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ACTA  
Reunió:  SESSIÓ INFORMATIVA PROCÉS PARTICIPATIU “REPENSEM CASTELLDEFELS” 
Data: 15 de setembre de 2022, de 19h a 20:30 h  
Lloc: Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. Sala margarida Xirgu 
 
HI ASSISTEIXEN 

 Sra. Maria Miranda, Alcaldessa de Castelldefels  

 Sr. Jordi Maresma, 1r Tinent d’Alcaldia de Drets i Ciutadania  

 Sr. Jaume Angerri, presentador. Economista.  
 Representants d’AMB, grups municipals, partits polítics, AAVV, entitats i grups de 

la ciutat. 
 
ORDRE DEL DIA 

Presentació de l’acte a càrrec del Sr. Jaume Angerri, presentador. Economista.  
(3’)  
19.03 h  Benvinguda a càrrec de la Sra. Maria 

Miranda, Alcaldessa de  
19.05 h  Projecció del vídeo de presentació del 

projecte d’Eixos Verds (7 ‘)  
19.12 h  Intervenció del Sr. Jordi Maresma, 1r Tinent 

d’Alcaldia de Drets i Ciutadania. Regidor de 
Planejament (5’) sobre els objectius, 
característiques i fases del procés participatiu  

19.25 h  Presentació del procés participatiu i les eines 
que es faran servir a càrrec del Sr. Alfonso 
López , Cap d’Unitat Intermèdia de 
Participació i Projectes Transversals  

19.37 h  Torn obert de paraules. 
20.00 h  Fi de l’acte  

 
 
TEMES TRACTATS 
 

A les 19:08h s'inicia la sessió amb la presentació de l’acte a càrrec del Sr. Jaume Angerri, 
economista especialista en ordenació del territori. Explica què és la participació ciutadana, 
que al seu criteri és l'empoderament de la ciutadania com a vigilants del què passa.  
Explica l’ordre del dia i el funcionament de la sessió. 
 
A continuació, es fa una benvinguda institucional a càrrec de la Sra. Maria Miranda, 
alcaldessa de la ciutat, que explica que avui s'obre un procés participatiu que es preveu de  
llarg recorregut, amb la sessió d’avui com a tret de sortida. L'objectiu és repensar el futur 
de la ciutat, amb la participació de tots els ciutadans i ciutadanes del municipi. 
Agraeix la presència de tothom i es disculpa pel topall d'aforament de la sala, que no ha 
permès a algunes persones poder assistir a la sessió. 
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El projecte conegut com els “Eixos Verds”, junt amb el PAESC (Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima) i la revisió del Pla de Mobilitat de la ciutat, són els grans projectes de 
que incidiran en el futur de la ciutat durant els propers anys, que conjuntament amb 
l'Acord de Ciutat, aprovat el setembre de 2020 amb representants de més de 150 entitats i 
associacions del municipi, està servint per planificar una sèrie d'accions per reactivar social 
i econòmicament el municipi.  
 
Els projecte del “Eixos Verds” s’inicia amb el document anomenat “Avanç de 
Planejament”, que es va aprovar el mes de maig amb el nom de Modificació de Pla General 
Metropolità de Barcelona per a la millora de la xarxa d'espais lliures i equipaments de les 
urbanitzacions al municipi de Castelldefels. 
Un Avanç, en llenguatge no tècnic, vol dir que és un esborrany amb idees, que s'hauran de 
consensuar a través del procés de participació. El document fixa criteris i formula solucions 
possibles, pel que té un caràcter propositiu que es sotmet a l'escrutini de tothom que hi 
vulgui participar al llarg dels propers mesos.  
En altres municipis també s’han dut a terme actuacions similars. Tot l'equip de govern 
posarà tot els esforços per buscar un ampli consens, es necessiti el  temps que es necessiti. 
 

A les 19:23 Es projecta en la pantalla el vídeo de presentació del projecte d’Eixos Verds. 
 
 

A les 19:30h Intervé el Sr. Jordi Maresma, 1r Tinent d’Alcaldia de Drets i Ciutadania i 
Regidor de Planejament.  
Diu que ens trobem davant d'un repte històric: afrontar les conseqüències del canvi 
climàtic, i alhora fer-ho avançant en cohesió social i solidaritat.  
Cal pensar entre tots les estratègies a aplicar a Castelldefels, per exemple des de 
l’urbanisme, la mobilitat, la xarxa d’equipaments -que ha d’incorporar la creixent demanda 
d'habitatge de lloguer social- tot això tenint en compte l’escassetat d’aigua i energia. 
 
Hi ha dues paraules clau: ESTRATÈGIA I COMPARTIR.  
 
ESTRATÈGIA per adaptar-nos a les condicions climàtiques diferents i més extremes:  
1. Limitant el creixement de la trama urbana cap al Parc del Garraf (avui legalment 

possible) 
2. Renaturalitzant el Parc de Ca N’aimeric, perquè sigui juntament amb el Parc del Garraf 

i l’Olla del Rei, els pulmons de la ciutat 
3. Vertebrar els barris en sentit mar-muntanya, a partir del traçat natural de les antigues 

rieres, interconnectant zones verdes i equipaments, generant espais públics per la 
trobada de la ciutadania i acostant el comerç de proximitat 

4. Completar la vertebració de la ciutat en sentit Sitges-Gavà, per exemple amb la 
pacificació de la C-31 per convertir-la en Avinguda urbana 

5. Explorar opcions per incrementar el parc d’habitatge públic de lloguer per facilitar 
l’accés a l’habitatge dels fills i filles de Castelldefels i contribuir a equilibrar els preus de 
l’oferta privada, després que el Tribunal Constitucional tombés el topall de preus en 
una ciutat altament tensionada. 

 

https://www.castelldefels.org/ca/DocsArea_ServTerr_Plan.asp?plana=DocsArea_ServTerr_Plan.asp&pmp_id=5562
https://www.castelldefels.org/ca/DocsArea_ServTerr_Plan.asp?plana=DocsArea_ServTerr_Plan.asp&pmp_id=5562
https://www.castelldefels.org/ca/DocsArea_ServTerr_Plan.asp?plana=DocsArea_ServTerr_Plan.asp&pmp_id=5562
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COMPARTIR, per això el procés participatiu de llarg abast, interromput per la pandèmia. El 
procés es farà de manera individualitzada, per territoris i per col·lectius, on-line i 
presencial. 
Castelldefels és una ciutat plural i diversa, també desigual. La voluntat és trobar els punts 
d’equilibri per cercar un gran acord de ciutat que uneixi al voltant d’un futur il·lusionant. 
Hi ha més d’una manera d’arribar als objectius abans assenyalats, però que dependran de 
quin percentatge de capacitat d’inversió pública municipal es decideixi destinar de forma 
sostinguda en el temps a transferir espais privats al domini públic. 
Fa dos aclariments importants: la documentació penjada a la web de la Generalitat ha 
inclòs planejaments anteriors i el document aprovat en el Ple del mes de maig és un 
Avanç, que vol dir que és un esborrany i no té valor normatiu. 
 
 
Presentació del procés participatiu i les eines que es faran servir a càrrec del Sr. Alfonso 
López, cap de la unitat de participació. 
 
Ens informa que la participació constarà de dos apartats:  

- Informació de forma clara i entenedora, però també rigorosa, del contingut del 
projecte. La terminologia del llenguatge tècnic no és senzilla i requereix una 
translació cap a un document intel·ligible per a tothom 

- Participació ciutadana: consistirà en diversos actes de participació presencial, amb 
reunions per territoris i per sectors (entitats veïnals, comerç, col·lectiu educatiu, 
entre altres). Alhora hi haurà un mitjançant la plataforma Participa311, on es 
penjaran tots els materials informatius, l’agenda de reunions, el resum de les 
trobades, i s’habilitarà un canal de suggerències i propostes, amb un feedback 
entre la ciutadania i l’Ajuntament. 

 
Per tal d'evitar la bretxa digital, es facilitarà des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà que es 
puguin utilitzar ordinadors municipals i hi haurà una persona que donarà suport als 
ciutadans que tinguin més dificultats. 
La utilització d’aquesta plataforma serà possible a partir de demà mateix. En un mes 
aproximadament, es començaran a convocar les reunions presencials i sectorials. El procés 
de participació pot durar aproximadament un any. Donat que hi ha eleccions l'any 2023, 
pot ser que el procés quedi temporalment aturat, per no contaminar el debat electoral. 
Al final de procés es farà un document que recollirà les propostes i es constituirà una 
Comissió de seguiment, que ha d’ajudar a impulsar, juntament amb l’equip de govern 
municipal, l’aprovació dels acords adoptats. 
 
Existeix un codi QR per poder accedir directament a la plataforma amb accés directe des 
del mòbil.  
Un cop dins la web, hi ha un menú amb 6 enllaços: informació del procés participatiu, 
informació sobre el projecte Eixos Verds (model de 6 eixos), informació sobre la 
Modificació de PGM, informació sobre les trobades amb la ciutadania- on hi haurà les 
dates de les reunions i la documentació prèvia de cada sessió, un apartat de preguntes 
freqüents- que s’anirà actualitzant a mesura que hi hagi dubtes i preguntes- i una darrera 
pestanya anomenada “propostes ciutadanes”, on es podran fer directament suggerències, 
idees, alternatives etc...que podran se visualitzades per tothom, i es podran rebre suports 
o comentar o rebatre cada suggerència aportada. Les suggerències o comentaris poden 
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referir-se al model dels Eixos Verds del municipi, a la Modificació de PGM o al propi  
procés de participació. 
 
Caldrà inscriure's prèvia en cadascuna de les trobades presencials, per poder preveure la 
dimensió dels espais necessaris per a cada grup. 
 
Tota la documentació serà accessible per a tothom, però per intervenir cal estar inscrit a la 
plataforma Participa311 i per a tal cosa cal ser ciutadà de Castelldefels, ja que el programa 
està relacionat amb el padró municipal. Els no empadronats poden participar a les 
trobades presencials, i poden fer els suggeriments oficials a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament, directament a l'OAC o bé adreçant un correu electrònic a 
participació@castelldefels.org. 
 
A les 19:53h s'obre un torn de paraules, moderat per el Sr. Jaume Angerri, que explica que 
la sessió ha d’acabar a les 20:30h per un tema de disponibilitat de l’espai i que es disposa 
de 40 minuts perquè es puguin fer les intervencions. Prega que les consultes es facin de 3 
en 3 i que siguin exclusivament referides al procés de participació.  
 
1. C.K., de l’Associació de Veïns de Ca n'Aimeric. Volia preguntar el termini de la 

participació ciutadana, si no està més limitat perquè no es solapi amb els plans que 
elabora l’AMB. 

 
2. A.C.: pregunta si no es pot canviar el nom del projecte, ja que considera que són 

carrers asfaltats que connecten zones verdes, i això no s’adequa amb el títol del 
projecte, doncs no son vies verdes. 

 

3. F.M.P: ha sentit parlar que al carrer Juan de la Cierva es faran pisos de protecció oficial. 
Ara hi ha un parc públic molt utilitzat pels nens, a vegades es fa servir com a heliport i 
creu que a Castelldefels no fan falta pisos, ja que no hi hauria prou serveis per a tanta 
població. 

 

R: referent a la pregunta 1, A.L. contesta que possiblement el document final del procés de 
participació seria cap a la tardor de 2023, però que no ho pot assegurar. 
Les respostes 2 i 3 s'hauran de tractar al llarg  del procés de participació. 
 
4. M.P. (AAVV Gran Via Mar): proposa que seria un bon final de tot el procés que es pogués 

fer una votació, consulta o referèndum de les propostes plantejades. 
 

5. N.C.: (barri de la Pineda): pregunta si a la zona de l'Esplai hi ha previst fer alguna cosa, ja 
que està en molt mal estat. La gent de la platja no té cap transport públic per arribar al 
centre del municipi. 

 
6. E.M.: diu que a l'Avda Pineda no hi va haver cap tipus de participació. Volia saber com 

s’avaluarà tot el procés de participació si hi haurà una consulta ciutadana per validar la 
proposta, ja que és un pla molt ambiciós. 

 
R: Referent a la pregunta 3, A.L. contesta que sí que hi va haver un procés de participació per 
l'Avda de la Pineda, sobre el pla de mobilitat (2017 aproximadament). De quina manera al final 
del procés sigui la ciutadania pugui donar el vist-i-plau, i Alfons diu que la intenció de l'equip 

mailto:participació@castelldefels.org
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de govern és comptar amb el màxim consens. Pel que fa a l’aprovació de la modificació de 
planejament s’aclareix que és  competència del Ple municipal. 
 
7. P.A. (Associació Atac): no és el primer procés de participació de la ciutat, n'hi va haver un 

sobre els pressupostos que no va acabar en res. En els darrers anys hi ha hagut agressions 
importants al medi ambient: Olla del Rei, Parc del Castell, Corredera. Diu que la densitat de 
població de Castelldefels és elevadíssima, molt més que Gavà o Viladecans. 
El Terme municipal està totalment construït, no queda espai. Què s'ha de fer amb els 
terrenys municipals lliures? Necessitem espais lliures i verds i no es necessita ocupar més 
amb edificis. 

 
8. F.S. (Associació Atac): pregunta si les intervencions que ha fet l'Ajuntament a El Castell o a 

l'Olla del Rei són del mateix estil que les que es proposen fer ara. 
 
9. A.: observa contradiccions entre el que es diu i el que es fa. Es presenta un projecte que es 

diu que s'inicia ara de zero, però ha anat a la Generalitat a sotmetre's, amb una ordenació 
detallada. Darrere el missatge de conservació dels eixos verds hi ha una gran especulació. 
Es traspassen 2 línies vermelles: es volen edificar zones boscoses que en teoria estan 
protegits i en zones residencials baixes es vol construir blocs de pisos en clau 18, creant 
una ruïna urbanística. 

 
10. D.P. (veí de Canyars): es mou en bicicleta i li sembla bé que es facin nous carrils bici. De 

quina manera el procés participatiu podrà controlarà si els objectius acordats es 
compleixen? 

 
11. M.C.: diu que el títol del projecte no és correcta, ja que no són urbanitzacions, són barris. 

Li preocupa la demografia: hi ha 12Km2 de terme municipal, i 70.000 habitants, més els  
que venen a l'estiu, arribant a una densitat de 8.300Hab/km2 

 
12. J.R.A (Barri Pineda): li sembla molt bé la idea dels eixos, però les vies que depenen de la 

Generalitat (C-31, Avda Canal Olímpic) com es poden decidir pels habitants de 
Castelldefels? 

 
R: Referent a la pregunta 10, A.L diu que el sistema de control de les aportacions ciutadanes es 
farà a través de la Comissió de Seguiment, que en aquests moments no està constituïda 
encara. 
 
13.  J. P. (Associació Ca n'Aimeric): quines garanties tenim que els partits que surtin després de 

les eleccions continuaran el procés de participació i tot això quedi en no res?  
 
14. P.D. (Vistamar): En el projecte hi ha 130.000m2 de requalificació, dels que 60.000m2 estan 

situats entre Can Jové i El Pozo (vores del Garraf) fins a quin punts els ciutadans volen dir 
que no volen aquestes claus 18? 

 
15. R.S.: el projecte parteix d'una proposta que va estar penjada a la OATAA (Generalitat), 

respecte la qual les Associacions van presentar al·legacions, i volia saber si han arribat a 
l'Ajuntament i quina resposta es pensa donar a aquests escrits. 
Hi ha contradiccions del vídeo amb el projecte, ja que aquest proposa modificar el 12% de 
la superfície del municipi, convertint sistemàticament zones verdes en zones residencials. 
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No hi ha hagut cap ambientòlegs ni biòlegs en la redacció del projecte, i és molt feble el 
raonament ambiental, ja que no s'esmenta l’Olla del Rei ni  la zona deltaica. 

 
 
Tenint en compte l’hora, la figura de moderació considera que s’ha sobrepassat el temps 
d’intervenció i demana que es finalitzi el torn de preguntes. El torn de R.S queda sense poder 
finalitzar,  es pren acta de la seva intervenció.  
 
 
Es tanca la sessió  a les 20:30h, de la qual s’estén aquesta acta. 
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