessionals, associacions de malalts i Ajuntament, amb l’objectiu 
de fer el seguiment de les necessitats de Castelldefels. Suspensió 
de qualsevol mena de compromís entre Ajuntament i Generalitat 
en tant la Taula no publiqui les seves conclusions sobre el III CAP 
de la ciutat.

 Acció Social
23. Estudiar la viabilitat d’endegar un programa concertat entre 

l’Ajuntament i els hostalers per tal que la Gent Gran que viu sola 
i/o semidependent pugui socialitzar alhora que té accés a dos 
àpats bàsics al dia.

24. Reforçar les polítiques de suport a l’autonomia de les persones 
grans que viuen soles dotant la ciutat de serveis d’atenció inte-
gral en el que intervinguin tots els agents implicats en el benes-
tar de la gent més gran, la infància i qualsevol altre persona amb 
risc d’exclusió o pobresa manifesta.

25. Combatre les situacions de pobresa amb actuacions transversals 
i integrals de totes les regidories i les entitats del Tercer Sector. 

26. Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes aquelles persones 
i famílies en situació de pobresa, de risc i/o d’exclusió social.

 Esports
27. Oferir una oferta d’activitat esportiva àmplia, tant en horaris 

—obertura nocturna de les instal·lacions— com de modalitats.
28. Manteniment digne, millora i adequació dels equipaments espor-

tius de xarxa bàsica.
29. Promoure activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física 

i l’esport com, per exemple, caminades o bicicletades populars, 
curses i esports aquàtics. Impulsar punktrails amb sortida i/o 
arribada a Castelldefels.

30. Olimpíades populars anuals de Castelldefels, amb petanca, fut-
bol, hoquei herba, tir amb arc, handbol, bàsquet, rugby, vela, 
piragüisme, patinatge, atletisme, rítmica, natació...

31. Habilitació d’un rocòdrom.
32. Establir l’IPC com percentatge màxim d’augment de les quotes 

d’accés a les instal·lacions esportives municipals.
33. Estudiar la viabilitat econòmica d’assumir la propietat del Canal 

Olímpic i fer-ne consulta a la ciutadania.

 CIUTADANIA
 Polítiques d’igualtat
34. Reformulació del Consell Municipal de les Dones Municipal com 

a assemblea de dones, transversal i amb una major autonomia 
respecte l’Ajuntament.
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35. Lluitar per l’eradicació de la violència masclista en col·laboració 
amb el SIAD de referència del territori i d’acord amb el desple-
gament territorial de la Llei dels drets de les dones a eradicar la 
violència masclista.

36. Incorporar els criteris de paritat en les juntes en el moment 
d’atorgar subvencions a les associacions del municipi.

37. Establir un programa de suport a adolescents i joves GLTB, 
amb l’objectiu de lluitar contra situacions familiars conflictives, 
l’assetjament social/escolar i altres formes de violència per raó 
d’orientació sexual o identitat de gènere.

 Cooperació
38. Establir criteris ètics, socials i mediambientals en les compres 

de béns i serveis municipals i adherir l’Ajuntament a la Xarxa de 
Compra Pública Ètica.

39. Dedicar el 1% dels tributs municipals a polítiques de cooperació i 
la solidaritat internacional, implicant-hi  la població nouvinguda 
i les entitats de la ciutat i prioritzant l’actuació de cooperació al 
desenvolupament als seus països d’origen. Retiment de comptes 
d’aquestes polítiques.

 
 Gent Gran
40. Afavorir la participació de la gent gran en la formulació de les 

polítiques que els afectin directament, potenciant-ne el Consell.
41. Impulsar polítiques per a un envelliment actiu, d’autonomia de 

les persones i de suport a la gent gran que viu sola.

 Participació ciutadana i moviments socials
42. Revisar i modificar els reglaments de participació ciutadana
43. Crear la figura del Síndic de la Ciutadania i la Regidoria de Drets 

Civils, Participació i Moviment veïnal, per canalitzar dins de 
l’Ajuntament la interlocució entre veïnat i institució. 

44. Consell editorial dels mitjans de comunicació locals que vetlli 
per la redacció i acompliment d’un codi ètic rigorós i amb criteris 
professionals. 

45. Avançar cap uns pressupostos participatius, tant en la fase d’ela-
boració com en la seva posterior avaluació.

46. Catàleg d’instal·lacions municipals infrautilitzades o pendents de 
rehabilitació. Establir-ne plans d’usos amb veïnat i entitats.

47. Creació del Consell Municipal de la Joventut. De tipus assem-
bleari i transversal. 

48. Creació del Consell Municipal de la Infància. De tipus assembleari 
i transversal. Amb representació dels infants de les escoles, de 
les entitats de lleure, esportives, culturals, de malalts...

49. Evolucionar l’actual model de subvencions a les entitats locals a 
un model en què els contractes programa o els convenis de col-
laboració siguin l’eix de la relació, allà on sigui possible.

50. Traslladar els Plens Municipals que ho requereixin a una altra 
instal·lació municipal amb més capacitat d’aforament.

51. Assemblea veïnal a Vista Alegre per redefinir les prioritats del 
Pla de Barris. En aquesta assemblea, l’Ajuntament ha d’aclarir 
quina és la inversió que pot aportar al Pla de Barris i consensuar 
com i en què es destina.

 NOU CASTELLDEFELS EMPRENEDOR
 Turisme
52. Elaborar un projecte turístic per al municipi a partir de les poten-

cialitats naturals, culturals, patrimonials i econòmiques existents: 
respectuós amb el territori, promotor de desenvolupament inte-
gral, consolidador de la identitat nacional, equitatiu i respectuós 
amb el caràcter residencial de la ciutat.

53. Potenciar la qualitat com a concepte bàsic de diferenciació i com-
petitivitat del municipi com a destinació turística.

54. Revisar l’aplicació de les zones verdes i blaves de la platja d’acord 
amb les propostes veïnals, dels comerciants i hostalers.

55. Treballar l’elaboració d’un paquet turístic que enllaci punts relle-
vants de la història de la ciutat amb punts d’interès natural del 
municipi (Cova Fumada, Cal Ganxo...).

 Comerç
56. Potenciar i defensar el comerç urbà com a mecanisme per a afa-

vorir la dinamització i la vitalitat del municipi. 
57. Vetllar per l’entorn físic on es desenvolupen els mercats no se-

dentaris (“mercat ambulant del dimecres”, fires diverses d’arte-
sania i/o altres productes) per la seva continuïtat, l’accessibilitat, 
la proximitat, tipologia de l’oferta, dinamització del municipi i 
punt de trobada de la ciutadania. Facilitar la presencia del co-
merç local en aquestes trobades singulars.

58. Estudi de viabilitat de l’actual Mercat de Castelldefels per tal de 
reactivar-lo i que sigui un focus d’activitat comercial. Habilitar-hi 
un espai per fomentar el consum responsable i de proximitat.

59. Impulsar el programa de Persianes Amunt per reactivar els locals 
buits i fomentar l’emprenedoria. Preveure dotació pressupostària 
i suport tècnic: pla de negoci, administratiu... 

 Ocupació
60. Treballar conjuntament amb el Campus de la Mediterrània de la 

UPC i els laboratoris i/o empreses a redós de la universitat. Esta-
blir i dotar la Càtedra UPC-Castelldefels de Sostenibilitat per tal 
que pugui ser origen d’spin-o�. 

61. Estudiar la viabilitat d’instal·lar una incubadora metropolitana 
d’empreses que compti amb espais de coworking, oficina tècnica 
per agilitzar tràmits amb l’Administració... Amb costos d’entrada i 
lloguer competitius.

62. A la platja, afavorir el consens entre veïnat i guinguetes per tal de 
treballar conjuntament cap a un model de platja que garanteixi 
i permeti augmentar la ocupació i la sostenibilitat, compatibilit-
zant-lo amb les necessitats de la vida quotidiana del barri i els 
seus habitants.

 Administració local i transparència
63. Austeritat, honestedat i transparència en la gestió dels recursos 

públics, impulsant de forma decidida els mecanismes de millora i 
control democràtic dels comptes municipals.

64. Informar anualment de la situació econòmica municipal. Adoptar 
mesures per fer comprensible el pressupost municipal, alhora 
que s’augmentarà la transparència i la qualitat de la documen-
tació i de la informació econòmica subministrada als càrrecs 
electes municipals i a la ciutadania.

65. Potenciar la prestació de serveis amb municipis veïns, si escau, 
com a mesura per guanyar eficiència i possibilitar estalvis en la 
prestació de serveis públics municipals.

66. Establiment de compromisos ètics per als càrrecs electes i alts 
càrrecs de l’Administració local en els manuals de bon govern.

 NOU CASTELLDEFELS SOSTENIBLE
 Desenvolupament local sostenible
67. Treballar per l’establiment d’un mercat de pagès de Km 0 així 

com la viabilitat que sigui de periodicitat setmanal, coincidint 
amb el mercat no sedentari. 

68. Crear zones amb horts urbans autogestionats tant a la zona de 
l’antiga planta de compostatge com inserits a la trama urbana. 
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69. Assegurar la màxima implicació del consistori per aconseguir 
que el Garraf sigui declarat Parc Natural. 

70. Obrir un procés participatiu per definir les condicions d’adjudica-
ció del contracte de neteja de la ciutat.

71. Potenciar les illes de vianants i, simultàniament, els plans de 
dotació d’aparcaments perquè afavoreixin el comerç urbà.

72. Recuperar la façana marítima amb criteris d’integració territorial 
i de recuperació i protecció dels seus ecosistemes amb una espe-
cial protecció a les dunes de les nostra platja. Acotar-ne un espai 
model. Centre d’interpretació de la natura a la platja. 

73. Aprofitant la campanya de Nadal, cercar acords amb comerci-
ants i els vivers propers per distribuir arbres nadalencs vius, 
d’espècies autòctones, que seran retirats per l’Ajuntament i re-
plantats en espais desforestats amb la participació de les escoles 
de la ciutat.

74. Estendre els controls sobre la contaminació acústica i completar 
el desplegament de la llei allà on encara hi hagi mancances, do-
tant de mitjans tècnics i humans.

75. Relligar els barris en l’espai urbà per articular l’estructura viària 
i de serveis, revisant, si cal, les connexions de les línies i tamany 
dels autobusos, urbans i interurbans.

76. Pla de microurbanisme de rehabilitació integral de l’illa d’equi-
paments de l’antiga escola Vista Alegre, respectant el pla d’usos 
definit pels veïnat. 

77. Disposar d’espai suficient d’aparcament, parada, i accessibilitat 
per les voreres (eliminació d’obstacles com papereres, pals, i 
altre mobiliari urbà que impedeixi el pas de cotxets, cadires de 
rodes...) per a persones discapacitades, per al transport escolar i 
de passatgers, per als taxis i per al veïnat amb infants, malalts i 
Gent Gran.

78. Constituir el Consell Assessor Urbanístic, previst com a voluntari 
a la Llei d’urbanisme, per garantir i fomentar els drets de partici-
pació dels ciutadans i ciutadanes en la redefinició del municipi.

79. Pensar i dissenyar l’espai públic des de la perspectiva de gènere, 
de manera que es puguin aconseguir espais integradors on es 
barregi la gent i on la seguretat sigui un factor a considerar, 
perquè tothom s’hi senti còmode. Plantejar la il·luminació de 
l’espai públic com un factor de seguretat (sobretot pel que fa 
il·luminació dels passos soterrats de les vies i l’autovia).

 Habitatge
80. Promoció d’habitatge de lloguer, lloguer amb opció de compra, 

cessió d’us o en dret de superfície.
81. Donar preferència, en les promocions públiques d’habitatge de 

lloguer, a la gent que pateix desnonaments, al jovent, la Gent 
Gran, les famílies monoparentals i els segments de població amb 
dificultats, per tal de garantir-ne el dret a l’habitatge.

82. Desobeir la norma estatal que permet el desnonament per hipo-
teques impagades mentre la família ha de seguir pagant per un 
pis del que no podrà ocupar.

83. Exempció permanent de l’impost de plus-vàlua per a les perso-
nes afectades per desnonaments.

 Mobilitat
84. Constituir la Taula de Mobilitat de Castelldefels ja aprovada però 

que l’actual equip de govern no ha tirat endavant. 

85. Incrementar els camins escolars com a vies de circulació prefe-
rent, escollides entre els recorreguts més utilitzats pels infants 
per anar al seu centre d’ensenyament.

86. Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques.
87. Promoure l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaça-

ments interurbans amb la creació, consolidació o extensió d’una 
xarxa de carrils bici coherent i segura que tingui en compte la 
suficiència i la continuïtat dels itineraris.

 Seguretat
88. Implicar-se activament en l’atenció personalitzada i en el des-

envolupament dels serveis necessaris per a totes les dones i 
els seus fills i filles en situació de violència masclista. És urgent 
posar fi a l’actual situació d’indefensió d’aquestes persones.

89. Vetllar per garantir el compliment de les normes que obliguen 
les activitats d’oci nocturn a ser respectuoses amb la qualitat de 
vida de la ciutadania i a ser compatibles amb l’ús residencial dels 
espais. L’Ajuntament, mitjançant formes de participació ciutada-
na, impulsarà mesures que les facin compatibles amb el descans 
de les persones.

90. Potenciar la policia local de proximitat. Cal que sigui un referent 
dels serveis municipals.

 NOU CASTELLDEFELS JOVE
91. Potenciar l’associacionisme juvenil com a espai d’educació inte-

gral infantil i juvenil, així com desenvolupar el potencial educa-
tiu, transformador i d’aprenentatge i servei de l’associacionisme 
a través de formacions, subvencions o visibilitat, entre d’altres 
estratègies que n’assegurin el suport i l’autonomia a la vegada.

92. Impulsar la col·laboració entre els joves, tractant de garantir 
mecanismes d’ajuda entre el propi alumnat. Per això proposem 
unes borses de treball amb ofertes i demandes de serveis al jove 
(un clar exemple són les classes particulars dels alumnes per a 
alumnes), també cal impulsar la promoció de grups d’estudi a les 
sales habilitades per als estudiants

93. Desenvolupar mesures per recuperar habitatges buits i posar-
los al servei de la ciutadania, en especial als segments de po-
blació amb dificultats, a través de la rehabilitació o de procurar 
que promocions privades sense vendre passin a règim de lloguer 
—amb o sense opció de compra— i, preferentment, a lloguer 
protegit, i amb tasques de mediació amb els propietaris, entre 
d’altres. 

94. Afavorir l’acompanyament al jovent en la cerca de feina, a través 
de les eines disponibles: oficines joves, punts d’informació juve-
nil i plans locals d’ocupació. 

95. Oferir xarxes de transport nocturn a la ciutadania i adaptades a 
les seves pràctiques d’oci i amb una freqüència adequada.

96. Millorar les festes majors i donar-hi entrada al jovent.
97. Donar major difusió a través de les xarxes socials de l’agenda 

esportiva de la ciutat per tal de potenciar l’esport base i apropar-
lo a la ciutadania.

98. Treballar per tal d’ampliar la oferta d’espais on poder practicar 
esport.

99. Crear una marca pròpia esportiva de Castelldefels.
100. Interlocució periòdica i d’igual a igual entre el govern municipal i 

representants del jovent de Castelldefels


