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El CastellFarmàcies de guàrdiaMobles i restes de poda
Barri Net: recollida per barri
Consulti quin dia toca a la seva 
adreça

Deixi els trastos i restes de jardineria a la 
porta de casa, de 21 a 23 h

Els diumenges
Montmar Alt (d’av. Diagonal en amunt), 
Canyars i El Castell Baix (de c. Doctor 
Marañon en avall).

Els dilluns
Bellamar, Montmar Baix (de l’av. Diagonal en 
avall) i Centre.

Els dimarts
Poal, Baixador, Can Roca i Muntanyeta

Els dimecres
Les Botigues, Can Bou, Granvia Mar, Mar-i-
Sol, Zona Universitària, Camí Ral, El Castell 
Alt (de l’av. Doctor Marañón en amunt) i 
Lluminetes Oest (fins al carrer 6).

Els dijous
La Pineda, Lluminetes Est (fins al carrer 6) i 
Vista Alegre.

Serveis Sanitaris
Cita prèvia per a metges de capçalera i 
pediatria.
Telèfon per als dos ambulatoris 902 111 444

Centre d’Atenció Primària ABS Can Bou
Carrer Sevilla - av. Màlaga. Tel 93 665 55 59

Centre d’Atenció Primària ABS El Castell
Carrer Dr. Marañón. Tel. 93 636 66 60

Tren
Consulti els horaris a 902 240 202
rodaliescatalunya.cat / renfe.es

Bus
Consulti els horaris a 902 023 393
ambmobilitat.cap

Deixalleria Municipal
Carretera de la Sentiu, 19
De dilluns a divendres de 8.30 h 
a 13.30h i de 15 h a 18h

Dissabtes de 8.30h a 14.30h
Festius: tancat

Minideixalleries
Consulti els horaris de les 
minideixalleries en els diferents 
barris
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Plano de Castelldefels en enero de 1912. 
Hemos variado el original y hemos puesto 
líneas negras sobre fondo blanco, para 
facilitar su visualización. En la playa, sólo 
hay dunas. Y los núcleos de población no 
son fáciles de localizar.

En el mismo sitio, lógicamente, pero 
hace 111 años, mucha ciudad no había, 
ciertamente. Casi ni se veía en los 
mapas y había que pasar dos veces por 
la carretera fijándose mucho para verla 
un poco.  Y habitantes tampoco tenía 
demasiados. Unos trescientos, dispersos 
por el actual término municipal (ahora 
somos unos 68.000). 

Alfonso López Borgoñoz
Los planos que acompañan este texto son del 2 de enero de 1912 y 
los trazó Andrés Monche y Ríos, un ingeniero muy conocido en su 
tiempo, que fue también el responsable de la construcción del dique 
este del puerto del Barcelona (el actual muelle de grandes cruceros), 
la obra en mar abierto más importante de la época, un verdadero reto 
técnico y logístico.
Son los planos de un proyecto de riego del llano de Castelldefels, que 
buscaba facilitar la llegada de agua a los terrenos de cultivos entre la 
vía del tren y la playa. En el lado de ‘montaña’ quedaba el castillo, un 
pequeño núcleo habitado en los alrededores de la actual plaza Mayor 
y la estación de tren de Castelldefels. También vivía gente en las 
masías que estaban distribuidas por el término municipal y en las 
casas de pescadores (las llamadas “botigues”) por la zona cercana a 
la playa.
La descripción del término municipal al inicio de la memoria que 
acompaña los planos no era malo. Era peor que peor. Según Monche 
y Ríos “Por una parte se observa que el pueblo misérrimo tiene un 
término municipal tan sumamente pobre que los agricultores no 
pueden apenas obtener rendimiento útil alguno y eso que cultivan 
terrenos que en gran parte no son de su propiedad y por los cuales 
pagan una cuota ínfima con relación a la que realmente les corres-
pondería si pudiera establecerse en ellos un cultivo racional ya que 

¿Dónde estaba 
Castelldefels 
hace un siglo?

no intensivo”. Es decir, para el autor, tenía mucho sentido mejorar los 
diferentes terrenos tanto en beneficio de los agricultores, como de los 
propietarios de los mismos.
La técnica original para hacer las copias de los planos, es curiosa. 
Fue la habitual durante casi un siglo. Son los planos llamados 
blueprint o cianotipos. Esas copias de mapas eran con líneas en 
blanco sobre fondo azul oscuro. 
Todas las fotos de los planos han sido realizadas por el fotógrafo 
Jaume Pagès, al que agradecemos su trabajo.

Detalle del plano anterior. Se ve la iglesia de 1909 (mancha negra a la izquierda) y 
enfrente la estación de tren de 1881 (en el centro, abajo). No hay edificios en lo que 
sería la actual plaza de la Iglesia: ni el actual ayuntamiento de 1951, ni Can Baixeras, 
por ejemplo. En la actual avda. Constitución (carretera de Santa Creu de Calafell) 
sólo se ven dos casas y nada más. A la derecha, arriba, se ve la zona de la actual plaza 
Mayor y casi en el centro la mancha negra de las antiguas masías (hoy derribadas) 
que estaban junto a las torres de defensa de Climent Savall y Gabriel Folcher. Por ahí 
pasan actualmente las calles de Arcadi Balaguer, Mayor e Iglesia, a las que cruzan 
calles como Albert Einstein o Thomas Edison. Un depósito de agua y un centro de 
energía se ven en la parte de la derecha, abajo, junto a la vía del ferrocarril MZA 
(compañía privada de ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante -RENFE se creó 
treinta años más tarde-).

Gran Restaurant (1931)

Detalle de la playa 
de Castelldefels. 
Ni un edificio, sólo 
gigantescas dunas, 
algunas de entre diez y 
quince metros de altura 
por la zona de la actual 
avenida de los Baños.
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“Hemos exigido soluciones a los problemas de 
los autobuses que estamos sufriendo en el área 
metropolitana, consiguiendo una nueva línea 
urbana, la CF2, que con un recorrido interno 
acercará más rápidamente a los ciudadanos a 
cualquier punto de Castelldefels.
”

Millorem la mobilitat a Castelldefels
Un dels eixos principals de la nostra acció de govern ha estat la d’anar 

millorant la mobilitat de les persones a Castelldefels. Un problema més impor-
tant cada cop a les ciutats, i Castelldefels no és una excepció. És per això que 
hem actuat en les principals vies del municipi per trobar solucions que facilitin 
els desplaçaments dels nostres veïns i veïnes. Però també hem treballat en 
millorar la xarxa de transport públic. Hem exigit solucions als problemes dels 
autobusos que estem patint a l’àrea metropolitana, i hem aconseguit una nova 
línea urbana, la CF2, que amb un recorregut intern aproparà més ràpidament 
als ciutadans a qualsevol punt de Castelldefels.

També en l’àmbit de la mobilitat estem treballant per desplegar la nova 
normativa estatal vinculada a les zones de baixes emissions. A Castelldefels, 
la zona de baixes emissions afectarà al centre de la ciutat, i s’estima que estarà 
operativa a finals de 2023 o principis de 2024. Abans d’iniciar-se, ho comunica-
rem àmpliament a la ciutadania.

La planificació del futur de la ciutat no només afecta a la mobilitat. Estem 
treballant en el Castelldefels de les pròximes dècades. I ho fem amb el projecte 
dels 6 Eixos Verds, que en aqusts moments és només un avanç de planejament 
i que estem mostrant a la ciutadania per obtenir totes aquelles suggerències 
i propostes que puguin millorar la ciutat del futur. Aquest projecte el farem 
entre tots i totes. Un projecte que guiarà les accions de futur sota el prisma de 
conservar els nostres espais verds, completar el mapa d’equipaments, oferir 
espais ciutadans de qualitat i crear habitatge social per tal que els nostres joves 
no hagin de marxar.

Uno de los ejes principales de nuestra acción de gobierno ha sido la de ir 
mejorando la movilidad de las personas en Castelldefels. Un problema más 
importante cada vez en las ciudades, y Castelldefels no es una excepción. 
Por eso hemos actuado en las principales vías del municipio para encontrar 
soluciones que faciliten los desplazamientos de nuestros vecinos y vecinas. 
Pero también hemos trabajado en mejorar la red de transporte público. Hemos 
exigido soluciones a los problemas de los autobuses que estamos sufriendo en el 
área metropolitana, consiguiendo una nueva línea urbana, la CF2, que con un 
recorrido interno acercará más rápidamente a los ciudadanos a cualquier punto 
de Castelldefels.

También en el ámbito de la movilidad estamos trabajando para desarrollar 
la nueva normativa estatal vinculada a las zonas de bajas emisiones. En 
Castelldefels, la zona de bajas emisiones afectará al centro de la ciudad, y se 
estima que estará operativa a finales de 2023 o principios de 2024. Antes de 
iniciarse, lo comunicaremos ampliamente a la ciudadanía.

La planificación del futuro de la ciudad no sólo afecta a la movilidad. 
Estamos trabajando en el Castelldefels de las próximas décadas. Y lo hacemos 
con el proyecto de los 6 Ejes Verdes, que en estos momentos es sólo un avance 
de planeamiento y que estamos mostrando a la ciudadanía para obtener todas 
aquellas sugerencias y propuestas que puedan mejorar la ciudad del futuro. Este 
proyecto lo haremos entre todos y todas. Un proyecto que guiará las acciones de 
futuro bajo el prisma de conservar nuestros espacios verdes, completar el mapa 
de equipamientos, ofrecer espacios ciudadanos de calidad y crear vivienda 
social para que nuestros jóvenes no tengan que irse.

Maria Miranda  
Alcaldessa de Castelldefels  

[PSC]

alcaldessa@castelldefels.org
Whatsapp: 600 929 602
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La nueva línea urbana de Castelldefels 
mejora el servicio de transporte 
público en en la ciudad. El CF2 tendrá 
una frecuencia de 20 minutos todos 
los días del año. Su recorrido ofrece 
una conexión más directa entre Vista 
Alegre, el centro de la ciudad y el 
litoral, así como desde el municipio 
a les Botigues de Sitges y el Port 
Ginesta. Junto a la linea interurbana 
L96, el CF2 también mejorará la 
conexión entre el paseo Marítimo y 
los barrios del centro.  La conexión 
del Frente Marítimo con el centro de 
Castelldefels queda cubierta por la 
línea CF2, a través del paseo Marítimo 
y las Botigues, y mediante la línea L96, 
por la Pineda (por la noche por la N16). 
Las mejoras que vienen de la mano de 
la puesta en marcha del CF2 alcanzan 
a todos los barrios. Permite ofrecer 
más cobertura en el frente marítimo 
de Castelldefels, también con servicio 
diurno entre los puentes de Bellamar 
y el Poal.  El barrio de Montmar, por 
su parte, pasa a tener dos líneas de 
autobús (CF1+CF2) y más conexiones. 
La implantación de la segunda línea 
de bus urbano era una demanda 

El 6 de febrero se hará 
realidad una de las 
principales reivindicaciones 
ciudadanas: la mejora de 
la movilidad en transporte 
público mediante una 
segunda línea de autobús 
urbano. El CF2, que tendrá 
una frecuencia de 20 
minutos, enlazará diferentes 
barrios, desde Vista Alegre 
a Baixador, al tiempo que 
su hermano mayor (el CF1) 
mejora las conexiones.

La segunda linea de bus urbano 
trae mejoras en la movilidad

Entra en servicio el CF2, que une Vista Alegre y el centro con los barrios de la playa

RAMON JOSA

Los autobuses de la CF2 ya están preparados para circular

Maria Miranda
Alcaldessa de 
Castelldefels (PSC)

“Trabajamos para 
desarrollar una movilidad 
urbana sostenible y 
segura. Un modelo 
que surge del Plan de 
Movilidad elaborado 
de forma conjunta 
con vecinos y vecinas, 
con el objetivo de 
mejorar la movilidad, 
garantizando la 
seguridad, incentivando 
el uso de transporte 
público, reduciendo 
así las emisiones de 
CO2. Un modelo que 
sale reforzado con la 
puesta en marcha de 
actuaciones como la 
creación de la nueva 
línea urbana CF2”.

ciudadana largamente reivindicada 
para mejorar la movilidad interna en 
transporte público, una demanda en 
sintonía con el objetivo municipal de 
avanzar hacia un sistema de movilidad 
sostenible.

Apuesta 
municipal 
por la 
movilidad 
sostenible
Los primeros 
autobuses de la 
nueva línea son 
híbridos, es decir, 
combinan el uso 
de combustible 
diesel con el 
motor eléctrico. 
No obstante, la 
previsión es que se 
irán incorporando 
progresivamente 
vehículos 
completamente 
eléctricos, en 
sintonía con el 
objetivo municipal 
de trabajar por el 
desarrollo sostenible 
y para mitigar la 
crisis climática.

RAMON JOSA
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La entrada en servicio del CF2 y la mejora de las conexiones del CF1 
permite una mayor integración en la red metropolitana de transporte 
público, tanto a nivel de autobuses interurbanos como con Cercanías, 
Metro y Ferrocarriles de la Generalitat. De esta manera la linea 
interurbana L95 pasa a tener el final en la avenida Lluís Companys, en 
el barrio de La Muntanyeta. Allí coincide con la línea E95. La conexión 
entre el Centro, el Paseo Marítimo y el Poal queda cubierta con las 
líneas CF2 y L96.

Mejor 
conexión con 
el transporte 
público 
metropolitano

RAMON JOSA

Interior de uno de los nuevos vehículos
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MÉS INFORMACIÓ
www.zbe.barcelona

La ley de cambio climático obliga a los 
municipios de más de 50.000 habitan-
tes a implantar una Zona de Bajas Emi-
siones (ZBE) en 2023.  El Ayuntamiento 
de Castelldefels está trabajando para 
ponerla en marcha a finales de este 
año o principios de 2024.
Son muchas las dudas que surgen y 
aquí hacemos una recopilación de 
aquellas preguntas más frecuentes 
sobre la Zona de Bajas Emisiones y su 
aplicación en nuestro municipio.

¿Cuándo se aplicará la ZBE   
en Castelldefels?
La planificación actual es implantarla 
a finales de 2023 o principios de 2024. 
La ZBE estará correctamente señaliza-
da.

 ¿En qué estado se encuentra  
actualmente?
Se está trabajando con el AMB y otros 
municipios del Baix Llobregat para 
implantarla al mismo tiempo y tener las 
mismas características que en el resto 
de localidades.

¿Cuándo se informará de la puesta  
en marcha?
Se realizará una importante campaña 
de comunicación meses antes de im-
plantarla (aproximadamente en verano) 
cuando el Ayuntamiento disponga de 
toda la información y la correspon-
diente ordenanza esté preparada.

¿Afectará a todo el municipio?
La ZBE no ocupará todo el municipio, 
sólo los barrios del centro.

¿Será durante todo el día?   
¿Habrá excepciones?
La ZBE tendrá horarios, excepciones, 
permisos puntuales. Todavía se está en 

una fase de definición pero serán muy 
similares a los de la ZBE de las Rondas 
Barcelona.

Tengo un vehículo con etiqueta  
amarilla (B), ¿puedo circular   
con normalidad?
Durante 2023 en la ZBE de las Rondas 
Barcelona los vehículos con etiqueta 
amarilla (B) podrán circular sin restric-
ción alguna.

Zona de Bajas 
Emisiones: 
¿Cómo y 
cuándo se 
implantará en 
Castelldefels?

ZONA DE BAJAS EMISIONES
EN 2023

Empiezan las 
obras de la nueva 
pasarela sobre 
la autovía para 
peatones y bicis

Han empezado las obras de la nueva 
pasarela de la avenida de la Pineda 
sobre la autovía (C-31). Se trata de 
un nuevo punto de conexión entre el 
centro del municipio y los barrios de la 
playa para favorecer el uso de sistemas 
de movilidad sostenible (bicicleta y a 
pie), gracias a la implantación de un 
carril bici segregado del tráfico rodado 
y de la circulación de los peatones, 
que tendrán más espacio también. La 
pasarela salva de una forma segura un 
obstáculo para la conectividad urbana 
y se encontrará adosada al actual 
paso elevado que une la avenida de 
la Pineda con la calle 11 y que conecta 
con la playa de la Pineda. 

MÉS INFORMACIÓ
www.elcastell.org

Recreación digital de cómo quedará la pasarela
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Primeres trobades 
informatives sobre 
l’avanç de planejament 
dels ‘Eixos Verds’  
Les plataformes veïnals i els mitjans de 
comunicació, els primers col·lectius 
convocats per explicar-los el projecte.

El 23 de gener es van reprendre les 
sessions informatives vinculades a 
l’avanç de planejament dels “Eixos 
Verds”, amb una presentació a la 
premsa local i a representants de les 
plataformes i col·lectius veïnals de 
defensa del medi ambient.
Al febrer es duran a terme quatre 
trobades més. El dia 6 hi haurà una 
sessió sectorial amb representants 
de Comerç, Turisme i Educació. 
Posteriorment tindran lloc tres tro-
bades obertes a la ciutadania: l’11 de 
febrer a l’Espai del Mar, i el 18 i el 25 al 
Centre Cívic Frederic Mompou. Totes 
les trobades són a les 11h.

Aquestes sessions tenen un doble 
objectiu: donar a conèixer les caracte-
rístiques principals d’aquesta propos-
ta de planejament i escoltar tots els 
suggeriments, idees i propostes que 
la ciutadania vulgui aportar. Totes les 
aportacions són recollides i traslla-
dades a un document, per valorar-les 
en el futur. La voluntat és tenir tots els 
punts de vista per aconseguir la millor 
proposta possible, tot i que es tracta 

encara d’un avanç de planejament, o 
sigui, una etapa molt inicial d’aquest 
document estratègic de futur.
Els “Eixos Verds” han de convertir-se 
en l’eina que permeti a Castelldefels 
superar les limitacions i problemes 
que planteja el Pla General Metropolità 
(PGM) de 1976, que després de mig 
segle s’ha d’actualitzar i generar una 
nova eina que permeti repensar el 
futur de Castelldefels.

Un moment de la sessió informativa als mitjans de comunicació

REDACCIÓ

Durant el mes de febrer es 
duran a terme dues sessions 
obertes a la ciutadania

PREGUNTES FREQUENTS SOBRE
ELS ‘EIXOS VERDS’

El conseller d’Educació anuncia 
una baixada de ràtios a la ciutat
El conseller d’Educació, Francesc Gonzàlez-Cambray va dur 
a terme el passat 18 de gener una visita institucional, en què 
es va trobar amb el govern municipal i representants de la 
comunitat educativa.  En el decurs de la visita el conseller 
va anunciar una nova baixada de la ràtio a les escoles de 
Castelldefels al curs escolar 2023-24: un màxim de 19 
alumnes per aula a i3. També s’ha compromès a mantenir la 
totalitat dels grups classe existents a la ciutat. 

Gonzàlez-Cambray, al centre de la imatge, flanquejat pel regidor d’Educació, Jordi 
Maresma (ERC) i la regidora de Presidència, Esther Niubó (PSC)

RAMON JOSA

La nova delegada del Govern a 
Catalunya, a Castelldefels
La nova delegada del Govern espanyol a Catalunya, Maria 
Eugènia Gay Rosell, va realitzar el 23 de gener una visita 
institucional a Castelldefels per conèixer de primera mà la 
realitat de la ciutat. Gay va visitar equipaments emblemàtics 
com l’espai d’interpretació de la pirateria Piràtia, al Castell, 
i l’ICFO. També va estar a la platja, on l’alcaldessa Maria 
Miranda li va traslladar la preocupació municipal per la 
regressió que està patint l’espai litoral.

L’alcaldessa va traslladar a la delegada del Govern la preocupació municipal per la 
regressió de la platja

ORIOL PAGÈS
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Desde 2019 hasta el día de hoy, en Castelldefels se han plantado más de 
1.000 árboles. Concretamente, en 2019 se plantaron 189 árboles, 176 en 
2020, 352 en 2021 y durante el año 2022, otros 315. Los árboles planta-
dos se han distribuido en los diferentes barrios del municipio, con el 
objetivo de dar más sombra a las zonas de juegos infantiles y a los patios 
escolares. También, como reposición de aquellos alcorques vacíos a 
causa de accidentes o por enfermedades de los mismos árboles. 
Siguiendo esta línea, en 2023 se continuarán realizando las plantaciones 
de arbolado tanto en la campaña de invierno como de primavera.

MÁS INFORMACIÓN

www. ElCastell.org

A fons

El incendio del Poal en enero de 2018
La creación de franjas perimetrales próximas a viviendas tiene como objetivo minimizar 
los riesgos para la población ante episodios como el vivido el 1 de enero de 2018, cuando 
un incendio forestal en El Poal calcinó una decena de hectáreas. En aquella ocasión las 
llamas no alcanzaron las viviendas, si bien hubo que desalojar una masía situada en una 
zona próxima al incendio.

Más de mil árboles plantados 
en los últimos tres años

En las últimas semanas se ha estado 
llevando a cabo tareas de apertura 
de franjas perimetrales en terrenos 
próximos a viviendas para reducir los 
riesgos por incendios forestales. De 
acuerdo con la legislación vigente 
se establece, entre otras medidas, la 
realización de franjas perimetrales de, 
como mínimo, 25 metros de amplitud 
en los núcleos de población en con-
tacto con la zona forestal. Siguiendo 
las indicaciones de la Diputación de 
Barcelona, los 5 metros más cercanos 
a las viviendas no pueden tener ningún 
árbol, y en los 20 metros restantes 
deben estar espaciados entre 6 y 8 
metros, para que las copas no estén 
en contacto y se pueda evitar la 
propagación de un posible fuego a las 
viviendas.  
Esta intervención está contemplada 
en el Plan de Prevención de Incendios 
Municipales (PPI) 2020/2026 y el plano 
de delimitación de las urbanizaciones, 
las edificaciones y las instalaciones, 
aprobado por unanimidad en el pleno 
municipal de abril de 2021  (PP, PSC, 
ERC,  Movem Castelldefels-En Comú 
Podem, Junts per Castelldefels y 
Ciutadans). El PPI es la herramienta 
que fija los criterios, según la norma-
tiva, de las previsiones y medidas a 

tomar para reducir las causas de los 
incendios forestales, limitar sus efec-
tos y facilitar su extinción. 
Por otra parte, y también de acuerdo a 
la legislación vigente, la vegetación de 
las parcelas y zonas verdes interiores 
que están a menos de 500 metros 
del plano de delimitación debe tener 
las mismas condiciones que las de 
la vegetación de la franja, afectando 
a parques públicos, zonas verdes o 
parcelas sin urbanizar.

En un contexto de alerta por sequía, 
el Ayuntamiento aplica la legislación 
vigente, ofreciendo seguridad a las 
personas, a las viviendas, así como 
a los bienes del municipio y así 
disminuir el riesgo de propagación de 
incendios.
A pesar de ello, durante todas las 
tareas también se tienen en cuenta 
criterios de sostenibilidad, como el 
cuidado de aquellas especies arbus-
tivas protegidas (como el palmito) 
priorizando las especies arbóreas y 
arbustivas de especies autóctonas de 
baja inflamabilidad (como el olivo) y 
aquellas que mantienen hojas verdes y 
un alto contenido hídrico. 

REDACCIÓN

Franjas de protección 
contra incendios 
forestales: prevención, 
seguridad y protección 
ciudadana

Durante todas las tareas 
también se tienen en cuenta 
criterios de sostenibilidad

RAMON JOSA
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Accions municipals per a 
l’eradicació de la pobresa

Iniciem una sèrie de 
reportatges sobre les 
accions municipals per 
complir amb l’Agenda 
2030 i els 16 Objectius 
de Desenvolupament 
Sostenible. L’Ajuntament 
de Castelldefels té 
una aposta ferma 
per l’eradicació de la 
pobresa. En aquest 
sentit, s’està treballant 
en diferents àmbits. Habitatge social municipal a l’avinguda Diagonal

 Compromís amb la cooperació al 
desenvolupament

L’Ajuntament és soci del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, 
organització formada per ajuntaments 
catalans i altres organitzacions muni-
cipalistes, que destinen una part del 
seu pressupost a finançar accions de 
Cooperació al Desenvolupament i
de Solidaritat amb els pobles dels 
països més desfavorits.
El govern municipal, a més, té el 
compromís d’aportació econòmica 
del 0,7% a projectes de cooperació
al desenvolupament aprovats pel Fons 
Català de Cooperació al
Desenvolupament (a l’Assemblea de 
Socis o proposats per ONGs del
Consell Municipal de Pau i Solidaritat) 
i suport a campanyes d’emergència 
en països empobrits amb motiu d’una 
catàstrofe natural humanitària.

Programa social

Castelldefels prioritza el coneixement, 
la prevenció i la intervenció en

L’Agenda 2030

L’Agenda 2030 és el full de ruta global per 
avançar vers el desenvolupament soste-
nible. Va ser aprovada el 2015 pels 193 
Estats membres de l’ONU amb la finalitat 
d’avançar cap a una societat global més 
inclusiva, pròspera, justa i sostenible. 

COMPROMESOS
amb els

 

1 FI DE LA
POBRESA

persones, famílies i grups socials, 
especialment si es troben en situació
de dependència, discapacitat, risc 
social i/o exclusió.
L’Ajuntament ofereix diferents serveis 
d’acompanyament professional
davant situacions personals, familiars 
o socials que requereixen d’una
valoració i orientació perquè els 
recursos i prestacions públiques a les
que poden accedir siguin les que més 
s’ajusten a les seves necessitats.
Els principals serveis són:
- Servei de primeres acollides (SPA)
- Servei d’atenció individual i familiar 
(SAIF)
- Servei d’atenció individual i/o familiar 

a la dependència, persones
amb discapacitat i gent gran (SAID)
-  Serveis i programes de suport a les 
entitats socials

Accés a l’habitatge social

Al mes d’octubre de 2021 es va aprovar 
el Reglament d’Habitatges Socials. El 
document estableix els requisits, els 
criteris de valoració i el procediment 
d’adjudicació per accedir a l’oferta de 
30 pisos socials que gestiona l’Ajun-
tament. Es tracta d’un lloguer social 
temporal, amb un acompanyament 
per que les persones implicades 
puguin sortir-se’n el més aviat possible 
i accedir a un habitatge amb els seus 
propis recursos.
A més, el consistori vol reforçar les 
polítiques vinculades a l’habitatge
social mitjançant:
- L’adquisició de nou habitatge social i 
la creació d’una bossa d’habitatge que 
pugui dedicar-se a lloguer social.
- L’aportació de 500.000 € per com-
prar terrenys on realitzar promocions 
d’habitatge social.

ORIOL PAGÈS

OBJECTIU
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La situació 
geogràfica, la 
qualitat de vida 
i els serveis 
equipaments, el 
millor de viure a 
Castelldefels

L’enquesta de GESOP 
també pregunta sobre 
quins són els aspectes 
més positius de viure a 
Castelldefels. En aquest 
sentit, són les qüestions 
geogràfiques les millor 
valorades: el clima, la 
platja i la muntanya és 
l’aspecte més positiu 
de Castelldefels per a 
una quarta part de la 
població i per al 37,8% 
es troba entre els tres 
aspectes més positius.

A continuació segueixen 
els aspectes relacionats 
amb la qualitat de vida (la 
tranquil·litat, la seguretat 
i la gent, o el fet que sigui 
una ciutat petita, diversa i 
cosmopolita.

En tercer lloc, les 
persones entrevistades 
destaquen l’oferta de 
serveis i equipaments 
con un aspecte positiu de 
viure a Castelldefels.

L’estudi d’opinió sobre la gestió muni-
cipal dut a terme per Gesop assenyala 
que la valoració de l’Ajuntament ha 
estat estable durant tot el mandat.  
L’acció del govern municipal obté 
un 5,9 (sobre 10), idèntica a la que va 
obtenir en els dos estudis anteriors 
(de desembre e 2018 i 2020 respecti-
vament). Del 78% de persones entre-
vistades que aprova la gestió, un 46% 
li atorga un notable o un excel·lent. 
Només un 19,4% la suspèn. Per edats, 
són els joves entre 18 i 29 anys els que 
millor valoren la gestió, amb un 6,7 de 
mitjana. El districte 2 (barri Centre) 
-amb un 6,2, i el districte 3 (barris Can 
Vinader, Muntanyeta, Can Roca i una 
part de Montmar), amb un 6,1, són els 
que atorguen una millor puntuació.
Quan es pregunta sobre la valoració 
que es fa dels àmbits concrets de 
la gestió municipal, la majoria posa 
l’accent en els serveis i les activitats 
lúdiques i culturals. Així, els serveis i 
equipaments culturals (la biblioteca 
i el teatre, entre d’altres), obtenen 
la puntuació més elevada, amb un 
7,6 (un 70% li atorga un notable o un 
excel·lent). En el cas dels joves, la 
puntuació és d’un 8,1. Li segueixen les 
activitats culturals i festives amb un 

El 78% dels ciutadans i les 
ciutadanes de Castelldefels 
aproven la gestió que està 
duent a terme el govern 
municipal, segons l’esquesta 
realitzada per Gesop.  
La ciutadania destaca 
especialment els serveis i les 
activitats de caire cultural i 
situa la reforma del Castell 
com la iniciativa municipal 
més ben valorada.

A fons

La ciutadania aprova 
la gestió municipal

Gairebé 8 de cada 10 ciutadans i ciutadanes aprova la gestió del govern municipal

7,2, els serveis d’ocupació i promoció 
econòmica que gestiona la Guaita (un 
6,7), el manteniment de parcs i jardins 
i els serveis juvenils (tots dos amb 
una nota de 6,3). Altres serveis que 
se situen per sobra de la nota mitjana 
són la recollida d’escombraries i la 
mobilitat (ambdues obtenen un 6). La 
seguretat ciutadana obté la mateixa 
nota que la mitjana.
L’enquesta també pregunta per les ini-
ciatives que ha dut a terme el govern 
municipal en els darrers temps. En 

aquest sentit la restauració del Castell, 
amb un 6,9, i les acciones realitzades 
per fomentar la igualtat de gènere, 
amb un 6,8, són les millor valorades. 
Convé destacar que entre entre el 
jovent, la iniciativa millor valorada és 
precisament la que gira a l’entorn del 
foment de la igualtat entre homes i 
dones (amb un 7,2 de nota). 
Per sobre del 6 també se situen les 
accions de promoció i dinamització 
turística per atreure visitants a la 
ciutat i les de promoció comercial 
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FITXA TÈCNICA
Enquesta realitzada per Gabinet d’Estudis Social 
i d’Opinió Pública (GESOP)

Tècnica d’investigació: Entrevistes presencials 
assistides per ordinador

Número d’entrevistes: 600 entrevistes

Població objectiu: Població major d’edat 
empadronada i amb dret de vot a Castelldefels

Marge d’error:+/- 4% 

Treball de camp: del 26 d’octubre   
al 8 de novembre de 2022

per incrementar les vendes en el 
comerç local i els serveis per afavorir 
l’ocupació.
Optimisme sobre el futur
I què pensen els ciutadans i les 
ciutadanes de Castelldefels del futur? 
Doncs la majoria (un 60,4 % de les per-
sones enquestades) creu que la ciutat 

millorarà en els pròxims anys i només 
una quarta part (el 24,3%) considera 
que empitjorarà. Aquest optimisme es 
posa de manifest en la bona valoració 
que es fa de projectes concrets: la 
construcció del tercer Centre d’Aten-
ció Primària obté un 8 (que escala fins 
al 8,6 en el cas de la població entre 

30 i 44 anys), el nou casal de joves a la 
Casa de la Cultura, un 7,7, i la segona 
línia de bus urbà CF2, un 7,6 (aquests 
dos últimes projectes es faran realitat 
ben aviat). A continuació se situen les 
millores dutes a terme en les instal·la-
cions esportives municipals i l’impuls 
a la societat del coneixement.
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La campanya 
“Imparables contra les 
violències masclistes 
i lgtbi-fòbiques” 
engloba un seguit 
d’actuacions per 
prevenir i sensibilitzar 
la ciutadania contra les 
violències sexuals 

Des de la seva obertura, l’any 2016, 
l’Espai Municipal Montserrat Roig s’ha 
convertit en el centre de referència a 
favor de la igualtat de gènere i de la di-
versitat d’opcions sexuals, mitjançant 
el Centre d’Informació i Recursos 
per a Dones (CIRD). Aquest centre 
municipal acull el Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones (SIAD), un espai 
de trobada adreçat a totes les dones 
del municipi, que té com a finalitat 
potenciar els processos d’autonomia, 
contribuir a la superació de totes les 
situacions de desigualtat de gènere i 
donar resposta a les diferents deman-
des d’informació i atenció. El SIAD du 
a terme una atenció personalitzada i 
treballa en diverses línies: 
a) Informació i orientació sobre 
recursos, documentació i consulta 

aquest context, es treballa en la col·la-
boració dels establiments, mitjançant 
la campanya “Imparables contra les 
violències masclistes i lgtbi-fòbiques”. 
Les guinguetes de la platja inclouen, 
a les clàusules administratives per a 
l’atorgament de les seves llicències, 
l’adhesió als protocols vigents d’ac-
tuació davant les violències sexuals. 
L’adhesió comporta l’assumpció de 
diferents compromisos, com ara 
activar o notificar el protocol a les au-
toritats competents, per tal de garantir 
la seva actuació i facilitar la intervenció 
necessària i no tenir requisits d’accés 
sexistes, entre d’altres.

SIAD
Informació i orientació 
De dilluns a dijous de 8 a 13.30 h i de 15 a 19 h 
i divendres de 8 a 13.30 h 

·Assessorament jurídic  i suport jurídic (amb cita prèvia)

·Programació de visites 
Telèfons de contacte 936 651 150 (ext. 504)
directe 667 871 709
Correu-e igualtat@castelldefels.org

Polítiques  
actives contra 
les agressions 
sexuals     
i masclistes

L’Ajuntament es personarà com a acusació popular 
contra els 5 homes acusats d’agressió sexual
El passat 19 de desembre, els Mossos 
d’Esquadra van detenir a Castelldefels 
cinc homes per pressumptes delictes 
d’agressions sexuals en grup a diverses 
dones, tres com a mínim, amb les que 
contactaven a través de xarxes socials 
i diverses aplicacions de contactes.  
L’Ajuntament ha  anunciat que exercirà 

l’acusació popular contra els cinc 
pressumptes agressors, que a dia 
d’avui es troben en presó provisional. 
L’Ajuntament també ha ofert tots els 
recursos municipals a les dones que 
hagin pogut patir un episodi similar, 
sigui a conseqüència d’aquest cas o de 
qualsevol altre.

Concentració contra les agressions sexuals, el passat mes de desembre

sobre qualsevol temàtica que tingui 
a veure amb les dones i els seus 
drets; b) atenció i assessorament en 
situacions de discriminació per raó de 
sexe, amb assessorament,  orientació 
i una primera atenció en situació de 
violència masclista; c) assessoria 
jurídica; i d) suport psicològic, amb 
assessorament, orientació i suport 
davant situacions personals difícils.

Col·laboració amb els espais d’oci
 L’Ajuntament disposa des del 2021 
de protocols d’actuació davant les 
violències sexuals i LGTBI-fòbiques 
en espais d’oci públics i privats.  En 

L’Ajuntament, mitjançant 
l’Espai Montserrat Roig, 
treballa des de fa anys en 
el desenvolupament de 
polítiques actives en favor 
de la igualtat de gènere i 
en contra de les actituds 
masclistes i LGTBI-
fòbiques.

RAMON JOSA

IV Pla Local d’igualtat 
de Gènere
El ple municipal va aprovar  per 
unanimitatel passat mes de desembre 
el IV Pla Local d’Igualtat de Gènere 
2023-2026. El Pla té com a objectiu crear 
un espai de treball conjunt i  desenvolupar 
i avaluar les línies estratègiques i els 
objectius que s’han definit, així com les 
accions a portar a terme.

Educació per la igualtat 
a les escoles
En col·laboració amb les escoles i 
instituts, l’Ajuntament desenvolupa el 
programa d’educació per  la promoció 
de la igualtat de gènere, que té com a 
objectius, entre d’altres, promoure models 
educatius que fomentin la igualtat entre 
nois i noies, i prevenir i sensibilitzar 
entorn de la violència de gènere.
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VEURE FOTOGALERÍA
www.flickr.com/photos/ajcastelldefels

Els Reis d’Orient van 
tornar a Castelldefels

RAMON JOSA

ORIOL PAGÈS

RAMON JOSA

Un 5 de gener més, l’arribada dels 
tres Reis d’Orient va omplir la ciutat 
de màgia, llum i colors. Els tres reis 
van arribar en camell al migdia a la 
platja. Acompanyats per una caravana 
de patges, carters reials i cavalls ben 
carregats de regals, van sortir des del 
Passeig del Ferrocarril i van arribar fins 
al c/ 5. Una vegada finalitzat el reco-
rregut, Ses Majestats es van desplaçar 
al Castell amb vehicles d’època i allà 
van poder descansar. Ja a la tarda la 
tradicional Cavalcada de Reis va sortir 
des del Castell de Castelldefels per 
arribar a la pl. de l’Església.
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Castelldefels,
a

10 persones contractades pels plans 
d’ocupació municipals

L’Ajuntament de Castelldefels, amb les 
subvencions del Servei d’Ocupació de 
Catalunya i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, ha contractat 10 persones en 
situació d’atur. L’acte de benvinguda tenia 
lloc el passat 12 de gener a La Guaita, amb 
la presència de l’alcaldessa, Maria Miranda 
(PSC) i el regidor de Règim Interior, Jordi 
Vendrell (ERC).

Encesa de torres de guaita pels drets 
humans a la Mediterrània

El dissabte 14 de gener tenia lloc l’encesa de 
torres, talaies i talaiots pels Drets Humans 
a la Mediterrània. Durant la jornada es van 
encendre bengales i pots de fum a la Torre 
Barona i les de Can Roca de Baix i de Can 
Gomar. A l’acte, que va comptar amb la 
intervenció de la regidora Lourdes Armengol 
(ERC), es va procedir a la lectura del manifest 
a càrrec de representants de diverses 
entitats.

REDACCIÓ

MÉS INFORMACIÓ

ElCastell.org

ORIOL PAGÈS
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Ruta d’Establiments 
Emblemàtics

L’alcaldessa Maria Miranda 
(PSC), acompanyada per 
la regidora de Turisme, Eva 
López (PSC), va visitar el 20 
de gener els Apartaments 
Marfina i el Restaurant 
El Tiburón, dos dels 
Establiments Emblemàtics 
del sector turístic de la 
ciutat. L’objectiu d’aquest 
projecte -que es plasma en 
la instal·lació d’una placa 
commemorativa davant de 
l’establiment- és reconèixer, 
fomentar i impulsar els 
negocis turístics i comercials 
amb història i arrelats a la 
ciutat.

ORIOL PAGÈS

ORIOL PAGÈS

MÉS INFORMACIÓ

elCastell.org



,,,,

cop d’ull

RAMON JOSA

L’alcaldessa, a Can Bou i Les 
Botigues

L’alcaldessa Maria Miranda (PSC) ha reprès 
el programa de visites als barris al gener. En 
aquesta ocasió l’alcaldessa va estar a Can 
Bou i Les Botigues, recollint les inquietuds 
i propostes veïnals. Miranda va estar 
acompanyada de la 4a Tinenta d’alcaldia, 
Eva López (PSC) i de membres de  la Policia 
Local. A la fotografia, trobada amb els 
representants veïnals de Can Bou.

ORIOL PAGÈS

Noves edicions de les 
trobades  Building 
Together an Open City

Ciutadans i ciutadanes 
d’arreu del món són les 
protagonistes de les sessions 
de Building Together an 
Open City. El 10 de gener 
hi van assitir persones 
originàries d’Holanda, 
Paraguai, Itàlia, Argentina, 
Letònia, Hondures, França 
i Alemanya. A la sessió del 
17 de gener els assistents 
procedien d’Holanda, Brasil, 
Alemanya, França, Itàlia, 
Pakistan, Grècia i Xile. Hi 
van participar l’alcaldessa 
Maria Miranda, (PSC) i la 
regidora de Presdència, 
Esther Niubó (PSC).

Les campanades 
infantils tanquen l’any

El Gremi de Comerç 
de Castelldefels, amb 
la col·laboració de 
l’Ajuntament, va organitzar 
el Cap d’any infantil a la 
pl. de l’Església. L’acte va 
aplegar un públic familiar 
i va comptar amb la 
participació, entre d’altres, 
de l’alcaldessa, Maria 
Miranda (PSC); la regidora 
de Turisme, Eva López (PSC), 
i la presidenta del Gremi de 
Comerç de Castelldefels, 
Mari Cruz Durán.

VEURE FOTOGALERIA

flickr.com/photos/
ajcastelldefels/

REDACCIÓ

Castelldefels, un any més a FITUR

Castelldefels tornava a la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR) que es celebrava del 18 
al 22 de gener a Madrid. Aquesta cita és la 
més important del sector turístic a Espanya 
i una de les més importants a Europa. La 
delegació incloïa l’alcaldessa Maria Miranda 
(PSC), la regidora de Turisme, Eva López 
(PSC), la regidora de Platges, Clara Quirante 
(PSC) i el president del Gremi d’Hostaleria de 
Castelldefels i Baix Llobregat, Manuel Ángel 
Ortíz Chumillas.
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#castelldefelsmimporta

“Habitualment em desplaço en patinet elèctric. 
De vegades, vaig caminant i també, segons a on 

vagi, agafo transport públic.”

“Normalment vaig en cotxe, però de vegades 
me’n adono que no val la pena i que per salut 

mental i física és millor caminar una mica”.

Ana Alexopol
46 anys

Maite Pintado
34 anys

“Vivo en la playa y para llevar a mis hijos al 
colegio Sant Ferran cojo el coche. Por la playa 

me desplazo andando, en bici o patines”.

Marc Torrent
17 anys

Com et desplaces habitualment per la ciutat?

Xavinyetes
Xavi Roca

RAMON JOSA

                      Les fotos amb més ‘likes’
de l’1 al 26 de gener
segueix @ajuntamentdecastelldefels

@pdrohdez 189@vespiba 195@lifemom2boys 1.352

Publica la teva foto amb l’etiqueta #castelldefelsmagrada
Triarem les fotos amb més ‘likes’ de cada mes, obra de perfils diferents

#castelldefelsmagrada

RAMON JOSA RAMON JOSA
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«Has de tener vocación de pequeñito para 
disfrutar de este oficio»

El Avión es el reflejo de una auténtica pasión familiar por la 
restauración. El restaurante fue fundado en el año 1966 por el 
padre de Antonio Lladró, quien posteriormente se hizo cargo del 
establecimiento. “Mi padre compró los bajos de un edificio en 
construcción y durante 50 años he trabajado aquí junto a 
mis hermanos Miguel y Aurora”. Actualmente el negocio está a 
cargo de Vicente Lladró, la cuarta generación de una saga familiar 
dedicada al negocio de la restauración desde el año 1946.
La memoria de Antonio Lladró nos transporta a una postal turística 
de los 60 cuando aún era muy incipiente la actividad restauradora 
en la zona. “ El Avión era un típico merendero, en primera línea 
de playa (no existía la construcción que tenemos delante) 
donde servíamos la paella como plato principal y los clásicos 
entrantes como pescaditos, calamares, almejas o mejillones. 
Teníamos una clientela muy asidua. Muchos de ellos se 
convirtieron en amigos”.
Así lo atestigua el actual propietario, Vicente. “Yo escucho como 
anécdota que además de por la paella venían por el trato 
tan familiar que se les daba. porque el servicio era muy 
personalizado”.
La fidelidad de aquella primera clientela ha continuado hasta ahora. 
“Ahora ya son abuelos, han venido sus hijos y vienen también 
sus nietos”, apunta Antonio.
Las preferencias gastronómicas han ido evolucionando con el 
tiempo, apunta Antonio “Hacíamos en mi época la zarzuela de 
pescado que prácticamente se he borrado del mapa y también 
la sopa bullabesa”. Un plato que traslada a también Vicente a su 
infancia: “Recuerdo a la abuela que le ponía a la bullabesa 
su gotita de anís”. Recuerda Antonio que “también uno de los 
postres que era muy típico entonces era el pijama a base de 
flan, helado, etc Yo creo que ese postre ha desaparecido ahora 
de los restaurantes”.  En la actualidad la clientela pide platos 
menos contundentes. Por ello, señala Vicente, “intentamos que en 
la carta haya presencia de platos de verdura elaborados del 

Vicente y Antonio Lladró

Restaurante El Avión, uno de los más antiguos 
de Castelldefels (1942), distinguido con la 

denominación “Establecimientos emblemáticos 
de Castelldefels”

El restaurante El Avión (Timó, 24) es uno de 
los establecimientos que forman parte de 
la ruta “Establecimientos emblemáticos 
de Castelldefels”. Se trata de una iniciativa 
municipal cuya finalidad es preservar 
la actividad turística y comercial de 
proximidad y distinguir su veteranía.  
Vicente Lladró, el actual propietario y su tío 
Antonio, responsable en la etapa anterior, 
nos hablan de la trayectoria del restaurante.

día como menestra, crema de verduras”. 
Junto a su propuesta gastronómica el plato fuerte de El Avión es 
su equipo humano, como ensalza Vicente. “Tenemos un equipo 
maravilloso que es como una familia. La cocinera, por 
ejemplo, empezó en el restaurante donde estaban mis abuelos 
y ahora lleva con nosotros 15 años, pero también son de la 
familia trabajadores que llevan menos tiempo, 6 años o uno. 
Todos nos cuidamos mucho”.
Para Antonio y Vicente ha supuesto una gran alegría que se reconoz-
ca a El Avión como establecimiento emblemático de Castelldefels, 
tal y como destaca Vicente. “El día que nos lo notificaron se lo 
comuniqué enseguida a mi tío. Después de tanto sacrificio, 
tantos años haciendo paellas desde un restaurante familiar 
como éste, es un orgullo esta distinción.”
En este sentido, Vicente reconoce que “hay que tener vocación 
para hacer este trabajo porque no hay horarios. Hay chicos 
que estamos formando que la tienen oculta y después la 
descubren pero yo creo que tienes que tenerla desde pequeñi-
to porque si no es un trabajo que no disfrutas”.

RAMON JOSA
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Què fer després de 
l’ESO?

06
Xerrada-taller dinàmic en format 
de concurs televisiu: “Estratègies 
per fer la tria” per a professorat de 
secundària i famílies amb fills/
es a 3r i/o 4t d’ESO. En finalitzar 
l’etapa educativa obligatòria, 
l’alumnat ha de triar què fer, què 
estudiar. A càrrec de Fran Rojas 
aquesta activitat forma part de 
les VIII Jornades d’orientació 
educativa.

Dilluns 6 de febrer
A les 17.30h a la sala 
Margarida Xirgu de la 
Biblioteca Ramon Fernàndez 
Jurado. Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia

11

Taller especial pel 
dia de la dona i la 

ciència 
El dia de la dona i la ciència  
descobriem el llibre “La 
Caçadora de dinonsaures: Mary 
Anning i l’apassionant món de la 
Prehistòria” a càrrec de la seva 
autora Agnès Rotger i la il·lustra-
dora Maria Picassó i “Com ens 
parlen els fòssils” a càrrec 
de Schola Activa. 
A partir de 6 anys.

Dissabte 11 de febrer 
A les 11 h a la sala 
Margarida Xirgu de la 
Biblioteca Ramon 
Fernàndez Jurado. 
Activitat gratuïta.
Cal Inscripció prèvia 

INSCRIPCIÓ 
Formulari 
d’inscripció

INSCRIPCIÓ
Biblioteca RFJ

Un any més la Biblioteca acull una sèrie 
d’activitats per ajudar-nos a mantenir uns 
bons hàbits de vida: alimentació, activi-
tat física, art, literatura, medicina, o medi 
ambient són només una selecció de les 
diferents disciplines que tenen cabuda en 
les 11es Jornades de Vida Sana. La sessió 
inaugural tindrà lloc el dimarts 21 a les 19h 
a càrrec de David Bueno, doctor en Biolo-
gia, amb la conferència  “Podem autoedu-
car-nos? La importància de persistir”.

17
Les confessions 

rockeres 
d’El Sevilla

Després d’un concert de los 
Mojinos, El Sevilla entra al seu 
camerino fent pudor de Rock 
and Roll. Mentre es canvia el seu 
vestit de guepard i els collarets 
oxidats, no tan sols es despulla 
per fora, també ho fa en cos i 
ànima, i confessa com n’és de 
difícil viure sent un rocker, no 
per fet de ser rocker, sinó pel fet 
de viure.

Divendres 17 de febrer 
A les 20h al Teatre Plaza
Entrades: a partir de 7,56€ 

VENDA D’ENTRADES
entrapolis.com

L’ Ajuntament organitza el 
Carnaval amb les diferents 
entitats que fan les seves carros-
ses, tot recuperant la tradicional 
cita que no es podia celebrar des 
del 2020. El dissabte 18 tindrà lloc 
la Gran Rua de Carnaval amb un 
concurs de carrosses i comparses i 
diumenge 19 pel matí es celebrarà 
el Carnaval infantil.

Dissabte 18/2 Gran Rua (18h)
Diumenge 19/2 Rua Infantil (11h)
Pels carrers de la ciutat.
Activitat gratuïta.

18
La Gran Rua de 

Carnaval torna als 
carrers

INSCRIPCÓ A LA RUA
Fins el 5 de febrer

11es Jornades de Vida Sana

Del 21 de febrer al 31 de 
març a la Biblioteca Ramon 
Fernàndez Jurado

CONSULTA LA 
PROGRAMACIÓ 
Issuu



elcastell.org 21
Sortim

So
rt
im
?

El febrer és Carnaval, 
però a Castelldefels tenim 
moltes activitats per 
aquest mes

25
Dirigida per Isaki Lacuesta “Un 
año, una noche” és l’adaptació 
cinematogràfica basada en el llibre 
“Pau, amor i Death metall”, de 
Ramón González, supervivent de 
l’atemptat terrorista a la sala de 
concerts Bataclan de París.

Dissabte 25 de febrer
A les 19.30h al Teatre Plaza
Entrades: des de 3€ 

“Un año, una 
noche” al cinema 

del Cicle Gaudí

“Desconcerto”, 
música, humor i 

teatre per a tothom

24
“Desconcerto” és una trobada 
de qualitat entre la música, 
el teatre, l’humor i l’emoció 
dels espectadors de totes les 
edats i cultures. Es tracta del 
segon projecte de Jordi Purtí 
i Orthemis Orquestra (Nova 
Orquestra de Cambra de 
l’Empordà).

Divendres 24 de febrer  
A les 20h al Teatre Plaza
Entrades: des de 10,38€

VENDA D’ENTRADES
entrapolis.com

El Documental del Mes de 
la Biblioteca ens porta l’obra del di-
rector xinès Sean Wang. De Grècia 
a la Xina, un viatge al·lucinant per 
la ruta del marbre. Una reflexió 
amb humor sobre l’autenticitat, la 
tradició i l’absurditat de l’econo-
mia global.

Dijous 23 de febrer
A les 19h a la sala Margarida 
Xirgu de la Biblioteca Ramon 
Fernàndez Jurado.
Activitat gratuïta.

23
Un viatge al·lucinant 

per la ruta del 
marbre

MIRA EL TRÀILER
DocsBarcelona

VENDA D’ENTRADES
entrapolis.com

Gimcana pirata pel parc i 
pel Castell
El 26 de febrer a les 11.30h

CALENDARI 2023 
17è cicle d’activitats als parcs, 
platges i rius metropolitans
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Manuel Reyes 
Grup Municipal PP 

ppcastelldefels@yahoo.es

@manualcalde_ @PSCastelldefels @Movem

Esther Niubó  
Grup Municipal PSC 

gms.castelldefels@gmail.com

Ramon Morera 
Movem Castelldefels-ECP 
movemcastelldefels@gmail.com

La irresponsabilidad 
del gobierno municipal

Si en el pasado año, el gobierno municipal ya dejó clara 
su ineficacia al frente de nuestra ciudad, este 2023 no 
augura más que la continuidad de su gestión irrespon-
sable. Hay que recordar que en el 2022 el presupuesto 
municipal llegó con siete meses de retraso. Además, su 
pésima elaboración, provocó hasta cinco cambios en el 
mismo. 

Empezamos un nuevo año y vamos camino de 
que se repita la película. El presupuesto para este 2023 
debería haberse presentado en el último trimestre del 
2022, pero finalizamos ya el mes de enero y ni cuentas, 
ni ordenanzas fiscales. Mucho cuento, eso sí. Pero 
cuento de terror. Porque los problemas de los vecinos de 
nuestra ciudad siguen sin solucionarse. Es más, van in 
crescendo por días.

Mientras, la falta de liderazgo de nuestra alcaldesa 
y la irresponsabilidad de un equipo de gobierno en 
continua inacción, así como su falta de capacidad para 
llegar a acuerdos, ha hecho que veamos cómo una vez 
más el presupuesto municipal se prorroga por decreto, 
así como las ordenanzas fiscales. Es decir, se consolida 
la subida de impuestos, mientras vemos como nuestra 
ciudad sufre el deterioro vertiginoso de los servicios y de 
su estado general.

 Además, la carencia de sensibilidad de este 
gobierno municipal condena a muchas familias que 
están pasando enormes dificultades. La falta de un 
presupuesto municipal ajustado a la realidad social que 
vivimos supone un portazo para muchos vecinos y muy 
especialmente para los más vulnerables o para aquellos 
que precisan de una oportunidad.

La obligación del gobierno municipal es trabajar y 
gestionar. Presentar unas cuentas que tengan como epi-
centro las necesidades de nuestra ciudad y de nuestros 
vecinos. Es de una enorme irresponsabilidad dejarlo 
todo para después de las elecciones del mes de mayo. 
Quien asume la responsabilidad de gobernar lo tiene que 
hacer para todos y todo el tiempo, hasta el último día, y 
no estar solo haciendo campaña y pendiente de hacerse 
fotos para Instagram. 

Mientras, los problemas de la ciudad van en 
aumento y, poniendo solo un ejemplo, los árboles y zonas 
verdes desapareciendo con alevosía y nocturnidad, 
de mano del gobierno (PSC, ERC, JxCAT) y con la 
connivencia de MOVEM y su falsa moral ecologista.

En mayo tenemos la oportunidad de cambiar 
Castelldefels y cuento contigo para hacerlo realidad. 

Eixos verds, SÍ, així, NO

Des de Movem en Comú Podem sempre hem 
cregut que feia falta acabar de definir el model 
de ciutat en el que volem viure. Castelldefels 
ha estat construïda a pedaços, amb barris mal 
connectats, alguns d’ells sense espais de lleure 
ni espais verds i té tres grans infraestructures 
que el divideixen, també és necessari limitar 
el creixement de la ciutat pel Parc del Garraf. 
Amb la voluntat de resoldre alguns d’aquests 
problemes neix el projecte d’eixos verds.

Al maig, arriba al ple un primer document 
que s’havia d’obrir a la ciutadania, entitats, 
partits polítics i a partir del qual conjuntament 
definir el Castelldefels del futur.

Movem en Comú Podem, tenim un 
posicionament clar davant la proposta i la gestió 
que el govern municipal està fent. Primer de tot, 
perquè aquest projecte avanci es requereix un 
procés participatiu real, on tothom tingui veu i 
es tinguin en compte, no a base de titulars i cam-
panyes de comunicació d’esquena a la ciutadania 
com estan fent PSC i ERC. El projecte plantejat 
parla de 36 àmbits de la ciutat, nosaltres creiem 
que la idea dels eixos verds i les connexions 
és positiva com a idea general, però cadascun 
d’aquests àmbits s’ha de treballar un a un, amb 
el seu corresponent procés i analitzant totes les 
conseqüències, sense pressa i assolint el consens 
més ampli possible en cada cas. Aquestes 
modificacions han de tenir 3 premisses: protegir 
tots els espais naturals i les zones verdes a tots 
els barris, millorar la connectivitat entre barris 
i generar espais de centralitat arreu, limitant al 
màxim la nova edificabilitat.

Per a nosaltres, com a força d’esquerres, 
mediambientalista i que aposta per la 
participació ciutadana per enfortir les 
institucions, entenem que toca començar de 
zero, desestimant el projecte tal com s’està 
desenvolupant. Hem d’obrir veritables espais de 
participació ciutadana amb l’objectiu d’arribar 
a un gran pacte cívic per determinar el nostre 
futur com a ciutat verda, sostenible, cohesionada 
i amb equipaments i serveis a totes les zones de 
Castelldefels.

En política no vale todo

No, en política como en la vida, no vale todo. 
La crítica, las sugerencias, las propuestas, las 

opiniones favorables y contrarias, todo esto son 
parte lógica en el día a día de un cargo público. Es 
parte de nuestro trabajo, estamos acostumbrados 
a ellas y las asumimos como algo normal, natural y 
positivo para la acción de un gobierno, porque nos 
permiten conocer puntos de vista diferentes que 
siempre aportan en las iniciativas que ponemos en 
marcha y nos ayudan a mejorar. Pero hay ciertas 
cosas que seguimos sin poder aceptar ni asumir 
ni entender. Los ataques personales basados en 
desinformaciones, mentiras o alarmismos no 
deberían estar en nuestra agenda del día a día. 
Los cargos públicos debemos asumirlo todo, y lo 
hacemos. Pero sin trampas. Sin juego sucio.

Un ejemplo de todo ello es la campaña 
de manipulación y desinformación que se ha 
generado con el avance de planeamiento de los “6 
ejes verdes”. Un proyecto positivo para la ciudad, 
que está intentando solucionar las deficiencias 
que plantea a día de hoy un planeamiento caduco y 
obsoleto como es el del Plan General Metropolitano 
(que data de 1976, de hace 48 años!). 

Hemos arrancado un proceso participativo 
para conocer todas las opiniones posibles sobre 
cómo queremos que sea el Castelldefels de las 
próximas décadas. Y todas esas opiniones serán 
tenidas en cuenta para mejorar ese avance de 
planeamiento. Un proyecto que permitirá salva-
guardar espacios verdes hoy en peligro, completar 
el mapa de equipamientos y crear vivienda 
protegida para los grupos que tienen más difícil 
acceder a la vivienda en Castelldefels.

Siempre estamos dispuestos a hablar para 
escuchar propuestas, críticas y sugerencias. Pero 
no todo vale en política. Y el descrédito personal 
mediante manipulaciones no vale. 

En estos meses previos a las elecciones 
municipales es un buen momento para que cada 
uno tenga su criterio, su visión y forje sus decisio-
nes. Y el engaño, la mentira y el ataque irrespetuoso 
no es están entre los valores democráticos en 
los que creemos y que todos compartimos como 
base de nuestra convivencia. Aún así, seguiremos 
gestionando este municipio con el mismo objetivo 
de siempre: mejorar la ciudad y la calidad de vida de 
nuestros vecinos y vecinas. 
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Història d’amor amb 
Castelldefels

Una de les coses que més m’omple l’ànima 
com a Regidor de Comerç és visitar i conèixer 
establiments comercials que porten tota la vida 
oferint un servei digne i de qualitat a la nostra 
població. Comerços que amb la seva activitat han 
contribuït a dinamitzar carrers i eixos comercials 
de Castelldefels i satisfer les principals necessitats 
dels nostres veïns, així com representar una eina 
bàsica de cohesió social i vertebradora de la ciutat.

Amb la voluntat de retre homenatge a la seva 
llarga trajectòria professional, des de l’Àrea de 
Comerç recuperem un projecte que va néixer al 
2016 i que té com a objectiu principal reconèixer, 
fomentar i impulsar els petits establiments comer-
cials amb més història de la ciutat. La iniciativa 
porta per nom “Establiments emblemàtics” i 
consisteix en reconèixer a botigues que porten 50 
anys o més en funcionament (segons la llicència 
que apareix a l’Arxiu Municipal), mitjançant la 
col·locació d’una placa commemorativa just a la 
vorera que es troba davant el seu negoci.  Des de 
Junts per Castelldefels protegim d’aquesta manera 
l’activitat comercial de proximitat i amb més 
tradició. Enguany seran deu els comerços que reco-
neixerem amb aquestes plaques i són els següents: 
Fotos Cotán, Comercial Francisco Buenaventura 
SL, Celler Vallés, Carnisseria Paquita, Alimentació 
Arans, Centre Geriàtric Catite, Motos Carbó, 
Ferreteria Fraile, Autoescola Castellmar i Taller 
Hermanos Codina. Durant aquests dies m’he 
encarregat d’anar-los a visitar personalment per 
agrair la seva tasca i d’informar-los quan s’execu-
tarà el projecte i em va emocionar sentir els seus 
testimonis, tant pel que fa als antecedents històrics 
del negoci com l’evolució que ha patit la nostra 
ciutat. Petits comerços que amb molta il·lusió, 
constància i superació han aconseguit sobreviure 
a grans davallades econòmiques, pandèmies, 
inflacions, increments del preu de la llum...Tota una 
lliçó de vida.

Gràcies per fer possible aquesta història 
d’amor amb Castelldefels!

La trampa de los Ejes Verdes

Hace varios meses que el Ayuntamiento de 
nuestro municipio expuso su llamado plan de 
“Ejes Verdes”, que ya ha sido rebautizado por 
los vecinos como “Ejes de Cemento”, el cual 
ofrece un planteamiento urbanístico muy 
alejado de lo que debería ser un municipio 
abierto a la naturaleza y respetando la misma. 

Castelldefels tiene el enorme privilegio 
de contar con litoral marítimo y con una 
maravillosa zona montañosa, en la cual se 
ha ido construyendo en las últimas décadas, 
y que no puede permitirse más “cemento”. Si 
queremos preservar nuestro entorno debe-
mos tomar conciencia del mismo y protegerlo 
contra cualquier ataque institucional. 

En repetidas ocasiones se ha solicitado 
al equipo de gobierno por parte de algunos 
grupos de la oposición, entre ellos Ciutadans, 
que se retire el plan, que se repiense una 
nueva fórmula para salvar nuestro entorno, 
pero la respuesta siempre ha sido negativa, 
parece que los objetivos del actual gobierno 
de nuestra ciudad no pasan ni por escuchar 
a los vecinos ni, por descontado, mantener 
y mejorar los espacios naturales con los que 
contamos. 

De nuevo volvemos a hacer un llama-
miento, hay que parar el avance del proyecto 
y contar con la opinión de los ciudadanos, 
principales perjudicados de la especulación y 
de una posible edificación en zonas que deben 
preservarse. El mal llamado plan de los ejes 
verdes supone una auténtica trampa. 

Sempre hi som

El mandat municipal 2019-2023 està 
encadenant una crisi rere una altra. Les 
conseqüències del canvi climàtic: el vam 
iniciar amb la tempesta Glòria i l’acabarem 
en alerta per sequera, la pandèmia i crisi 
humanitària, la guerra a Europa i l’acollida 
de persones refugiades i la inflació i l’in-
crement de preus en els subministraments 
energètics. Tot plegat, sumat als problemes 
i necessitats del dia a dia. En uns moments 
com aquests, la primera virtut política és la 
responsabilitat. I el primer deure, posar-se 
al costat de la gent i estar disposat a ser part 
de la solució i no del problema.

En aquests anys, els republicans i les 
republicanes hem posat tot el nostre cor en 
revertir les retallades de 2008 i les seves 
seqüeles, en reforçar els serveis públics i la 
xarxa de solidaritat de l’Estat del Benestar. 
A Castelldefels, amb l’Acord de Ciutat i amb 
els pressupostos municipals més socials que 
s’hagin vist mai: quan vam dir que posaríem 
tots els recursos al nostre abast per a la 
reactivació econòmica, social i cultural, 
no ho dèiem en va. Les ajudes al lloguer i la 
rehabilitació, l’oficina antidesnonaments, 
les subvencions a l’emprenedoria i de 
reforç al comerç i la restauració local, el pla 
d’acompanyament als projectes culturals o 
l’ampliació del programa de suport a l’èxit 
educatiu, en són uns pocs exemples.

Des de l’entrada d’Esquerra 
Republicana al govern de la ciutat, s’ha fet 
molta via. Sabem però, que encara en queda 
per fer i, sobretot, que cal consolidar el camí 
traçat. Els vents de la dreta i la dreta extrema 
bufen amb força a Castelldefels, a Europa i 
al món. A nosaltres ens correspon ser qui els 
barri el pas. Ho vam fer, i ho tornarem a fer.




