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LÍNIES PROGRAMÀTIQUES

PER UN CASTELLDEFELS
PER A TOTHOM
Volem una ciutat que aposti la qualitat de vida de les persones, que treballi per la inclusió i la
cohesió social. Aquesta aposta per les persones va íntimament lligada a un model de ciutat que
faci de Castelldefels una ciutat mediterrània, que integri el creixement econòmic, l’avenç social i la
protecció del medi ambient; un model que ha de garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans i
ciutadanes i la defensa de l’economia productiva.
Aquesta aposta de ciutat va més enllà de polítiques partidistes, sectorials, restrictives o d’un
àmbit d’actuació concret; és un compromís compartit, de tothom, i necessita un ampli consens
social i que tots els agents implicats hi treballin conjuntament. Perquè, entre d’altres objectius, ha
de ser un model que permeti a les generacions futures poder continuar vivint amb la qualitat i la
dignitat amb què ho hem fet nosaltres.
Tenim diferents reptes, i un dels principals problemes que té la nostra societat és l’accés a
l’habitatge. Poder accedir a un habitatge és una necessitat, una prioritat i un dret que té tothom, i
per això vetllarem perquè sigui factible.
Hem de tenir molt present que una ciutat també s’ha de dotar d’una xarxa d’infraestructes
internes i externes adequades, perquè són un element essencial en la vertebració de l’equilibri
territorial i la cohesió social. Treballarem per continuar millorant les infraestructures, però també
per tenir una ciutat on l’espai públic i el mobiliari urbà estiguin en bones condicions i no pateixin
degradació, atès que una bona qualitat de l’espai públic i de relació és fonamental per la cohesió
social.
Pel que fa al medi ambient, farem una aposta decidida per protegir el nostre litoral, amb una
política de conservació del medi costaner i marí. També tindrem molt present que les polítiques
mediambientals han de ser transversals, i posarem especial atenció en àmbits com el medi
natural, el cicle de l’aigua, els residus, la mobilitat, l’energia, els sorolls, sempre amb criteris de
sostenibilitat. Posant també l’èmfasi no només en la gestió del medi ambient sinó també en les
polítiques educatives de conscienciació i sensibilització ambiental.
Amb aquests condicionants definim el nostre programa, elaborat amb la implicació de moltes
persones i configurat com espai de confluència de moltes sensibilitats. Una proposta articulada en
cinc eixos per assolir un millor arrelament del nostre projecte a Castelldefels, perquè la gent se'l
faci seu.
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EIX I. PER UN CASTELLDEFELS QUE TÉ CURA DE LA SEVA GENT, COMBAT LES
DESIGUALTATS I FONAMENTA LA COHESIÓ SOCIAL



EIX II. PER UN CASTELLDEFELS HABITABLE I PROACTIU EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI
CLIMÀTIC



EIX III. PER UN CASTELLDEFELS CIUTAT EDUCADORA I AMB IDENTITAT HISTÒRICA



EIX IV. PER UN CASTELLDEFELS AMB FUTUR I TALENT PEL CONEIXEMENT



EIX V. PER UN CASTELLDEFELS DEMOCRÀTIC I DE BON GOVERN

Aquests són els eixos programàtics on es desplega la il·lusió i la força dels valors i compromisos
del nostre projecte. Tenim el convenciment que hi ha moltes coses a canviar; i tenim la confiança
que la força de la gent farà possible els canvis. Us volem convidar a ser protagonistes d’una
proposta que situa la ciutadania com a eix vertebrador del Castelldefels del segle XXI. Un
Castelldefels inclusiu, per a tothom. Unes propostes per posar la vida en mans de la gent, on la
política s’escrigui en comú, amb la filosofia de les ciutats integradores, inclusives, feministes,
valentes, habitables i amb futur.

maig de 2019
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EIX I. PER UN CASTELLDEFELS QUE TÉ CURA DE LA SEVA GENT, CONTRA DE LES DESIGUALTATS I
FONAMENTA LA COHESIÓ SOCIAL
La crisi econòmica de 2008 i sobretot la manera en què el Govern del PP hi va fer front, ha
augmentat la vulnerabilitat, i les desigualtats han posat en risc d’exclusió moltes persones,
especialment gent gran que viu sola, famílies monoparentals, persones amb diversitat funcional,
persones migrades amb feines precàries,..
Per revertir aquesta situació, cal fer efectiva la inclusió social, entesa com a igualtat entre homes i
dones, entre joves i gent gran, que integri la diversitat, garanteixi una vida independent a les
persones amb diversitat funcional, eradiqui la pobresa infantil i atengui els col·lectius més
vulnerables; calen polítiques que potenciïn l’acció comunitària com a motor de canvi, enfortint
també les xarxes de suport social i comunitari, creant els espais adients perquè tothom pugui
desenvolupar el seu projecte de vida, sense deixar de donar resposta a les emergències socials i
amb accions que s’orientin a:







Impulsar un nou model de serveis socials municipals
Garantir uns ingressos mínims a tothom, el dret a l’alimentació i els
subministraments bàsics
Garantir l’atenció a les persones sense llar, el dret a la cura i a l’autonomia
personal
Garantir els drets de la infància, de l’adolescència i de les persones amb
diversitat funcional
Avançar en la participació de les polítiques socials
Estudiar la creació de locals socials a cada barri

1. IMPULS D’UN NOU MODEL DE SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS
Volem avançar cap a uns serveis socials bàsics propers, centrats en les persones i d’orientació
comunitària.
El Sistema de Serveis Socials té el gran repte de vetllar per les necessitats socials derivades de
l’envelliment de la població, les necessitats econòmiques conseqüència de la desigualtat, i les
nascudes arrel de l’aparició de les noves xarxes de relacions, i l’acompanyament a la ciutadania en
la seva vida autònoma i integrada a la seva comunitat.
Aquests reptes necessiten un nou model d’atenció dels serveis socials, on es redefineixin les
prestacions i els serveis accessibles a la ciutadania, les pràctiques d’intervenció social, on es
repensin els models organitzatius i s’augmenti la intervenció des de la perspectiva comunitària.
Per això:




Incrementarem el ratio de plantilla de treballadors socials, educadors de carrer i
treballadores familiars.
Dotarem els serveis socials amb pressupost i professionals suficients per fer
front als reptes socials.
Incrementarem un 30% la partida de despeses del Servei d’Atenció Domiciliaria.
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Prioritzarem accions a favor de:












Les unitats familiars amb ingressos menors de 700 € mensuals.
La millora del programa de menjadors socials, fent possible que les
persones puguin fer els àpats a casa seva, respectant la seva
autonomia.
Les beques per llibres, activitats lúdiques en horari lectiu i
extraescolars i menjador.
La formació per la convivència i la pedagogia per canviar dinàmiques
socials viciades.

Reforçarem l’atenció integral des dels serveis socials en salut, educació, cultura,
ocupació, habitatge.
Treballarem per un model de desenvolupament professional als centres de
serveis socials que faciliti la relació de les persones amb la comunitat.
Potenciarem la participació activa de les persones usuàries dels serveis socials en
la definició i seguiment del seu pla de vida i promourem la seva vinculació amb les
xarxes formals i informals de l’entorn.
Introduirem la perspectiva comunitària en els diferents nivells d’atenció:
individual, familiar, grupal i comunitària.
Continuarem reivindicant una major implicació de totes les administracions amb
competències, en els serveis socials municipals.
Reforçarem la recerca i la gestió del coneixement en els serveis socials.

Volem una ciutat que aposti per la qualitat de vida de les persones, que treballi per la inclusió i la
cohesió social. En definitiva pel benestar de famílies, gent gran, joves... Aquesta aposta per les
persones va íntimament lligada a un model que faci de Castelldefels una ciutat mediterrània, que
integri el creixement econòmic, l’avenç social i, sobretot, la protecció del medi ambient; un model
que ha de garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes i la defensa de l’economia
productiva, la seguretat, l’educació, la igualtat de drets, la nova ciutadania. A més, conscients que
som una ciutat del litoral, posarem el màxim d’atenció en la conservació del medi costaner i marí,
orientant la nostra tasca cap a l’ús sostenible de les platges. En resum, un Castelldefels que
recuperi el benestar per a tothom.
2. GENT GRAN
En els propers anys el creixement del nombre de persones grans tindrà cada vegada més pes en la
població. L’any 2021 hi haurà més de 13.300 ciutadans que tindran més de 65 anys, quantitat que
representarà a l’entorn del 20% de la població de Castelldefels... L’afebliment de les xarxes
familiars i socials fan que moltes persones se sentin soles. La soledat té una clara repercussió en
la salut de les persones i de la seva qualitat de vida. Per aquest motiu, hem de centrar l’atenció en
un increment dels serveis i el foment del lleure per la Gent Gran

A. SERVEIS PER A LA GENT GRAN


Crearem un programa específic de suport social a les persones grans,
especialment les majors de 80 anys o a les que viuen soles, les que tenen algun
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nivell de dependència o malalties cròniques greus, millorant la coordinació amb
la infermera i el metge o metgessa de família de la persona.


















Incrementarem en un 30% els serveis d’atenció domiciliaria, amb
més recursos econòmics i humans
Incrementarem la ratio de plantilla de treballadors socials, educadors
de carrer i treballadores familiars
Crearem un Centre de Dia al Barri de Vista Alegre
Crearem, també a Vista Alegre, un equipament amb vuit habitatges
dotacionals per a la gent gran
Millorarem els serveis de teleassistència
Incrementarem els habitatges d’emergència
Establirem converses amb la Generalitat per la construcció d’una
residència

Activarem programes d’atenció, seguiment i acompanyament a la Gent Gran
Crearem Horts Urbans municipals
Impulsarem programes d’assessorament per l’adequació i millora dels
habitatges de la Gent Gran
Parlarem amb la Generalitat per incrementar el número de places residencials a
la ciutat, amb la ampliació o creació de nous centres o amb l’establiment de
convenis amb centres privats
Fomentarem projectes intergeracionals
Establirem convenis amb les residències de la Gent Gran de Castelldefels per
crear plans d’actuació preventiva de possibles maltractaments
Lluitarem contra la solitud no volguda de les persones grans, oferint un conjunt
de serveis i promovent la participació comunitària. Donarem suport a la xarxa
de voluntariat de la ciutat
Conjuntament amb el consell consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat,
treballarem per la creació d’una Llei per la defensa dels Drets de la Gent Gran
Estudiarem la creació de la figura del Síndic de la Gent Gran per la vetlla i la
defensa dels Drets
Impulsarem un programa d’atenció a les persones grans que per dificultats de
mobilitat no poden sortir de la seva llar, a través de les noves tecnologies que
permeten mantenir contacte visual i oral amb elles

B. FOMENT DEL LLEURE DE LA GENT GRAN






Crearem dos nous casals per la gent gran: un a l’edifici de la República i un altre
al nou centre cívic de Vista Alegre
Promourem la formació en noves tecnologies per reduir la bretxa digital,
especialment quan es donin dificultats físiques i/o cognitives, per poder treballar
amb els mitjans actuals de l’administració electrònica
Reestructurarem la Regidoria de Gent Gran per afavorir la participació activa
d’aquest col·lectiu.
Promourem polítiques per un envelliment actiu i en comunitat
Incrementarem la participació, activant l’associacionisme de la gent gran i l’us de
les xarxes socials informals
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Promourem un Castelldefels amable, amb l’objectiu d’adequar els espais per a les
persones grans a les seves necessitats, de manera que puguin tenir una vida
autònoma i independent
Treballarem per afavorir un envelliment digne i autònom per les persones grans a
la ciutat en general i als centres i residències en particular.
Organitzarem unes jornades de ciutat on hi estiguin representats i hi participin
tots els sectors socials i entitats ciutadanes per reflexionar, fer propostes i
projectes de caràcter social, comunitari, de cura... de les persones grans

3. AVANÇANT EN UN CASTELLDEFELS QUE GARANTEIXI ELS DRETS DE LES PERSONES
DIVERSES
Volem superar l’assistencialisme i el paternalisme, amb un model de polítiques que facin possible
l'autonomia i la vida independent de les persones amb discapacitats, de manera que puguin
desenvolupar de forma plena els seus projectes vitals i col·lectius, amb accés a la formació i a una
ocupació digna, la millor via per la inclusió a la societat. La Llei 13/2014 de 30 d’octubre
d’accessibilitat de Catalunya preveu que els municipis hauran d’elaborar, aprovar i executar un pla
municipal d’accessibilitat. Catalunya en Comú aposta per municipis 100% accessibles.
Amb aquest fi:










Assegurarem que qualsevol obra, equipament o servei compleixi els requisits de
la llei d’integració social (LISMI)
Destinarem un pressupost suficient per contractes amb Centres Especials de
Treball, tenint en compte els centres que promouen l’ocupació de treballadores i
treballadors amb discapacitat que tenen dificultats especials i amb la garantia que
cap col·lectiu en surti perjudicat
Promourem l’accés a l’ocupació de persones en situació de diversitat funcional a
través de plans d’ocupació i potenciant l’educació i la formació inclusiva
Avançarem cap a la vida independent, l’autonomia personal i la participació plena
d’aquestes persones en la vida de la ciutat
Vetllarem per l’adaptació del transport públic a les necessitats de les persones en
situació de diversitat funcional
Impulsarem l’accessibilitat a la comunicació en els continguts produïts per
l’ajuntament, com són webs, documents, reunions, lectura fàcil, i reservarem una
partida pressupostària per garantir l’accessibilitat a la comunicació d’actes públics
i esdeveniments de la ciutat
Promourem el lleure inclusiu i el temps lliure, tant pel que fa al gaudi com a la
participació, amb projectes que promoguin activitats inclusives en equipaments
socioculturals i projectes de mediació per promoure l’acompanyament i els
suports necessaris perquè persones amb diversitat funcional puguin participar en
la comunitat

4. CASTELLDEFELS, SALUT PER A TOTHOM
Defensem un concepte de la salut que supera el marc biomèdic d’absència de malaltia. Entenem
la salut com una forma de vida autònoma, solidària i joiosa i ho considerem un dret fonamental
per a totes les persones.
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La salut individual i col·lectiva depèn sobretot de determinants de tipus social, econòmic,
ambiental i laboral, i de com aquests elements condicionen la nostra vida i el nostre futur, la qual
cosa es pot traduir en un pitjor estat de salut entre els col·lectius socialment menys afavorits.
Només amb intervencions intersectorials sostingudes, equitatives i eficients que posin en pràctica
l’enfocament de la salut a totes les polítiques es pot aconseguir una millora substancial de la salut
de tothom i la reducció de les desigualtats socials en aquest camp. També és important fomentar
l’avaluació de l'impacte en salut de les diferents polítiques de les administracions.
Entenem la salut pública i l'atenció primària i comunitària com els pilars fonamentals pel
desenvolupament d’un sistema sanitari sostenible, enfocat a la promoció, la prevenció i l’atenció
integrada, longitudinal i continuada, centrada i propera a les persones.
La ciutadania és la titular del Sistema Nacional de Salut i, per tant, la seva participació s’ha de
basar en la co-decisió. La participació i l’empoderament de la ciutadania en les polítiques
públiques és un valor de qualitat democràtica.
Per poder desenvolupar les competències pròpies de l’administració local en salut pública -com
són la prevenció, la promoció i la protecció de la salut- i modificar el paradigma actual, basat en el
sistema sanitari, i passar a un de nou :





Impulsarem el Consell de Salut de la Ciutat, sota el lideratge de la Regidoria de
Salut, amb la implicació de tots els agents que hi participen: centres de salut,
farmàcies, centres sanitaris privats, salut pública,... i amb la participació dels
Serveis Socials. El Consell tindrà com a objectiu desenvolupar el projecte de
salut comunitària de la ciutat que, entre d’altres, prioritzarà l’afavoriment dels
hàbits de vida saludables, com l’activitat física i esport, l’alimentació
saludable... i cercarà estratègies per lluitar contra la obesitat, en especial la
infantil, reduir el consum de tabac, alcohol,...
Exigirem a la Generalitat de Catalunya un nou equipament sanitari a la ciutat
ubicat a la Muntanyeta, amb serveis de Salut Mental, Rehabilitació i Centre de
Salut.
Reclamarem a la Generalitat de Catalunya altres serveis que són essencials i ens
manquen, com la dotació d’un equipament de diagnòstic -mamografia, TAC...- la
reducció de les llistes d’espera, tant per accedir a l’especialista com a les proves
diagnòstiques; i d’altres necessitats de la ciutadania que avui dia no estan
cobertes i es necessari afrontar-les

A. CURA DE LA SALUT DES DE TOTES LES POLÍTIQUES MUNICIPALS
Impuls de la salut a totes les polítiques municipals. Farem de la salut una política transversal. Cal
que totes les regidories incorporin la perspectiva salut a les seves polítiques i avaluïn l’impacte en
salut de les seves accions, a més d’incorporar decisions destinades a actuar sobre els desequilibris
socioeconòmics que se situen a la base dels problemes de salut de les persones i la comunitat. Per
fer efectiu aquest compromís:
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Identificarem els objectius de millora i les mesures/accions per a aconseguir-los
implicant els serveis necessaris més enllà de la regidoria de salut: salubritat de
l’aigua, control de plagues, inspecció d’aliments i begudes, habitatge...
Impulsarem polítiques destinades a actuar sobre els desequilibris socioeconòmics
que se situen a la base dels problemes de salut de les persones i la comunitat
Treballarem contra uns models de cos sexistes i poc saludables, iniciant
campanyes de sensibilització des de l’ajuntament en espais de consum, lleure i
salut

En els darrers anys hem vist com han proliferat les cases d’apostes i la gran presència que aquests
negocis tenen en els mitjans de comunicació, tant a través del patrocini de programes esportius
com de campanyes publicitàries. La presència en la vida pública d’aquests tipus de negocis està
derivant en un problema de salut pública, en la mateixa mesura que són causa de ludopaties.


Proposem fer front a aquest problema establint una ordenança que reguli i limiti
aquest tipus d’activitat de les cases d’apostes i dels jocs en línia.

B. PROMOCIÓ DE PROGRAMES D’EDUCACIÓ EN SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DES LA
PERSPECTIVA DE CONEIXEMENT DEL PROPI COS I PER UNA SEXUALITAT LLIURE,
RESPONSABLE, PLAENT I SENSE VIOLÈNCIA.
No n’hi ha prou amb parlar d'igualtat i presència de les dones en l'àmbit de la salut. Les
diferències biològiques, psicològiques, socials i culturals entre homes, dones i LGTBI fan necessari
incorporar la perspectiva de gènere i la diversitat, tant en els programes preventius com en els
assistencials i de tractament que porten a terme els serveis públics de salut.
Per això:





Fomentarem la creació de punts d’atenció a la salut sexual per a les persones
joves
Impulsarem programes que defensin els drets sexuals i reproductius i l’accés a
mètodes anticonceptius
Defensarem el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs i l’avortament lliure i
gratuït i promourem l’accés a l’assessorament professional davant d’embarassos
no desitjats
Impulsarem serveis que comptin amb persones formades en atenció a les dones
migrades
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EIX II. PER UN CASTELLDEFELS HABITABLE I PROACTIU EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI
CLIMÀTIC.
1. EL NOSTRE MODEL DE CIUTAT
Volem un Castelldefels que segueixi un model de ciutat mediterrània que sigui sostenible i que
incorpori les diferents funcionalitats, amb un urbanisme que tingui com a prioritat la cohesió
social, que faciliti una ciutat viva i que respecti la diversitat de les persones i els trets d’identitat
de Castelldefels.
Volem una ciutat endreçada i farem especial atenció a les polítiques que millorin els serveis
municipals. Volem que la mobilitat respongui als criteris de seguretat, sostenibilitat i accessibilitat.
Volem una ciutat amb un transport públic de qualitat i que impulsi accions que fomentin l’ús dels
mitjans de transport sostenibles.
Per avançar cap a polítiques que potenciïn aquest model de transport més sostenible
ambientalment, un model que implica tothom, ciutadania i govern:











Impulsarem la consolidació de la infraestructura verda del municipi, eixos verds,
entesa com a xarxa d’espais naturals i zones verdes, per garantir la connectivitat
ecològica i paisatgística, i per oferir espais alternatius de lleure en el medi
natural
Incorporarem des de l’inici els criteris de gènere i d’accessibilitat universal
de totes les transformacions urbanes.
Diversificarem els usos dels espais públics per adequar-los als diferents col·lectius
que en fan ús.
Crearem sistemes d’espais públics de proximitat
Ens posicionarem en defensa del model comercial de proximitat i contra la
mercantilització turística
Promourem espais municipals que puguin esdevenir zones comunes per a
persones grans, dissenyant àrees adaptades a les seves necessitats, interessos i
realitats comunes com parcs, biblioteques, sales d’oci, carrers i places... I on es
puguin trobar amb gent d’altres edats: famílies, joves...
Estudiarem les possibilitats que ens donen els llindars del terme municipal de
Castelldefels tant per la banda de la Riera de Canyars, com per la banda de les
botigues de Sitges
Desenvoluparem el Pla d’Equipaments, redefinint-ne un ús més eficient i
racional i fent que hi hagi espais cívics a tots els barris de la ciutat

A. PLA CLIMA CASTELLDEFELS
És evident que el “Compromís pel Clima” (Paris 2015), el “Compromís per la Igualtat dels drets
dels Ciutadans”(Quito 2016), el Congrés internacional d’Arquitectes de Barcelona (Barcelona
2016), el “Pacte Nacional de Renovació Urbana” (Catalunya 2017), el “Pla Clima” i el “Pla Clima i
Energia 2030” (Barcelona 2018) són proves tangibles que hem entrat a l’“Era de les Persones”, on
l’ésser humà és el centre de tot i, per tant, els interessos i el benestar de les persones son
prioritaris, i és en aquest sentit que hem d’encaminar els nostres esforços.
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En línies generals proposem les següents iniciatives en la creació del Pla Clima Local de
Castelldefels fonamentat en:





Creació d’una proposta pròpia local, d’adaptació al canvi climàtic
El benestar de les persones, especialment les més vulnerables, i de confort dels
habitatges
La transformació de l’espai públic en un entorn saludable, ecològic i sostenible
L’adhesió a la transició energètica, climàtica i solidaria

El Pla Clima s’estructura en cinc línies d’acció transversals o eixos estratègics, que impregnen tot
l’àmbit d’aquest programa, per assolir els objectius del Pla i definir les seves propostes.
1) El benestar de la ciutadania. LES PERSONES PRIMER
 Fomentar el co-habitatge social compartit i tutelat: co-habitatge Castelldefels
 Garantir els drets energètics a tothom: el dret a l’energia
 Potenciar l’eficiència energètica de les llars
 Millorar les condicions de confort tèrmic als habitatges
2) La millora de l’eficiència dels edificis. COMENÇAR PER CASA
 Fomentar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques
 Reforçar la millora energètica dels edificis, reduir la demanda d’energia,
optimitzar-ne el consum i impulsar l’autoconsum
 Enllaçar les Associacions Veïnals i l’autonomia energètica
 Promoure la gestió energètica comunitària i l’autoconsum compartit a les
comunitats veïnals i assessorar les comunitats, a través de les agrupacions
d’usuaris per potenciar l’ús d’energies renovables
 Impulsar les cobertes, els murs i les mitgeres que proporcionen utilitat social i
ambiental de valor afegit
3) La transformació de l’espai públic en un entorn saludable, eficient i inclusiu.
TRANSFORMAR L’ESPAI COMÚ
 Incorporar la variable climàtica en la planificació urbana
 Crear els Refugis Climàtics, mapar zones vulnerables i àrees climàtiques i
dissenyar les àrees climàtiques a l’espai urbà
 Aconseguir molt més verd i preservar les especies vulnerables.
 Fomentar el verd i la biodiversitat
 Tancar el cicle de l’aigua, optimitzant l’ús d’aigües freàtiques, pluvials i
regenerades i afavorir la infiltració d’aigua en el subsòl
 Impulsar el desenvolupament d’instal·lacions de generació solar mitjançant
elements nous i la transformació d’elements urbans existents
 Optimitzar la trama urbana per afavorir un model de ciutat que derivi en més
espais per a vianants i menys per a vehicles privats a motor
 Aprofitar i mantenir els serveis ambientals que aporta el litoral i el mar per
combatre el canvi climàtic, i garantir la integritat funcional del litoral
4) El desacoblament entre el creixement econòmic i la qualitat de vida de les persones, a
través d’una visió circular que aprofiti els recursos al màxim i eviti generar residus i
emissions. ECONOMIA CLIMÀTICA
 Elaborar una estratègia d’economia verda i circular
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Potenciar la cultura de la reutilització
Promoure el consum conscient, impulsant formes de vida més saludables i
sostenibles facilitant l’accés a serveis socialment justos
Desplegar i implementar un pla d’estratègia Residu Zero, per reduir la generació
de residus, millorar la recollida selectiva i la revalorització com a recursos de
productes de segona ma, reparació, retorn i reutilització
Fomentar el compostatge i l’energia neta
Posar en valor els productes de proximitat, ecològics i saludables per millorar la
qualitat de vida i preservar el medi ambient

5) La complicitat d’una ciutadania informada, crítica, activa i organitzada. CONSTRUCCIÓ
COL·LECTIVA
 Enfortir la cultura del clima i impulsar la capacitació ciutadana en la reducció
d’emissions i en la adaptació al canvi climàtic.
 Introduir la Cultura del Clima a les escoles.
 Reduir el deute ecològic i conscienciar la ciutadania dels efectes del canvi climàtic.
 Incorporar canvis a escala organitzativa i de metodologies de treball, que des
d’una visió global i sistemàtica de la ciutat permetin integrar criteris de
sostenibilitat i resiliència en els processos de planificació, transformació i gestió
de la ciutat.
Finalment, i conjuntament amb aquest Pla Clima de Castelldefels, és fonamental treballar la
TRANSICIÓ ENERGÈTICA i, en aquest sentit, el principal objectiu és involucrar la ciutadania en el
canvi de model energètic. El canvi climàtic és un dels reptes als quals la humanitat ha de fer front
per evitar un desastre mediambiental de proporcions alarmants. La generació d’energia amb
combustibles fòssils és un dels grans responsables de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Una
de les mesures per fer front a aquest greu problema és la substitució dels combustibles fòssils per
les fonts d’energia renovable. El PP, com a partit que nega el canvi climàtic, l’any 2015 va aprovar
el impost al sol, que suposava impedir la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cases per
produir energia i fomentar l’autoconsum. Ara el nou govern, fruit del pacte amb PODEMOS, ha
suprimit aquest impost, decisió que, sens dubte, serà un impuls a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques. Per tot això ens proposem:





Crear un programa de subvenció per la instal·lació de sistemes d’autoconsum
energètic, com plaques solars
Continuar instal·lant sistemes d’energia renovable als equipaments municipals,
millorant l’aïllament i introduint noves fonts d’energia: geotèrmica, plaques
solars i aerotèrmica
Fer servir l’operador energètic metropolità que generi energies renovables
Desenvolupar mesures per reduir el consum energètic en l’enllumenat dels
carrers, en els equipaments municipals i, sobretot, a les escoles

B. PATRIMONI NATURAL
Cal reconèixer el patrimoni natural com un component essencial de la identitat de la nostra ciutat,
de la salut del territori i de la societat, i com una font de serveis ecosistèmics
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Per això:










Continuarem defensant l’Olla del Rei com a gran actiu mediambiental de la
ciutat. Vetllarem pel canvi en el planejament urbanístic per aconseguir que es
declari com a zona verda
Treballarem per la millora de la qualitat de l’aigua de l’Olla del Rei, amb les
inversions necessàries per la correcta canalització de les aigües residuals cap a la
depuradora (AMB) i amb la construcció d’una estació de bombeig, necessària
per expulsar l’excés d’aigua de pluja cap al mar (ACA)
Recuperarem la concessió de les empreses d’aigua, amb la remunicipalització,
conjuntament i coordinadament amb la resta de municipis metropolitans
Ampliarem el patrimoni verd de la ciutat amb la planificació de zones verdes de
qualitat a tots els barris i incrementant el nombre d’arbres
Convertirem la zona de Can Aymerich en espai de gaudi del medi ambient i de
lleure amb un gran parc infantil entre l’escola bressol i el nou institut
Preservarem de manera efectiva els espais protegits
Promourem una gestió forestal que augmenti la resistència i resiliència de les
masses forestals als impactes del canvi climàtic
Fomentarem les pastures de sotabosc -branques, fulles, bardisses- com a mitjà
més de gestió forestal i d’avenç cap a un model ramader més sostenible

C. MODEL DE PLATJA
Som conscients de la vulnerabilitat del litoral; hi intervenen molts factors, alguns per les nostres
actuacions i d'altres pels efectes del canvi climàtic. El nostre litoral i les nostres platges són
patrimoni, formen part del nostre sistema territorial i aporten valors ecosistèmics i de gaudi que
hem de cuidar i protegir. Darrerament l'increment dels usos socials i econòmics del litoral i de les
platges s'ha modificat substancialment. Alhora hem de fer front a noves amenaces que planen
sobre el medi ambient, el paisatge i la qualitat de vida als municipis litorals.
Som conscients que els obstacles més importants a l'hora de gestionar la zona del litoral són
l'atomització de les competències, així com els problemes derivats dels diferents règims de
propietat del territori, públics i privats.
Per aquests valors de paisatge, memòria, vida i gaudi:









Estudiarem la recuperació i preservació de la pineda a la platja
Formularem un Pla integral per una costa ambientalment sostenible i resilient al
canvi climàtic, formulat amb criteris científics i participació ciutadana, que
permeti concretar actuacions i programar projectes i inversions a curt, mitjà i llarg
termini
Exigirem a les institucions competents la recuperació de platges i litorals,
efectuant la seva descontaminació i aplicant mètodes que no alterin el fons marí
ni destrueixin la fauna i la flora litoral
Garantirem més accessos a qualsevol persona amb discapacitats
Protegirem els hàbitats dunars, els de fauna i les vegetacions
Farem una Escola del Mar per potenciar les activitats aquàtiques
Potenciarem l’equipament de l’Espai del Mar
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Garantirem la convivència dels veïns i veïnes de la platja i el desenvolupament
econòmic de la zona

D. CAP AL RESIDU ZERO I CAP A UNA ECONOMIA CIRCULAR
Durant el darrer mandat polític hem assolit els nivells de reciclatge per sobre de la mitjana de les
ciutats que ens envolten,amb la introducció del nou sistema de recollida i també gràcies a la
col·laboració de la majoria de ciutadans. Però hem de seguir avançant cap a una economia
circular, baixa en carboni i basada en la sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat
ampliada del productor. El residu zero ha esdevingut una prioritat en les polítiques de residus
arreu. El quadrienni 2019-2023 és estratègic pel canvi definitiu de la tendència, i cal establir
polítiques proactives. Per això:









Implementarem un model que permeti assolir els percentatges de recollida
selectiva i reciclatge imposats per la Unió Europea (50% el 2020 i 60% el 2030)
Prioritzarem la recollida de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM),
amb un tractament diferenciat per als grans generadors, com els sectors de la
restauració, el comerç alimentari, les escoles, les residències, etc.
Implantarem sistemes que promoguin la individualització i descartin l’anonimat i
estudiarem altres vies d’individualització, com ara contenidors tancats amb
sistema d’obertura per targeta o xip
Establirem una estructura que sigui capaç de visualitzar amb transparència el cost
de la recollida i el tractament, i que estimuli la recollida selectiva a través de
bonificacions en la taxa en funció del comportament individual -pagament per
generació- i dels resultats globals del municipi
Promourem polítiques per la prevenció de residus, amb capacitat de ser
implementades a nivell local: lluita contra el malbaratament alimentari, extensió
dels compostadors domèstics on sigui possible, campanyes educatives per
fomentar la compra de productes a granel o sense packaging addicional, etc.
Potenciarem les polítiques educatives i de sensibilització en matèria de residus i
apostarem per la figura dels i les agents mediambientals a peu de carrer

E. PER UNA MOBILITAT PÚBLICA, SEGURA, SOSTENIBLE I GENERADORA D’EQUITAT
L’aposta per una mobilitat pública, segura i sostenible és essencial per la millora de la qualitat de
l’aire i també és un pas endavant en la línia de l’equitat i la cohesió social. La mobilitat és un
problema a resoldre, però és també un dret que cal que estigui suficientment protegit i estimulat
des de les polítiques públiques. Per això:





Proposem la pacificació i transformació en via urbana de l’autovia de
Castelldefels, la C-31, en el nostre terme municipal
Remodelarem l'Avinguda de la Constitució (Carretera C-245) potenciant la
mobilitat sostenible amb autobús exprés i una xarxa pedalable fins a Cornellà,
on s’enllaçarà amb la xarxa de metro, rodalies i trambaix
Rectificarem el projecte d’urbanització del carrer Pitort i del carrer Barcelona,
per poder preservar l’entorn natural de l’Olla del Rei, amb una actuació que
faciliti la mobilitat sostenible
Dissenyarem un pla d'aparcaments a la ciutat, estudiant la situació i les
necessitats de cada barri així com possibles actuacions de millora.
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Farem una rotonda a la carretera de la Sentiu per facilitar la mobilitat de la zona
propera als centres educatius i de la nau de l’empresa pública SAC
Potenciarem el Pla de foment de l'ús de la bicicleta:
 Incrementarem els estacionaments per a bicicletes convencionals a la
via pública i a tots els equipaments
 Implementarem el distintiu d’edificis i establiments comercials “Amics
de la bicicleta” en aquells espais on permetin aparcar la bicicleta a
dins de forma segura
 Interconnectarem la xarxa de carrils bici existents
 Incrementarem el nombre d’estacions de BiciBox
 Millorarem la senyalització i repintarem tota la xarxa actual
 Construirem un carril bici a l’Avinguda Constitució
 Incorporarem serveis de suport al ciclista a les oficines de turisme
 Crearem un gran aparcament segur per bicicletes a l‘estació
Implementarem sensors de la Zona Blava i cartells indicadors d’on es troben,
per evitar que els vehicles donin voltes innecessàriament, per millorar la
contaminació i fomentar el comerç de proximitat
Crearem més espais de Park&Ride -Aparcaments d’intercanvi- per fomentar l’ús
del transport públic
Construirem un NOU pàrquing públic soterrat de 540 places al centre de la
ciutat
Millorarem la xarxa d’autobús per connectar millor la ciutat
Ampliarem els punts de càrrega de vehicles elèctrics i posarem més fotolineres
-aparcaments elèctrics amb plaques solars- als barris.
Proposarem la transformació del baixador en estació, de manera que tingui la
mateixa freqüència de pas de trens que l’estació de Castelldefels
Ampliarem el carril bici del passeig marítim, incorporant la fase II
Garantirem plans i gestió d’una mobilitat pública i sostenible, pel transport públic
i el desplaçaments a peu i en bicicleta, reduint substancialment l’espai dels cotxes
Avançarem en l’electrificació de les flotes de vehicles municipals, l’establiment de
bonificacions pels vehicles amb etiquetes “0” o “ECO”, en diferents conceptes
com l’impost de vehicles, el foment de cotxes compartits i la previsió de reserva
d’espais per facilitar el Park & Ride

2. DRET A L’HABITATGE. APOSTA PEL LLOGUER ASSEQUIBLE PER A TOTHOM
Perquè tothom pugui gaudir d’una vida digna cal garantir, entre d’altres elements, habitatges.
Hem treballat intensament durant aquest mandat per implementar una política d’habitatge que
atengui la situació actual d’emergència i que actuï sobre les causes concretes que impedeixen
accedir a una llar. L’objectiu principal és facilitar-ne l’accés a diferents capes de la societat,
mitjançant propostes innovadores i tenint en compte els nous reptes com l’envelliment de la
població. Per generalitzar aquest dret cal canviar la percepció que sovint es té de l’habitatge com
un bé d’inversió i assumir que és un bé de primera necessitat.
L’estratègia del govern Rajoy per sortir de la crisis va passar per:
 Impulsar una reforma laboral que abaratia l’acomiadament i permetia una
reducció salarial
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 Facilitar l’entrada dels fons especulatius al mercat de l’habitatge per donar sortida
als estocs immobiliaris de la banca a través de la reducció en un 95% del impost
de transmissions, el 0% de l’impost de societats i la modificació de la Llei
d’arrendaments urbans a favor d’aquestes entitats
 Deixar les propietats en mans dels fons Blackstone, Cerberus, Apollo, High Capital,
que avui són els principals propietaris d’habitatge a Espanya.
El resultat d’aquestes mesures ha estat que des de 2017 ha esclatat una bombolla immobiliària
que ha posat els preus, tant de lloguer com de compra de pisos, a molt alt nivell, que esta creant
una greu situació d’emergència habitacional.
Tenim clar que per resoldre aquest problema cal exigir a les administracions que tenen la
responsabilitat de les polítiques d’habitage que prenguin les mesures necessàries:






Impulsar polítiques urbanístiques que proveeixin sol per fer habitatge social
Incrementar el parc d’habitatges de lloguer social
Incrementar la política d’ajuts socials al lloguer. No és cert que els ajuts ajuden a
incrementar preus
Fer polítiques de contenció de preus de lloguer
Incrementar les polítiques de lluita contra l’exclusió social

Lluitar contra el “sense-llarisme” és lluitar per l’accés a l’habitatge. En conseqüència, impulsarem
accions per situar aquesta problemàtica a l’agenda social en l’àmbit nacional i buscarem solucions
per facilitar l’accés estable a qui ha estat vinculat als serveis residencials i d’allotjament temporal













Durant el mandat 2019-2023:
Construirem 200 d’habitatges amb lloguer assequible
Construirem vuit habitatges dotacionals per a gent gran de la quarta edat a la
parcel·la del carrer Giralda amb Cortes de Cádiz
Incrementarem la partida d’ajuts socials al lloguer
Doblant l’aportació econòmica del pressupost municipal, continuarem aplicant
el dret de tempteig i retracte públic en favor de l’Ajuntament en qualsevol
transmissió patrimonial que permeti incrementar el parc d’habitatges social, per
facilitar la conservació i rehabilitació d'edificis i per evitar l'expulsió d'ocupants i
altres processos especulatius
Buscarem i aplicarem tots els mecanismes existents per mobilitzar habitatges
desocupats en mans dels grans tenedors
Continuarem treballant amb fundacions del tercer sector per la rehabilitació
d'habitatges a canvi que passin a formar part del parc públic de lloguer social o
al parc de lloguer a preu assequible
Elaborarem i publicarem l’índex de Referència de Preus de Lloguer a
Castelldefels, aplicant estímuls fiscals a les persones propietàries que
mantinguin el preu del seu habitatge dins dels barems marcats per aquest índex
Continuarem negociant amb la SAREB per comprar els seus actius a
Castelldefels al millor preu possible
Continuarem treballant per eradicar la pobresa energètica amb el potencial del
servei d'oficina energètica
Impulsarem programes de rehabilitació d’edificis amb ajuts econòmics
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Dotarem el nostre municipi de recursos per lluitar contra l’exclusió residencial i
social
Potenciarem, amb una estructura estable, l'oficina municipal de mediació per
aturar desnonaments prestant atenció, acompanyament i ajut a les persones que
no poden fer front al pagament dels seus habitatges
Reivindicarem al Congrés de Diputats la reforma de la LAU per frenar la pujada de
preus dels lloguers i per capacitar els Ajuntaments per regular-los
Treballarem per aconseguir l’accés de les persones sense llar als programes
d’habitatge públic
Impulsarem, dins del Pla Local d’Habitatge, la inclusió de les necessitats
d’habitatge social i assequible, especialment en el cas de persones i famílies que
hagin patit desnonaments o visquin en infrahabitatge, la gent jove amb dificultats
d’emancipació i la gent gran amb manca d’autonomia
Ampliarem del parc de lloguer social a partir dels habitatges públics existents i
amb programes de mobilització del parc d’habitatges buits privat, mitjançant un
programa d’estímuls i sancions
Dedicarem més sòl per fer habitatge públic: reserves en el sòl urbà consolidat
per habitatge protegit en tots els processos de reforma i regeneració urbana, i
substitució d’edificis, no només en els nous desenvolupaments. En aquest
sentit, fixarem la norma d’un percentatge destinat a habitatge assequible que
serà el mínim del 30% en grans rehabilitacions
Exigirem al govern de l’Estat les mesures relatives a la limitació dels preus dels
lloguers i la dotació d’autonomia i capacitat als ajuntaments per vincular la pujada
del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la població i les característiques
de l’habitatge i del barri i poder intervenir els preus del mercat de lloguer, com a
ciutat especialment tensionada
Exigirem al Govern de l’Estat que derogui les modificacions de la llei
d’arrendaments urbans del PP per revertir la situació de vulnerabilitat a la qual
actualment estan exposades les persones arrendatàries, especialment pel que fa
a la temporalitat mínima dels contractes
Continuarem sense cobrar les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana en casos de transmissió de l’habitatge habitual
fets per raó de dació en pagament, de deute hipotecari o de subhasta per
execució hipotecària
Aplicarem un recàrrec de la quota líquida de l’impost de béns immobles d’ús
residencial als immobles desocupats
Impulsarem la “masoveria urbana”: cessió de l’ús d’habitatges buits per part de
propietaris a inquilins a canvi que garanteixin el seu manteniment i millora


3. MILLORA DE LA CIUTAT
A. QUALITAT DE L’ESPAI PÚBLIC
Durant el franquisme, Castelldefels va experimentar un fort creixement urbanístic que li va
permetre passar dels 2.039 habitants de 1950 als 23.775 de 1979. El model de desenvolupament
llavors era la construcció d’habitatges sense xarxa de clavegueram, ni voreres i asfaltat de carrers,
sense sistema d’il·luminació, sense zones verdes, etc..., de tal manera que va ser obra dels
ajuntaments democràtics, sorgits després del franquisme, fer
totes aquestes obres
d’urbanització. L’única que quedava pendent de fer és la del barri de Bellamar:
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Urbanitzarem la xarxa de clavegueram del barri de Bellamar

El territori ajuda la cohesió social, a fer desaparèixer les desigualtats i a fomentar les
relacions interpersonals. En aquest sentit:









Pensarem i dissenyarem espais públics amb perspectiva de gènere, evitant
entorns i elements que provoquin inseguretat a les dones, eradicant la percepció
d’inseguretat, garantint la visibilitat, la correcta il·luminació i l’alternativa de
recorreguts
Aconseguirem espais integradors, cívics i de convivència, fomentant usos i
activitats intergeneracionals que fomentin la presència de gent diversa i que
facilitin la mobilitat i el desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana
Continuarem millorant la il·luminació sostenible i energèticament més eficient de
l’espai públic: carrers, places i parcs
Incrementarem, encara més, la neteja de la via pública i mantindrem els parcs de
manera més digna per tal de potenciar-ne l’ ús en favor de la ciutadania.
Crearem el servei de whatsapp per problemes a la via pública
Remodelarem l’Avinguda dels Banys com a element emblemàtic de la platja i
l’Avinguda Santa Maria com a passeig central de la ciutat
Posarem en valor el centre de la ciutat amb la consolidació de l’eix històric, i la
posta en marxa del Museu de la Pirateria al Castell

B. CONVIVÈNCIA RESPONSABLE AMB ELS ANIMALS
Els animals són també habitants de la nostra ciutat i tenen també drets i com a éssers dependents
que són. Ens correspon a tots i totes garantir-ne el benestar i fomentar una bona convivència amb
tota la ciutadania. En aquest sentit, la convivència, la defensa i la protecció dels animals és un
element important a la nostra proposta política.









Impulsarem que la nova ordenança municipal garanteixi la tinença responsable i
el benestar animal, tot fomentant la convivència entre animals i ciutadania
Implementarem mesures per la protecció de la biodiversitat animal
Treballarem amb les administracions competents per destinar pels gossos una
zona protegida de la platja
Vetllarem pel compliment de les lleis de protecció de benestar animal i la
formació dels treballadors i treballadores públics en aquest aspecte
Controlarem, estabilitzarem i treballarem pel benestar de les colònies de felins en
els entorns urbans, dotant dels recursos necessaris els projectes de correcta
gestió, atenent el benestar animal i reclamant la coresponsabilitat de les
administracions supralocals en el correcte finançament de les accions
Prioritzarem el control de la població de coloms amb mitjans i eines ètiques i
respectuoses amb la vida animal
Donarem suport a les entitats corresponents pel control de colònies de gats amb
mitjans i eines ètiques i respectuoses amb la vida animal
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C. UN MODEL DE SEGURETAT DE PROXIMITAT I COMUNITARI








Incrementarem la seguretat municipal amb nous agents, exigint també a la
Generalitat el desplegament del Mossos que corresponen a la nostra ciutat
Potenciarem la mediació des de la Policia Local amb nous agents cívics per
fomentar el civisme en el lleure i en la neteja de la ciutat
Definirem un model comunitari de seguretat de la Policia Local i arrelat als barris
Elaborarem Plans Locals de Seguretat, que contemplin mecanismes de
participació de la ciutadania i de les entitats locals.
Incorporarem la proposta de celebrar una Convocatòria Unificada d’accés de les
policies locals cada any
Dotarem la Policia Local amb una persona de referència i especialitzada en
violències masclistes, inclosa la violència sexual i en LGBTIfòbia
Confeccionarem, des de la Policia Local, un mapa anual de denúncies i atacs de
caràcter masclista i de LGBTIfòbia per poder articular polítiques públiques
específiques de prevenció, atenció i seguiment en aquelles zones on es produeixi
més violència
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EIX III. CASTELLDEFELS, CIUTAT EDUCADORA I AMB IDENTITAT HISTÒRICA
1. CIUTAT EDUCADORA
Castelldefels és membre de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, des de que aquesta
Associació es va constituir l’any 1994.
La Ciutat Educadora és aquella que segons com està organitzada, educa o deseduca.
Actuar com a Ciutat Educadora vol dir que totes les àrees municipals treballin de manera global i
estretament coordinada. Cada projecte o actuació municipal s’ha de mirar com encaixa sota el
paraigua de la Ciutat Educadora.
Volem un Castelldefels on tota la ciutadania sigui conscient del seu potencial educador, i treballi
conjuntament per portar fins al límit les potencialitats de cada veïna o veí. La ciutat educadora va
més enllà de l’escola, que ha d’estar oberta al seu entorn, per irradiar educació. Les escoles de la
ciutat educadora fomenten l’educació comunitària. Totes les persones, grans i petites, aprenen a
partir de l’acció s’eduquen al llarg de la vida. La ciutat educadora reconeix l’educació infantil com
a plenament educativa, i també la primària, la secundària i la universitària, i fa de la formació
professional i de la formació de les persones adultes espais de desenvolupament.
La ciutat educadora procura que cada ciutadana i cada ciutadà trobi oportunitats per
l’aprenentatge i pel creixement, i promou un projecte educatiu gestionat democràticament.
S’organitza en comissions i grups que proposen, realitzen i revisen la feina feta. La ciutat
educadora només és possible des del municipalisme educatiu. ajuntaments compromesos amb
l’educació com a eina d’emancipació i com a oportunitat per acabar de soca-rel amb les
desigualtats socials.




Farem de l’educació una prioritat de les nostres polítiques municipals, perquè
sabem que l’educació és la porta d’entrada a molts altres drets, i que enfront
d’una onada neoliberal i conservadora, hem de defensar-la com un bé públic i
comú, al servei de la llibertat i la justícia social.
Conrearem la cultura real per transformar la realitat. La cultura i l’educació han de
ser al centre de les polítiques públiques, sabent que l’educació és emancipació i
les arts i la cultura són els nostres espais de llibertat. L’educació garanteix l’accés
al coneixement universal i la igualtat de la ciutadania; el seu èxit, però, resideix en
l’aposta cultural. Apropar la cultura a la ciutadania comença amb el foment des
de l'escola en la doble perspectiva de coneixement i d'aprenentatge; i també de
l'educació en el gust, la crítica i la reflexió, i la interpretació de llenguatges.

Per tot això fem una sèrie de propostes transversals perquè la ciutat sigui realment educadora.
1. CIUTAT FEMINISTA I SOSTENIBLE
Per nosaltres posar l’educació al servei d’un projecte de ciutat feminista, ecologista i
intercultural és una prioritat. Defugirem la mirada falsament neutra de l’educació, i
basarem els projectes educatius en els valors subjacents als drets humans i la democràcia,
posant el reconeixement de la diversitat i la sostenibilitat al cor de la vida educativa de les
ciutats. Per això:
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Transformarem els equipaments educatius en edificis amb eficiència energètica i
consumidors d’energia neta
Fomentarem una educació laica, plurilingüe i respectuosa amb la diversitat
cultural
Continuarem amb la millora de la neteja i el reciclatge i conscienciarem els amos
de gossos perquè no embrutin el carrer
Organitzarem visites guiades als espais verds i als parcs, explicant-ne les
principals característiques perquè la ciutadania els respecti
Eliminarem els aparcaments en zones verdes o al costat d’aquestes zones, oferintne en altres llocs

B. PARTICIPACIÓ CIUTADANA







Promourem la participació ciutadana a través de la comunicació fluïda i amb
canals de participació ben organitzats: consells per àrees oberts a tothom,
reunions amb veïns per temes que els interessen i afecten, i informant abans de
la reunió d’allò que s’hi tractarà
Escoltarem les entitats i associacions perquè són un dels punts clau de la
participació, atès que aporten valors i tenen molt a dir cadascuna en el seu camp:
cultural, esportiu, popular, d’inclusió social...
Demanarem opinió a les escoles i instituts i els mestres i professors, sobre tot allò
que puguin aportar en referència a l’educació de la ciutadania, i per atendre el
que necessita cada centre
Consultarem els infants i joves als Consell respectius
Impulsarem un programa de ciutat que faci de la cultura un projecte educatiu,
amb les persones al centre de les pràctiques educatives, com a protagonistes
actius de l’aprenentatge i creadors de cultura i que faci de l’educació un projecte
cultural, atès que les propostes culturals són una experiència educativa per a
totes les edats, dins i fora del centre educatiu, amb la participació i implicació en
la seva elaboració de tots els agents, entitats, comunitat educativa i ciutadania

C. INCLUSIÓ DE TOTES LES PERSONES, SIGUIN D’ON SIGUIN I VINGUIN D’ON VINGUIN






Demanarem a les entitats i associacions que ajudin a fer aquesta inclusió, tenint
present que algunes la tenen com a objectiu
Continuarem atenent totes les persones en situació vulnerable: problemes
econòmics, socials, d’habitatge, de convivència, dones maltractades i els seus fills
i reeducació dels maltractadors
Continuarem tenint una cura especial amb les persones amb habilitats diferents
de les anomenades ‘normals’
Tindrem cura de la gent gran que està sola, i s’estudiarà la possibilitat que joves,
sobretot estudiants de l’UPC, hi puguin tenir una habitació
Aprofitarem la riquesa que representa la diversitat de cultures, perquè les
persones que les han portat, les facin conèixer
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D. URBANISME EDUCADOR






Quan es facin obres en un carrer o barri, demanarem la participació dels veïns per
presentar-los el projecte, escoltar el que ells n’opinen i consultar la ciutadania en
general quan són obres que afecten tothom, informarem dels punts forts i els
febles de cada actuació, recollirem les opinions que s’exposin, per veure si són o
no viables, i finalment, abans d’iniciar les obres, informarem del que s’ha admès i
el que no i per què
Continuarem treballant per la creació del programa “Patis Oberts” als centres
escolars, per fer-ne ús fora dels horaris lectius, optimitzant-los, amb un programa
i calendari coordinat amb famílies, AMPA, equips directius, i per activitats
culturals, esports o reunions d’entitats
Implantarem camins escolars a totes les Escoles per fomentar la autonomia dels
Infants i millorar la mobilitat sostenible

E. APOSTA PER LA CIUTAT DEL CONIXEMENT






Establirem a Can Baixeres un Centre de Divulgació Científica amb un clar vessant
educatiu
Dissenyarem un pla per tenir més relació amb la UPC a Castelldefels, que ja acull
l’Aula Sènior
Estudiarem la manera que els universitaris vinguin a la ciutat, per exemple, a
ensenyar els drons que fan i a explicar què significa estudiar a la UPC, per
connectar-los amb els joves de la ciutat
Dissenyarem un projecte urbanístic que connecti la universitat amb el centre
Augmentarem les visites guiades a les diferents dependències de la Universitat i
hi organitzarem cicles de conferències interessants per totes les edats

F. CASTELLDEFELS CÍVICA


Com s’ha fet amb la neteja, es treballarà perquè les persones siguin conscients
que la seva manera d’anar pel carrer, a peu, amb bicicleta, amb cotxe, amb
patinet, amb gos, contribueixi a l’educació pròpia i a la dels altres

G. EL LLEURE EDUCATIU




Farem un parc de jocs infantils a Can Aymerich, al costat de l’institut Valèria
Haliné
Traslladarem el pàrquing de camions a la Zona de Can Aymerich per recuperar la
zona on ara aparquen com a espai de gaudi del medi ambient
Donarem suport a les entitats de lleure i a la formació dels monitors
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2. EDUCACIÓ PER A TOTHOM
A. EDUCACIÓ 0-3 ANYS
Apostarem per l'educació de tots els infants de 0-3 anys amb escoles bressol públiques i espais
familiars, amb un model municipal proper a les famílies, més equitatiu i de major qualitat. Per fer
efectiu aquest compromís:









Generalitzarem la tarifació social en els preus públics de les Escoles Bressol
Promourem sistemes de treball de caire innovador per fomentar la creativitat de
les educadores, així com millorarem l’atenció primerenca als infants
Exigirem al Departament d’Ensenyament el retorn dels deutes del finançament de
les escoles bressol municipal
Ampliarem els Serveis Familiars a les Cases dels Infants per donar resposta a totes
les necessitats en la etapa 0-3 2A
Negociarem amb el CDIAP Delta, el Departament d’Ensenyament i amb Benestar
Social, poder tenir el servei d’Escola Bressol els 5 dies de la setmana de manera
estable per nenes i nens amb Necessitats Educatives Especials Severes, a la Casa
dels Infants de Can n’Aymerich, per tal de donar una estabilitat ales famílies que
han de fer-ne ús
Ampliarem els Espais de Joc de les Cases dels Infants i a les instal·lacions
esportives de la ciutat
Impulsarem una xarxa d’Escoles Bressol verdes

B. GARANTIA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Corregirem les desigualtats educatives de partida que afecten les persones en situacions més
vulnerables. Lluitarem contra aquestes desigualtats , com a pas imprescindible per avançar cap a
una igualtat d’oportunitats educatives amb independència de l’estatus social d’origen de les
persones que participen en projectes educatius.
Per això:




Farem un ús estratègic del mapa escolar com a instrument per combatre la
segregació
Actualitzarem una política municipal integral de beques i ajuts
Fomentarem els processos de participació democràtica per tal de treballar les
propostes de la ciutadania com aprenent actiu

C. FOMENT DE L’EDUCACIÓ AL LLARG DE LA VIDA
Implementarem el Dret a l’Educació al llarg de tota la vida de les persones. Farem de l’educació al
llarg de la vida un factor de benestar col·lectiu i d'envelliment actiu, que contribueixi a reduir les
desigualtats en l'accés a la cultura i tingui un impacte positiu en la vida educativa dels barris i
municipis.
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Per això:





Donarem suport a les escoles de formació de persones adultes per ampliar el seu
abast i fomentar la seva coordinació territorial amb altres institucions i agents
educadors
Fomentarem experiències d'aules d'extensió universitària i programes de
formació de persones grans i activitats que reuneixin persones de totes les edats
Crearem una escola participativa de famílies on oferir tallers i activitats dirigides a
tot el col·lectiu de famílies i gent gran per crear sinergies intergeneracionals
Impulsarem una escola d’oficis artesanals

D. INCREMENTAREM L’OFERTA EDUCATIVA PER A JOVES





Negociarem amb el Departament d’Ensenyament la possibilitat d’ampliar els
cicles formatius de grau mitjà i superior, vinculant-los a estudis posteriors que
ofereix l’UPC
Demanarem al Departament d’Ensenyament que es decideixi a implantar la FP
dual a la ciutat, sempre en col·laboració amb el teixit econòmic de Castelldefels i
l’UPC 2D
Continuarem treballant i negociant perquè hi hagi a la nostra ciutat batxillerat
artístic
Demanarem a la Generalitat tenir a Castelldefels una Escola Oficial d’Idiomes
Municipal i, mentre no s’aconsegueix, ampliarem l’oferta educativa en anglès
fora de l’horari lectiu

3. LA CULTURA, DRET SOCIAL VERTEBRADOR DE CIUTADANIA LLIURE I CREATIVA
Volem manifestar que la cultura ens permet impulsar, garantir i generar condicions de
transformació social, de generació d’imaginari compartit, de centralitat en la política social
d’inclusió, de llibertat individual i col·lectiva, de generar ciutadania activa, lliure i crítica, de crear
el discurs entre el nosaltres i el jo. En definitiva, de construir ciutat. En aquest sentit reafirmem
que la cultura és una inversió i no una despesa.
Cultura de baix a dalt. Més enllà d'aquells valors reconeguts a la cultura, com la
professionalització i la consolidació de les arts i la seva aportació al desenvolupament econòmic i
l'ocupació, ens cal incidir en la seva funció com a millora de la qualitat de vida de les persones, en
els beneficis generats al conjunt de la ciutadania i, sobretot, la contribució al desenvolupament de
societats inclusives i sostenibles.
Volem una cultura constitutiva del pilar social i de la sostenibilitat, sense defugir altres
responsabilitats que els mateixos valors intrínsecs de la cultura ens regalen: rituals, diversitat,
memòria, creativitat, coneixement, crítica, territori, economia... Volem, reconeixent-ne la
complexitat, que la cultura compti amb la complicitat ciutadana per, compartint i sumant, situarla al bell mig de les polítiques municipals a favor de les persones com a bé comú.
En definitiva, la cultura és un bé comú vertebrador de la vida social, que propicia la participació, la
convivència, la identitat i la pertinença comunitària.
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A. POSAR EN LA CENTRALITAT DE LA POLÍTICA MUNICIPAL LES QÜESTIONS CULTURALS
Dir que les qüestions artístiques, creatives i culturals són qüestions secundàries davant de
determinades urgències socials i econòmiques, significa donar a aquestes urgències una solució
unilateral que compromet la política i la cultura de forma determinant per al futur. Contraposar la
cultura amb les urgències socials, és un error. La cultura és un dret social. Per fer-ho possible:



















Seguirem potenciant la estructuració d’un Eix històric vertebrador de la ciutat
Proposem la construcció d’un teatre a l’aire lliure al Castell. Recuperant, així, la
tradició del teatre al Castell
Posarem en marxa el centre d’interpretació de la pirateria al Castell
Continuarem rehabilitant les torres de defensa de la ciutat
Posarem en marxa el nou Ateneu Cultural i l’espai d’entitats a Can Roca de Baix
Lluitarem contra la precarització en l’àmbit la cultura i els seus diferents sectors
Vetllarem per les condicions contractuals i laborals en els contractes propis i en
els atorgaments d'ajudes públiques i formalització de convenis. Reconeixement,
promoció i dignitat pels creadors i les creadores
Potenciarem el Consell de Cultura i de les Arts, com a espai de diàleg, debat,
reflexió, avaluació i decisió de la política cultural de la ciutat
Reprendrem les negociacions per adquirir el solar del Teatre Plaza
Afavorirem las actuacions en directe en establiments de la ciutat, com a eina de
difusió cultural.
Reinstal·larem el pont de la corredora mestra i revisarem el catàleg del pla
especial del patrimoni arquitectònic
Fomentarem la cultura als mitjans de comunicació local i a la xarxa, garantint-hi
la presència dels sectors culturals locals i fent que disposin de la seva
programació
Fomentarem i desenvoluparem polítiques que afavoreixin feminitzar les
organitzacions
Realitzarem un seguiment del Nomenclàtor, per gaudir d’una perspectiva de
gènere fent visibles les dones i la diversitat en els noms dels carrers, places,
equipaments i altres espais, i instal·larem plaques o reconeixements a espais
feministes
Impulsarem programes transversals i actuacions coordinades amb altres serveis
municipals, amb especial incidència en la ciutadania amb risc d'exclusió
Reclamarem al govern de la Generalitat de Catalunya els traspassos
competencials i financers dels serveis culturals bàsics
Incorporarem el Cinema Metropol com a equipament cultural

B. ENFORTIR LA CULTURA COM A BÉ COMÚ VERTEBRADOR DE LA VIDA SOCIAL
La cultura és memòria dels llocs, creació, coneixement i arts però alhora també intersecciona en
l'educació, amb l’increment de competències transferibles en la vida laboral i professional,
apropament de l'escola i la comunitat, millor capacitació…
També té relació amb el medi
ambient, perquè incrementa la connexió de les persones a l'entorn natural, conserva i preserva el
patrimoni arquitectònic, industrial i natural, i promociona productes i serveis. Pel que fa a la salut,
hi interacciona considerant les arts com a instrument terapèutic, que incrementen l'autonomia en
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les discapacitats, i millora els entorns de la salut pública... I en l’economia, a través de les
empreses culturals i l’ocupació, el lleure i el turisme, el treball professional…
Per fer-ho possible:




Activarem protocols per tal que el patrimoni arqueològic, industrial,
arquitectònic, natural i documental es preservi, s’investigui i es doni a conèixer
tant en espais físics com en l’espai virtual
Impulsarem i facilitarem els usos d’espais per tallers creatius, amb la cessió
d’espais en desús
Farem partícip la ciutadania del patrimoni local: visites guiades als principals
punts històric, publicacions, memòria oral, memòria democràtica,… polítiques de
significació social que posin el patrimoni al servei del conjunt de la comunitat

C. EL DRET A UNA CIUTAT AMB MEMÒRIA HISTÒRICA



Exigirem una nova Llei de Barris com a projecte integral de regeneració urbana i
com a instrument per a la cohesió social, la inserció laboral i la millora de
l'habitabilitat
Protegirem i preservarem els teixits històrics, el patrimoni arqueològic,
arquitectònic, el paisatge, les trames urbanes i els referents urbans que
mantenen el vincles emocionals amb el territori

D. POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE MEMÒRIA




Reivindiquem la importància de mantenir viva la memòria de la lluita per la
democràcia i els drets socials i nacionals, com a referents ètics fonamentals.
Impulsarem una política global de recuperació de la memòria democràtica, amb
participació de persones interessades i de les entitats culturals, per actuar en les
següents línies:
 Identificarem, catalogarem i senyalitzarem els espais locals de la
memòria històrica: espais relacionats amb la lluita antifranquista,
antigues presons…
 Difondrem el patrimoni memorial existent amb punts d’informació i
campanyes de difusió
 Promourem la recollida de testimonis orals dels fets històrics locals més
destacats
 Donarem suport a les activitats d’entitats locals i a la tasca de
d’investigació i de difusió
Incorporarem activament els centres educatius en els programes i actuacions
memorials.

4. INFÀNCIA I JOVENTUT
Volem que els serveis municipals siguin amb i per la infància i l’adolescència. Tractant la infància
com a ciutadania amb drets i deures. I també, davant el deteriorament de les condicions
socioeconòmiques de les famílies que han fet incrementar el nombre de situacions de risc que
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afecten a la infància, atendrem els infants i adolescents en situació de risc i desemparament. Des
d’aquesta perspectiva:






Impulsarem un Pla municipal de drets i oportunitats per la infància. Apostem per
una visió transversal, facilitadora de la coordinació entre els diferents serveis que
s’hi adrecen i basada en les figures de referent únic per aquells infants amb
alguna problemàtica sociofamiliar. Cal elaborar Plans Integrals d’Infància,
d’actuació intensiva i sostinguda que no estigmatitzin als infants en risc
Difondrem els drets dels infants i incorporarem la seva mirada en l’elaboració de
pressupostos municipals, per donar-hi el màxim reconeixement polític possible en
els organigrames municipals
Fomentarem els ajuts econòmics per garantir la participació de tots els infants
que ho vulguin en les activitats culturals, educatives o esportives
Farem dels espais dels infants, espais d’inclusió i aprenentatge, amb més jocs
inclusius.

Defensem que les persones joves són ciutadans de ple dret, atès que és durant aquesta etapa
vital que adquireixen i posen en pràctica els seus drets i deures definint, a poc a poc, els seus
itineraris vitals dins dels contextos en els quals viuen.
El context jove actual, caracteritzat per una precarietat crònica en diferents àmbits, ha generant
una major diversitat de trajectòries vitals i, al mateix temps, una major dificultat d’accés als
recursos bàsics, com els socials, els polítics,els econòmics, els culturals i els de participació, per
emancipar-se i poder exercir el dret de ciutadania
Per això, les polítiques de joventut han de tenir en compte les característiques i els requeriments
específics del col·lectiu juvenil, ocupant-se de les necessitats reals i partint d’una visió integral
d’aquesta etapa. L’objectiu principal és afavorir la construcció de vides joves igualitàries, lliures i
dignes.










Crearem un programa de beques dotat amb 300.000 anuals per a joves que
estiguin realitzant estudis superiors de cicles formatius, estudis universitaris
-graus, màsters i doctorat- i artístics
Construirem el NOU Casal de joves a l'antic Casal de Cultura, treballant amb els
joves per a esdevenir un espai de referencia.
Reforçarem l’atenció a dones adolescents i joves en situacions de violència
masclista. Desplegarem el suport integral a les víctimes
Fomentarem des de l’ajuntament l’organització d’activitats i altres esdeveniments
per a joves d’entre 13 i 25 anys
Continuarem defensant unes polítiques de joventut fortes i cohesionades, a
través del Pla Local de Joventut, on s’indiquen les accions, recursos i serveis
prioritaris per als propers anys per fer possible l’emancipació i l’autonomia
personal dels i les joves de la ciutat, afavorint la seva participació i implicació en la
comunitat, com a individus de ple dret
Acompanyarem els joves sense xarxa familiar
Atendrem la situació de joves migrants i extutelats que es troben al carrer,
promovent recursos per la seva transició a la vida adulta
Impulsarem practiques formatives per joves a l’Ajuntament
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Exigirem a l’Estat i la Generalitat que actuïn exercint les competències que tenen
encomanades i la corresponsabilització en l’abordatge de la situació
Potenciarem el treball amb entitats culturals per promocionar i impulsar
projectes musicals, audiovisuals, de dansa i teatre amb els i les joves de la ciutat
Potenciarem el treball amb el jovent dels instituts de Castelldefels, a través de
projectes d’acompanyament i dinamització del col·lectiu d’estudiants, tant per la
realització d’activitats pròpies com de suport, i l’orientació durant tota l’etapa
educativa obligatòria i postobligatoria
En aquesta mateixa línia, incrementarem les Beques per als estudis de grau
superior, per ajudar als i les joves que es troben amb dificultats per cursar-los
Continuarem desplegant i reforçant el programa Referents d’Ocupació Juvenil
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar i acompanyar la
transició de les persones joves des del sistema educatiu i fins al món laboral
Ampliarem l’oferta d’aules d’estudi nocturnes a la ciutat
Lluitarem contra la ludopatia, que considerem un problema de salut pública, i
prohibirem la seva publicitat als mitjans i espais de competència municipal.
Treballarem perquè les cases d’apostes no puguin estar ubicades a menys d’un
quilòmetre d’un institut i perquè cap menor d’edat hi tingui accés

5. ESPORT, VIDA SALUDABLE I COHESIÓ
Prioritzarem les activitats referents de l’esport en edat escolar, el foment de l’esport per tothom,
demanarem el suport de l’associacionisme esportiu i tindrem cura de la construcció, el
manteniment i la gestió de les instal·lacions esportives.














Reclamarem el Canal Olímpic com a espai obert per la ciutadania creant una
zona d’esbarjo integral des de l’UPC fins a integrar l’Esplai
Posarem en marxa la nova instal·lació esportiva de l’Avinguda del Canal Olímpic
amb espais per la pràctica de tenis taula i amb un camp de rugby compartit
Remodelació de les instal·lacions del Camp de la via fèrria.
Incrementarem el manteniment de les instal·lacions esportives
Introduirem la tarifació social en els equipaments esportius
Cobrirem la pista exterior de Can Vinader i arreglarem el terra. Posteriorment,
donarem pas a una segona fase on refarem els vestuaris, creant-ne de nous
Crearem el Consell de l’Esport que reuneixi les entitats i els agents implicats
Potenciarem i millorarem l’atenció a les entitats per facilitar-los l’adaptació a la
Llei de l’esport
Estudiarem fórmules per oferir a les entitats l’autogestió dels locals i espais, i la
gestió del servei de bar, si s’escau
Facilitarem nous espais de reunió i magatzem de materials a les entitats
Col·laborarem amb les entitats en la captació d’esdeveniments esportius
nacionals i internacionals, especialment femenins
Elaborarem un programa continuat de formació d’entrenadors i monitors del
sistema esportiu
Vetllarem per la perfecta capacitació del personal tècnic responsable de les
activitats

30










Promourem l’esport femení. Potenciarem l'ús de les instal·lacions municipals per
part de les dones, mitjançant la priorització d'horaris i la distribució equitativa
d'espais per a les activitats més feminitzades
Impulsarem el paper de les dones en el món de l’esport
Desenvoluparem actuacions i protocols que promoguin la visibilitat del col·lectiu
LGBTI+, i l'eradicació de les actituds i insults LGBTIfòbics en les competicions
esportives així com insults i actituds masclistes
Impulsarem els valors ètics i ens comprometem a denunciar i prendre mesures
contra la violència a l’esport
Vetllarem pels drets dels i les esportistes professionals, l’honestedat de la
competició, la lluita contra les pràctiques irregulars, el dopatge, la violència, etc.
No podem menysprear la contribució de l’esport professional al conjunt del
sistema
Potenciarem la practica esportiva a l'aire lliure, a través de l'adequació d'espais
als equipaments públics o places de la ciutat, com ara la construcció un Skate park
Garantirem l'accés a la pràctica esportiva de les persones més vulnerables
socialment, mitjançant programes de suport a les entitats que fomentin la
integració social de col·lectius amb diversitat funcional

31

EIX IV. PER UN CASTELLDEFELS AMB FUTUR I TALENT PEL CONEIXEMENT
1. POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
Cal transitar de les polítiques d’ocupació a la dinamització i el desenvolupament socioeconòmic
local del territori, posant també l’accent en la promoció econòmica, la creació i consolidació
d’empreses, la responsabilitat social, les polítiques de conciliació i els nous usos del temps, la
millora i revalorització de polígons d’activitat econòmica i el suport a noves iniciatives.
Per tot això:




Continuarem impulsant la tasca dels serveis locals de suport a nous emprenedors
i emprenedores i les PIMES, en especial a l’emprenedoria tecnològica, la
vinculada a la transició energètica, la innovació social i a totes les formes
d’economia social i solidària, que generen llocs de treball més estables i
satisfactoris
Crearem una xarxa d’espais de coworking, incubadores i acceleradors d’empreses,
en especial les de base tecnològica i les que necessiten espais per compartir
infraestructures específiques com els fablabs, decisió que facilitarà la conversió
d'edificis i locals infrautilitzats i permetrà compartir recursos i estalviar despeses,
com energia, comunicacions, atenció, etc.

2. CONSOLIDACIÓ D’UNA ECONOMIA VERDA I SOCIAL. L’ACTIVITAT CREA CIUTAT I
OCUPACIÓ
El món local ha de liderar la transició del model productiu i energètic demostrant que és
compatible la creació d’ocupació de qualitat amb l’assoliment d’unes ciutats més inclusives i
sostenibles. No podem oblidar la importància de la producció sostenible com a motor de
creixement econòmic i d’ocupació. Cal promoure projectes integrals de millora i rehabilitació de
barris, habitatges i edificis.
Per tot això:





3.

Afavorirem les infraestructures que permetin acollir noves activitats productives
amb alta rendibilitat social, generadores d’ocupació i noves professions
Prioritzarem la inversió creadora de llocs de treball d’economia verda, que aposti
per sectors d’activitat com les energies renovables, la mobilitat o la indústria
ecoeficient
Impulsarem el Certificat d’empresa socialment responsable
Fomentarem el reciclatge, el lloguer, l'intercanvi i l’ús compartit d’estris i altres
objectes, com a alternativa a la venda, per promoure l'ampliació de la vida útil
dels productes i la maquinària

CREACIÓ I FOMENT D’OCUPACIÓ DE QUALITAT

Davant del fracàs del model actual basat en la desregulació, la precarietat i els baixos costos
laborals i malgrat les limitacions derivades del marc competencial i les dificultats de finançament,
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cal crear treball digne, estable, segur, de qualitat i amb drets. En aquest punt, el municipi hi té un
paper clau.
Per això:












Fomentarem l’ocupació, amb uns pressupostos i una administració municipal que
prioritzin crear ocupació de qualitat, ajustant la despesa per afavorir la promoció
econòmica
Aprovarem partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques actives de
treball i formació i poder garantir el manteniment dels serveis
Establirem ajuts amb microcrèdits destinats a la nova ocupació
Afavorirem les compres públiques a les empreses socialment responsables: que
tinguin límits salarials mínims i màxims, condicions laborals dignes, etc.
Desenvoluparem accions per fer aflorar l'economia submergida
No col·laborarem amb les ETT, ni amb empreses de serveis integrals, ni amb
agències de col·locació amb ànim de lucre en les contractacions municipals
Assumirem compromisos públics de reducció de la temporalitat laboral en
l’administració local, en la mesura que la legislació ho permeti i, si és possible,
fixant objectius concrets i terminis d’assoliment
Garantirem el compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció de
riscos laborals, tant al sector privat com a les administracions públiques
 Considerarem com a requisit imprescindible per demanar ajuts o
subvencions públiques i per accedir a l’adjudicació de contractes
públics, tenir aprovat prèviament el Pla de Prevenció de Riscos Laborals
d’Empresa i no superar la taxa de sinistralitat mitjana del sector
productiu corresponent
 Desenvoluparem polítiques educatives en matèria de PRL, associades a
la formació i capacitació professional
 Garantirem la perspectiva de gènere en totes les accions que es
plantegin en matèria de PRL
Aplicarem al 100% la legislació de salut pública en els apartats concrets de salut
laboral i en el desenvolupament dels apartats sobre tractament preventiu de
malalties professionals
Recuperarem la capacitat adquisitiva dels salaris per reactivar l’economia local

4. PRIMER, LES PERSONES. ACCIÓ ESPECÍFICA PER A COL·LECTIUS AMB MAJORS
DIFICULTATS.
Cal posar com a objectiu principal els drets de les persones i la justícia social. Treball, habitatge,
equitat, drets socials, educació, bé comú, en definitiva, la vida, han d’estar al centre de les
polítiques municipals.
Això és especialment important pel que fa a l’ocupació. Dones, famílies monoparentals amb fills i
filles a càrrec, joves, persones migrades, majors de 50 anys, també treballadores autònomes són
expulsades d’un mercat laboral hipercompetitiu. L’Administració Local experimenta directament
les conseqüències de la falta de cohesió social originada per aquesta situació i ha d’adquirir un
compromís social en la millora de l’ocupació d’aquells col·lectius amb més dificultats per trobar
feina.
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Per tot això:












Garantirem que cada persona aturada tingui un seguiment personalitzat del
servei d’ocupació, la qual cosa comportarà un reforç de la plantilla d’aquest servei
Aprovarem partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques actives de
treball i formació així garantir el manteniment dels serveis de foment ocupació,
formació i inserció
Establirem més ajudes i bonificacions en les ordenances fiscals per a les empreses
i comerços que contractin persones aturades
Posarem en marxa un pla de xoc contra la precarietat laboral de les dones i contra
l’atur femení. La pobresa té cara de dona. Per aquest motiu tindrem present la
perspectiva de gènere en qualsevol acció per l’equitat i la justícia social
Reconeixerem amb un distintiu municipal de qualitat, les empreses que apliquin
mesures d’igualtat salarial entre homes i dones, eliminant la precarietat sobre els
models de contractació, revisant els drets de conciliació i els abusos en les
jornades laborals flexibles; lluitant contra la segregació horitzontal i vertical, i
contra l’abús i l’explotació laboral en sectors d’alta feminització, com el de la
neteja; i amb mesures efectives i portades a la pràctica en la lluita contra
l’assetjament sexual al treball
Fomentarem les polítiques de formació i els itineraris formatius per dones en tots
els sectors, garantint les condicions laborals i els salaris dignes a totes les que
treballen directament o indirectament en el sector públic municipal
Impulsarem polítiques actives d’ocupació per a dones en situacions i àmbits
particulars, des de les que han estat víctimes de violència masclista fins les que
viuen en l’àmbit rural, i estarem especialment atents a potenciar nous sectors
emergents d’ocupació i d’economia verda
Impulsarem mesures en l’àmbit municipal per garantir que no siguin vulnerats els
drets laborals de les persones trans i el seu accés al mercat de treball pel fet
d’haver realitzat una transició de gènere
Desenvoluparem polítiques que facin possible treballar en igualtat, sense
discriminació, per raó de gènere:
 Lluitarem per acabar amb la discriminació laboral de les dones.
Impulsarem polítiques d’igualtat que evitin qualsevol discriminació de
gènere i en especial la discriminació salarial
 Augmentarem la dotació pressupostària dels plans d’ocupació destinats
a dones. Estudiarem i potenciarem fórmules de creació de llocs de
treball per a sectors femenins més desafavorits, especialment per a
dones víctimes de violència masclista, en situació d’atur de llarga
durada, immigrants, i per a dones en situació d’exclusió social
 Incorporarem indicadors de gènere als sistemes de seguiment i
avaluació de formació i ocupació, per poder-ne valorar els resultats
obtinguts i el seu impacte en termes de gènere i, si s’escau, el disseny i
la incorporació de mesures correctores
 Lluitarem contra la serofòbia. Fomentarem la inserció laboral de les
persones que viuen amb el VIH i protegirem els grups de persones més
vulnerables amb suport material i programes psicosocials

34

5. SUPORT I PROTECCIÓ PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS
A Catalunya cal millorar la situació normativa i les condicions de desenvolupament de l’activitat
dels treballadors autònoms i de totes les persones que treballen per compte propi, amb especial
atenció a les males pràctiques habituals que abusen dels “falsos autònoms” o autònoms
dependents.
Per fer-ho possible:







Contribuirem a generar mecanismes d’organització, representació i defensa de les
persones treballadores per compte propi
Crearem línies específiques d’assessorament i suport tècnic per a persones
autònomes, tant per noves activitats com per la seva consolidació i continuïtat
Treballarem des de l’ajuntament perquè s’impulsin, a través de l’Institut Català de
Finances (ICF), línies especials de finançament per a persones autònomes i
microcrèdits, especialment per a projectes industrials en sectors mediambientals i
energètics, de noves tecnologies i d’innovacions aplicades als serveis socials
Estudiarem fórmules de crèdit municipal que ajudin a finançar iniciatives
empresarials generadores d’ocupació estable
Establirem un pla específic per detectar falsos autònoms i per reconèixer la
condició de treballadors/es assalariats amb els drets inherents

6. EL COMERÇ DONA VIDA, FA CIUTAT I CREA OCUPACIÓ
Mantenir l’equilibri entre els diferents formats comercials, vetllar pels drets dels treballadors i les
treballadores del sector i el dels consumidors i les consumidores, protegint el comerç de
proximitat, han de ser objectius dels propers anys.
Per tot això:












Peatonalitzarem carrers amb força presència comercial per impulsar el comerç
urbà de la ciutat, com el carrer Llibertat i l’entorn de la plaça de la Caputxeta
Canviarem la senyalètica comercial de la ciutat per afavorir la identificació dels
carrers amb botigues per part dels visitants
Establirem mesures per afavorir l’aparcament dels clients en zones regulades, a
l’entorn comercial
Desenvoluparem el Pla Estratègic de Comerç
Potenciarem circuits de zones comercials
Realitzarem un pla d’usos dels establiments, definint la tipologia d’oferta a ubicar
Crearem la figura del dinamitzador comercial
Establirem mesures econòmiques i fiscals per recuperar l’activitat comercial dels
locals buits situats en eixos comercials
Potenciarem les fires artesanals i els mercats d’intercanvis
Estimularem una major presència de productes de proximitat i locals, ecològics i
de comerç just en l'oferta comercial, tant en els establiments permanents com en
els temporals: mercats ambulants, fires, etc.
Establirem reduccions en les taxes dels mercats setmanals i en els comerços on
la venda sigui exclusivament de producte de proximitat (20%) o ecològic (40%)
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Crearem el distintiu local de comerç de producte de proximitat
Reconeixerem amb distintius els establiments comercials amb una llarga
trajectòria com a defensa de la diversitat i la personalitat comercial dels nostres
centres urbans
Crearem d’una marca comercial potent
Continuarem amb les iniciatives comercials mediambientals en els hàbits de
compra, com per exemple les campanyes de sensibilització per un consum
responsable i per eliminar l’ús de bosses de plàstic
Establirem aliances, preferentment mitjançant associacions locals, amb aquells
comerços que estiguin disposats a contribuir a la millora de la qualitat de l'espai
públic i a la dinamització de la vida social i cultural del municipi o del barri en què
es troben
Vetllarem pels drets dels consumidors i consumidores, i promourem mesures
informatives i de conscienciació dels drets dels treballadors i treballadores del
comerç, especialment en el petit comerç i en els establiments de proximitat del
barri
Donarem suport i difusió als comerços que portin a terme mesures de
responsabilitat social empresarial en l'exercici de la seva activitat, tant a nivell
intern -política de recursos humans, per exemple- com de cara al seu entorn,
col·laborant amb el teixit associatiu local
Promourem acords entre els establiments comercials per racionalitzar els usos del
temps i mantenir una oferta diversificada al servei de tothom
Assegurarem el compliment de les normatives existents en matèria d'horaris
comercials, fórmules i modalitats de venda, seguretat i drets dels consumidors i
les consumidores i recollida i tractament de residus

7. TURISME LOCAL DE QUALITAT, RESPONSABLE I SOSTENIBLE I AMB UNA MILLOR
QUALITAT LABORAL
Davant de models basats en el parc temàtic i el creixement residencial -segones residències,
macrocàmpings...- proposem un turisme de qualitat i responsable, que ha de contribuir al
desenvolupament local i n’ha d’assegurar la sostenibilitat social i ambiental. Per fer-ho possible,
cal incentivar models que promoguin el turisme familiar i allotjaments de qualitat, activitats de
turisme actiu i de descoberta del territori, com el senderisme, el cicloturisme, les activitats
nàutiques i subaquàtiques, l’educació ambiental, les visites als edificis històrics com les masies, les
torres de defensa i de guaita, el Castell... I donar valor als productes agroalimentaris, a l’artesania
i la creativitat artística i a la cuina local.
Les premisses amb què treballarem es basen en la participació de la comunitat en la definició del
model turístic, el respecte pels valors i les formes de viure i la defensa del patrimoni natural,
paisatgístic, històric, arquitectònic, industrial, etnològic...
El turisme és una de les principals activitats econòmiques a Catalunya, que s’ha situat com una de
les potències internacionals en el sector. En algunes zones, aquest èxit s’ha traduït també en una
excessiva dependència. Malgrat la seva importància com a generador d’ocupació, una part molt
rellevant del treball creat es caracteritza pels baixos salaris i per la precarietat: temporalitat,
parcialitat, segmentació d’una part de les plantilles i pèrdua de drets a través de l’externalització,
situacions d’abús, sobrecàrrega de feina, ús fraudulent de les contractacions en pràctiques
formatives...
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La creixent presència de fórmules empresarials mal anomenades “d’economia col·laborativa” ha
suposat, a més d’una enorme destrucció de treball, l’emergència de noves formes d’economia
submergida, sense garanties bàsiques per als treballadors/es. El deteriorament de la qualitat
laboral està provocant la vulneració de drets fonamentals a milers de treballadors/es vinculats al
turisme, però al mateix temps està hipotecant la qualitat del servei turístic que s’està brindant i,
per tant, està posant en entredit el mateix futur d’aquestes activitats.
L’aposta per un turisme sostenible i responsable no es pot aconseguir amb un treball que, de
manera generalitzada, s’està precaritzant. Necessitem fer front a la precarietat i defensar un
treball digne en el turisme.
Per impulsar aquest model turístic responsable i sostenible:


















Desenvoluparem el Pla de màrqueting turístic
Impulsarem el Castell com a pilar d’atracció turística i cultural de la ciutat,
tenint en compte que comptarem amb el nou Centre d’Interpretació de la
Pirateria a la Mediterrània
Introduirem el wifi públic de qualitat a la platja de Castelldefels
Treballarem en la transformació de l’Avinguda dels Banys, per dignificar l’espai
Treballarem per buscar fórmules alternatives a l’aparcament a la zona de la
platja, creant transports llançadora i aparcaments alternatius
Fomentarem la formació del sector, potenciant l’especialització del sector.
Dissenyarem juntament amb el sector el Pla de Qualitat dels Serveis i del Turisme:
pla d’hotels, pla d’ajuts i suport econòmic al sector, suport en la formació i
l’ocupació mitjançant els Serveis d’Ocupació Local
Castelldefels, ciutat apta per a celíacs. Amb la complicitat dels hostelers,
formarem els restaurants en la malaltia celíaca i en la cuina sense gluten. Teixirem
una xarxa de restaurants amb opcions sense gluten, amb la col·laboració de
l’Associació de Celíacs de Catalunya, i convertirem Castelldefels en una ciutat de
turisme ‘gluten free’. Garantirem que en tots els càterings organitzats per
l’Ajuntament hi hagi una opció per a celíacs i informació d’al·lèrgens.
Aplicarem els principis del turisme responsable, tant en l’àmbit de la sostenibilitat
econòmica com social i, especialment, en el de la responsabilitat social de les
empreses turístiques, en el respecte pels valors del territori on estan ubicades i
les condicions laborals que ha d’oferir un sector líder en l’economia
Desenvoluparem en l’àmbit de la sostenibilitat social, el concepte de “capacitat
de càrrega social” o capacitat d’acollida turística i introduirem les mesures que
ajudin a facilitar la convivència entre turistes i residents
Lluitarem contra les ofertes turístiques que actuen fora de la legalitat,
especialment en referència als apartaments turístics
Crearem l’observatori del turisme amb dades qualitatives i quantitatives,
integrant-lo a la base de dades de l’observatori de desenvolupament local
Potenciarem els productes locals del territori en l’oferta turística, per evitar-ne la
banalització
Afavorirem les sinergies entre el comerç i el turisme per permetre la promoció
de l’artesanat
Modernitzarem les oficines de turisme locals adequant la gestió, debatent-ne
l’ubicació, ampliant horaris i sistemes d’atenció, creant punts d’informació 2.0,
promocionant el lloc web
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Revisarem i millorarem les senyalitzacions i les informacions dels indrets turístics,
establint itineraris de relat integrat i accessible a les persones amb dèficits visuals
Mancomunarem recursos i itineraris patrimonials amb les poblacions veïnes
Continuarem exigint al govern de la Generalitat de Catalunya la revisió de la
compensació financera destinada als municipis turístics, que gestionen una
població que en temporada alta incrementa de forma important el nombre
d’habitants
Impulsarem una política de promoció turística vinculada al respecte dels drets
laborals i la millora de la qualitat laboral, creant i donant a conèixer un segell de
qualitat social per als establiments respectuosos amb els drets laborals
Desenvoluparem campanyes d’informació sobre drets bàsics, detecció de
situacions d’abús i explotació laboral
Desenvoluparem campanyes específiques contra les externalitzacions
fraudulentes i contra l’ús de falsos autònoms
Desenvoluparem campanyes específiques per detectar activitats de falsa
economia col·laborativa vinculades a la vulneració dels drets laborals
Enfortirem i millorarem la col·laboració amb la Inspecció del Treball
Treballarem per fer possible la creació d’un Observatori Laboral del Sector Turístic
Impulsarem una regulació de les activitats vinculades a l’economia col·laborativa
en relació amb el treball
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EIX V. PER UN CASTELLDEFELS DEMOCRÀTIC I DE BON GOVERN
1. INFORMACIÓ I CONEIXEMENT, BASES D’UNA SOCIETAT DEMOCRÀTICA, LLIURE I CRÍTICA
Pensament crític és democràcia. Cal capgirar les dinàmiques dels mitjans de comunicació, partint
dels públics de proximitat, considerant la ciutadania com a copropietària i no com a clienta,
perquè responguin prioritàriament a l’objectiu de promoure el pensament crític i el debat lliure i
plural d’idees.
Per això:








Cedirem espais de producció pròpia a les entitats i persones creadores als mitjans
de comunicació local, especialment a la ràdio municipal
Garantirem que la publicació periòdica El Castell, que edita l’ajuntament, se
sustenti en els principis d’ètica, equitat, pluralitat i independència. Disposarem
també d’un espai d’opinió política dels grups municipals, clarament identificat i
amb la mateixa extensió per a cada un
Mantindrem una via oberta constant perquè tots els ciutadans i les ciutadanes
puguin fer arribar les seves propostes sobre temes, crítiques i queixes, que
hauran de ser obligatòriament valorades i presentades a l’òrgan de control
ciutadà
Millorarem la informació sobre els canvis en la ciutat
Crearem un MUR CÍVIC, en una plaça a determinar perquè tothom que ho vulgui
pugui expressar-se lliurement, dibuixant o escrivint.

2. TRANSPARÈNCIA EN L’ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS, PARTICIPACIÓ I RENDICIÓ DE
COMPTES
Apostem fermament per la participació ciutadana. Cal aprofitar la proximitat de la ciutadania per
detectar totes les necessitats i establir prioritats. En presentar el pressupost explicarem allò que
ens permetrà fer a cada àmbit, i en tancar-lo, el què hem fet i el què no hem fet i el perquè.






Revisarem els Reglaments Orgànics Municipals per millorar la transparència i la
participació
Elaborarem els pressupostos amb perspectiva de gènere. Dissenyarem,
executarem i avaluarem el pressupost municipal de manera que l’impacte de la
distribució de la despesa pública municipal sigui equitativa i atengui els interessos
i necessitats que tenen les dones en tots els àmbits i àrees
Promourem els pressupostos participatius que, mitjançant processos de
deliberació i debat ciutadà, decidiran actuacions públiques, més enllà de les
inversions
Facilitarem informació comprensible i actualitzada de l’execució dels
pressupostos, al portal de transparència
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3. RECURSOS HUMANS MUNICIPALS PER LA QUALITAT OCUPACIONAL, L’EQUITAT I
L’EFICÀCIA
Les administracions locals s’han d’adaptar als nous temps, als nous models organitzatius i als nous
perfils professionals, amb la planificació dels recursos humans a través de la relació de llocs de
treball, com a instrument d'ordenació estratègica dels treballadors i treballadores públiques,
apostant per la consolidació i estabilitat de les plantilles i donant valor a la negociació col·lectiva
amb les organitzacions sindicals, per dur a terme acords i pactes.
Per aconseguir aquests objectius:







Reorganitzarem el departament Tècnico-administratiu de l'Ajuntament
Facilitarem el pas del treball a temps complet a mitja jornada i a la inversa en
l’ajuntament i les empreses contractades, quan així es demani
Promourem polítiques de conciliació laboral i familiar i nous usos del temps
Impulsarem la formació i ens dotarem del suport tècnic necessari per avançar en
el fet que el personal de l’ajuntament tingui més eines i competències en matèria
intercultural
Articularem sistemes de treball per programes i indicadors d’avaluació qualitativa
i quantitativa
Comprometrem l’administració local com a referència de Responsabilitat Social,
tant pel que fa a les activitats de gestió directa com la indirecta

4. MÉS PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La democràcia és una manera de distribuir el poder perquè la ciutadania pugui intervenir-hi més i
més sovint, més clarament i directa, plantejant quins temes vol tractar i amb capacitat d’influir en
les decisions.
Retornarem el protagonisme de les polítiques públiques a la ciutadania i als seus representants a
les institucions, promovent que s’estableixi una nova relació entre tots dos sectors, basada en el
compromís i la participació.
Apostem per una ciutadania activa, implicada, protagonista de la política.
Així:






Farem dependre la participació ciutadana directament de l’alcaldia, des d’on
s’impulsarà, es dinamitzarà i s’assessorarà la incorporació d’aquesta participació
en l’acció de les diferents àrees de l’ajuntament
Elaborarem plans municipals de participació que recullin l’estratègia global del
govern, tenint present tots els nivells, projectes i actors, i posant especial èmfasi
en reduir i eliminar les barreres que fan que certs col·lectius/grups participin
menys, com sol passar amb les dones.
Impulsarem la celebració de consultes populars amb urnes en el cas de decisions
d’especial rellevància per la ciutat
Farem que els principals plans i programes municipals es realitzin a través d’un
procés de participació ciutadana: el Pla d’Actuació Municipal, els Plans
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d’Ordenació Urbanística, els Plans Estratègics, els Plans integrals de joventut, de
gent gran, de serveis socials...
Incorporarem instruments diversos de participació com els Nuclis d’Intervenció
Participativa, Fòrums, enquestes deliberatives, Consells Ciutadans...
Fomentarem les Audiències Públiques i la participació directa en els plens
Obrirem vies de diàleg directe amb l’equip de govern, mitjançant la celebració de
sessions específiques i/o mitjançant la possibilitat d’intervenció oral en els
Consells Plenaris, tant de ciutadans i ciutadanes com d’entitats i associacions
Volem informar-nos de les iniciatives ciutadanes. Volem que la ciutadania marqui
l’agenda. Per això promourem que la ciutadania, mitjançant la recollida de
signatures, pugui proposar determinades actuacions de l’ajuntament:
 Introduir punts de l’ordre del dia, propostes d’acord o peticions
d’audiència pública presentats per la ciutadania als Consells Plenaris
 Impulsar processos participatius sobre certes decisions, actuacions o
polítiques públiques
Reformarem els òrgans estables de participació, com els consells consultius per
garantir-ne la independència, la representativitat social i la vinculació amb la
presa de decisions públiques
Ens comprometem a garantir la creació i bon funcionament dels següents
consells:
 El Consell de Ciutat, com a òrgan global de participació, de consulta,
assessorament i emissió d’informes, amb l’objectiu debatre i valorar les
grans línies estratègiques i els afers principals de la ciutat
 El Consell Econòmic i Social, amb els agents socials, per debatre la política
econòmica i de desenvolupament local i d’activitats amb criteris socials,
ecològics i econòmics
 El Consell de Comunicació Local, com a òrgan consultiu i assessor que
vetllarà per la imparcialitat i la pluralitat dels mitjans de comunicació
públics locals i de la qualitat dels continguts. Alhora aprovarem un
reglament d'organització i funcionament del servei audiovisual local, que
definirà les missions de servei públic dirigides a la satisfacció de les
necessitats de la comunitat local i la seva obligatòria gestió directa. Al
Consell hi participaran els grups socials i polítics més representatius i les
entitats i associacions
 El Consell Assessor d'Urbanisme i Política Territorial, com a òrgan local de
participació, de caràcter informatiu, deliberatiu i propositiu, per garantir i
fomentar els drets d'iniciativa d'informació i de participació de la
ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió
 El Consell Municipal de les Dones, amb dotació econòmica i suport tècnic





Fomentarem l’associacionisme perquè les entitats participin en la gestió de
serveis i l’elaboració de polítiques
Potenciarem els quatre eixos fonamentals de la nostra política: Medi Ambient,
Feminisme, Àmbit Social i Àmbit Educatiu
Desenvoluparem la figura del defensor del poble
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5. PER UN CASTELLDEFELS AMB VALORS. CASTELLDEFELS CIUTAT DE DRETS I LLIBERTATS
A. FEMINISME
La justícia de gènere ha de ser una prioritat transversal del conjunt de les polítiques públiques.
Per aconseguir aquesta transversalitat és imprescindible que l’estructura organitzativa de les
polítiques de gènere sigui reforçada i, més enllà de gestionar determinats serveis específics, actuï
com a àmbit efectiu de dinamització, seguiment i suport al conjunt dels departaments per
incorporar la perspectiva de gènere: formant al personal de l’ajuntament, establint referents en
totes les àrees, avaluant sistemàticament l’impacte de gènere de les intervencions, fent
pressupostos feministes, adaptant els sistemes d’informació, incloent clàusules d’igualtat en
contractes, convenis i subvencions, entre altres mesures, fent-ne seguiment i establint
mecanismes de sanció en cas d’incompliment.


















Farem una auditoria de gènere a l’ajuntament per conèixer el nivell de
representació i decisió que tenen les dones en la gestió
Persistirem en l’objectiu d’eradicar la violència masclista i n’impulsarem els
protocols de prevenció i actuació
Potenciarem el Pacte de Gènere i impulsarem el pla d’igualtat transversal per
fomentar l’equitat entre gèneres al municipi
Elaborarem un protocol d’identificació, atenció i gestió de les situacions
d’assetjament als centres educatius per motiu d’orientació sexual o identitat de
gènere
Posarem la regidoria de feminisme físicament prop de l’alcaldia, per garantir la
transversalitat amb totes les regidories de l’ajuntament i organismes i empreses
dependents. Ha de tenir un fort suport polític, una visió general de les actuacions
municipals i capacitat per coordinar el treball intersectorial i transversal
Impulsarem l’elaboració d’una auditoria amb perspectiva de gènere a tota
l’estructura municipal, incloses les externalitzacions i altres empreses proveïdores
i fomentarem l’ús d’indicadors per poder prendre decisions de manera més
responsable
Impulsarem una participació ciutadana paritària en totes les esferes de presa de
decisions públiques, a través de les noves tecnologies i a l’abast de tothom, que
trenqui amb les dinàmiques presencialistes de burocratització, professionalització
i mercantilització de la participació. Cal garantir una representació i participació
paritària de les dones a totes les esferes formals i informals de gestió de
l’administració municipal
Incorporarem clàusules socials que promoguin l’equitat de gènere en les
contractacions públiques i vetllarem per l’equiparació salarial i pels salaris dignes
en sectors feminitzats. Eventualment, estudiarem la municipalització de les
concessions més feminitzades, si s’hi detecta precarització
Fomentarem que la contractació i les concessions de l’ajuntament garanteixin la
no-discriminació per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere i promoguin
l’ocupació de les persones amb més dificultats del col·lectiu LGBTI+ així com
l’ocupació de dones radicalitzades i/o llegides en clau religiosa
Farem de Castelldefels una ciutat de referència en l’esport femení
Revisarem les activitats formatives envers els joves per fomentar pràctiques
respectuoses i de no violència
Potenciarem les polítiques d’atenció a la gent gran, depenent, en soledat, i
millorarem els serveis de cures
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Potenciarem el centre Montserrat Roig
Incorporarem la mirada de les dones a l’urbanisme de la ciutat, pel que fa a
mobilitat, espais públics, il·luminació...
Fomentarem la participació política de les dones
Oferirem formació sobre perspectiva de gènere i diversitat al personal municipal i
al personal d’empreses o entitats que realitzen tasques per l’ajuntament, amb
mesures de seguiment de l’impacte d’aquesta formació
Adequarem l’administració a la diversitat actual de models familiars flexibilitzant
els requisits i integrant definicions de família més amplis i diversos, garantint que
la normativa municipal relativa als drets humans i als plans i programes
estratègics incorporin la perspectiva de gènere i la diversitat
Oferirem eines de prevenció, detecció i protecció de situacions d’assetjament
masclista i assetjament del col·lectiu LGTBI+ i posarem a disposició una persona
de referència a cada àrea
Crearem un manual de bones pràctiques comunicatives de l’ajuntament, amb la
col·laboració de les organitzacions feministes, LGBTI+ i mitjans de comunicació
locals
Inclourem la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI+ en la comunicació
interna i externa de l’Ajuntament. Utilitzarem el llenguatge de manera inclusiva i
tindrem en compte les persones trans i no binàries i la diversitat de models de
família en formularis i documents. Vetllarem per un ús inclusiu i respectuós del
llenguatge i les imatges als mitjans de comunicació públics i a Internet, de manera
que s’evitin el sexisme, els estereotips, l’estigma, el binarisme de gènere i les
expressions LGBTIfòbiques

B. CONVIVÈNCIA
Actualitzar els protocols i circuits de violències masclistes. Desplegar un pla d’abordatge integral
de les violències masclistes amb recursos i serveis per la formació, la prevenció, la detecció,
l’atenció, la recuperació i la reparació. Garantir una dotació pressupostària suficient per assegurar
l’eficàcia de les mesures integrals regulades per llei, amb un model d’abordatge de les violències
sexuals en espais públics i garantint l’accés als serveis de totes les dones amb diversitat funcional:
dones joves, dones caps de famílies monomarentals, dones transexuals, dones migrants...
Promoure la participació dels grups de dones i feministes en l’elaboració i l’avaluació de les
polítiques públiques en violències masclistes.






Volem una política municipal que combati l’homofòbia, la xenofòbia i els
discursos feixistes i que fomenti el respecte a la diversitat de tots tipus, tant
sexual i afectiva, com ètnica i cultural. Ho farem amb un impuls al NOU Espai
Montserrat Roig
Promourem la creació d’un observatori contra l’odi, la discriminació racista i/o
de xarxes antiracistes, antihomòfob i antimasclista que reculli denúncies de
discriminació o opressió
Valorarem de manera especial els serveis d’atenció a les violències sexuals,
actualitzant pràctiques i protocols i ampliant el pressupost del Servei d’Informació
i Atenció a les Dones
Possibilitarem que l’ajuntament exerceixi l’acusació penal en casos especialment
greus de violències masclistes o LGTBIfòbia, respectant sempre les decisions de
les persones afectades
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Dotarem de recursos suficients a les dones que pateixen violència de gènere i a la
seva família:
 Ajudes que permetin la independència de l’agressor: habitatge o
allotjament per a la víctima i la seva família en cas necessari
 Protecció a la víctima i a la seva família
 Ampliació de les funcions d’atenció jurídica
 Personal format i especialitzat en violència de gènere amb especial
atenció a les persones grans
 Ampliació del nombre d’habitatges d’emergència
Continuarem el treball de tolerància zero a qualsevol forma de racisme i
xenofòbia, prioritzant la lluita contra els delictes d'odi i discriminació als
municipis.
Exercirem l'acusació particular en el cas de delictes greus vinculats al racisme, la
xenofòbia, el masclisme, l’homofòbia, l’aporofòbia i altres expressions d'odi i
discriminació que es produeixin
Impulsarem un Pacte per la Convivència democràtica, fonamentat en la laïcitat,
generant espais de diàleg i desenvolupant mesures d’interlocució i mediació per
la prevenció de conflictes en l’espai públic
Garantirem la independència i neutralitat simbòlica de qualsevol confessió
religiosa

C. INTERCULTURALITAT
Cal garantir els drets, els deures i les oportunitats de la població migrant i les minories ètniques i
reconèixer la diversitat cultural com a eix de la inclusió social als municipis, així com promoure la
interculturalitat com a eina de cohesió social.
Per això:








Mantindrem programes d’acollida per formar en drets i deures de ciutadania
Continuarem formant part de la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi. Ens
comprometem a preparar el nostre municipi per acollir, assistir, proveir dels
serveis necessaris, garantir els drets de les persones refugiades, i exigir als estats
que compleixin les normes més elementals del dret humanitari
Garantirem el dret de representació i participació de les persones migrades
Facilitarem la incorporació d’ofici al cens electoral de totes les persones
estrangeres, comunitàries i no comunitàries, que tinguin dret de vot a les
eleccions municipals i defensarem el seu dret de vot en tots els processos
electorals, incloent consultes i referèndums, de totes les persones que viuen a
Catalunya a partir d’un any de residencia
Reconeixerem i valorarem la riquesa que suposa la diversitat lingüística

D. CASTELLDEFELS IMPLICAT EN LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL, LA PAU I ELS DRETS
HUMANS
Malgrat les diferents lleis en matèria de cooperació, tant en l'àmbit català com espanyol,
reconeixen el paper dels municipis i els ens locals dins del mapa de la cooperació internacional,
aquesta política pública ha estat greument qüestionada en els darrers anys i ha hagut de
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reafirmar la seva existència en un context de recentralització i limitació de competències i
arguments populistes en contra dels principis bàsics de la cooperació.
En els propers quatre anys, cal continuar renovant els arguments per defensar la necessitat
d'aquesta política i ampliar el suport que tradicionalment ha tingut entre la població a tot
Catalunya. En aquest sentit, cal posar la mirada en la promoció i la defensa dels Drets Humans,
l'assumpció a nivell municipals dels compromisos presents a l'Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible i la coherència de polítiques pel desenvolupament (CPD).
En conseqüència:









Mantindrem una dotació pressupostària equivalent al 0,7% del pressupost
d’ingressos propis així com el 0,3% al foment de la pau i els Drets Humans
Prioritzarem projectes de cooperació pel desenvolupament que tinguin una clara
voluntat transformadora i que garanteixin la sobirania alimentària, la justícia
social, l’enfocament en drets humans, la perspectiva de gènere i els processos de
pau i de drets humans
Impulsarem les polítiques d’agermanament i/o partenariats amb ciutats d’arreu
del món per incentivar el vincle entre migracions i desenvolupament, amb la
finalitat d’optimitzar els impactes positius d’aquestes accions tant en els territoris
d’origen, com en els de destí i trànsit
Apostarem per la cooperació pel desenvolupament com una eina de
transformació social també als nostres ajuntaments.
Prioritzarem els projectes de sensibilització i Educació per al Desenvolupament,
EpD, basats en la promoció de la Cultura de Pau i la no-violència, que adoptin
nous formats que ens permetin arribar a nous públics
Promourem la Coherència de Polítiques per al Desenvolupament, CPD,
incorporant altres àmbits municipals, com el desenvolupament d’un sistema
d’indicadors, la compra pública responsable, la banca ètica, el medi ambient, per
tenir en compte els impactes de les nostres accions i treballar per un
desenvolupament sostenible des d’un punt de vista global
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