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SERVEIS 

 

Apostarem per la municipalització d'aquells serveis que es puguin prestar 
directament amb els recursos propis de l'Ajuntament sempre que això 
repercuteixi en millores pels treballadors, una estructura menor de cost i 
la millora del servei. 
  

En especial estudiarem la possibilitat de remunicipalitzar els serveis 
d’abastament d’aigua domiciliària i servei de recollida de residus i neteja, 
amb l'objectiu de prioritzar la seva qualitat. 

• Millorarem el servei del porta a porta dels grans generadors de 
brossa amb més freqüència de la recollida.  

• Millorarem de forma generalitzada la neteja viària.  
  

Auditarem totes les empreses que presten serveis públics per garantir 
que es compleixen els contractes de manera puntual i eficient. Aquesta 
és una obligació legal del consistori que no sempre s'ha fet correctament 
però també una responsabilitat per garantir l’eficiència dels recursos 
públics que s'hi dediquen. 
  

Farem un estudi marítim per tal de millorar les nostres platges així com 
dels nostres ecosistemes. Estem treballant per tal de tenir un programa 
personalitzat en el tema dunars.  
  

Acabarem amb les plagues de rosegadors.  
   

Incrementarem les sancions en casos d’incivisme.  

Revisarem els equipaments dels parcs infantils. 

 

  

MEDI AMBIENT 

Model Mediambiental Sostenible 

  

  

Apostarem per les energies renovables en els edificis municipals, de tal 
manera que el 2023, el 30 per cent de l’energia sigui pròpia. 

 



 

ERC Calafell            @erccalafell            @erccalafell 

 

Crearem una oficina municipal d’assessorament energètic. 

• Atendrem urgentment en cas de tall de subministrament. 
• Realitzarem assessorament energètic sobre tarifes, optimització i 

estalvi.  
• Tramitarem canvis contractuals i descomptes amb les diferents 

companyies.  
• Realitzarem formació i tallers en matèria de drets energètics i 

eficiència a les llars. 
• Aquesta oficina serà itinerant en els tres nuclis de població de 

Calafell, sent més propers als ciutadans i als empresaris.  

Auditarem totes les dependències municipals sobre la seva eficiència 
energètica. 

Analitzarem les superfícies municipals disponibles (teulades, terrenys, 
fanals, entre d’altres). 

Valorarem les millors fonts d’energies renovables (solar, biomassa, 
eòlica). 

Impulsarem des de l’ajuntament un projecte de ciutadans de co-
generació privades o mixtes.  

Legislarem a favor de les energies renovables. 

• Simplificarem la normativa urbanística i la farem més intel·ligible 
per tal d’agilitzar totes les tramitacions privades. 

• Coordinarem els diferents departaments a través de l’oficina 
d’assessorament energètic. 

• Incentivarem la generació d’energies renovables a través de 
bonificacions de l’IBI, IAE i ICIO.  

Valorarem la inclusió de clàusules sobre energia renovable en les 
licitacions municipals.  

En els pressupostos participatius inclourem la participació ciutadana en 
matèria d’energia.  

Inclourem als pressupostos municipals els projectes energètics.  
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CULTURA I ENTITATS 

  

Retornarem regidoria de cultura, però no en concepte de títol sinó per tal 
de fomentar la cultura calafellenca i el seu patrimoni.  

Promourem i promocionarem els edificis històrics millorant la seva 
imatge. 

Fomentarem i donarem suport a les fires tradicionals i artesanes per 
establir canals de comercialització dels productes de la terra i contribuir 
així a la creació d'una marca de productes catalans de qualitat amb 
denominació d'origen. 

Una de les grans riqueses que té el nostre municipi són les entitats 
culturals i associacions, tant és així que crearem un hotel d’entitats 
perquè tinguin el seu espai per poder treballar i desenvolupar les seves 
activitats.  

Crearem sinergies entre l’ajuntament i les entitats i treballarem 
conjuntament cuidant-les.  

Promourem la creació de continguts de valor afegit i afavorirem la difusió 
d'artistes i creadors locals. 

Potenciarem els centres cívics amb més activitats.  

Apostarem per una programació cultural estable de tal manera que el 
teatre, la música i la literatura estiguin presents tot l’any.  

Promourem l’expressió de les diferents cultures existents al nostre 
municipi així com la seva interrelació de manera que sorgeixi un 
enriquiment mutu.  

Procurarem que l’ensenyament faci difusió i potencii la creació cultural a 
l’escola, així com la difusió de la cultural i tradicional del nostre municipi.  

Crearem sinèrgies amb les escoles per tal que es treballi conjuntament 
des de les aules i des de les activitats extraescolars, els nostres balls i 
tradicions.  
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Crearem una escola de música que sigui accessible a tots els 
calafellencs i calafellenques. 

Promocionarem la comissió de festes on qui vulgui participar en primera 
persona ho pugui fer i en la que totes i tots se sentin representats.   

 

PATRIMONI  

 

Impulsarem la digitalització de documents d'interès local per preservar i 
difondre la memòria del territori. 

Vetllarem per la preservació i difusió del patrimoni del nostre municipi.  

Fomentarem la gestió en xarxa dels equipaments patrimonials del 
municipi, integrant-los en el sistema regional i nacional corresponent, per 
afavorir-ne l'intercanvi i l'eficiència. 

• Promocionarem el Castell, la Ciutadella Ibèrica, l’Ermita de Sant 
Miquel, la Casa Barral i la Confraria. 

• Realitzarem rutes combinades amb convenis amb altres 
poblacions. 

 

COMERÇ, ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Per un model comercial equilibrat en base a la realitat de cada nucli 

 

Des d’ERC Calafell treballarem per un model comercial equilibrat i que 
tingui en compte les diferents realitats del municipi. 

Treballarem conjuntament amb les associacions comercials, tenint en 
compte la realitat de cada nucli i buscarem espais de diàleg i 
col·laboració amb les entitats de comerciants per tal de generar accions 
conjuntes com fires, setmanes temàtiques i jornades específiques.  

Garantirem la definició d’un model de comerç estratègic per cada nucli, 
que identifiqui i potencii les fortaleses de cada nucli. 
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Farem un pla estratègic per la difusió de les accions que es fan des de 
les entitats comercials.  

Potenciarem i defensarem el comerç de proximitat com a mecanisme per 
afavorir la dinamització i vitalitat del municipi.  

Promourem la creació d’una plataforma en internet i una app que inclogui 
tots els comerços del municipi.  

Informarem i facilitarem eines que permetin a l’emprenedor/empresari 
una reorientació i un ús eficient dels seus recursos.  

Revisarem el conveni del mercat municipal.  

Crearem una illa de vianants a la zona de la platja, des del carrer Sant 
Pere fins al carrer Monturiol o Sant Antoni. Aquesta illa serà “El bateg 
comercial a la zona de la platja”.  

Potenciarem i atraurem inversió (talent i innovació) i farem créixer el teixit 
industrial i empresarial al polígon, incentivant a les noves empreses amb 
descomptes als impostos que controla directament l’administració local. 

Estudiarem incloure un espai de coworking municipal en algun dels 
edificis municipals.  

 

 

TURISME 

Farem que la marca Calafell sigui un referent a la Costa Daurada 
vetllant per la qualitat de vida dels residents 

 

Farem que la marca Calafell sigui un referent a la Costa Daurada no 
només a l’estiu, sinó tot l’any.  

Vetllarem per la qualitat de vida dels residents, la qualitat de l'ocupació i 
la gestió dels impactes socials, culturals i mediambientals de l’activitat 
turística. 

Cal que el servei que es proporciona tant als turistes com als visitants 
estigui en consonància amb el tipus de turista d’elevat valor afegit (que 
no necessàriament és de luxe) que volem atreure. Per aquest motiu, cal  
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millorar la qualitat dels serveis i les infraestructures turístiques. Cal 
distribuir els beneficis del turisme entre tota la població i generar 
ocupació de qualitat i, d’aquesta manera, reforçarem el consens social 
sobre el sector. 

Elaborarem un projecte turístic responsable a partir de les potencialitats 
naturals i de patrimoni. Col·laborarem amb la resta d’administracions en 
la promoció turística del municipi com a via d’optimització dels recursos 
que s'hi dediquen. 

Crearem paquets turístics amb allotjament, restauració i accés gratuït als 
equipaments culturals local, que continguin especialment productes de 
quilòmetre zero. Difondrem aquests paquets mitjançant els portals web 
municipals i els de la Generalitat per tal d’ampliar i allargar la temporada.  

Treballarem amb touroperadors per tal d’oferir paquets turístics fora de 
temporada i, d’aquesta manera, captar nous perfils.  

Retornarem la Fira del Terrós, farem que la Fira del Mar torni a les seves 
dates inicials i millorarem la fira de Sant Miquel, ja que per una societat 
és molt important no perdre els valors ni els seus orígens.  

Farem i promocionarem una fira vitivinícola que sigui un referent a la 
comarca del Baix Penedès.  

Realitzarem accions conjuntes entre gremi d’hostaleria i la regidoria de 
turisme, creant packs de visita cultural i degustació de cuina marinera. 

Fomentarem la creació d’una escola d’hostaleria d’alt nivell.  

Dinamitzarem la zona del Port amb activitats per a tota la família així com 
esportives.  

Potenciarem concerts i cinema a la fresca als diferents nuclis del 
municipi.  

Promocionarem la cuina marinera amb fires marineres.   

Realitzarem fires d’artesania a la zona pròxima del castell amb accions 
cada cap de setmana de principi de mes durant la campanya de març a 
octubre.  
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ENSENYAMENT 

Problemàtica de matrícula viva al Baix Penedès 

 

Instaurarem un sistema d’inscripció telemàtica i no presencial com és 
actualment.  

Lluitarem per un servei públic educatiu que garanteixi la igualtat 
d’oportunitats i la inclusió educativa.  

Crearem l’Oficina Municipal d’Educació (OME) per tal d’aconseguir una 
escolarització més equilibrada de l’alumnat mitjançant aquesta oficina, de 
tal manera, que tots els centres del municipi assumeixin quotes més 
grans de compromís social i incidir per augmentar el marc competencial.  

Cooperarem amb l’administració educativa per atendre de manera 
correcta i acurada a l’alumnat d’educació especial, tant pel que fa a 
l’ensenyament obligatori com als postobligatoris i a la transició al món 
laboral.  

Inclourem beques de transport, menjador i ajuts en el primer cicle 
d’educació infantil (de 0 a 3 anys) per a totes les famílies que ho 
necessitin.  

 

 

 

MOBILITAT 

No deixarem que cap nen es quedi sense transport escolar 

 

Ampliarem i millorarem el servei de transport públic amb recorreguts més 
ràpids i eficients.  

Augmentarem la freqüència del transport públic a l’Hospital del Vendrell i 
als Centres d’Atenció Primària de Calafell. 

Millorarem l’accessibilitat i suprimirem les barreres arquitectòniques.  

Dignificarem les parades de transport col·lectiu públic urbà per tal que 
siguin més segures, còmodes i amb la informació actualitzada.  
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Farem un estudi del sistema més eficaç i econòmic de mobilitat en el 
transport públic.  

• Millorarem les rutes, freqüències actuals i farem que es compleixin 
els horaris previstos.  

• Fomentarem la creació de carrils bici no només a l’hivern sinó 
també a l’estiu.  

Difondrem activitats i promocionarem dies o setmanes temàtiques 
relacionades amb la mobilitat. 

 

 

BENESTAR SOCIAL 

 

Des d’ERC Calafell apostem perquè hi hagi més política de lloguer social. 

• Potenciarem la masoveria d’habitatge per rehabilitar i millorar les 
habitatges. Com que tenim voluntat política, intervindrem en 
aquests casos i també incentivarem aquesta mesura.  

Lluitarem contra la pobresa energètica. 

• Crearem una oficina municipal d’assessorament energètic. 
• Millorarem l’eficiència energètica dels habitatges com a mesura 

d’estalvi per a les famílies i per tal de contribuir a la lluita contra el 
canvi climàtic.  

Treballarem conjuntament amb afers socials i els agents socials per tal 
que cap calafellenca ni calafellenc quedi en risc d’exclusió social. 

• Farem que l’ajuntament sigui garant amb les persones més 
vulnerables. 

• Promourem un municipi inclusiu i cohesionat que garanteixi els 
drets i oportunitats a tota la ciutadania per igual. 

• Deixarem de parlar de despesa social per parlar d’inversió social.  

Farem bonificacions a pensionistes i estudiants en el transport municipal. 
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Impulsarem mesures per tal que les famílies amb rendes baixes tinguin 
un IBI adequat.  

Impulsarem que els ingressos del consistori per motius sancionadors es 
destinin a programes socials.  

 

 

SALUT 

 

Impulsarem una residència digna per la nostra gent gran.  

Organitzarem xerrades informatives adreçades a les mares i pares per 
oferir més eines per educar en la salut dels seus fills: malalties de 
transmissió sexual, trastorns alimentaris, mentals, entre d’altres.  

Farem programes de prevenció a la drogodependència, alcoholisme i 
tabaquisme. 

Elaborarem programes específics de control de plagues: rates, 
escarabats, etc.  

 

ESPORTS 

L’esport per una societat saludable i cohesionada 

 

Des d’ERC Calafell durem a terme polítiques esportives transversals. 

Realitzarem sinergies amb tots els clubs esportius del municipi.  

Farem una revisió integral dels equipaments esportius municipals.  

Fomentarem esdeveniments esportius a les nostres platges amb tornejos 
nacionals i internacionals (vòlei, futbol platja, rugbi, entre d’altres). 

Impulsarem i estudiarem la construcció d’un nou espai a Mas Mel per tal 
de donar una sortida a esports ja existents com la gimnàstica i la lluita 
olímpica perquè puguin organitzar competicions i promocionarem en 
aquest espai nous esports com el vòlei, el handbol o el bàdminton.  
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Aquest nou espai facilitarà també el desenvolupament dels esports 
existents al nostre municipi com el Bàsquet, que va complir 50 anys fa un 
mes, i el futbol sala Platense.  

Millorarem el camp de Segur de Calafell renovant la gespa i els vestuaris 
i condicionarem el camp pel nou club de rugbi.  

Al camp de futbol de Calafell construirem dos terrenys  de futbol 7 annex 
a l’estadi Juan Ríos per tal de facilitar el desenvolupament de l’Escola 
Base de Calafell.  

Farem la pista d’atletisme prevista als pressupostos participatius a l’INS 
Camí de Mar.  

Potenciarem acords amb els centres docents i les associacions 
esportives perquè la pràctica esportiva es faci en horari extraescolar.  

Desenvoluparem un pla específic de lluita contra l’obesitat infantil 
mitjançant sinèrgies amb els clubs esportius i els centres educatius del 
municipi.  

Recuperarem la nit de l’esport a Calafell, ja que l’última que es va 
realitzar va ser el 2017.  

 

 

JOVENTUT 

Els joves són el futur del nostre municipi 

 

Contractarem educadors de carrer per tal d’acompanyar als adolescents i 
joves en risc d’exclusió social.  

Obrirem la biblioteca a la nit en època d’exàmens. 

Incorporarem una sala d’estiu oberta com a mínim 12 hores al dia per 
aquelles persones que es preparen oposicions, MIR o necessiten 
màxima concentració, especialment durant l’estiu i les vacances.  

Realitzarem bonificacions pels estudiants al transport municipal i 
treballarem perquè també les tinguin en RENFE.  
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Fomentarem que els nostres joves puguin accedir a una ocupació digna 
que els permeti emancipar-se, sense haver de marxar del nostre 
municipi.  

Oferirem un model d’oci alternatiu i saludable: 

• Crearem espais d’oci alternatiu juvenil autogestionat pels mateixos 
joves tot impulsant la seva participació. 

• Fomentarem treballar en xarxa amb altres entitats i associacions 
juvenils. 

Crearem més punts de connexió wifi a diferents punts del municipi per tal 
d’adequar-nos a l’era digital.  

Apostarem per tenir més plans d’ocupació adreçats a joves.  

 

 

SEGURETAT 

 

Farem que Calafell sigui un municipi més segur i amb més presència 
policial. 

• Augmentarem la presència policial a urbanitzacions i zones 
allunyades. 

• Augmentarem els policies de proximitat a les zones de vianants. 
• Millorarem la ràtio de policia durant les èpoques estivals. 
• Millorarem la dotació dels nostres agents per la seva tasca policial. 
• Actualitzarem els protocols policials a les necessitats i realitats del 

municipi. 
• Realitzarem un estudi de reordenació del cos policial segons 

demanda del municipi.  

Des d’ERC Calafell estem molt preocupats i reforçarem els protocols pel 
que fa a les plantacions cannàbiques, l’ocupació il·legal i el top manta.  
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URBANISME 

 

Realitzarem canvis en la jerarquització viària, garantint un repartiment de 
l’espai viari més equitatiu. No només és fonamental sinó que 
econòmicament és viable i factible. 

Realitzarem un estudi de totes les voreres del municipi, ja que en molts 
casos, hi ha elements que dificulten el pas, no només amb persones de 
mobilitat reduïda sinó també per a famílies amb cotxets i nens petits.  

Treballarem per eliminar totalment les barreres arquitectòniques a tot el 
municipi.  

Farem una nova reordenació del sòl, reduint la zona habitable i 
augmentant les zones verdes i d’equipaments, com l’ampliació de l’anella 
esportiva.  

 

PROTECCIÓ DELS ANIMALS 

 

Promourem la realització d’un refugi digne pels animals abandonats. 

Farem control exhaustiu de les colònies de gats. 

Fomentarem la pedagogia per tal que els propietaris de gossos recullin 
els excrements i no els deixin a la via pública. 

Per tal de tenir un cens d’animals controlat, oferirem la placa de forma 
gratuïta. 

 

 

 

  


