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El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és un full de 

ruta per l’Ajuntament que s’elabora a l’inici de 

cada mandat. Recull els projectes i accions que 

es desenvoluparan en els pròxims quatre anys, 

concreta els programes dels partits polítics que 

estan governant, i per tant, esdevé un conjunt de 

compromisos amb la ciutadania.  

El PAM és un document de futur.  

 

Les accions i objectius inclosos en el PAM,  

estaran relacionats amb tres eixos d’actuació: 

 

 

 

 

 

 

 

En què es pot participar? 

 

L’Ajuntament ha estat treballant ja en un esborrany de Pla, a partir dels seus 

compromisos adquirits en el programa electoral. L’objectiu és conèixer la vostra 

opinió sobre quines són les principals necessitats de Castelldefels de cara als 

propers anys, per així perfilar les prioritats i definir l’agenda de participació per 

la resta de mandat.  

 

Per aquest motiu, es podrà participar: 

 
 

 

Aportant noves idees per incorporar a l’esborrany elaborat. 

Compartint aquelles actuacions que considerem necessàries a 

Castelldefels, i que no estan recollides a la proposta de PAM elaborada 

per l’Ajuntament.  

 

 

Donant la vostra opinió sobre les actuacions proposades per 

l’Ajuntament. 

Completar-les, concretar-les, i/o millorar-les perquè es tinguin en 

compte certs aspectes que considerem fonamentals. 
 

 

 

  

Innovació i qualitat 

democràtica 
Drets i Ciutadania Sostenibilitat i 

espai públic 
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Com participar? 

 

Tant si formeu part d’una entitat, una institució o un col·lectiu, com si sou una 

ciutadana o ciutadà, podeu participar mitjançant els següents canals. 

 

 

Tallers formatius 

 

Trobades obertes a les entitats, col·lectius i 

ciutadania, dirigides a presentar el procés de 

participació per elaborar el PAM, compartir 

conceptes clau de participació ciutadana, i 

presentar el kit de recursos per a organitzar 

debats autogestionats en el marc del PAM.  

 

 Dimarts, 14 de gener, de 18 a 20 hores, al 

veïnat d’Olla del Rei (Escola Lluís Vives). 

 Dimecres, 15 de gener, de 18 a 20 hores, al 

veïnat d’Argelagosa (Escola Antoni Gaudí). 

 Dijous, 23 de gener, de 18 a 20 hores, al 

veïnat d’Albarells, Serra d’en Llopart, la Platja 

(STLET, antiga escola Lluís Vives). 

 

Carpes informatives 

 

Espais situats als veïnats, per a explicar el PAM, 

el procés de participació, i els canals de 

participació que s’ofereixen, a més de conèixer el 

funcionament de la plataforma web de 

participació. També podreu participar presentant 

noves idees. 

 

 Dimecres, 29 de gener d’11 a 13 hores, al 

Mercat Setmanal  

 Dijous, 30 de gener d’11 a 13 i de 16.30 a 

18.30 hores, a Albarells 

 Dimarts, 4 de febrer d’11 a 13 i de 16.30 a 

18.30, a la Platja  

 Dimarts, 11 de febrer d’11 a 13 hores i de 

16.30 a 18.30, a Argelagosa  

 Dilluns, 17 de febrer d’11 a 13 hores i de 

16.30 a 18.30, a Olla del Rei  

 Dijous, 20 de febrer d’11 a 13 i de 16.30 a 

18.30, a la Plaça de l’Església  

 Dimarts, 25 de febrer d’11 a 13 i de 16.30 a 

18.30, a Serra d’en Llopart  

 

 

 

 

 

 

  

Més informació 

http://pamcastelldefels.org  

http://pamcastelldefels.org/
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Debats territorials 

 

Trobada per, des d’una mirada de ciutat però 

especialment des del vessant dels barris, 

debatre, consensuar i contrastar la proposta 

d’objectius i actuacions que proposa l’Ajuntament, 

i compartir-ne de noves.  

 

 Divendres, 30 de gener, de 18 a 20.30 hores, 

al veïnat d’Albarells (STLET, antiga escola 

Lluís Vives). 

 Divendres, 7 de febrer, de 18 a 20.30 hores, 

al veïnat de la Platja (Centre Cívic Espai del 

Mar). 

 Dijous, 13 de febrer, de 18 a 20.30 hores, al 

veïnat d’Argelagosa (Escola Antoni Gaudí). 

 Dimarts, 18 de febrer, de 18 a 20.30 hores, al 

veïnat d’Olla del Rei (Escola Lluís Vives). 

 Divendres, 28 de febrer, de 18 a 20.30 hores, 

al veïnat de Serra d’en Llopart (Poliesportiu 

Municipal Can Vinader). 
 

Debats temàtics 

 

Tallers participatius per anar concretant i 

complementant les actuacions que s’han 

contrastat durant el mes de febrer. S’ha previst un 

debat per cada eix temàtic, a excepció del de 

Sostenibilitat i espai públic, pel qual 

s’organitzaran dues trobades. 

 

 SOSTENIBILITAT I ESPAI PÚBLIC. Dijous, 5 

de març, de 18 a 20.30 hores, al SLTET 

(antiga escola Lluís Vives). 

 DRETS I CIUTADANIA. Dimarts, 10 de març, 

de 18 a 20.30 hores, al SLTET (antiga escola 

Lluís Vives). 

 INNOVACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA. 

Dijous, 12 de març, de 18 a 20.30 hores, al 

SLTET (antiga escola Lluís Vives). 
 

 

 

 

A més, podràs fer compartir les teves idees i conèixer l’actualitat del procés, a 

la plataforma web: 

 

https://pamcastelldefels.org/  

...pregunta’ns com fer-ho! 

 
 

 

 

Si sou una entitat o col·lectiu i voleu organitzar un debat amb les persones 

que formeu part de l’organització, o et un veí o veïna de Castelldefels i no pots 

assistir a cap dels debats previstos, et pots descarregar el KIT DE RECURSOS  

que trobaràs al web o que ens pots demanar a les carpes. 

 

 

Et pots inscriure a pamcastelldefels.org  

https://pamcastelldefels.org/

