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L’Ajuntament de Calafell posa en marxa una nova iniciativa
de participació ciutadana: un cicle de debats sobre la qualitat
de vida al municipi. Del 24 de gener al 19 de febrer, en
quatre sessions públiques de discussió, la ciutadania podrà
dir la seva sobre quatre grans àmbits de la màxima importància:
l’economia, el medi ambient, la situació social i el territori.

Aquest cicle forma part del projecte calafellimagina, que
aplega les diferents iniciatives participatives que l’Ajuntament
té en marxa o a punt d’engegar: el Pla Estratègic de Calafell,
l’Agenda 21, la creació de consells de participació ciutadana
(territorials i sectorials)... “Quan hem de definir el Calafell
que volem per al futur, la participació de tothom és més
necessària que mai. Tothom que tingui una idea, un

projecte, un suggeriment..., l’ha d’aportar al fons comú
dels seus conciutadans. No és només un dret. És un
deure amb el municipi en què hem nascut o triat per
viure. Amb els nostres fills i amb les generacions futures”,
ha dit l’alcalde de Calafell, Joan M. Triadó.

Amb aquestes sessions de debat es busca conèixer l’opinió
dels calafellencs i calafellenques en relació al seu municipi.Una
opinió que ha de ser l’autèntica percepció que en té la
ciutadania i no les dades que es puguin extreure en un estudi
tècnic a càrrec d’experts. També se cerca fer balanç de l’estat
actual de cadascun dels àmbits de debat, generar una visió
compartida del futur que seria desitjable i obtenir un conjunt
de propostes amb la seva priorització.

Posem en marxa un cicle de debats
sobre la qualitat de vida al municipi.

Ajuntament

Calafell

dilluns 24 de gener
de 19 a 22 h
dependències de la Platja

19 h Benvinguda
19.15 h Presentació Agenda
21 i del Diàgnostic
20 h Debat en dos grups
de treball simultanis:
–Turisme, comerç i lleure
–Les persones i el sistema
productiu
21.30 h Posada en comú
dels debats
22 h Comiat

L’economia El medi ambient La situació social El territori

dissabte 29 de gener
de 10 h a 13 h
dependències de Segur

10 h Benvinguda
10.15 h Presentació Agenda
21 i del Diàgnostic
11 h Debat en dos grups
de treball simultanis:
–El sòl no urbà
–La gestió dels residus
12.30 h Posada en comú
dels debats
13 h Comiat

dissabte 12 de febrer
de 10 a 13 h
dependències de Segur

10 h Benvinguda
10.15 h Presentació Agenda
21 i del Diàgnostic
11 h Debat en dos grups
de treball simultanis:
–Les persones a Calafell
–Els desplaçaments per
treball i estudi
12.30 h Posada en comú
dels debats
13 h Comiat

dissabte 19 de febrer
de 10 a 13 h
dependències de la Platja

10 h Benvinguda
10.15 h Presentació Agenda
21 i del Diàgnostic
11 h Debat en dos grups
de treball simultanis:
–Les diferents zones i barris
–Calafell dins del sistema
urbà català
12.30 h Posada en comú
dels debats
13 h Comiat

l’equip blau

informació al revers
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L’equip blau
ciutad@ns de guàrdia

977696061
via directa amb calafellimagina

de 9 a 14 h
de 16 a 20 h
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L’Ajuntament ha activitat un nou instrument de participació
ciutadana, l’equip blau. Es tracta d’un equip format per deu
persones que tindrà un paper molt destacat en tots els
processos de participació que s’organitzin a partir d’ara i que
també treballarà en temes de foment del civisme i d’informació
ciutadana. Bona part d’aquesta feina es farà al carrer.

Al carrer podreu identificar fàcilment l’equip blau perquè
portaran una peça de roba d’aquest color. En algunes ocasions,
seran les persones integrants de l’equip blau les que
s’adreçaran a vosaltres per comunicar-vos informació del
vostre interés. Pero els ciutadans i ciutadanes també hi podeu
recórrer per fer saber a l’Ajuntament alguna cosa que vulgueu
comunicar. Si no us poden resoldre el problema en l’acte,
l’equip blau en prendrà nota i rebreu una respota el més
aviat possible. També veureu com l’equip blau treballa en

campanyes d’informació o sensibilització que l’Ajuntament
posarà en marxa. No us sorprengui rebre una trucada de
l’equip blau, ja que s’aniran posant en contacte amb els
ciutadans i ciutadanes per fer-vos informació útil o per convidar-
vos a alguns dels actes participatius que organitzi l’Ajuntament.

L’equip blau té unes oficines situades a l’antiga llar de jubilats
del nucli del Poble, a la Plaça Major (Calafell Nova). L’horari
d’atenció al públic és de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de
la tarda a 8 del vespre. En aquest mateix horari, podeu
contactar amb l’equip blau mitjançant el telèfon 977696061.
Si voleu demanar qualsevol cosa, també us hi podeu adreçar
per correu electrònic, a l’adreça imagina@calafell.org

L’equip blau és al vostre servei i per això us demanem la
màxima col·laboració amb les persones que el formen.


