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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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Sobre estas lineas, a la izquierda, un grupo de personas mojándose los pies en la 
playa; a la derecha, unas barracas. En la imagen bajo estas lineas, posiblemente 
vemos una celebración posterior a una comunión. El traje de marinero del niño así 
parece indicarlo. Según Jordi Tresserras, el merendero era Casa Carrasco, quizás el 
primer ‘chiringuito’ de la playa de Castelldefels. Todas las imágenes de esta sección 
originalmente eran estereoscópicas, muy de moda en aquel tiempo, que permitían 
gracias a un sencillo visor tener una imagen en tres dimensiones de lo fotografiado.

Una serie preciosa de imágenes del Arxiu 
Fotogràfic del Centre Excursionista de 
Catalunya, que ha digitalizado sus fondos, 
nos permite acercarnos a la playa de la 
ciudad hace 105 años
Alfonso López Borgoñoz
Las imágenes son de 1918 y algunas son de una comunión. Se ve un 
niño vestido de marinero en un merendero bajo un porche, y aunque 
era una playa, ningún niño que salía a la mar en las barcas de pesca-
dores jamás hubiera ido vestido así, salvo si era su comunión. En una 
imagen se lee “Santísima Trinidad”, fiesta que se celebró ese año el 
domingo 26 de mayo. Tal vez fuera una excursión a la playa de un gru-
po familiar con motivo de dicha celebración religiosa. La reiteración 
en escribir en varias fotos que era la playa de Castelldefels (escrito en 
catalán como ‘platxa’), me hacen creer que seguramente el grupo no 
era de Castelldefels sino de Barcelona u otro pueblo.
Por lo que parece, el fotógrafo Ferran Damians i Recoder (muerto en 
1945) se acercó ese día a la playa desde Barcelona con su cámara fo-
tográfica. Seguramente vino de excursión con su familia, con motivo 
de la celebración. O igual todo fue casual y los diferentes grupos que 
salen nada tengan que ver entre sí. Pero Ferran, además, se dedicó a 
tomar una amplia serie de imágenes de la playa, generalmente con 
el Garraf al fondo, así como también de algunas barracas situadas 
sobre la arena, que servían como merenderos para que los usuarios y 
usuarias de la playa pudieran comer algo y supongo que también para 
cambiarse la ropa de diario por la de baño (lo creo al no ver taquillas 
para ello en la playa). La existencia de los merenderos nos habla de un 
uso de la playa ya como espacio relativamente habitual para la gente 
de la ciudad, de la comarca y de Barcelona dónde pasar un día de fin 
de semana ya en aquellos años. Más de cien años ya de uso recreativo 
de la misma y de sus merenderos. Una cosa parece ligada a la otra. 
Esos primeros chiringuitos, hechos de adobe, cañas y maderas, sin 
duda nos hablan de una estructura provisional poco sólida.
Los usuarios de la playa debían venir o bien en vehículo privado (raro 
aún en aquel tiempo) o bien en tren, descendiendo en la estación 

Una comunión en 
la playa (en 1918)

Baños en el mar

FERRAN DAMIANS

FERRAN DAMIANS

de Castelldefels pueblo (la de la estación de la playa es trece años 
posterior) y caminando desde allí hasta la playa. Ignoro si había auto-
buses ya desde Barcelona. Los trajes de baño son curiosos. Muchos 
son relativamente modernos, es decir, los hombres usan un pantalón 
de baño corto, como los actuales (el material del que estaban hechos 
ya es otro cantar), y muchas mujeres llevan bañadores con tirantes 
más o menos anchos. Muchas de las personas, eso sí, se bañan con 
la ropa de diario, arremangándose pantalones y faldas. Quizás 
hubieran dos grupos entre los excursionistas, los que habían previsto 
correctamente qué iba a pasar y los que no. Otros bañistas por la 
playa sí parecen ir con los trajes de baño adecuados.
Una década más tarde, la playa de Castelldefels se pondría definitiva-
mente de moda, con cada vez más personas gozando del sol, la arena y 
el mar. Y desde entonces hasta ahora.

FERRAN DAMIANS

FERRAN DAMIANSFERRAN DAMIANS
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“Es ahora, cuando están a punto de finalizar todas 
estas iniciativas, que debemos volver a agradecer 
a nuestra ciudadanía su paciencia con las obras. 
Sabemos que han sido meses de incomodidades, 
pero el resultado vale la pena” 

Millorem Castelldefels
En aquestes setmanes estan cristalitzant diversos projectes que hem vingut 
treballant durant tot el mandat 2019-23. El nostre compromís amb la ciutat 
quan vam agafar les regnes del govern municipal era poder desenvolupar 
diferents iniciatives que milloressin la qualitat de vida dels nostres veïns i les 
nostres veïnes.

Tot i les dificultats amb que ens hem trobat (temporal Glòria, pandèmia 
per Covid, problemes amb l’execució d’algunes obres…), no hem desfallit i hem 
tingut clar que la nostra ciutadania mereixia millorar equipaments, infraes-
tructures, la via pública i els serveis que oferim.

Estem a punt de veure com acaben obres tan importants com la 
remodelació global de l’avinguda Constitució, que després de molts entrebancs 
finalitzarà les obres i oferirà a la ciutat una nova i moderna via, o la reforma de 
l’avinguda dels Banys, un dels eixos més importants de la platja de Castelldefels.

També estem a punt d’estrenar en els proxims dies el nou espai jove La 
Masia, el nou centre neuràlgic de trobada dels i les joves de Castelldefels, 
projecte que surt de la remodelació de la Masia de Can Gomar, antiga Casa de 
Cultura. 

És ara, quan estan a punt de finalitzar totes aquestes iniciatives, que hem 
de tornar a agraïr a la nostra ciutadania la seva paciència amb les obres. Sabem 
que han estat mesos d’incomoditats, però el resultat paga la pena. La ciutat 
guanya amb aquestes iniciatives, les quals gaudirem tots i totes. 

Seguirem millorant Castelldefels i posant les bases de la ciutat del futur.

En estas semanas están cristalizando varios proyectos que hemos venido 
trabajando durante todo el mandato 2019-23. Nuestro compromiso con la 
ciudad cuando cogimos las riendas del gobierno municipal era poder desarrollar 
diferentes iniciativas que mejoraran la calidad de vida de nuestros vecinos y 
nuestras vecinas.

A pesar de las dificultades con las que nos hemos encontrado (temporal 
Gloria, pandemia por Covid, problemas con la ejecución de algunas obras…), 
no hemos desfallecido y hemos tenido claro que nuestra ciudadanía merecía 
mejorar equipamientos, infraestructuras, la vía pública y los servicios que 
ofrecemos.

Estamos a punto de ver cómo acaban obras tan importantes como la 
remodelación global de la avenida Constitución, que después de muchos 
obstáculos finalizará las obras y ofrecerá a la ciudad una nueva y moderna vía, 
o la reforma de la avenida de los Baños, uno de los ejes más importantes de la 
playa de Castelldefels.

También estamos a punto de estrenar en los próximos días el nuevo 
espacio joven La Masia, el nuevo centro neurálgico de encuentro de los y las 
jóvenes de Castelldefels, proyecto que sale de la remodelación de la Masía de 
Can Gomar, antigua Casa de Cultura.

Es ahora, cuando están a punto de finalizar todas estas iniciativas, que 
debemos volver a agradecer a nuestra ciudadanía su paciencia con las obras. 
Sabemos que han sido meses de incomodidades, pero el resultado vale la pena. 
La ciudad gana con estas iniciativas, que disfrutaremos todos y todas.

Seguiremos mejorando Castelldefels y sentando las bases de la ciudad del 
futuro.

Maria Miranda  
Alcaldessa de Castelldefels  

[PSC]

alcaldessa@castelldefels.org
Whatsapp: 600 929 602
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D’aquestes dues obres, la de l’avingu-
da dels Banys, que era la menys com-
plexa, és la que s’ha enllestit abans.
El projecte tenia l’objectiu de trans-
formar aquesta avinguda -un dels 
principals eixos cívics i comercial del 
litoral de Castelldefels, que requeria 
una intervenció per posar-la al dia- en 
una via dinàmica, amb una identitat 
renovada i pròpia. Amb la reforma, 
l’Ajuntament pretenia, d’una banda, 
que les persones esdevinguessin 
les protagonistes de l’espai, i de 
l’altra, que es recuperés l’activitat de 
restauració, molt important per a un 
municipi turístic com Castelldefels. Tot 
això amb un bon espai per al passeig, 
nou mobiliari urbà i el soterrament 
dels serveis. Les obres han consistit 
en la substitució de tot el paviment 
de l’avinguda, equilibrant els espais 

Durant molts mesos, les 
màquines han ocupat una 
part important de l’entramat 
urbà de Castelldefels per 
tal d’abordar importants 
reformes urbanes tant 
al centre del municipi 
com a la zona de la platja. 
Ara, però, les obres de 
reforma de l’avinguda dels 
Banys ja han acabat i les 
de transformació de l’av. 
Constitució encaren la recta 
final i la paciència ciutadana 
té una recompensa en 
forma d’espais més 
preparats per al passeig.

Les grans reformes urbanes de 
la ciutat es fan realitat

Les obres de l’av. dels Banys ja estan acabades i les de l’av. Constitució, en la fase final

RAMON JOSA

L’avinguda dels Banys constitueix un dels principals eixos cívics del litoral de Castelldefels

entre les terrasses i les zones de 
vianants. S’han adequat els passos 
de vianants dels carrers transversals, 
per tal d’aconseguir un passeig per a 
vianants continu. També s’ha millorat 
el drenatge superficial i s’han creat les 
millors condicions perquè l’arbrat i els 
arbustos es desenvolupin en tot el seu 
potencial. En aquest sentit, s’ha espe-
rat a què passés el fred per a plantar la 
vegetació.
Les obres, que van començar el 
passat mes d’abril, estaven inicialment 
plantejades en quatre trams i tenien 
una durada prevista de 12 mesos. No 
obstant, l’empresa constructora va 
proposar un nou plantejament amb 
dues fases (la fase 1 des de la C-31 fins 
al Pg. Garbí i la fase 2 des del Pg. Garbí 
fins al carrer del Carme), la qual cosa 
ha permès reduir el temps d’execució.

Av. dels Banys: una via destinada al passeig 
dels vianants en el cor de la platja

La nova avinguda compta amb un carril bici

RAMON JOSA
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L’Ajuntament va convocar una línia 
d’ajuts per a establiments comercials 
i de restauració directament afectats 
per les obres de remodelació de la 
carretera C-245 (avinguda Constitució) 
i les obres de millora de l’avinguda 
dels Banys, amb un pressupost total 
de 130.000 euros. S’hi van presentar 
34 sol·licituds. Finalment, una vegada 
es va comprovar el compliment dels 
requisits, s’han aprovat subvencions 
a 24 comerços. La dotació individual 
és de 1.000 euros per persona (física o 
jurídica). Els projectes subvencionats 
s’han de desenvolupar durant l’any 
2022.

Subvencions als 
comerços afectats 
per ambdues obres

Condicionament de 
zones d’aparcament 
no asfaltades

La finalització de les obres de l’avinguda 
Constitució, prevista al maig

La nova rotonda de la pl. Colom (el tram més complex de les obres) ja cobra forma

RAMON JOSA

Les obres a l’avinguda Constitució 
continuen a bon ritme, amb la mirada 
posada al seu acabament al mes 
de maig. En l’actualitat, els operaris 
estan treballant paral·lelament en els 
tres trams de l’obra que queden per 
concloure: el tram 1A (d’av. 304 a Dr. 
Ferran), el tram 2 (de pl. Pau Casals 

a c/Isaac Peral) i el tram 3 (entre els 
carrers Isaac Peral i Narcís Monturiol). 
En el tram 1A s’estan duent a terme 
treballs a la rotonda de l’av. de Màlaga 
i s’han iniciat els de les voreres de les 
avingudes 301 i 302. En el tram 2 s’està 
realitzant el desmuntatge de mobiliari 
i la senyalització, l’enderroc de mitges 

voreres i traçant les rases per fer pas-
sar les instal·lacions. Pel que fa al tram 
3 s’estan fent treballs de pavimentació 
i de col·locació d’instal·lacions, així 
com la vorada granítica del perímetre 
de la pl. Colom. En aquest tram també 
s’està instal·lant el col·lector i les 
llumeneres i s’està plantant l’arbrat.

L’Ajuntament està condicionant onze zones 
d’aparcament no asfaltades de Castell-
defels. Els treballs van començar el 20 de 
febrer i la previsió és que tinguin una du-

rada aproximada de quatre setmanes. Els 
treballs consisteixen en fer una aportació 
de material i la compactació dels terrenys 
per tal de deixar-los totalment plans. 
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En aquest sentit, des de l’Espai Jove, 
ubicat a la masia de Can Gomar (on hi 
havia la Casa de la Cultura), s’ofereixen 
espais de trobada i relació per a la po-
blació jove i es programaran activitats 
que donin resposta a les demandes 
juvenils. Aquest àmbit de dinamització 
permet oferir espais per a la socialitza-
ció de la gent jove, possibilitant la rea-
lització d’activitats formatives i d’oci, 
també permet fomentar la participació 
i la implicació de la població jove en 
l’equipament i el municipi.
El nou espai juvenil tindrà sales de 
reunió, per realitzar tallers i activitats, 
punts d’atenció de les diferents asses-
sories que presta el casal (Punt d’infor-
mació juvenil, assessoria de mobilitat 
internacional, d’atenció emocional, 
salut, laboral, etc), i un espai de troba-
da per promoure la socialització entre 
els joves de la ciutat, amb capacitat de 
fins a 40 persones. Es cediran espais a 
col·lectius de joves que els sol·licitin i 
es programaran diverses activitats du-
rant tot l’any.

L’espai públic del voltant, una extensió 
de l’equipament juvenil
L’espai comprès entre Can Gomar i la 
Biblioteca esdevindrà una extensió de 
l’equipament juvenil incorporant es-
pais practicables pels joves i per altres 
col·lectius ciutadans, habilitant zones 
d’estada, petits espais per poder fer 
representacions teatrals o d’altres es-
pectacles de petit format, així com zo-
nes per a la pràctica de l’esport a l’aire 
lliure (amb una zona de calistènia, etc).

L’Espai Jove La Masia 
és un servei especia-
litzat que aborda les 
principals necessi-
tats d’emancipació 
i autonomia de la 
joventut de mane-
ra integral i global 
i ha d’esdevenir un 
espai de referència 
per als i les joves 
com ho ha estat el 
Casal de Joves del 
Centre Frederic 
Mompou. Es tracta 
d’un espai adaptat a 
les seves necessitats 
i demandes, la seva 
idiosincràsia i formes 
relacionals, els seus 
temps vitals i dispo-
nibilitats horàries. 
La ubicació de 
l’Espai Jove en una 
zona amb presència 
d’altres equipaments 
o serveis utilitzats 
normalment per la 
població jove, com 
és la biblioteca, 
ha de donar major  
visibilitat a l’equi-
pament. Aquest fet 
ha de  facilitar la 
presència de la gent 
jove en l’espai, i per 
tant, afavorir la con-
solidació de l’equi-
pament com a espai 
de referència. 

L’Espai Jove La Masia pretén ser un model 
d’equipament que integri els serveis que 
s’oferten al jovent (Punt d’informació juvenil 
i els serveis de les diferents assessories) 
amb el de funcionament com  un espai 
de dinamització. També ha de continuar i 
reforçar el paper d’impulsor d’iniciatives 
juvenils que ha estat el Casal de Joves fins 
ara.

L’espai 
juvenil de 
referència

C/BISBE URQUINAONA, 
23-25

RAMON JOSA

La masia Can Gomar data del segle XVI o anterior

La nova casa del jovent 
de Castelldefels obre 
les seves portes

RAMON JOSA

La reforma ha respectat els arcs interiors

RAMON JOSA

RAMON JOSA RAMON JOSA

RAMON JOSA

A dalt i sota aquestes línies, dues sales polivalents de l’Espai Jove

Una de les sales de reunions

A l’exterior s’ha instal·lat un circuït de 
calistènia

Últims treballs de pavimentació dels 
espais exteriors

RAMON JOSA
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Aumentan las 
sanciones a 
las conductas 
incivicas
En cuanto a las 
sanciones relacionadas 
con la convivencia y el 
civismo, conviene señalar 
que han aumentado un 
19% (de 6.384 en 2019 
a 7.594 en 2022). Se 
trata de sanciones a las 
conductas que producen 
molestias, ya sea 
provocadas por personas 
o establecimientos. 
Destacan cuestiones 
relacionadas con la 
limpieza y los vertidos (un 
22,6% de las denuncias), 
molestias vecinales 
(12,8%) o las relativas a 
animales de compañía 
(9,5%).

La seguridad ciudadana mejoró en 
Castelldefels en 2022. Las cifras que 
obran en poder de los cuerpos poli-
ciales así lo sostienen. El año pasado 
descendieron los hechos delictivos un 
11,5% respecto a 2019, año que se toma 
como referencia por el ser el previo a 
la pandemia del Covid-19, cuando el 
confinamiento y otras medidas res-
trictivas de la movilidad, redujeron la 
presencia de personas en el espacio 
público. Los delitos contra la propie-
dad, uno de los ámbitos que genera 
más alarma ciudadana, descendieron  
un 17,7%.

Estos datos fueron presentados 
en la última reunión de la Junta de 
Seguridad, celebrada el 16 de febrero. 
El encuentro, que tiene un caracter 
periódico, estuvo presidido por la al-
caldesa Maria Miranda (PSC), acompa-
ñada por el concejal de Gobernación y 
Seguridad, Jordi Planell (PSC), y contó 
con la participación de representantes 
de los cuerpos de seguridad que tra-
bajan en Castelldefels (Policía Local, 
Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y 
Guardia Civil) y la subdirectora general 
de Apoyo al Sistema de Seguridad 
en el Ámbito Local de la Generalitat, 
Begoña Curto.
En la reunión se puso de manifiesto 
el trabajo policial. Así, el número de 
detenciones por infracciones penales 
ha crecido un 25% (se ha pasado de 
376 a 470 en estos tres años). 

Delitos contra la libertad sexual
Desgraciadamente, los delitos relacio-
nados con la libertad sexual, acoso y 
violencia doméstica han aumentado. 
Los cuerpos policiales atribuyen este 
incremento a la circunstancia de que 
ahora se presentan más denuncias. 
El hecho de que la persona sea 
consciente de haber padecido una 
de estas conductas y que haya au-
mentado el rechazo social son causas 
también de este incremento.

REDACCIÓNDescienden 
los actos 
delictivos en 
la ciudad
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Un momento de la Junta de Seguridad Local, con la presencia de todos los cuerpos 
policiales, presidida por la alcaldesa, Maria Míranda (PSC).

ORIOL PAGÈS

Limpieza intensiva de las calles
El Ayuntamiento, a través 
de la empresa municipal 
SAC, ha puesto en 
marcha un plan de 
limpiezas intensivas 
en los barrios con el 
objetivo de reforzar el 
servicio y contribuir en 
la mejora del espacio 
público. Se trata de 
acciones de limpieza 
con agua a presión 
de aceras y calzada, 
islas de contenedores y 
papeleras, eliminación 
de excrementos, 
limpieza de farolas y 
señales, y retirada de 
pintadas tanto en el 
mobiliario urbano como 
en fachadas y paredes 
exteriores de edificios 
privados (con solicitud 
previa).
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Paralizado el 
proyecto “Avance 
de planeamiento de 
los 6 ejes verdes”

El Pleno extraordinario celebrado el 
17 de marzo paralizó el Avance de 
planeamiento de los 6 Ejes Verdes con 
los votos a favor de los 14 concejales 
y concejalas de los grupos del PP, 
Movem-ECP, C’s y el concejal no 
adscrito Fernando Cerpa. La sesión 
extraordinaria del pleno municipal 
se había convocado a petición de 
estos 14 concejales, a instancia de 
colectivos y entidades críticas con 
el proyecto. Votaron en contra de su 
paralización los concejales del equipo 
de gobierno (PSC, ERC y JxCast) y la 
concejala no adscrita Ana Quesada.
En las intervenciones, los grupos 
contrarios al proyecto plantearon sus 
dudas sobre temas como la supervi-
vencia de los espacios verdes de la 
ciudad, la construcción de viviendas, 
garantías para la flora y fauna y critica-
ron el proceso participativo.
El equipo de gobierno, por su parte, 
lamentó que se detuviese un proyecto 
que se convertía en una verdadera 
oportunidad para repensar conjunta-
mente con la ciudadanía el futuro de 
Castelldefels. Pero existen más conse-
cuencias, según el gobierno municipal. 
La primera es que la paralización del 
proyecto abre la puerta a la petición 
de expropiaciones por parte de los 
propietarios de terrenos (que los servi-
cios técnicos municipales han calcu-
lado de unos 80 a unos 100 millones). 

La paralización del proyecto abre la puerta 
a la demanda de expropiaciones por parte 
de propietarios, complica la defensa de 
los espacios verdes y pone obstáculos a la 
creación de vivienda asequible

aclaró de forma tajante que la tala de 
árboles llevada a cabo en diferentes 
puntos de la ciudad se ha desarrollado 
exclusivamente para cumplir el Plan 
de defensa de incendios forestales 
aprobado por mayoría absoluta del 
pleno municipal, y que contaba con la 
supervisión del ÁMB y la Diputación. 
El gobierno municipal ha lamentado 
la manipulación informativa que se ha 
producido en torno a este proyecto en 
los últimos meses.

MÁS INFORMACIÓN
www.elcastell.org

El avance de planeamiento planteaba ejes que conectasen los  barrios desde la 
montaña al mar

ARCHIVO

Maria Miranda
Alcaldesa de Castelldefels (PSC)

“Los Ejes Verdes consisten en el sueño que todos los 
vecinos y vecinas, entre todos, podamos decidir el 
futuro de nuestra ciudad. Con el Pleno de hoy, los grupos 
de la oposición están obligando a retirar un proceso 
democrático en el que todos los vecinos tienen derecho a 
opinar sobre el futuro de su ciudad”.

Jordi Maresma
1er Teniente de Alcaldía y concejal de Planeamiento 
(ERC)

“Entre altres objectius, l’avanç de planejament pretenia 
explorar opcions per incrementar el parc públic de 
lloguer assequible que faciliti l’accés de la vivenda digna 
i acabi amb l’especulació urbanística. Correm el risc de 
convertir-nos en una ciutat exclusiva”.

La segunda consecuencia es que ese 
avance de planeamiento garantizaba la 
protección de los espacios verdes en 
el futuro. Y en tercer lugar, y no menos 
importante, permitía contar con 
vivienda social para evitar el proceso 
de gentrificación (sustitución de una 
población por otra con mayor poder 
adquisito por unos elevados precios 
de la vivienda) y por tanto la marcha de 
gente joven de Castelldefels.
El gobierno municipal también 

El gobierno 
municipal 
considera 
que se 
pierde una 
oportunidad 
para 
repensar 
el futuro de 
la ciudad

El govern municipal havia treballat des del 2018 en la definició d’un nou model 
d’estructura del municipi amb vista al 2030. Aquest model es basa en uns eixos 
que connecten els barris des de la muntanya fins a arribar al mar. Es tracta de sis 
eixos transversals: Eix del Poal, Eix de Bellamar, Eix de Ca n’Aimeric, Eix el Pg del 
Bosc (Montmar), Eix del Centre i Eix del Canal Olímpic, que es configuraven com a 
corredors ecològics i recorreguts cívics. Al voltant d’aquests eixos s’articulen els 
espais lliures i les dotacions dels diferents barris. A les zones d’urbanitzacions -barris 
de Poal, Bellamar, Montmar- el document havia previst zones verdes i equipaments 
en espais que avui no han desenvolupat ni posats al servei de la ciutadania. Per 
això, el document havia proposat una nova planificació perquè al voltant d’aquests 
recorreguts se situessin els futurs espais verds i equipaments que hauran de garantir 
les dotacions, els serveis de proximitat i els espais per a lleure i esbarjo del veïnat 
d’aquests barris, amb bona accessibilitat i una urbanització amb alta qualitat 
ambiental que prioritzés la mobilitat a peu i bicicleta davant del vehicle privat.

Un projecte amb la mirada al 2030
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En estas dos décadas, La Guaita ha 
consolidado un doble ámbito de 
trabajo. Por un lado, la atención a las 
personas (con programas de forma-
ción y orientación, donde se incluye la 
bolsa de trabajo por ejemplo); por el 
otro, el apoyo a las personas empren-
dedoras y al tejido empresarial. 
Los programas, servicios y activi-
dades de dinamización económica 
de la Guaita están diseñados para 
ofrecer herramientas estratégicas y 
conectadas a las demandas reales del 
mercado laboral. 
Con una metodología profesional, La 
Guaita ayuda a las personas a definir 
sus potencialidades y competencias
actuales correctamente a fin de tomar 
decisiones que los orienten hacia la 
inserción laboral.
La bolsa de trabajo, que conecta 
empresas locales con personas que 
buscan trabajo, o el Club de Feina, que 
dispone de conexión de Internet para 
la búsqueda de trabajo on-line, han 
ayudado a muchas personas a en-
contrar un empleo a lo largo de estos 
20 años. Los datos son relevantes: 

En marzo de 2003, el 
espacio   conocido como 
“El Garden” culminaba 
su transformación en el 
nuevo Centro de Apoyo a la 
Economía de Castelldefels. 
La Guaita cumple 20 años 
como un equipamiento de 
referencia para el empleo, 
la formación ocupacional, 
la emprendimiento y el 
apoyo a los autónomos y a 
las pequeñas y medianas 
empresas del municipio.   

A fons

Dos décadas favoreciendo el empleo 
y el desarrollo económico

La Guaita (el Centro de Apoyo a la Economía Local de Castelldefels)  celebra el 20

1.472 personas contratadas a través 
de políticas activas de empleo. En 
ocasiones, factores como la edad, la 
falta de la formación adecuada o de 

experiencia o bien la ausencia del mer-
cado laboral durante un largo periodo 
definen problemáticas concretas que 
se deben acometer con una mirada lo 

RAMON JOSARAMON JOSA

RAMON JOSARAMON JOSA

Sobre estas lineas, el 
edificio que alberga la 

Guaita. A la derecha, 
la evolución de la 

búsqueda de ofertas 
de empleo, desde el 

tablón de anuncios al 
terminal informático. 

Debajo, atención 
personalizada a unas 
jóvenes y una sesión 

formativa.
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Dos décadas favoreciendo el empleo 
y el desarrollo económico

más individualizada posible. En este 
sentido, cabe destacar que 9.636 
personas han sido orientadas laboral-
mente en todo este tiempo.
En cuanto al apoyo a las empresas, 
La Guaita está integrada en la red 
CatalunyaEmprèn de la Generalitat, 
lo que convierte el equipamiento en 
un centro de información, orientación 
y formación para el emprendimiento 
realmente útil a la hora de dar forma a 
una idea o diseñar un plan de empresa. 
También es un punto PAE (Punto de

Atención al Emprendedor), desde el 
que se puede tramitar telemáticamen-
te el alta como autónomo o sociedad 
limitada, entre otras gestiones 
administrativas, sin necesidad de 
desplazarse a la Administración. Cabe 
decir que, con 1.198 empresas creadas 
desde su puesta en marcha, se trata 
del PAE más activo de la provincia.
Por otro lado, la proximidad de la 
universidad ofrece posibilidades de 
colaboración únicas en Castelldefels. 
Así, la Oficina Local de Transferencia 

de Tecnología On Innovem potencia 
los contactos entre PYMES intere-
sadas en innovación y tecnología y 
agentes de innovación del Parque 
Mediterráneo y de la Tecnología 
(PMT-UPC).

MÉS INFORMACIÓ
www.LaGuaita.org

aniversario

Los 
programas, 
servicios y 
actividades 
de 
dinamización 
económica 
de la Guaita 
están 
diseñados 
para ofrecer 
herramientas 
estratégicas 
y conectadas 
a las 
demandas 
reales del 
mercado 
laboral.
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Els Premis Ciutat de Castelldefels 
van néixer amb la voluntat de valorar 
la contribució de la ciutadania per a 
construir una ciutat i un món millor. El 
seu esperit és reconèixer a persones 
i entitats que han destacat espe-
cialment per la seva contribució a la 
salvaguarda de valors relacionats amb 
la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el 
progrés o el civisme.
Aquests premis s’atorguen cada dos 
anys però la darrera edició va tenir 

lloc l’any 2019 ja que el 2021 no es 
van poder celebrar a causa de les 
restriccions per la pandèmia. El 12 
de desembre va finalitzar el procés 

Tornen els Premis Ciutat de Castelldefels
20 anys de reconeixement a la ciutadania i el teixit econòmic i social

La 14a Edició dels 
Premis Ciutat de 
Castelldefels arriba 
després de 4 anys sense 
poder celebrar-se. La 
cerimònia de lliurament 
dels premis, en quatre 
categories, tindrà lloc el 
17 de març a les 20 h al 
Teatre Plaza. 

Les 12 persones i entitats nominades als Premis Ciutat de Castelldefels d’aquesta 14a edició. Començant per la primera fila i seguint el sentit de les agulles del rellotge: Pepa del 
Cacho, Alizzz, Juan Reina, Alba Parejo, Esplai Macedònia, Encarna Rodríguez, Jordi Seuba, Imotion Analytics, Amparo Tomé, Paco López, Sylvia Calvo BCN i Milena Orlandini. 

Premi Ciutat de Castelldefels al 
foment dels valors socials i cívics  

• Jordi Seuba, metge involucrat en projectes  
 solidaris a l’Àfrica
• Pepa del Cacho, presidenta de l’AECC
• Esplai Macedonia, Casal dedicat a  
 persones amb necessitats especials

Premi Ciutat de Castelldefels   
d’economia i innovació

• Sylvia Calvo BCN,  empresa circular
• Imotion Analytics, empresa especialitza- 
 da en monitoratge
• Milena Orlandini, fundadora de Tinkerers  
 Lab

Premi Ciutat de Castelldefels 

• Encarna Rodríguez, directora i   
 fundadora de Danzarte
• Alba Parejo, jove de Castelldefels   
 divulgadora de la malaltia “Nevus Cogènit  
 Gegant”.
• Juan Reina, artista transformista

Premi Especial Ciutat de 
Castelldefels

• Alizzz, cantant i productor musical 
• Amparo Tomé, docent especialitzada en  
 coeducació
• Paco López, fundador de l’Agrupació de  
 Cultura Popular 

Persones i entitats nominades en les diferents 
categories per 2023

de presentació de candidatures i el 
període de vot electrònic va començar 
el 19 de gener i va finalitzar el 10 de 
febrer.
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Accions municipals per lluitar 
contra la fam

Continuem amb la sèrie 
de reportatges sobre les 
accions municipals per 
complir amb l’Agenda 
2030 i els 16 Objectius 
de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). 
En aquesta ocasió, 
abordem les accions 
locals que contribueixen 
a un objectiu global: 
assolir el que s’anomena 
“Fam Zero”.

El Rebost és el resultat del treball coordinat entre l’Ajuntament, la Creu Roja i l’Església 
Evangèlica per a la distribució d’aliments a les famílies derivades dels Serveis Socials

L’Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible número 2 pretèn posar fi a 
la fam, assolir la seguretat alimentària 
i la millora de la nutrició, i promoure 
l’agricultura sostenible. Es tracta de 
garantir que tothom gaudeixi d’una 
dieta saludable i nutritiva durant tot 
l’any. Aquest ODS demana erradicar la 
desnutrició i combatre la mala alimen-
tació, origen de malalties. També s’ha 
d’assegurar la sostenibilitat dels siste-
mes de producció d’aliments, aplicar 
pràctiques agrícoles sostenibles, 
adoptar mesures perquè els mercats 
de productes bàsics alimentaris i els 
seus derivats funcionin correctament i 
fomentar nous models agroalimentaris 
sostenibles, sans i justos arreu del 
món.
L’Ajuntament de Castelldefels, 
segons l’informe de la diagnosi de les 
polítiques locals amb els ODS, dut a 
terme per la Diputació de Barcelona, 
contribueix a l’assoliment de l’ODS 2, 
mitjançant els ajuts a les beques per a 
menjador escolar i mitjançant els ajuts 
per a l’alimentació per a persones en 
situació de vulnerabilitat.

L’Agenda 
2030
És el full de 
ruta global per 
avançar vers el 
desenvolupament 
sostenible. 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

 

Ajuts complementaris a les beques 
per a menjador escolar

Castelldefels garanteix als escolars del 
municipi que es troben en una  situa-
ció de vulnerabilitat, part o la totalitat 
del percentatge que no cobreixen 
els ajuts per a menjador escolar del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
Durant l’any 2022, un total de 243 
infants han tingut beca de l’Ajunta-
ment per complementar la del Consell 
Comarcal. A més, altres 89 infants han 
estat subvencionats exclusivament 
per l’Ajuntament.

Ajuts per a l’alimentació

Es tracta del conjunt de prestacions i 
serveis d’ajuts d’alimentació directes 
i indirectes que du a terme l’Ajunta-
ment, a través de l’Àrea de Serveis 
Socials i Dependència. En aquest 
cas, la contribució al compliment de 
l’Objectiu 2 es realitza per una triple 
via: les ajudes per a la manutenció, el 
menjador social i les subvencions a les 
entitats socials del municipi.

- Ajudes per manutenció: s’han benefi-
ciat 808 famílies de Castelldefels, que 
han rebut ajuts per un import global 
de 219.774,98€
- Menjador social: se n’han beneficiat 
83 persones. 
- Subvencions a entitats socials: s’han 
atorgat subvencions a Càritas (que 
han tingut 536 persones beneficiàries) 
i a Creu Roja (amb un total de 1.516 
persones beneficiàries).

L’experiència del Rebost
D’altra banda, cal destacar la feina 
que es fa des del Rebost, un servei 
promogut per l’Ajuntament amb la 
col·laboració de Creu Roja i l’Església 
Evangèlica de Castelldefels, entitats 
encarregades de coordinar la logística 
i la distribució d’aliments a totes 
les famílies derivades des de l’àrea 
municipal de Serveis Socials. Les 
persones usuàries reben productes 
de primera necessitat (arròs, llet, 
galetes, oli, etc.) bescanviant els punts 
que els han atorgat, prèvia valoració 
de serveis socials en funció de la seva 
situació econòmica.

RAMON JOSA

OBJECTIU

2FAM
ZERO
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Castelldefels,
a

Dia de la Dona i la Nena 
i la Ciència

L’ONU va declarar l’any 2015 
que l’11 de febrer es convertís 
en un dia que posés en 
valor la importància de 
l’accés i participació plena 
i igualitària de dones i 
nenes al món científic. 
L’Ajuntament ho va 
commemorar amb diverses 
activitats. A la imatge 
Montse Sanz, doctora en 
Arqueologia (UB), i Federica 
Beduini, doctora en Física 
(ICFO), durant el diàleg 
“La dona a la ciència i a la 
tecnologia”.

Benvinguda a la nova ciutadania

El Saló de Plens de l’Ajuntament va acollir 
el passat 11 de febrer una nova recepció 
per part de l’alcaldessa de Castelldefels, 
Maria Miranda (PSC), a les persones 
nouvingudes a la ciutat. L’acte va comptar 
també amb la regidora de Presidència i 
Comunicació, Esther Niubó (PSC), el primer 
tinent d’alcaldia de Drets i Ciutadania, Jordi 
Maresma (ERC) i el cinquè tinent d’alcaldia, 
Xavier Amate (JxCast).

RAMON JOSA
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La ciutat es bolca 
amb un Carnaval molt 
esperat

Després de dues edicions 
sense rues i concursos de 
Carnaval (2021 i 2022), la 
festa va tornar del 17 al 19 de 
febrer recuperant l’esperit 
festiu que el caracteritza. 
La Gran Rua va comptar 
amb una gran participació 
ciutadana, mentre que el dia 
següent la Rua Infantil també 
congregava les colorides 
comparses del públic més 
jove i a la tarda el tradicional 
Ball de la Gent Gran va omplir 
de música el Centre Frederic 
Mompou.

ORIOL PAGÈS

RAMON JOSA

VEURE FOTOGALERIA

Flickr

RAMON JOSA

PROGRAMA COMPLET

Castelldefels.org 
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L’alcaldessa  continua el programa 
de visita als barris

Una delegació de l’equip de govern municipal 
encapçalada per l’alcaldessa Maria Miranda 
(PSC) va visitar els barris de Can Vinader 
i Castell-Poble Vell el 15 de febrer i el de 
Canyars el 22 de febrer. Aquesta iniciativa és 
un espai de trobada i de comunicació que 
permet posar en comú entre l’Ajuntament i 
la ciutadania aquelles qüestions que més li 
preocupen.

Neu a Castelldefels

Tot i que no és habitual, un front fred va deixar 
la matinada del 27 de febrer una imatge poc 
habitual de carrers nevats  (zones verdes i 
alguna que altra teulada) i els punts més alts 
de la ciutat.  

RAMON JOSA

Visita del conseller 
d’Interior

El conseller d’Interior de la 
Generalitat, Joan Ignasi 
Elena, va visitar Castelldefels 
el 22 de febrer per conèixer la 
realitat de la ciutat així com 
diversos serveis com ara el 
Servei d’Intervenció per la 
Convivència a l’Espai Públic 
(SIEP) i el Servei de Primera 
Atenció d’Urgència (SPAU). 
Elena va ser protagonista 
d’una recepció institucional 
per part de l’alcaldessa 
Maria Miranda (PSC) i el 
primer tinent d’alcaldia 
Jordi Maresma (ERC). També 
va conèixer la  plataforma 
Hatom, una eina tecnològica 
de suport a les tasques de la 
Policia Local.

ElCastell.org 17 A cop d’ull
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Mostra de talent jove

La plaça de l’Estació va acollir l’11 de febrer 
el Concert Jove, en què van participar 
els artistes locals Emma Cucchietti, Lady 
Manhattan i Restless Friday. Aquesta 
iniciativa es du a terme en col·laboració 
entre l’àrea de Joventut (Kasal de Joves - 
Ajuntament), Felsfest i Sona.

MÉS INFORMACIÓ

Kasal de Joves

RAMON JOSA

Reconeixement a la 
gestió del reciclatge

Per segon any, Castelldefels 
ha estat guardonada 
amb dos ‘Pajaritas Azules´ 
com a reconeixement per 
l’excel·lència en la gestió 
de la recollida selectiva de 
paper i cartró, un premi que 
atorga ASPAPEL (Associació 
Espanyola de Fabricants i 
Empreses de Pasta, Paper 
i Cartró). El premi va ser 
recollit el 16 de febrer per la 
regidora de Platges, Neteja 
i Gestió d’Espais Verds i 
Naturals, Clara Quirante 
(PSC).

ASPAPEL

VEURE FOTOGALERIA

Flickr
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Xavinyetes
Xavi Roca

#castelldefelsmimporta

“Me gusta mucho la remodelación. Sin embargo 
creo que aún faltan algunos detalles para 

completar como ordenar las terrazas o poner 
palmeras. ”

“La remodelación es un cambio urbanístico 
interesante aunque como propietario de un 
negocio tuvimos que cerrar muchos meses. 

Comprendo que significará una mejora.”

Nadia Siat Patricio Acosta

“La avenida de los Baños ha quedado muy bien 
tras la reforma y estoy muy contenta. Vivo en 

esta calle y ha mejorado mucho”.

Adela Pérez

Què opines de la remodelació de l’avinguda dels Banys?

RAMON JOSA

                      Les fotos amb més ‘likes’
de l’1 al 23 de febrer
segueix @ajuntamentdecastelldefels

@ramon_escola_marco 67@llambrichxd 166@vespiba 173

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

#castelldefelsmagrada

RAMON JOSA RAMON JOSA
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«El tatuaje no tiene edad»

Su inclinación por el tatuaje es precoz y compartida. “De toda la 
vida. Es una cosa que te nace de dentro y quise emprender 
este proyecto con mi pareja desde el minuto cero”. La 
formación previa es imprescindible para Raquel. “He estudiado en 
una academia de pintura y un grado superior de ilustración. 
Después, como autodidacta, me he interesado por pigmentos, 
artistas… poco a poco vas cogiendo referencias de todo”. 
El resultado de ese mix de conocimientos e influencias es que Raquel 
ha conseguido crear un estilo propio: “a partir de ahí he acabado 
haciendo una especie de estilo neo-tradicional con mezclas 
de realismo, tinta plana, tipo art noveau”. Pero Raquel defiende 
que para llegar a esa marca personal “hay que abarcar todos los 
estilos posibles para ver lo que más te gusta de cada uno de 
ellos y después hacer tu propia mezcla”.
En el proceso de creación de un tatuaje es primordial tener clara 
la idea principal que, según Raquel, “normalmente te la suele 
facilitar el cliente. Después busco temas que me inspiren y 
posteriormente hago el dibujo adaptándolo a la piel. Hay que 
pensar en que una vez el tatuaje esté plantado en la piel no se 
deforme, que se entienda en la lejanía, que luego tenga algún 
detalle que te haga pensar… Hay que reflexionar sobre la parte 
del cuerpo en el que vas a implantar ese tatuaje. Por ejemplo, 
es muy fácil que se deforme un tatuaje en el estómago. Si 
tienes que hacer un retrato, un gemelo es perfecto porque es 
simétrico o las partes superiores del brazo”.
Además de tatuar en centros de otros países, Raquel también recibe 
a clientes extranjeros en su estudio de Castelldefels. “Personas 
alemanas, francesas…me parece muy bonito que emprendan 
ese viaje expresamente y se marchen con una creación tuya 
en un trocito de su piel. Es un sentimiento brutal”.
Hay tatuajes divertidos, tatuajes impregnados por el recuerdo o 
tatuajes imposibles. “Una vez un cliente quería que le tatuara 
fetos subiendo por un árbol. No lo hice porque me pareció muy 
extraño. Por otra parte, hay dibujos que pueden funcionar 
en una ilustración pero que no se ven en un tatuaje. Los más 
emocionantes son los que te piden las personas que quieren 
homenajear a personas o mascotas fallecidas.  Una vez vino 
un cliente a tatuarse su chihuahua. Se emocionó muchísimo 
porque hacía poco que había fallecido su perro y la verdad es 
que es un homenaje muy chulo, una forma de pasar página 
y recordarlo. Me cuesta no llevarme eso a casa”, recuerda 
emocionada Raquel.

Raquel Escudero

Tatuadora

Raquel Escudero (34 años), vecina de 
Castelldefels, es la propietaria del estudio 
Tattoo freaks, creado junto a su pareja en 
el 2015, aunque desarrolla su profesión 
de tatuadora/artista desde el 2008. Sus 
creaciones tienen vocación cosmopolita 
con su agenda ‘sold out’ cuando se 
desplaza a Nueva York, Francia o ciudades 
del resto de España.

Pero nada de nombres ni fechas en lo que respecta a las parejas por 
aquello de la volatilidad del amor. Raquel recomienda en estos casos 
“hacerse algo simbólico que no sea explícito; si una pareja 
comparte la afición por el fútbol pues se pueden tatuar una 
pelota. Así, si la relación no prospera, no hay que dar explica-
ciones. Que sólo tú sepas el significado”. Porque además Raquel 
advierte que un tatuaje “es para toda la vida, aunque puedas 
rebajar su intensidad con láser si quieres quitártelo”. 
Y contra lo establecido por el imaginario popular, el tatuaje artístico 
no entiende de edades. “La gente joven empieza con dibujos 
grandes y se tatúan de arriba a abajo pero también vienen 
personas a tatuarse el nombre de sus nietas y nietos. La franja 
de edad de mis clientes oscila, por lo general, entre los 25 y los 
50 años”.
Los próximos proyectos de Raquel Escudero pasan por “conservar 
este negocio, pero me gustaría mucho volver a la pintura y 
exponer. Un artista no se quiere estancar en ningún lado”.

RAMON JOSA
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Aprenem a fer 
compost a casa

07
En aquest taller SOStenible 
aprendrem diferents tècniques 
per fer compost a casa en funció 
del nostre espai. L’activitat és a 
càrrec d’Erina Wild i en col·labo-
ració amb la Regidoria de Medi 
Ambient. 

Dimarts 7 de març
A les 10h a la sala taller 
infantil de la Biblioteca 
Ramon Fernàndez Jurado. 
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia

16

El futur de la 
humanitat a les 

nostres mans
La humanitat està arribant a 
un punt de no retorn. La nostra 
forma de viure està  portant el 
món al límit i només tenim dues 
opcions: o ens repensem i ens 
humanitzem o ens extingirem. 
L’arqueòleg i antropòleg Eudald 
Carbonell l’explica al seu llibre. 
Activitat en col·laboració amb la 
Regidoria de Medi Ambient. 

Dijous 16 de març 
A les 19 h a la sala 
Margarida Xirgu de la 
Biblioteca Ramon 
Fernàndez Jurado. 
Activitat gratuïta.
Cal Inscripció prèvia 

INSCRIPCIÓ 
Formulari 
d’inscripció

18
Flamenc, poesia 

i teatre amb 
Carmen Linares

Carmen Linares ja ha conquistat 
per mèrits propis un lloc privi-
legiat en la cultura espanyola 
contemporània. Pertany a la 
millor generació del flamenc 
al costat de Camarón, Paco de 
Lucía, Enrique Morente, Manolo 
Sanlúcar, José Mercé i Tomatito. 
El projecte BarnSants ens porta 
“Imagen de tu huella”, un concert 
on la veu d’una dona ens esgarra-
pa i ens acaricia al mateix temps.

Dissabte 18 de març 
A les 20h al Teatre Plaza
Entrades: a partir de 10,38€ 

VENDA D’ENTRADES
entrapolis.com

Mai havia estat tan divertit 
haver d’esperar. Com si fos una 
pel·lícula de cine mut, el Txema 
Muñoz destitja que arribi el 
tren. Mentre no arriba, la seva 
imaginació anirà més enllà de 
l’estació on es troba.
Una bombeta, una jaqueta i la 
seva motxilla el transportaran 
a un lloc màgic, entranyable i 
còmic. A partir de 4 anys.

Diumenge 19 de març 
A les 18h al Teatre Plaza
Entrades: 6€

19
Lumière, màgia i 

teatre per a tots els 
públics

XXXIX Jornades de            
les Dones
Commemorem el 8 de març amb 
moltes propostes

Experiència immersiva per 
conèixer la transformació 
de Castelldefels

Fins al 12 de març 
a la pl. Joan XXIII 

Del 15 al 31 de març a
 la pl. de l’Església

PROGRAMA
Issuu

INSCRIPCIÓ 
Formulari 
d’inscripció

VENDA D’ENTRADES
entrapolis.com

“M’agrada Castelldefels. 4 anys de transfor-
mació” és el títol d’una proposta de realitat 
virtual que, gràcies a la tecnologia, aproparà 
a la ciutadania als espais més emblemà-
tics i significatius de la ciutat. Un projecte 
audiovisual per reviure en primera persona 
tot allò què hem viscut com a ciutat i com a 
societat des del 2019. L’experiència tindrà 
lloc dins d’un domo geodèsic. L’entrada serà 
gratuïta i oberta a tota la ciutadania.
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Març marçot porta la 
primavera i ve carregat 
d’activitats per a tothom

31
Three Cool Cats és una banda 
formada per músics d’Espanya, 
els Estats Units i Rússia i creada 
amb el desig d’acostar els jazz 
dels anys 20, 30 i 40 a tothom. 
Des del jazz de Nova Orleans fins 
el primer Rock’n’roll, passant 
per tota l’era del Swing, els seus 
concerts són molt animats i 
conviden al públic a participar de 
forma molt activa.

Divendres 31 de març
A les 20h a la Sala 
Margarida Xirgu
Entrades: des de 6€ 

Jazz dels anys 
20, 30 i 40 a la 

Margarida Xirgu

La pell fina o quan 
la veritat ofèn

25
El Nacho i la Miranda, una jove 
parella de Barcelona, visiten 
uns amics que acaben de ser 
pares per conèixer el petit 
Jan. Tot sembla anar bé fins 
que el Nacho deixa anar, sense 
donar-li molta importància, 
que el bebè de l’Eloi i la Sònia  
és molt lleig. 

Dissabte 25 de març   
A les 20h al Teatre Plaza
Entrades: des de 7,56€

VENDA D’ENTRADES
entrapolis.com

“Suro” és la proposta de març dins 
del Cicle Gaudí, Circuit Estable 
de Cinema Català. Vicky Luengo 
i Pol López són els protagonistes 
de la primera pel·lícula de Mikel 
Gurrea, un dramàtic desacord de 
parella en el retorn al món rural. 

Divendres 24 de març
A les 19.30h al Teatre Plaza
Entrades: des de 3€ 

24
Suro, drama al bosc 

de sureres

VENDA D’ENTRADES
entrapolis.com

VENDA D’ENTRADES
entrapolis.com

Continuen les Jornades 
de Vida Sana a la 
Biblioteca

PROGRAMA
Issuu

Fins al 31 de març
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Manuel Reyes 
Grup Municipal PP 

ppcastelldefels@yahoo.es

@manualcalde_ @PSCastelldefels @Movem

Esther Niubó  
Grup Municipal PSC 

gms.castelldefels@gmail.com

Candela López
Movem Castelldefels-ECP 
movemcastelldefels@gmail.com

El gobierno municipal incapaz de 
gestionar el transporte público

El gobierno municipal de Castelldefels insiste en seguir 
gobernando de espaldas a la ciudadanía y en hacer caso 
omiso a las reivindicaciones y demandas de los vecinos. 
Nuestra ciudad no merece un gobierno que hace oídos 
sordos a sus propios vecinos y que les priva de los servicios 
básicos y de calidad como el transporte público. Cada día, 
miles de ciudadanos recurren al transporte público para 
poder ir a trabajar, estudiar o desplazarse para cualquier 
otra actividad. Aun así, el gobierno municipal enfoca el 
modelo de movilidad hacia la eliminación y reducción 
tanto de frecuencias como del recorrido de las líneas de 
autobuses.   Autobuses en mal estado, rampas de acceso 
inservibles, goteras, puertas que no cierran, vehículos 
que contaminan y un largo etcétera de desperfectos que 
los vecinos sufren día a día. Y a todo esto hay que añadir 
el incumplimiento de las frecuencias y la decisión del 
gobierno municipal de eliminar paradas de la línea CF1 
y la línea L95, dejando a muchos vecinos de nuestros 
barrios con verdaderos problemas o con la imposibilidad 
de desplazamiento en transporte público. Cada vez los 
vecinos de la playa o de barrios de montaña lo tienen peor 
para utilizar el autobús.

La accesibilidad urbana se debe planificar y poner el 
foco en la movilidad. No es lógico destruir centenares de 
plazas de aparcamiento e instaurar un carril bici que, le-
jos de favorecer dicho transporte, lo que hace es colapsar 
todavía más la circulación en nuestra ciudad afectando, 
además y directamente, al comercio de proximidad.  Es 
incomprensible como el elevado nivel impositivo de 
Castelldefels que asumen los vecinos se refleja en unos 
servicios deficitarios y en pésimas condiciones.  

Por ello, exigimos al gobierno municipal que de 
una vez por todas se ponga a trabajar por los intereses de 
los vecinos y deje de escurrir el bulto culpando a otras 
instituciones. Si el transporte público de autobuses 
depende del Area Metropolítana de Barcelona ¿quién 
es la vicepresidenta primera de esa institución? 
Efectivamente, la alcaldesa de Castelldefels.  Seguiremos 
exigiendo una verdadera atención a las preocupaciones 
y demandas de nuestros vecinos que merecen soluciones 
reales a los problemas que sufren día a día. Nuestra ciudad 
merece un gobierno que solucione problemas en lugar de 
crearlos.

Nuestra ciudad merece un cambio donde los vecinos 
sean los protagonistas. Por eso, cuento contigo para 
que juntos consigamos, a partir de mayo, el cambio que 
necesita Castelldefels.

Castelldefels necessita un nou 
lideratge per definir el seu futur

La plataforma 6 Eixos de ciment, la 
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Castelldefels i tres entitats veïnals van forçar 
que se celebrés un sessió extraordinària del 
ple de l’Ajuntament per decidir la retirada 
del Projecte dels Eixos Verds. Estem davant 
d’una victòria de la ciutadania, que amb la seva 
mobilització ha aconseguit que es convoqués 
aquest ple i que el futur de Castelldefels hagi 
de passar, forçosament, per la participació i la 
cogovernança amb la ciutadania. 

El govern de PSC i ERC, amb l’alcaldessa 
Maria Miranda al capdavant, ha invertit 
esforços i diners públics en grans impactes 
comunicatius, en lloc de fer-ho en establir amb 
la ciutadania un diàleg fluid, transparent i amb 
voluntat de consens. Si ho haguessin fet, no 
hauria calgut fer un ple extraordinari ni haver 
de rebutjar un projecte que només havia de ser 
el  punt de partida per definir amb la ciutada-
nia com ha de ser el Castelldefels del futur.

Des de Movem En Comú Podem vam 
donar suport a la retirada del projecte dels 
Eixos verds, ara cal començar de zero i treba-
llar colze a colze amb la ciutadania, definint 
conjuntament cadascun dels seus 36 àmbits, 
amb les coses bones del projecte inicial i les 
aportacions de tothom. Nosaltres vetllarem 
per que aquest projecte  es basi en la protecció 
dels espais naturals, en millorar la connexió 
entre barris i en avançar en la cohesió social 
amb equipaments i habitatge accessible 
atenent les necessitats del nostre veïnat. És un 
gran repte de futur el que tenim per endavant. 
I per fer-lo realitat, la ciutat es mereix un nou 
lideratge polític d’esquerres, que garanteixi un 
govern fort i estable. Des de Movem En Comú 
Podem tenim el compromís de liderar aquest 
nou procés perquè tenim clares les prioritats 
i les necessitats de la ciutat, i volem definir el 
futur de Castelldefels sumant l’opinió de tots 
els veïns i les veïnes.

Balanç clarament positiu

Com més ens acostem al final d’aquest 
mandat municipal, amb més vertigen veiem 
tot el que hem estat capaços d’impulsar i de 
promoure durant aquests quatre anys. I és que 
malgrat les dificultats i inconvenients conjun-
turals amb què ens hem trobat -la pandèmia o 
la crisi econòmica i climàtica que patim, entre 
d’altres- hem sabut trobar les vies per donar 
resposta i gestionar aquestes situacions. Així 
mateix no hem oblidat el nostre programa de 
govern i la interlocució viva amb els diferents 
nivells de l’Administració i amb el teixit 
social i associatiu de la ciutat per aconseguir 
la seva implicació i compromís amb els grans 
projectes de ciutat. És així que podem tancar 
cicle amb un volum d’obra pública i de nous 
serveis i instal·lacions tècniques, que valorem 
molt positivament. Nosaltres, però també la 
ciutadania. A la darrera enquesta de gestió 
municipal encarregada per l’Ajuntament, fins 
a deu projectes desenvolupats o que es posaran 
en marxa de manera immediata obtenen una 
qualificació superior a set punts. D’aquests 
projectes, en destaca amb la puntuació de vuit 
la construcció del tercer Centre d’Assistència 
Primària (CAP) de la ciutat, les obres del qual 
començaran el darrer trimestre d’aquest any. 
És una obra certament esperada a la ciutat, 
com moltes d’altres, entre les quals destaquem 
l’Espai de Joves de Can Gomar, al costat ma-
teix de la biblioteca; la nova línia de bus urbà 
CF2, que connecta des de fa tres setmanes i 
cada vint minuts els barris de Vista Alegre i 
Centre amb el passeig Marítim; la millora de 
les instal·lacions esportives; el Centre Cívic de 
Vista Alegre o la promoció d’habitatge públic 
del carrer Pietat; a més, és clar, de la conversió 
de la C245, de la nostra avinguda Constitució, 
en un potent bulevard. Tot plegat ens permet 
assegurar amb fermesa que hem completat un 
mandat clarament positiu.
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Més tu, més Castelldefels

Castelldefels està vivint molts canvis positius 
i transformadors per a la ciutat que milloren la 
qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. El 
paper de Junts per Catalunya a Castelldefels ha 
resultat cabdal en molts d’aquests projectes i 
seguirem treballant fins el darrer dia d’aquest 
mandat.

Som un partit seriós i compromès amb tot 
allò que promet a la ciutadania i es que bona part 
de les propostes que vam prometre en la darrera 
campanya electoral s’han fet realitat: implan-
tació del mercat de pagès, l’execució d’obres del 
clavegueram per al barri de Bellamar, ajudar als 
nostres establiments comercials que dia a dia 
estan al peu de canó oferint-nos un gran servei 
o la recent incorporació d’una nova línia de bus 
urbana, com és el CF2, que resoldrà moltes de les 
incidències relacionades amb la flota i freqüèn-
cia de busos que patim actualment.

La confiança i la credibilitat només es 
guanyen demostrant fets i cada cop són més les 
persones que s’apropen al nostre projecte de 
ciutat, mitjançant la plataforma Castelldefels 
Futur. Moltes de les propostes que van sortint 
d’aquesta eina de treball són il·lusionants i 
contribuiran a fer de Castelldefels la capital del 
benestar de l’àrea metropolitana.

No creiem en la política populista i destruc-
tiva de l’oposició, atès que la nostra raó de ser 
passa per unir ponts amb tothom qui aposta pel 
diàleg i treballa a favor de Castelldefels. 

Ens presentem a Castelldefels amb la 
voluntat de seguir fent polítiques que pensin 
només en TU, per què som dels que considerem 
que els grans projectes de ciutat es fan trepitjant 
el carrer, escoltant a la població, i no dintre d’un 
despatx. 

Si tens qualsevol consulta, no dubtis en 
posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant 
els següents canals:

Telèfon: 652 10 66 90
Correu: castelldefels@junts.cat
Junts fem Castelldefels!

El proyecto “6 eixos de ciment”, 
paralizado

El pasado viernes 17 de febrero a las 11 de la 
mañana se celebró un pleno extraordinario a 
petición de la plataforma “6 Eixos de ciment” y 
de las asociaciones vecinales de Castelldefels. 
Se solicitaba la retirada del mal llamado 
proyecto “Ejes verdes”, un proyecto que pone 
en riesgo muchas zonas verdes de nuestra 
ciudad para construir nuevos edificios.  

Sorprendentemente el equipo de gobierno 
(PSC, ERC i Junts), en un ejercicio de soberbia 
y miopía política, decidió hacer oídos sordos 
al clamor vecinal y votar contrariamente a 
las unánimes reclamaciones dela plataforma 
y de las asociaciones. Sin embargo, gracias 
a que actualmente el gobierno municipal se 
encuentra en minoría tras múltiples crisis de 
los grupos políticos que lo forman, sumando 
tan sólo 10 de los 25 concejales que forman el 
Pleno, desde la oposición pudimos unir fuerzas 
y sumar una mayoría de votos para detener 
la tala de zonas boscosas de la ciudad y el 
proyecto cuyos fines conllevarían un mayor 
desarrollo urbanístico de la ciudad. 

El gobierno liderado por la socialista 
María Miranda dejó claras sus intenciones 
de retomar el proyecto urbanístico en caso de 
volver a hacerse con el poder tras las próximas 
elecciones de municipales este 28 de mayo, 
dando nulas muestras de entender el sentir de 
los vecinos. 

Que los vecinos no se lleven a engaño, 
votar a las fuerzas políticas del actual gobierno 
será votar a favor de la desaparición de muchas 
de las zonas verdes que aún tenemos en 
Castelldefels.

Això va de Castelldefels

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’increment 
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.

Castelldefels avança quan ho fa amb 
tota la seva gent, sense deixar a ningú enrere. 
Avança quan posa el patrimoni i el bé comú 
al servei de tots els seus veïns i veïnes. Cal 
consolidar el camí que hem fet en aquests 
darrers i anys, especialment quan 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.




