
1a. Alcaldessa 
de Castelldefels

Amb la 
Candela, 
mira què 
hem fet!
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El 13 de juny del 2015, la Candela López 
va ser escollida com a primera alcaldessa 
de la història de la ciutat. Des d’aquest 
moment, des de Movem hem treballat 
per construir un Castelldefels per  
a tothom.
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Teníem molt clars dos objectius:

Tot això, ho hem fet per transformar Castelldefels en...

Impulsar polítiques amb 3 segells claus 
que formen part del nostre ADN:

• 0€ en mateniment de carrers 
i espais públics

• Suprimir les polítiques 
d’Igualtat i Cooperació

• Privatitzar servies com 
l’aparcament de la platja

• No donar resposta a les 
necessitats de la ciutadania 
amb 0 inversions

• Posar en marxa les obres 
aturades del Pg. Marítim

• Fer el nou institut Valèria 
Haliné

• Reprendre el Pla de Barris de 
Vista Alegre passant del 15% 
al 100% executat

• Incrementar ajudes socials, 
beques menjador, per a 
llibres escolars…

Superar la paràlisi a la que el 
govern del PP (2011 - 2015) 
havia sotmès a la ciutat: 

Reactivar la vida de la ciutat 
amb propostes com:

Segell verd: Polítiques mediambientals i sostenibles

Segell violeta: amb perspectiva feminista

Segell roig: per garantir la igualtat d’oportunitats
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Una ciutat 
ben gestionada 
i amb bons serveis



5

Menos deuda 
y más inversión social

Unas cuentas saneadas. Como ha hecho Barcelona 
o Madrid, hemos demostrado que se puede 
acabar con la austeridad aumentando la inversión 
pública y a la vez reducir la deuda. 

Hemos reorganizado las 
empresas municipales,  
cerrado Castelldefels 
Projeccions, potenciado 
SAC y Jarfels, integrando 
nuevos servicios públicos y 
simplificando la estructura 
directiva con un único gerente 
y modificando los estatutos 
para hacerlas más eficientes.

Todo esto nos ha permitido ofrecer más y 
mejores servicios públicos con el mismo coste

DEUDA 2015 

 62,64% 
(52.769.288,22 €)

DEUDA 2019

40,95% 
(26.856.535,41 €)

Hemos recuperado más 
de 4M€ en subvenciones que 
no aprovechó el PP y hemos 
conseguido 15M€ de fondos de 

otras instituciones para financiar 
obras en la ciudad como la 
restauración del castillo, con fondos 
europeos, el polideportivo de Can 
Roca o las mejoras en la vía pública.
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Dues maneres diferents 
d’entendre la gestió municipal:

Privatitzar Remunicipalizar
14 de maig del 

2013

el govern municipal 
del PP adjudica la 

zona blava i verda de 
la platja a l’empresa 

Valoriza, del grup 
d’empreses SACYR

22 de març 
del 2018 

El nou Ajuntament 
acordem 
remunicipalitzar 
el servei 
d’aparcament amb 
els vots en contra 
del PP

1. Els beneficis econòmics passen de la 
butxaca de l’empresa privada a millorar 
serveis per a la ciutadania

2. Tenim un servei més flexible que 
s’adapta a les necessitats del veïnat

3. Es garanteixen llocs de treball digne

Amb la remunicipalització:
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Més i millor servei 
amb menys cost

Hem

L’any 2017, el servei de neteja el 
vam començar a gestionar des 

de l’Ajuntament. Amb aquest 
canvi, tenim més diners per 

millorar el servei.

Rehabilitat amb criteris 
mediambientals 

una nau sense ús 
convertint-la en la 
nova seu del servei

renovat i augmentat 
els contenidors de 

tota la ciutat

incrementat les 
freqüències de neteja 

als nostres carrers

Noves 
Minideixalleries

afegit vehicles a la 
flota que a més són 
elèctrics o de gas, 
més sostenibles

activat el servei 
d’atenció immediata 

per WhatsApp

Gràcies als veïns i veïnes amb el nou sistema 
reciclem molt més!!

++

El nou servei de neteja 
remunicipalitzat: 
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Comerç de proximitat 
i turisme

Hem consolidat l’aposta 
pel petit comerç local amb 
esdeveniments com el 
Castrum Fidelis, l’Open 
Night, la Mostra de Cuina 
i les fires tradicionals del 
calendari

Hem dissenyat un Pla 
Estratègic de Comerç per 
desplegar iniciatives com 
les noves campanyes de 
Nadal o la Fira Stock

Hem creat la Taula de Comerç 
per treballar de la mà dels 
comerciants aquestes 
campanyes

01 02

03
Hem 

incrementat un

112% 
el pressupost 
de Comerç i 

Turisme
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Nou model de platja d’èxit
Hem fet de la platja de Castelldefels un lloc per viure 
i conviure tot l’any. Hem aconseguit la convivència 
entre la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la platja i el 
desenvolupament econòmic sostenible amb més activitats 
d’oci regulades. 

La nostra acció va posar punt i 
final a les obres del 3r tram 

del Passeig Martítim 

La platja guanya un punt de 
trobada: l’Espai del Mar, nou 

Centre Cívic del barri

Hem habilitat noves places 
d’aparcament lliure pel veïnat

Tenim més ‘chiringuitos’ que 
mai perquè la platja continui sent 

un motor econòmic

Recuperació de l’espai natural de les dunes al nostre litoral amb un 
nou Centre d’Interpretació dunar.
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Una ciutat amb identitat 
i memòria històrica

+Edificio de la República
Un nuevo Centro Cívico y Servicios Municipales

Compra de 
Can Baixeras 
Un nuevo 
centro de 
difusión de 
la ciencia y la 
tecnología.

Can Gomar, 
la actual Casa 
de la Cultura 
Después de las 
reformas será 
el nuevo Casal 
de Joves de la 
ciudad

Torres de 
Guaita 
Las 
restauramos, 
empezamos 
por la de 
Gabriel Folcher 
en  C/Arcadi 
Balaguer.

Can Roca de 
Baix 
Un Ateneo 
de entidades 
como espacio 
para hacer 
actividades.

Movem ha apostado por invertir en la 
identidad de nuestra ciudad a partir de 
la rehabilitación de nuestro patrimonio 
arquitectónico para convertirlo en espacios 
para la ciudadania:
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Castell de 
Castelldefels

Hem creat els 
diumenges al castell, 
les nits al castell i les 

visites guiades, a les que 
han assistit més de 35.000 

persones en un any.

Hem creat el nou 
museu d’història de la 
ciutat i de la pirateria 

per explicar el nostre 
passat i convertir-lo en 
un element d’atracció 
del turisme cultural

Hem dut a terme la 4a fase 
de restauració del Castell 
i el seu entorn recuperant 

una sala a les golfes i 
acondicionant la zona dels 

Jardins del Castell.
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Creem la regidoria d’habitat-
ge, que mai havia existit, per fer 
front a aquest greu problema

Subvencionem l’IBI  
a les famílies en risc  
d’exclusió social

Adquirim 7 habitatges 
dels bancs executant el 
dret al tempteig i retracte 
per dedicar-los a lloguer 
social

Incrementem els ajuts a l’ha-
bitatge, fomentant especialment 
el lloguer

El govern de M. Rajoy va aprovar unes mesures 
que van obrir la porta a l’especulació al mercat de 
l’habitatge provocant la bombolla dels preus del 
lloguer del 2017 i que avui encara estem patint 
fent fora als veïns i veïnes de la ciutat.

També va tancar la porta als Ajuntaments que 
volien fer polítiques d’habitatge valentes, però no 
ens resignem!

Una ciutat que treballi 
per garantir...

Hem creat l’Oficina d’Eficiència Energètica per ajudar als veïns i veïnes 
a reduir la despesa energètica de casa seva i així seguir treballant per 
tenir unes llars sostenibles i en lluita en contra del canvi climàtic
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Destinat 200.000€ anuals 
en ajudes a la rehabilitació 
d’habitatges en el marc del Pla de 
Barris de Vista Alegre

Posat en marxa un 
projecte de rehabilitació 
de 12 habitatges 
per destinar a lloguer 
assequible a través de la 
fundació Hàbitat 3

Defensat els drets 
de les persones en 
processos de  
desnonaments

Negociat amb la SAREB 
‘Banco Malo’ per ampliar 
el parc municipal 
d’habitatge. Concretament, 
l’adquisició de 2 edificis 
amb 19 habitatges al carrer 
Santiago Rusiñol. Aquesta 
proposta està paralitzada 
pel vot en contra al ple del 
PP, C’s, PDeCAT, PSC i Som 
Castelldefels al Ple

8 nous habitatges 
per a la gent gran a 
Vista Alegre

Promogut la 
construcció de 
70 pisos de lloguer 
asseguible al C/ Pietat

Hem

Hem aprovat l’exempció del pagament de la plusvàlua en casos de 
desnonament i dació en pagament

...el dret a l’habitatge digne
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S’han habilitat nous accessos al 
parc del Castell i s’han millorat 
els espais per poder gaudir-ne

Hem posat en funcionament 
les plaques solars del 
Poliesportiu de Can Vinader

Recuperació de la vegetació i 
la biodiversitat dunar als 5 km 
del front marítim

Foment de la mobilitat sostenible 
amb vehicles ecològics, 
bonificació del 100% de la 
zona verda i blava i increment 
de la flota de vehicles municipals 
elèctrics

02

03 04

01

Hem acordat amb l’associació de veïns i veïnes de Bellamar el 
projecte de reurbanització del barri per poder-ho executar el més 
aviat possible i evitar la contaminació que es fa de l’entorn.

Una ciutat verda
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Preparació d’un nou planejament 
urbanístic que protegeixi l’Olla 
del Rei com a espai verd per 
la ciutat

Disseny de nous eixos verds 
a tots els barris de la ciutat

Lluita contra la contaminació 
acústica amb l’aprovació del 
Mapa de Capacitat Acústica i 
unes ordenances que regulen 
les limitacions del so a tota la 
ciutat. Garantim la convivència i 
la qualitat de vida

Millores i ampliació de la 
xarxa de correcans i instal·lació 
d’un nou Agility (zona d’activitats 
per a gossos)

Apostem pel medi ambient: 
més espais verds, menys contaminació

08

0605

07
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Reforma de l’Avda. Constitució 
que ens connectarà a la comarca 
fins a Cornellà en 23 minuts en 
bus i carril bici Nou carril bici que millora 

l’accés als instituts Josep 
Lluis Sert i Les Marines i a la 
zona universitària

Aposta pel transport públic i 
sostenible. Noves línies exprés 
E95 i E97 que ens connecten a 
Barcelona de manera directa amb 
nous vehícles híbrids

Nou sistema de bici 
elèctrica metropolitana: 

e-Bicibox

Nous punts de recàrrega doble per a vehicles elèctrics als 
aparcaments de darrere de l’estació i de la plaça de l’Església

02

04
03

01
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150 noves places d’aparcament darrere de l’estació que 
està basat en el famós concepte Park&Ride, zones d’estacionament 
habilitades a l’entorn del nucli de les ciutats per facilitar l’ús del 
transport públic

Més inversió a la via 
pública, més mobiliari, 
il·luminació LED i supressió de 
barreres arquitectòniques

Reforma integral de 
l’Avda. Pineda que 
connecta el nucli urbà 
amb la zona de la patja. 
Es pacificarà el tràfic i 
augmentarà la xarxa de 
carrils bici

Elaboració d’un nou Pla 
d’Aparcaments per cobrir 
les necessitats del centre de 
Castelldefels

Ampliació d’aparcaments 
i Park&Ride a l’estació

05
06

07

Amb més bicis 
i menys fums
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Una ciutat 
educadora i solidària

Hem introduït 
productes ecològics i 
de Km0 als menjadors 
de les Escoles Bressol

Hem creat un nou 
programa d’Èxit a 
l’Estudi per alumnat de 
tota la ciutat.

Hem construït el 4rt 
Institut que ha rebut el 
nom de Valèria Haliné

Hem augmentat 
la inversió en els 
programes d’activitats 
extraescolars i formació 
en coeducació i inclusió 
pels monitors.

Hem fet millores als 
centres educatius 
de la ciutat garantint 
que l’entorn en el que 
es desenvolupen els 
nostres infants sigui el 
més adequat

Hem incrementat en 
25 places l’escola de 
formació d’informàtica 
per a joves sense 
escolaritzar de 14 a 16 
anys vinculades a la UPC 

Hem ampliat l’Escola 
de Persones Adultes

En la societat del coneixement i la informació, 
l’educació és una eina essencial per garantir la igualtat 
d’oportunitats

01
03

04

06

05

07

02

Amb la UPC hem treballat per introduir la ciència i la tecnologia 
més puntera a l’oferta formativa de la ciutat fomentant la 
participació de nenes i joves
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Després que el 
govern del PP reduís 
la regidoria de 
Cooperació a la més 
mínima expressió, 
hem recuperat el 
finançament per als 
projectes de cooperació 
internacional i educació 
per la pau que duen 
a terme les entitats 
del Consell de Pau i 
Solidaritat i a entitats 
supramunicipals.

El nostre pressupost 
municipal actualment 
dedica el 0,7% 
a la cooperació 
internacional i la 
sensibilització, tal com 
recomana l’ONU

Arran de la crisi humanitària que es pateix a les portes d’Europa 
des de fa massa anys, Castelldefels va decidir sumar-se a la Xarxa 
de Ciutats Refugi el 2015
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Una ciutat 
per a tothom

Hemos trabajado junto al 
Restaurante social Imperfect 
para favorecer el proyecto de 
inlcusión social mediante la 
formación en nuevos puestos 
laborales y hemos dignificado 
la entrega de alimentos 
con un nuevo centro de 
distribución social en forma 
de supermercado

Hemos incrementado un 30% 
el presupuesto en ayudas 
sociales y un 10% en atención 
domiciliaria

Hemos creado nuevas 
instalaciones para la atención 
de Servicios Sociales en la 
C/ Thomas Edison para ofrecer 
un servicio de mejor calidad

A través de los planes de 
ocupación el Ayuntamiento 
ha contratado a 419 
personas, entre ellas: mujeres, 
mayores de 45 años en 
situación de desempleo de larga 
duración y jóvenes
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Para que ningún barrio se quede atrás, 
Plan de Barrios de Vista Alegre

¡Más accesible, 
abierto a toda la ciudad, 
con más servicios y más bonito!

PRESUPUESTO GASTADO

MANDATO PP
2011-15 

 15% 
(1.406.000 €)

PRESUPUESTO GASTADO

MANDATO MOVEM
2015-19

85% 
(8.957.000 €)

Reconversión del 
antiguo Colegio 
Vista Alegre en un 
gran equipamiento

Plaza de juegos 
infantiles y juegos de 
agua

Nuevas pistes 
polideportivas

Exigir a las compañías 

la retirada de 
todo el cableado 
eléctrico del barrio

Peatonalización de 
la Calle García Lorca y 
de la Calle Pep Ventura

Nuevas zonas de 
aparcamiento en el 
barrio

Programas sociales 
de actividades para 
jóvenes y mujeres

Nuevo Centro 
Abierto para jóvenes 

Se está haciendo la 
plaza de juegos 
de agua y juegos 
infantiles.

Nueva sala para 
actividades lúdicas, 
teatrales y festivas

Nuevo Ascensor en 
el barrio

Reforma integral 
de la Calle Cervantes y 
Andalucía

Ayudas a la 
rehabilitación de 
edificios

Habrá nuevas zonas 
de aparcamiento en 
el barrio.

Adecuación de los 
espacios para las 
entidades del barrio
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Una ciutat 
                 salud   ble

Millora dels equipaments esportius

Al camp de la Via 
Fèrria, s’ha fet un 
canvi de gespa. 
Hem reformat les 
instal·lacions del bar 
i hem fet una sala de 
formació i magatzems

A totes les instal·lacions 
esportives de la 
ciutat s’ha millorat 
la instal·lació, la 
sonorització i els 
marcadors

Projecció del 3r Centre 
Sanitari de la ciutat al barri de 
La Muntanyeta

Hem construït una nova 
instal·lació esportiva al barri de 
Granvia Mar

Reforma integral del Poliesportiu de Can Roca de 
més de 5M€. Hem remodelat integralment les piscines i 
hem ampliat les seves instal·lacions, millorat els accessos, 
serveis i vestuaris

01

02

04 05

03
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Ens hem implicat 
a fons en la construcció 
d’una ciutat diversa 
i feminista

El 2015 vam 
crear un nou 
circuit de primera 
atenció a les 
dones víctimes 
de violència 
masclista 
format per 
professionals 
de diferents 
disciplines per 
atendre-les de 
la millor manera

Ens vam trobar 
el pressupost 

d’Igualtat sota 
mínims i l’hem 
augmentat un 

  346%

Nou centre 
Montserrat Roig 

al Centre Cívic 
Canyars amb 
l’objectiu de 

donar atenció 
gratuïta a 

totes les dones 
de la ciutat, 

especialment 
a aquelles que 

són víctimes 
de violència 

de gènere i a 
les persones 

LGTBI+



¿Por qué en la política hay que 
ser maleducado, grosero, soez o 
insensible? No lo entiendo. 

Es el único sector de la Sociedad 
que se permite eso.

¿Por qué la política tiene este 
nivel de agresividad y de 
mentira? No lo entiendo.

Manuela Carmena, 
Alcaldesa de Madrid

“No oblidem mai qui 
som, d’on venim i per 
què estem aquí.”

Ada Colau, 
Alcaldessa de Barcelona


