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6. PLA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL: LA DIAGNOSI CIUTADANA

6.1.

INTRODUCCIÓ: LA CAPITALITAT DEL PLA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL

L’Agenda 21 és el programa d’acció per a la sostenibilitat sorgit de la Conferència de les
NNUU sobre Medi Ambient i Desenvolupament celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992. Els
governs locals estan cridats a generar processos d’Agenda 21 Locals que generin
propostes d’acció de futur sostenibles en els municipis. Per a garantir la realització eficaç de
les propostes que puguin sorgir, és bàsic que existeixi un compromís del govern local i de
tots el ciutadans del municipi, per tal que els objectius proposats s’interioritzin per tota la
comunitat, fent que la sostenibilitat es converteixi en eix transversal de l’acció del govern
local i de la vida del municipi .
L’Agenda 21 Local és un procés a llarg termini que es retroalimenta a partir de l’avaluació,
el seguiment, i el consens constant de la comunitat a través de la seva participació en el
mateix. Alhora, és un procés de construcció social que requereix una posada en comú en
la identificació i resolució dels problemes socioambientals del municipi, a partir de la
participació dels seus ciutadans en el mateix.
Si bé existeix una fase de naturalesa tècnica, on es desenvolupen tasques analítiques,
auditores i de diagnosi cientifico-tècnica, el Pla de Participació Social, es conforma com a
element vertebrador i transversal del procés l’Agenda 21 Local. És un element de trobada,
de confluència d’idees, de comunicació i de discussió participativa, on els ciutadans
cerquen el consens i alhora valoren el procés. És un espai de reflexió conjunta del govern
local i de la ciutadania.
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6.2.

EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ: OBJECTIUS I AVANTATGES

Per a fomentar el desenvolupament sostenible cal que existeixi un procés consensuat per
tots els sectors de la societat – els econòmics, els polítics i els socials – procés que permeti
dissenyar nous mecanismes de prevenció, mediació i resolució de conflictes per tal
d’integrar un extens diàleg social a les polítiques públiques.
A l’àmbit específic de l’Agenda 21 els reptes del pla són:
Ser útil com a element de planificació estratègica local en la recerca del model
de sostenibilitat, considerant la interrelació dels aspectes ambientals, econòmics
i socials, de manera que s’augmenti la transversalitat temàtica, sectorial i
competencial, mitjançant l’elaboració de polítiques integrals.
Incorporar mecanismes de participació que garanteixin la presència dels agents
socials i econòmics del municipi, intentant que aquests siguin el més amplis i
representatius possibles. Es pretén implicar un nombre important de ciutadans
amb voluntat d’incidir en la pressa de decisions, ja sigui amb el concurs
d’entitats, grups o col·lectius organitzats, com de ciutadans no associats.
Des d’un plantejament pràctic i realista de la participació, el Pla de participació social té com
a objectius:
Aconseguir una integració enriquidora entre els aspectes tècnics i socials de
l’Agenda 21 que facilitin l’elaboració de documents adaptats a l’enteniment
general de la població, i permeti una major i millor difusió.
Incorporar al procés aquells grups i discursos que, per la seva creativitat i
mobilització, poden enriquir els resultats de l’Agenda 21 i millorar la seva viabilitat
i aplicació.
Fomentar i garantir la participació de tots els ciutadans i agents socioeconòmics.
Establir els mecanismes i instruments adients per tal que la participació dels
ciutadans sigui efectiva.
Establir un espai de comunicació i debat entre els participants en el procés
d’agenda 21 i les administracions impulsores del procés.
Garantir que en tot el procés s’incorporin les opinions dels ciutadans,
consensuant el futur del municipi.

Alhora es planteja, com a objectiu més ambiciós, donar lloc a un procés participatiu continu
i creixent del qual el Pla de Participació social de l’Agenda 21, és només el punt d’inici.
Des d’aquesta concepció, el Pla no només pretén agregar individus, ans el contrari, es
tracta de sumar discursos per multiplicar voluntats que facin efectiu el projecte i, des de la
pràctica, millorin els resultats i les propostes. En definitiva, l’objectiu últim del Pla de
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Participació és permetre la posada en marxa del Pla d’Acció resultant del projecte, finalitat
que només s’assoleix amb el concurs de la voluntat real de tots els actors, i no amb la
simple agregació estadística dels individus que han “pres part” més que “participat” en el
Pla de Participació.
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6.3. METODOLOGIA
Per posar en marxa tot el procés del Pla de Participació comptem amb un equip
interdisciplinar format per sociòlegs i psicòlegs experts en participació que treballa
estretament amb la resta de tècnics responsables de l'Agenda 21. L’equip és el que
elabora els documents de treball i analitza les informacions obtingudes, igualment, informa
a la Comissió de Seguiment de l'Agenda 21 en la que hi participen responsables de
l’Ajuntament, de la Diputació de Tarragona i l’empresa Mare Nostrum, sobre l’avenç del Pla
de Participació.
La conseqüència lògica del objectius proposats en el pla de participació social, remet a una
metodologia capaç d’assolir aquestes intencions. Facilitar la participació de la població en el
procés d’agenda 21 arranca ja des del mateix diagnòstic, i continua en la proposta de les
diferents accions, procurant garantir la representativitat i l’exhaustivitat de tots els àmbits i
sensibilitats rellevants en el municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
El Pla de Participació Social consta de dues fases diferenciades, el Diagnòstic i el Pla
d’Acció, en cadascuna d’elles per a l’obtenció de la informació s’utilitzen diverses tècniques
(veure diagrama 1).
En la fase de Diagnosi, l’objectiu és conèixer els discursos i posicions dels diversos actors
socials i les relacions entre ells, així com els problemes i conflictes més significatius i
mobilitzadors, i els aspectes positius i potencialitats del municipi.
En la fase de Pla d’Acció s’integra la recollida d’informació amb la planificació. En aquesta
fase, l’aspecte propositiu i actiu dels agents socials té una importància cabdal en tant que
ens permet recollir i prioritzar les opinions de tots els sectors de la població i dibuixar, d’una
forma eficaç, línies de treball a llarg termini.
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6.3.1 L’ESTRUCTURA DEL PLA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL
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6.4.

FASE DE DIAGNÒSTIC: METODOLOGIES I TÈCNIQUES

En la fase de Diagnosi, l’objectiu és conèixer els discursos i posicions dels diversos actors
socials i les relacions entre ells, així com els problemes i conflictes més significatius i
mobilitzadors i els aspectes positius i potencialitats del municipi.
En aquesta fase conflueixen diversos objectius, però l’aspecte positiu i actiu dels agents
socials, té una importància cabdal al facilitar la detecció de problemes.

6.4.1.

FÒRUM DE PRESENTACIÓ DE L’AGENDA 21 DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

El dia 26 d’abril de 2004 es va convocar una reunió oberta a tot el municipi. Amb una
finalitat doble, informativa i de difusió del procés, és destacable per tractar-se del primer
esdeveniment en que es pot considerar que s’engega el procés d’agenda 21, així com el
pla de participació. La seva naturalesa de presentació, obliga a manifestar els principals
trets del procés de forma clara i adequada a un mitjà de comunicació com és un acte
públic d’aquestes característiques. Es va aprofitar l’esdeveniment per a distribuir l’enquesta i
copsar les opinions dels assistents.
Per tal de garantir que la informació arribés al màxim de persones possible, es van celebrar
dos fòrums de presentació, un a l’Hospitalet de l’Infant, a la Sala Infant Pere, i l’altre a
Vandellòs, a la sala d’actes del polisportiu. Tots dos fòrums es van fer el mateix dia, el 26
d’abril, amb una hora i mitja de diferència.
En la presentació es va comptar amb les intervencions del vice-president de la Diputació de
Tarragona i diputat delegat de Medi ambient, el Sr. Josep Mª Tost; l’alcalde del municipi, el
Sr. Josep J. Castellnou; el regidor de medi ambient, Sr. Jordi Borràs i per part de Mare
Nostrum, la Sra. Margarita Manzano, a més de la participació de les persones assistents.

6.4.2.

SONDEIG D’OPINIÓ

Entre les principals possibilitats per a recollir les opinions de la població, atenent a la
dimensió més individual, es troben els sondejos d’opinió. Amb aquesta finalitat es va
confeccionar l’enquesta de resposta mixta (conté preguntes tancades –amb diverses
opcions de resposta- i preguntes obertes on les persones responen sense cap tipus de
restricció), que va ser distribuïda arreu del municipi:
•

En punts clau del municipi (oficines municiplas, pàgina web de l’ajuntament, etc)

•

En determinats moments del procés participatiu, com en el fòrum de presentació de
l’agenda 21.

•

A la revista municipal “La Revista”, del primer trimestre.

Amb aquest procediment s’han recollit un total de 89 enquestes complimentades
correctament.
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6.4.3.

REVISIÓ DOCUMENTAL

Durant el darrers anys, al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant s’han realitzat
nombrosos estudis que incorporen aspectes socials de la població, així com d’altres que
recullen la percepció que tenen els ciutadans dels seu municipi. Per a la realització
d’aquests, s’han emprat diverses tècniques, com ara: entrevistes, tallers, etc. Per la qualitat
i quantitat de la informació aportada en aquests estudis, l’equip tècnic que desenvolupa el
present PPS ha considerat pertinent incorporar-la en la redacció del diagnòstic.
Els estudis de base analitzats han estat els que a continuació s’enumeren:
Opinió sobre el municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant segons els seus ciutadans
(elaborat per P.G.P. Innovation Empresarial),
Public involvement around Vandellos ITER site.
Qualitative report: ”Identification of key actors and analysis of social dynamics”,
Estudi d’impacte social de la central tèrmica de cicle combinat la plana del vent
(elaborat per AUMA consultors) i
Diagnòstic del territori que conformen els municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
Tivissa i Pratdip (elaborat per CMA Consultores asociados, SL.).

6.4.4.

TALLERS DE DIAGNÒSTIC

L’objectiu dels tallers de diagnòstic és identificar quins són els problemes i les potencialitats
actuals i futures de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i conèixer els discursos vinculats. Es
pretén captar les posicions dels diferents sectors de població, enfrontant els discursos per
detectar, d’una banda, els conflictes i les tensions i, d’altra, i sobretot, els punts en comú
dintre i entre cada sector. Es tracta, per tant, de fer aportacions a partir de les vivències que
cadascú té de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, identificant i consensuant els punts forts i
els punts febles del municipi.
Per la convocatòria del tallers es van emprar diferents canals:
A l’acte de presentació de l’Agenda 21 es van repartir butlletes d’inscripció per participar
en el procés, a més de convidar públicament a tots els presents a participar en el
tallers.
Mitjançant diferents canals de difusió (ràdio local, TVV, “La Revista”, cartells) es va fer
una crida oberta a tota la ciutadania per a que participessin en els tallers totes les
persones interessades.
A més, i per tal de garantir una assistència mínima als tallers de 30 persones
representatives de tots els sectors de la població, es va sol·licitar a l’Ajuntament un llistat
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de persones pertanyents a les diferents entitats i grups socials i econòmics de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant: homes, dones, persones de major i de menor edat, agents
econòmics, polítics, etc.
Per a la difusió dels tallers, a més dels canals que s’utilitzen normalment, com ara cartells
informatius en punts claus del municipi, l’equip de Mare Nostrum, juntament amb el regidor
de medi ambient de l’Ajuntament, van participar en un programa de radio emès el dia 25
de maig de 2004, en el que es va explicar l’objectiu, continguts i desenvolupament dels
taller de diagnosi, que també va ser emès per la TVV (televisió de Vandellòs).
Els tallers de diagnòstic es van celebrar el dia 31 de maig i van participar un total de 53
persones (veure annex_pps_03, Relació de persones que han participat en la fase de
diagnosi). Els grups es varen configurar a partir dels agents i grups implicats en el territori
(xarxa de poders públics, xarxa econòmica i xarxa ciutadana).

6.4.5.

ANÀLISIS DE LES DADES I INFORME DE RESULTATS

Com ja s’ha comentat a la introducció d’aquest bloc, l’Agenda 21 local és un procés a llarg
termini que es retroalimenta pel consens constant de la comunitat. És aquest un principi
transversal que informa tot el procés participatiu, tant la seva articulació i aplicació com
l’anàlisi dels seus resultats.
L’informe del pla de participació i, especialment, les seves conclusions, es regeixen per
aquest principi: s’han anat agrupant les dades recollides per construir els elements positius i
negatius consensuats que defineixen el municipi.
Donat que es tracta d’un procés a llarg termini, que mira de determinar el desenvolupament
global de tot un municipi, és important, a més, centrar-se en aspectes estructurals, en els
aspectes fonamentals que configuren el model de municipi.
D’aquesta forma, es fa necessari realitzar un esforç important d’ “agrupació de les dades”
en

aspectes

realment

desenvolupament

determinants

i

definidors

del

municipi

i

del

model

de

que ara s’està construint i que, alhora, reflecteixen un elevat grau de

consens entre els sectors i actors socials del municipi que han participat al procés.
Així, s’ha posat l’accent en agrupar les dades dintre de les quatre dimensions bàsiques
d’anàlisi de l’Agenda 21 (econòmica, social, territorial i mediambiental) i, dintre d’aquestes,
en aspectes i qüestions consensuats entre els diferents sectors.
Cal considerar que aquest fet de posar l’accent sobre temes consensuats no suposa deixar
de banda d’altres aspectes del municipi no consensuats entre els sectors de la població;
ben al contrari, s’ha perseguit sempre recollir aquells temes més conflictius, amb posicions
més llunyanes i amb visions diferents. I, pel que fa a les conclusions dels aspectes més
consensuats, s’han cercat els punts de contacte entre posicionaments i opinions dissimiles
que,
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6.5. L’ENQUESTA
6.5.1.

INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA

Abans de començar a valorar i analitzar els resultats obtinguts a l’enquesta, cal fer una
observació, i és que aquests resultats no són precisos. El tipus de mostreig; “no probabilístic
accidental”, i la grandària de la mostra, 89 enquestes per una població de gairebé 5.000
habitants, suposa un grau de rigor inacceptable des d’un punt de vista estadístic. Això
obliga a interpretar els resultats i les anàlisis de l’enquesta amb la prudència adient derivada
d’aquestes condicions. Obliga igualment a advertir i acotar quins poden ser els objectius
d’una enquesta d’aquest tipus dintre de l’articulació general del pla de participació.
De fet, el seu objectiu és triple: En primer lloc, podem dir que el principal objectiu que
motiva l’enquesta es el de recollir l’ “Índex europeu de satisfacció dels ciutadans amb la
seva comunitat local”. En segon terme, es pretenia recollir (detectar) les aportacions
realitzades de manera individualitzada, és a dir, recollir temes sensibles entre la ciutadania
de manera individual i no com a membres d’un col·lectiu determinat (funció aquesta
assignada als tallers). Per últim permetia difondre l’agenda 21 entre la ciutadania.
Els condicionants metodològics.
L’enquesta, finalment, no ha pogut ser plantejada per aportar la informació necessària per
tal de satisfer els dos primers dels objectius. I això ha estat així, principalment, per la
metodologia finalment emprada: no ha estat possible aplicar un “mostreig aleatori simple”,
condició aquesta imprescindible per tal de garantir la funcionalitat probabilística de
l’enquesta. Es a dir, per poder fer inferències

estadístiques (deduccions a partir de

percentatges), es requeria haver plantejat un mostreig a través del qual cada persona de la
població hagués tingut la mateixa probabilitat d’haver estat enquestada. Això significava
escollir a l’atzar als enquestats (p.ex. mitjançant entrevistes desenvolupades a través de
trucades telefòniques realitzades aleatòriament en diferents franges horàries, diferents dies
de la setmana, diferents barris, etc.). L’aplicació d’aquesta metodologia no ha estat possible
per requerir d’un esforç que desborda els mitjans i recursos de que es disposa per a
l’execució del treball. Finalment, la metodologia aplicada ha estat “accidental”, significa això
que l’enquesta ha estat omplerta per les persones que voluntàriament han desitjat fer-la,
per tant no es pot garantir que la mostra (les persones escollides) era aleatòria. Si s’hagués
fet el mostreig “aletori simple”, les proporcions dels grups d’edat, del ratio del sexe (relació
homes/dones), dels perfils professionals, de les classes socials, etc. haurien de ser
essencialment idèntics als que es troben representats en el total de la població. Això no ha
estat així. Aquest motiu inutilitza l’enquesta com a eina probabilística.
Aquest limitant metodològic queda potenciat per la insuficiència de la mostra: 89 enquestes.
Per tant, donat que no és tracta d’una enquesta estadística, el valor de la freqüència de
resposta, tant de les preguntes obertes com de les tancades, no es pot extrapolar al conjunt
del municipi i, per tant, esdevé un valor marginal que tan sols ens és útil per detectar
l’existència de determinats temes en els discursos de la població i, oposadament, no
serveix per poder quantificar la proporció en que aquests apareixen.
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No obstant, i malgrat conèixer les limitacions imposades per la metodologia, es va decidir
realitzar finalment l’enquesta ja que suposava un primer apropament als temes estructurals
d’interès al municipi, al voltant dels àmbits socials, culturals, urbanístics, simbòlics, medi
ambientals i de qualitat de vida. Per tant, mira de copsar i detectar aquells aspectes que
s’haurien de tenir en compte al llarg del procés d’agenda 21 en general i durant el de
participació en particular, sobretot pel que fa al grau de consens entre els diferents sectors
de la població. Permet, altrament, tenir una primera aproximació a l’Índex de satisfacció

ciutadana amb la seva comunitat local, sense, això sí, cap validesa estadística (en tot cas
pot arribar a marcar alguna tendència, però sense que les dades puguin gaudir de cap
fiabilitat).
Aquest objectiu és el criteri que guia el tractament posterior de les dades recollides, que a la
pràctica, i principalment a les preguntes de resposta oberta, es concreta en establir els
criteris de tancament i agrupació de les propostes dels enquestats.
Així, s’ha tractat fer les mínimes agrupacions possibles de respostes per categories. No
obstant, quan s’han tingut que fer, a l’hora de tractar les dades i fer-ne l’agrupació per
categories de les preguntes obertes, s’ha tingut en compte el proximitat semàntica i
lingüística de les propostes (el que vol dir que la forma en que s’expressen diferents
propostes i el seus contingut són semblants), la coherència (això és, que respongui a això
que es demana), la significació (és a dir, que tingui rellevància estructural), la redundància
(especialment quan apareixien dues respostes similars en preguntes obertes en les quals
es demanaven tres opcions o conceptes) i la freqüència en el sentit que venim d’assenyalar.
Així mateix, en aquelles preguntes que per a una mateixa entrada s’han expressat dos o
més conceptes, cadascun d’ells ha estat contabilitzat individualment, incremetant el total de
respostes per a aquella pregunta (ex: recollida de brossa, enllumenat i carrers = 3).

En atenció als limitants que imposa la metodologia i al número d’enquestes recollides,
alhora d’exposar les dades, s’evita intencionadament fer inferències, deduccions o
interpretacions quantitatives, i es procedeix a expressar sintèticament les freqüències
obtingudes fent els comentaris amb la major brevetat possible.

Els continguts del qüestionari
El qüestionari elaborat per a l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant consta d’un
total de tretze preguntes (veure annex_pps_02), i té com a objectiu valorar la satisfacció
general dels vilatans i vilatanes respecte al seu municipi, així com la satisfacció respecte els
aspectes concrets que es puntualitzen a l’enquesta: espais naturals, habitatge, serveis,
treball, participació i seguretat. A més, s’incorporen altres aspectes relacionats amb la
identitat del municipi, els hàbits de la població, la gestió ambiental, l’estat de la via pública o
el transport públic.
En aquest sentit, el qüestionari té per objectiu dues parts diferenciades:
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(i)

La primera fou elaborada d’acord amb les directrius de la iniciativa europea:

Towards a Local Sustainability Profile: European Common Indicators, per tal que
les dades recollides puguin ser comparables amb les dades que es recullin a
altres municipis.
(ii)

La segona part del qüestionari recull informació sobre aspectes relacionats amb
la identitat del municipi (elements significatius i la seva valoració, i els principals
espais de relació del municipi), així com els hàbits de la població:
- Motius per que es viu en el municipi (avantatges i desavantatges)
- Hàbits de la població (on realitza les diferents activitats d’oci, de
compra, etc)
I, a proposta de la direcció tècnica de la Diputació de Tarragona són
incorporades preguntes referides a les següents temàtiques:
- Hàbits en quant a la mobilitat (com es realitzen els desplaçaments)
- Hàbits en relació a la recollida selectiva (i quins son els
impediments per a realitzar-la)

En aquest bloc de preguntes també s’han recollit possibles propostes d’acció per a millorar
el municipi.
A més, i a banda de les opinions i valoracions que es desprenen d’aquestes preguntes, són
recollides en el qüestionari les dades personals de les persones enquestades: el gènere,
l’edat, els estudis, la situació laboral,...

Descripció de la mostra
Categoria

Gènere

Edat

Estudis
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Freqüència

Percentatge

45
38
83
6
10
17
18
9
13
20
87
2
4
26
20
33
1
84
5

50,6
42,7
93,3
6,7
11,2
19,1
20,2
10,1
14,6
22,5
97,8
2,2
4,5
29,2
22,5
37,1
1,1
94,4
5,6

home
dona
Total
No contesta
de 15 a 25 anys
de 26 a 35 anys
de 36 a 45 anys
de 46 a 55 anys
de 56 a 65 anys
més de 65 anys
Total
no contesta
sense estudis
primaris
secundaris
universitaris
Altres
Total
no contesta
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Percentatge
vàlid
54,2
45,8
100
11,5
19,5
20,7
10,3
14,9
23
100
4,8
31
23,8
39,3
1,2
100
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Activitat

Treballa o estudia a Vandellòs i
L’Hospitalet de l’Infant

Pertany alguna entitat

Nucli de residència

Quan temps fa que viu a
Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant

estudiant
empresari
empleat
executiu/tècnic
jubilat
comerciant
en atur
mestressa de casa
treballador/obrer
professional liberal
altres
Total
no contesta
si
no
Total
no contesta
si
no
Total
no contesta
Vandellòs
Hospitalet
Masriudoms
Total
no contesta
menys d’un any
de 1-5 anys
de 6-10 anys
de 11-20 anys
més de 20 anys
sempre
Total
Sistema

7
6
16
5
23
4
1
6
11
1
1
81
8
41
32
73
16
70
14
84
5
47
40
1
88
1
2
5
2
10
31
35
85
4

7,9
6,7
18
5,6
25,8
4,5
1,1
6,7
12,4
1,1
1,1
91
9
46,1
36
82
18
78,7
15,7
94,4
5,6
52,8
44,9
1,1
98,9
1,1
2,2
5,6
2,2
11,2
34,8
39,3
95,5
4,5

8,6
7,4
19,8
6,2
28,4
4,9
1,2
7,4
13,6
1,2
1,2
100
56,2
43,8
100
83,3
16,7
100
53,4
45,5
1,1
100
2,4
5,9
2,4
11,8
36,5
41,2
100

Si s’atén als percentatges més elevats dels enquestats, es configura una mostra amb un
perfil tipus que respon al d’un home, d’entre 36 i 46 anys o de més de 65 anys, amb
estudis universitaris, empleat o jubilat i que treballa (o ha treballat) i estudia al municipi. En
més de la meitat de la mostra el seu nucli de residència és Vandellòs, i porta més de 20
anys residint al municipi o bé hi ha nascut.
Aquesta ficció permet posar de manifest la diferència entre la mostra obtinguda i les dades
reals de la població, cosa lògica si es té en compte que, com s’ha comentat anteriorment,
es tracta d’una enquesta “no probabilística” i “accidental”, és a dir, que han complimentat
persones interessades en expressar les seves opinions sobre diverses qüestions referides a
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i que la mostra de que disposem no es similar a la que
obtindríem amb una mostreig realitzat veritablement a l’atzar (mostreig aleatori simple).
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6.5.2.

CÀLCUL D’INDICADORS DE SATISFACCIÓ DELS CIUTADANS AMB EL SEU MUNICIPI

INDICADOR: Satisfacció dels ciutadans i ciutadanes amb la seva comunitat local
Presentació: el context
La iniciativa europea: Towards a Local Sustainability Profile: European Common Indicators
Aquest estudi pren com a punt de partida la iniciativa del Grup d’Experts en Medi Ambient
Urbà, DG de Medi Ambient de la Comissió Europea i l’Agència Europea de Medi Ambient,
per al monitoratge de la sostenibilitat local Towards a Local Sustainability Profile: European
Common Indicators. Aquesta iniciativa recull les directrius fixades, entre d’altres, en el Vè
Programa Comunitari i en la Declaració de Rio (1992), la Carta d’Aalborg (1994), l’Informe
sobre Ciutats Europees Sostenibles (1996), o la Declaració de Lisboa (1998).
La iniciativa Towards a Local Sustainability Profile es va presentar en la III Conferència de
Ciutats Sostenibles, celebrada a Hannover el mes de febrer del 2000. La Declaració de
Hannover reconeix la importància de poder comptar amb un sistema d’indicadors del
progrés cap a la sostenibilitat local, i “segons aquests indicadors, establir objectius, fer un
seguiment del progrés i informar sobre els resultats assolits”.
L’objectiu darrer de la iniciativa europea Towards a Local Sustainability Profile: European

Common Indicators és, justament, establir un conjunt d’indicadors comuns que permetin
mesurar el progrés local cap a un desenvolupament sostenible, i encoratjar les comunitats
locals a utilitzar-los per a valorar el seu procés cap a la sostenibilitat. En definitiva, oferir una
eina operativa per poder portar a terme un monitoratge del procés, amb informacions
objectives i comparables entre les diverses comunitats que vulguin implementar la iniciativa.
En aquest sentit, la iniciativa proposa un conjunt d’indicadors de sostenibilitat de primera
generació, diferenciant cinc indicadors bàsics i cinc indicadors complementaris:

Indicadors bàsics
1.

Satisfacció dels ciutadans i ciutadanes amb la seva comunitat local

2.

Contribució al canvi climàtic global

3.

Mobilitat local i transport de persones

4.

Accessibilitat a espais verds i serveis locals

5.

Qualitat de l’aire

Indicadors complementaris
6.

Mitjà de transport en desplaçaments escolars

7.

Gestió sostenible de les autoritats i les empreses locals

8.

Contaminació acústica

9.

Ús sostenible del territori

10. Promoció de productes sostenibles
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La iniciativa focalitza l’atenció en els canvis que es puguin anar produint en el temps justament, en el procés cap a la sostenibilitat- identificant tendències i direccions.
Les dades que s’obtinguin amb aquests indicadors són, doncs, mesures relatives, més que
no pas valors absoluts. En aquest sentit, la iniciativa europea proposa portar a terme una
valoració d’aquests indicadors amb una periodicitat anual o bianual. L’objectiu és establir
tendències i direccions en el procés local cap a la sostenibilitat i, així, poder prioritzar àmbits
d’actuació.
Tal i com ha estat apuntat amb anterioritat, no ha sigut possible aplicar l’indicador a través
de la metodologia esmentada (Towards a Local Sustainability Profile: European Common

Indicators). La metodologia europea imposava el “mostreig aleatori simple” i una mida de
mostra significativament superior. És aquesta un metodologia que desborda el plantejament
conceptual i els recursos de que disposen les agendes 21 que es desenvolupen al nostre
territori. Requeriria, a més, del seu càlcul amb una freqüència anual o bianual. A dia d’avui
resulta impossible plantejar aquests objectius.
Malgrat l’anterior, ha estat recollida la informació referida a l’indicador per tal de conèixer,
almenys, algunes tendències que podrien donar-se al nostre territori.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: El Sistema Municipal d’Indicadors de

Sostenibilitat
A Catalunya, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat, ja fa anys que també estan treballant per incorporar a la gestió
quotidiana municipal eines que puguin ser útils per avançar cap a un desenvolupament
més sostenible.
Un dels resultats d’aquest treball ha estat la definició d’un Sistema Municipal d’Indicadors de
Sostenibilitat, que permeten mesurar el progrés cap a la sostenibilitat local. Tal com afirma
el Sr. Antoni Fogué, President de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, “els
indicadors permeten fer una radiografia de la situació dels municipis i de l’anàlisi de la seva
evolució en el temps, la qual cosa pot servir per orientar les respostes i per plantejar també
noves preguntes. Per això se’ls reconeix tanta importància”. Permeten, en definitiva, establir
quins són els àmbits que en cada municipi són prioritaris.
Aquest Sistema Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat consta d’un total de 30 indicadors:
-

13 Indicadors de Model, que “descriuen processos o fenòmens d’incidència
multifactorial i es relacionen directament amb el model bàsic municipal”.

-

12 Indicadors de Flux, que “aborden els cicles de matèria i energia des del punt de
vista de la seva producció, distribució, tractament i reutilització”.

-

5 Indicadors de Qualitat, que “es refereixen a les condicions finals del medi
municipal”.
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La valoració del nivell de satisfacció dels ciutadans i ciutadanes amb la seva comunitat local
-l’indicador bàsic 1 proposat en la iniciativa europea Towards a Local Sustainability Profilecomplementa, des de la vessant de la percepció de la qualitat ambiental local, el Sistema
Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat definit a casa nostra des de l’Àrea de Medi Ambient
de la Diputació de Barcelona i des de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, en
definitiva, aporta l’element subjectiu a d’altres indicadors valorats objectivament.

Els objectius
La iniciativa europea Towards a Local Sustainability Profile, reconeix que un component
important de la sostenibilitat d’una societat és el benestar dels seus ciutadans i ciutadanes.
Tal com escriu: “La filosofia bàsica de partida d’aquest treball és que una ciutat sostenible
és molt més que una ciutat ambientalment neta. Els indicadors de sostenibilitat local han
d’anar més enllà dels indicadors ambientals tradicionals. (…) Requereix d’indicadors
integrats que il·lustrin la interacció entre els aspectes ambientals, econòmics i socials.”
En efecte, els darrers anys hem viscut una tendència creixent de la sensibilitat social vers els
aspectes ambientals. La percepció de la qualitat ambiental en un municipi és un aspecte
fonamental que ens informa del progrés cap a la sostenibilitat i n’és, de fet, un component
important. Podrem parlar de millora ambiental en una comunitat local sempre i quan sigui
percebut així pel conjunt de persones que hi viuen, hi treballen o estudien, hi compren, s’hi
diverteixen, o s’hi mouen.
El primer dels indicadors bàsics que proposa la iniciativa europea així ho expressa: busca
valorar el nivell de satisfacció dels ciutadans i ciutadanes amb la seva comunitat local.
Aquest és, justament, l’objectiu de l’estudi que tenen a les mans. Volem dir, conèixer el
nivell de satisfacció dels ciutadans i ciutadanes de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en
relació a diversos aspectes del seu municipi. En concret, amb aquest estudi hem volgut
conèixer:

•

El nivell de satisfacció general amb el municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
com a lloc on viure i treballar.

•

El nivell de satisfacció respecte diversos aspectes de la realitat municipal:
•

La qualitat i quantitat dels espais verds.

•

La qualitat i l’accessibilitat a l’habitatge.

•

El nivell de serveis.

•

El nivell de seguretat ciutadana.

•

Les oportunitats per accedir al treball.

•

Les oportunitats per participar en la planificació local i en els processos de
presa de decisions.

Tal com recull la Declaració de Hannover, “els ciutadans esperen que el municipi els
proporcioni les condicions i els serveis clau”. D’acord amb la filosofia de la iniciativa
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Towards a Local Sustainability Profile, i també d’acord amb el capítol 28 de l’Agenda 21 i
amb la Carta d’Aalborg, l’opinió dels ciutadans i ciutadanes sobre aquestes qüestions és,
doncs, un indicador rellevant de la sostenibilitat local.

La metodologia
Per a la valoració del nivell de satisfacció dels ciutadans i ciutadanes de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant amb el seu municipi, i d’acord amb les directrius de la iniciativa
europea Towards a Local Sustainability Profile: European Common Indicators, hem recollit
les dades a través d’una enquesta a una mostra no representativa de ciutadans i
ciutadanes del municipi majors de 16 anys. El mostreig a estat de tipus “accidental” i no
“aleatori simple”. La mida i descripció de la mostra així com el tipus de mostreig es poden
veure en l’apartat de resultats de l’enquesta.

Aplicació de l’indicador

La taula i la gràfica següents en recullen els resultats, expressats en percentatges,
del nivell de satisfacció dels ciutadans i ciutadanes respecte el municipi de forma
global i els diversos àmbits treballats:

Molt o força satisfet
Molt o força insatisfet
Diferències

Global

Espais
naturals

Habitatge

Serveis

Seguretat
ciutadana

Treball

Participació

68
32

38,6
61,4

34,6
65,4

62,0
38,0

72,8
27,1

14,7
85,3

27,8
72,2

36,0

-22,8

-30,8

24,0

45,7

-70,6

-44,4

Quadre_01_Resultats, expressats en percentatges, de l’aplicació de l’indicador europeu “Satisfacció dels ciutadans i
ciutadanes amb la seva comunitat local”. Iniciativa europea per al monitoratge de la sostenibilitat local “Towards a
Local Sustainability Profile: European Common Indicators”.
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes mitjançant la distribució d’enquestes).

Presentació dels resultats
D’entre els diversos àmbits treballats, el nivell de satisfacció dels ciutadans i ciutadanes de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és positiu entre els següents aspectes:
•

El nivell de serveis.

•

El nivell de seguretat ciutadana.

I el balanç és negatiu en els àmbits:
•

La qualitat i l’accessibilitat a l’habitatge.

•

La qualitat i quantitat dels espais naturals.

•

Les oportunitats per accedir al treball.
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Les oportunitats per participar en la planificació local i en els processos de

•

presa de decisions.

Nivell de satisfacció dels ciutadans amb la seva comunitat local (%)
100
90
80
70
60
50
40
30

Participació

Treball

Seguretat
ciutadana

0

Serveis

Molt o força satisfet
Espais verds

10
Habitatge

Molt o força insatisfet

Global

20

Gràfiques_01_Nivell de satisfacció dels ciutadans amb la seva comunitat local. Iniciativa europea per al
monitoratge de la sostenibilitat local “Towards a Local Sustainability Profile: European Common Indicators”.
(Font: Elaboració pròpia a partir de dades obtingudes mitjançant la distribució d’enquestes)

6.5.3.

PERCEPCIÓ DELS CIUTADANS DE DIVERSOS ASPECTES DEL SEU MUNICIPI

A continuació es presenten, mitjançant quadres resums i gràfics, els resultats obtinguts a
l’enquesta de manera que, per a cada pregunta del qüestionari - tretze en total -, es pot
apreciar i quantificar el grau de satisfacció i la percepció dels habitants de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant amb els diferents aspectes del seu municipi.
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1.- En quina mesura està satisfet dels següents aspectes del seu municipi?

Vàlids

Perduts
Total

a.- Amb el municipi com a ciutat per viure-hi i treballar
Percentatge Percentatge
Freqüència Percentatge
vàlid
acumulat
molt satisfet
13
14,6
14,8
14,8
satisfet
47
52,8
53,4
68,2
insatisfet
25
28,1
28,4
96,6
molt insatisfet
3
3,4
3,4
100
Total
88
98,9
100
Sistema
1
1,1
89
100

b.- Amb la qualitat i les possibilitats d’aconseguir i disposar d’un habitatge
Percentatge Percentatge
Freqüència Percentatge
vàlid
acumulat
molt satisfet
4
4,5
4,9
4,9
satisfet
19
21,3
23,2
28
Vàlids
insatisfet
39
43,8
47,6
75,6
molt insatisfet
20
22,5
24,4
100
Total
82
92,1
100
Perduts Sistema
7
7,9
Total
89
100

Vàlids

c.- Amb el servei de recollida d’escombraries
Percentatge
Freqüència Percentatge
vàlid
molt satisfet
5
5,6
5,6
satisfet
64
71,9
71,9
insatisfet
16
18
18
molt insatisfet
4
4,5
4,5
Total
89
100

Percentatge
acumulat
5,6
77,5
95,5
100

insatisfet
28%

molt
insatisfet
3%

molt
satisfet
15%

satisfet
54%

molt
satisfet
5%

molt
insatisfet
24%

satisfet
23%

insatisfet
48%

insatisfet
18%

molt
insatisfet
5%

molt
satisfet
6%

satisfet
71%

Vàlids
Perduts
Total

d.- Amb les oportunitats laborals
Percentatge
Freqüència Percentatge
vàlid
satisfet
11
12,4
14,1
insatisfet
51
57,3
65,4
molt insatisfet
16
18
20,5
Total
78
87,6
100
Sistema
11
12,4
89
100

Percentatge
acumulat
14,1
79,5
100

molt
insatisfet
21%

satisfet
14%

insatisfet
65%
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Perduts

Perduts
Total

Vàlids

Perduts
Total

Vàlids

Perduts
Total

f.- Amb la qualitat i estètica dels habitatges
Percentatge
Freqüència Percentatge
vàlid
molt satisfet
4
4,5
5
satisfet
29
32,6
36,3
insatisfet
34
38,2
42,5
molt insatisfet
13
14,6
16,3
Total
80
89,9
100
Sistema
9
10,1
89
100

g.- Amb els serveis socials i de salut
Percentatge
Freqüència Percentatge
vàlid
molt satisfet
9
10,1
10,2
satisfet
36
40,4
40,9
insatisfet
24
27
27,3
molt insatisfet
19
21,3
21,6
Total
88
98,9
100
Sistema
1
1,1
89
100

h.- Amb els serveis i oferta cultural i d’oci
Percentatge
Freqüència Percentatge
vàlid
molt satisfet
3
3,4
3,7
satisfet
34
38,2
42
insatisfet
33
37,1
40,7
molt insatisfet
11
12,4
13,6
Total
81
91
100
Sistema
8
9
89
100

Percentatge
acumulat
5
41,3
83,8
100

molt
insatisfet
16%

insatisfet
43%

Percentatge
acumulat
10,2
51,1
78,4
100

Vàlids

Perduts
Total

molt satisfet
satisfet
insatisfet
molt insatisfet
Total
Sistema
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Percentatge

8
56
12
1
77
12
89

9
62,9
13,5
1,1
86,5
13,5
100

Percentatge
vàlid
10,4
72,7
15,6
1,3
100

satisfet
36%

molt
insatisfet
22%

molt
satisfet
10%

satisfet
41%

insatisfet
27%

Percentatge
acumulat
3,7
45,7
86,4
100

molt
insatisfet
14%

molt
satisfet
4%

insatisfet
41%

i.- Amb els serveis educatius
Freqüència

molt
satisfet
5%

Percentatge
acumulat
10,4
83,1
98,7
100
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insatisfet
16%

satisfet
41%

molt
insatisfet
1%

satisfet
73%

molt
satisfet
10%
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Vàlids

Perduts
Total

j.- Amb els serveis de transport públic
Percentatge
Freqüència Percentatge
vàlid
molt satisfet
1
1,1
1,2
satisfet
29
32,6
34,5
insatisfet
28
31,5
33,3
molt insatisfet
26
29,2
31
Total
84
94,4
100
Sistema
5
5,6
89
100

Percentatge
acumulat
1,2
35,7
69
100

molt
insatisfet
31%

molt
satisfet
1%

satisfet
35%

insatisfet
33%

k.- Amb els processos de participació ciutadana

Vàlids
Perduts
Total

satisfet
insatisfet
molt insatisfet
Total
Sistema

Freqüència

Percentatge

19
26
34
79
10
89

21,3
29,2
38,2
88,8
11,2
100

Percentatge
vàlid
24,1
32,9
43
100

Percentatge
acumulat
24,1
57
100

satisfet
24%

molt
insatisfet
43%

insatisfet
33%

l.- Amb la tranquil·litat i seguretat ciutadana

Vàlids

Perduts
Total

molt satisfet
satisfet
insatisfet
molt insatisfet
Total
Sistema

Freqüència

Percentatge

7
57
19
5
88
1
89

7,9
64
21,3
5,6
98,9
1,1
100

Percentatge
vàlid
8
64,8
21,6
5,7
100

molt
insatisfet
6%

Percentatge
acumulat
8
72,7
94,3
100

insatisfet
22%

molt
satisfet
8%

satisfet
64%

m.- Amb la neteja dels carrers
Freqüència

Vàlids

Perduts

molt satisfet
satisfet
insatisfet
molt insatisfet
Total
Sistema

Total

Pàg. 482 (Vol. I)

Percentatge

9
60
16
3
88

10,1
67,4
18
3,4
98,9

1
89

1,1
100

Percentatge
vàlid
10,2
68,2
18,2
3,4
100

Percentatge
acumulat
10,2
78,4
96,6
100
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insatisfet
18%

molt
insatisfet
3%

molt
satisfet
10%

satisfet
69%

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

Es procedeix a continuació a exposar les freqüències i percentatges obtinguts per a cada
una de les preguntes obertes, eludint, intencionadament, procedir a fer inferències
estadístiques:
2.- Anoti tres elements importants (urbanístics, socials, culturals, simbòlics) del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant?
Freqüència
63

Percentatge
43,15

castell Hospitalet de l’Infant

11

7,53

passeig marítim

8

5,48

hospital Hospitalet de l’Infant

7

4,79

església Vandellòs

7

4,79

port esportiu/club nàutic

7

4,79

Castelló

7

4,79

campanar Vandellòs ca la torra

5

3,42

Instal·lacions esportives

3

2,05

viver empreses

2

1,37

complex hifrensa

2

1,37

casa de la torre

1

0,68

front marítim

1

0,68

plaça pou Hospitalet

1

0,68

fonts
CULTURALS

1
21

0,68
14,38

activitat associativa i cultural

15

10,27

locals entitats

3

2,05

casal avis

1

0,68

festa major

1

0,68

escola de música
Altres (ambientals, territorials i
paisatgístics,...)

1

0,68

45

30,82

platges

12

8,22

nuclear

12

8,22

contrast paisatges (mar i muntanya)

11

7,53

entorn natural

10

6,85

el torn

6

4,11

rutes rurals

3

2,05

cala torra

2

1,37

la vall platges- faxes

1

0,68

depuradores

1

0,68

centre energia renovable

1

0,68

dipòsit de l’aigua

1

0,68

cap

1

0,68

1

0,68

146

100

URBANIÍSTICS

ajuts econòmics i materials
Total
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En aquesta pregunta es tracta de censar els elements considerats importants (de tipus
urbanístic, social, cultural i simbòlic). Apareixen doncs, dades que s’agrupen en un número
força elevat de categories. Cal assenyalar d’entre aquestes cinc que es troben entre el 7 i el
12%: el castell de l’Hospitalet, les activitats associatives i culturals, les platges, el contrast
dels paisatges el mar i la muntanya i, la central nuclear.

3.- Quan viatge fora de Catalunya i li pregunten d’on és que respon?

Vàlids

Freqüència

Percentatge

Percentatge vàlid

8
1
4
4
10
19
5
18
1
2
2
4
2
4
84

8,99
1,12
4,49
4,49
11,24
21,35
5,62
20,22
1,12
2,25
2,25
4,49
2,25
4,49
94,38

9,52
1,19
4,76
4,76
11,90
22,62
5,95
21,43
1,19
2,38
2,38
4,76
2,38
4,76
100,00

Catalunya
Catalunya i alguna altre província de l'estat espanyol
Catalunya i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Catalunya i Tarragona
Hospitalet de l'’infant
Vandellòs
Vandellòs i Hospitalet de l'’infant
província/poble de Tarragona/Tarragona
poble a prop de Barcelona
Espanya/altres províncies
altres països
Hospitalet de l'’infant província de Tarragona
Vandellòs i Tarragona
Catalunya i Vandellòs
Total

Permesos Sistema

5

5,62

Total

89

100,00

En termes generals, els enquestats es solen presentar majoritàriament com habitants de
Vandellòs, d’un “municipi de Tarragona/ de la província de Tarragona” i en menor mesura
de l’Hospitalet de l’Infant.

4.- Per quins motius viu a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

he viscut tota la vida
per la tranquil·litat
preu habitatge
possibilitat de treball
per que hi vivien familiars
Total
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Freqüència
59
33
1
8
13
114
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Percentatge
51,75
28,95
0,88
7,02
11,40
100,00
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60
50
40
30
20
10
0
he viscut
per la
tota la vida tranquil·litat

preu
habitatge

possibilitat
de treball

per que hi
vivien
familiars

Si es té en compte el perfil dels enquestats, no és sorprenent que la majoria de gent del
municipi hagi viscut tota la vida i sigui aquest el motiu principal de la seva residència al
municipi. No obstant, es pot destacar també que una part important dels enquestats (prop
del 33%) declaren viure al municipi per la seva tranquil·litat.

5.- Anoti tres elements (urbanístics, socials, culturals, simbòlics) que li agradin de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Freqüència

Percentatge

URBANÍSTICS

65

47,45

masia Castelló
places (marina, Catalunya, Berenguer entença))
port esportiu
passeig marítim i fassana marítima
castell
hospital gòtic
centre residència gent gran
església
via augusta
rentador
Instal·lacions esportives (camp de futbol, piscines)
sala infant sant Pere
fonts (Vandellòs)
edifici ajuntament Vandellòs
viver empreses

10
8
8
9
5
4
4
4
2
2
5
1
1
1
1

7,30
5,84
5,84
6,57
3,65
2,92
2,92
2,92
1,46
1,46
3,65
0,73
0,73
0,73
0,73

CULTURALS

11

8,03

festes populars, culturals
equipaments culturals (biblioteca, casal, escola música)
implicació i participació de les entitats
sentiment de poble

5
3
1
2

3,65
2,19
0,73
1,46

ALTRES (ambientals, territorials, paisatgístics, etc)

61

44,53
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entorn mar/muntanya
platges
tranquil·litat
natura
Masboquera
nuclear
Total

22
14
14
9
1
1
137

16,06
10,22
10,22
6,57
0,73
0,73
100

D’acord amb les dades es pot observar com la categoria genèrica que inclou més
elements és la dels urbanístics. No obstant, cal destacar com els elements paisatgístics
(entorn, platges i natura) aglutina gran nombre de respostes (el 45%) tot i que la diversitat
de resposta és menor.
En qualsevol cas i pel que fa a les freqüències, no hi ha cap element especialment
destacat, sent d’un 16% l’element més destacat (l’entorn de mar i muntanya).

6.- Anoti tres elements (urbanístics, socials, culturals, simbòlics) que no li agradin de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant

1

Freqüència

Percentatge

URBANÍSTICS

110

54,46

estat dels carrers a Vandellòs
el model de planificació i desenvolupament urbanístics1
cablejat elèctric carrers
l’estàtua de la dona
plaça Berenguer d'Entença
plaça Catalunya
l’estat del casc antic de l’Hospitalet
edifici Sant Roc
els accessos a l’Hospitalet de l’Infant
gasolinera de Vandellòs
pàrking de l’Hospitalet
plaça zona 0
estat dels camins rurals
espais verds: manquen o estan mal cuidats
edifici Arenal II
mala disposició de la pista de tennis
manca d’un pla de façanes
el puenting de l’entrada l’Hospitalet (entrant per Miami)
ratlles de color per a tot el poble
manquen voreres més amples i carril bici
la plaça del Pou
els nous xalets adossats
s’ha de passar per la carretera per anar al cementeri i creuar-la

21
14
14
13
12
5
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10,40
6,93
6,93
6,44
5,94
2,48
1,98
1,49
1,49
1,49
1,49
0,99
0,99
0,99
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

SOCIALS

49

24,26

la gestió de l’actual equip de govern 2

10

4,95

Inclou aspectes de planificació urbanística com: l’especulació urbanística, el desenvolupament urbanístic

descontrolat, la construcció desmesurada de la franja litoral, etc.
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els serveis sanitaris a Vandellòs (metge 24 h, més equips)
difícil accés a l’habitatge 3
poca participació social
manca de menjadors als centres educatius
manca de possibilitats laborals4
manca d’ajuts per a joves
les comunicacions i el transport públic
poca interacció entre nuclis
manca de civismes (caques de gos al terra, aparcament de
vehicles als carrers)
manca d’un centre de dia per la gent gran
elevat cost de vida
la inseguretat
manca d’activitats socials
que l’Hospitalet pertany a Vandellòs
manteniment deficient dels espais públics
manca de voluntat per recuperar el patrimoni històrico-cultural
CERV sempre tancat
actitud front els comerços
Manca de mentalitat turística

6
4
4
3
2
2
2
2

2,97
1,98
1,98
1,49
0,99
0,99
0,99
0,99

2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1

0,99
0,99
0,99
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

CULTURALS

7

3,47

poques activitats d'oci, culturals i zones d’esbarjo
les majorets
la jota de Vandellòs
la TVV

4
1
1
1

1,98
0,50
0,50
0,50

SIMBÒLICS

3

monument caiguts guerra civil
edifici de l’ajuntament

1
2

1,49
0,50
0,99

Altres (ambientals, territorials, etc)

33

16,34

Central nuclear (i tot el que això implica)
els contenidors de les places
Estat del riu Llastres (manca d'acondicionament i preservació)
manca de sensibilitat ambiental
Central tèrmica
Indústries contaminants i/o perilloses en general
manca de papereres
millorar les platges
manca de depuradores
Consideren que no hi ha cap desavantatge (ho escriuen així)

11
8
3
3
2
2
1
1
1
1

5,45
3,96
1,49
1,49
0,99
0,99
0,50
0,50
0,50
0,50

Total

202

100

La categoria que es refereix als aspectes urbanístics és la que aglutina un major nombre de
respostes, seguida de les qüestions socials i el grup d’altres. Destaca l’estat dels carrers de
Vandellòs com a resposta amb una major freqüència (21). A continuació la segueixen tot un
conjunt de respostes que aglutinen, cadascuna d’elles, en torn al 6,5% de les respostes i
que es refereixen principalment a qüestions urbanístiques (la gestió urbanística en general,

2

Inclou aspectes com el favoritisme, la política cultural adaptada a uns quants, el fet de no agradar l’actual equip de
govern, etc.

3
4

Aglutina conceptes com el difícil accés a l’habitatge durant l’estiu o l’elevat preu de lloguers a l’hivern.
Fa referència a aspectes com l’oferta, les sortides laborals, la iniciativa i el desenvolupament.
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l’estàtua de la dona, i el cablejat dels carrers), encara que al grup de les territorials trobem
la central nuclear amb un percentatge similar (6%).
7.- Quins són els principals espais de relació/punts de trobada del municipi (places, carrers, festes,...)
Freqüència

Percentatge

festes majors i altres
bars
places/carrers/passeig
passeig marítim/port
casal v
p. gil Vernet
p. Catalunya
entitats
botigues/mercat
església
platja
p. Berenguer
poliesportiu i piscina Vandellòs
poliesportiu Vandellòs
sala dones v
p. Vandellòs
pavelló
sala dones v
exposicions
p. coll de Balaguer
p. pou
via augusta

34
23
22
15
13
12
8
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1

20,86
14,11
13,50
9,20
7,98
7,36
4,91
3,07
3,07
2,45
2,45
1,84
1,84
1,84
1,23
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61

Total

163

100,00

8.- Apunti, si us plau, quines actuacions o accions s’haurien d’impulsar per tal de millorar Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant
Freqüència

Percentatge

Fomentar la comunicació, la informació i la participació
ciutadana

15

7,94

Evitar indústries contaminants1

13

6,88

Promoure accions que provoquin beneficis per al jovent
(+qualitat de vida - inhibició de la immigració)

12

6,35

10
10

5,29
5,29

10

5,29

9

4,76

Millorar el servei sanitari a Vandellòs
Millorar l’assistència per a la gent gran
Millorar l’accés a l’habitatge (baixar preus, construcció
d’habitatges socials)
Millorar l’oferta cultural i lúdica2

1
Aquesta categoria inclou les respostes que fan referència a la no implantació en el municipi d’indústries
contaminants, es a dir, d’indústries poc sostenibles. Aglutina les al·lusions, més o menys explícites en aquest sentit –
contaminació-, a la central tèrmica i a la central nuclear.
2
En aquesta categoria es recullen també accions concretes encaminades en aquest senti, com ara posar un cinema,
ajudes econòmiques a entitats culturals
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Afavorir les oportunitats laborals
Control urbanístic (construccions no massives)
Preservar i millorar l’entorn i el medi ambient

8
8
7

4,23
4,23
3,70

Promoure el desenvolupament econòmic (impulsar el
polígon industrial i el teixit empresarial)

6

3,17

5
5
4

2,65
2,65
2,12

4

2,12

4

2,12

4

1,59

3
3
3
3

1,59
1,59
1,59
1,59

3

1,59

3

1,59

3

1,59

3

1,59

2

1,06

2

1,06

2

1,06

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
189

1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
100,00

Promoure el turisme
Tancar la nuclear3
Potenciar el comerç4
Solucionar els problemes amb el cablejat elèctric i
l’escomesa
Millorar i crear més zones verdes
millora dels equipaments educatius (servei de menjador i
ampliar nombre equipaments
Millorar el transport públic
Arranjament de carrers i camins
Descord amb la política actual
millorar les instal·lacions esportives (piscines)
Recuperar les tradicions, el patrimoni del municipi i el
sentiment de poble
Crear un passeig per bicis, nens i vianants al voltant de
Vandellòs
Fer les coses més ben fetes en general
Millorar el front litoral (passeig marítim, les platges, els
kioskos)
Campanyes de sensibilització i conscienciació sobre els
residus i el reciclatge
Millorar el funcionament de la deixalleria
Millorar la il·luminació vial al passeig de l'Arenal i la via
Augusta
Millores urbanes a la plaça Catalunya,
TV més professional
Acondicionar els passos de vianants amb rampes
Ja està bé com està
Reubicar la gasolinera
Millorar els serveis socials en general
Replatejar-se el model de municipi, cap a on anar?
Millorar el casal
Civisme en els propietaris de gossos
Treure les faroles del mig del poble
Major seguretat ciutadana
Millora de les comunicacions entre mar i muntanya
Millores urbanes a la via Agusta
El museu rural
Moderació en el cost de vida. Baixar els preus
Invertir en Vandellòs
Millores urbanes a la plaça Gil Vernet
Impulsar les energies renovables
Total

Aquesta pregunta pretén recollir les primeres propostes i actuacions de la ciutadania que
seran avaluades en la segona fase d’aquest document, el pla d’acció. Cal destacar la
3

Aquesta categoria es refereix a les respostes que al·ludeixen o reivindiquen de manera directa i categòrica un
“tancament” de la central nuclear i no especifiquen el motiu. Podria tractar-se doncs, d’aspectes referits al greu risc
vinculat a aquesta instal·lació.

4

Ampliar l’oferta laborar, promoure la implantació d’indústries en el polígon.
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diversitat de les d’actuacions que han estat proposades, on la proposta amb més
freqüència no supera el 8%. No obstant, aquestes línies de treball també permeten observar
algunes de les “preocupacions / insatisfaccions” dels enquestats, com la manca de
participació ciutadana, amb un 8%, l’existència d’indústries contaminants, amb un 6,88% de
les respostes, i la necessitat de promoure activitats i ajudes per als joves del municipi, amb
un 6,35 %, entre d’altres. Apareixen a continuació i amb percentatges al voltat del 5%
accions encaminades a millorar el servei sanitari, principalment a Vandellòs, i l’accés a
l’habitatge.

9.- Quins són els principals avantatges de viure a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant?
Freqüència
58
33
23
17
15
12
9
4
3
3

tranquil·litat
entorn natural
qualitat de vida
platja/mar
bona comunicació
serveis
tenir la família a prop
estimo el poble
convivència
feina
Total

177

Percentatge
32,77
18,64
12,99
9,60
8,47
6,78
5,08
2,26
1,69
1,69
100,00

D’entre les principals avantatges de viure a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, els enquestats
assenyalen principalment la tranquil·litat (prop del 33% i en consonància amb els resultats
de la pregunta 4), seguit per l’entorn natural (18%), i la qualitat de vida (13%).
10.- Quins són els principals desavantatges de viure a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant?
FREQÜÈNCIA
la deficiència en el transport públic
la nuclear
Mancances en el servei sanitari (metge permanent,
hospital)
poca oferta laboral
el clima: el vent, la humitat
la política i forma de fer de l'actual equip de govern
falta de serveis (en general, no es concreta de quin tipus)
poca oferta lúdico-cultural (necessitat d'anar a altres nuclis
per trobar-la)
serveis / oferta per a joves (lúdica,
la dependència de vehicle propi
la dificultat per accedir a l’habitatge
d’elevat cost de vida
indústries perilloses i/o contaminants
el model de desenvolupament urbanístic
manca d’oferta comercial
la tèrmica
manca de diàleg i participació ciutadana

Pàg. 490 (Vol. I)

PERCENTATGE (n=183)

23
19

12,57%
10,38%

14
13
10
9
9

7,65%
7,10%
5,46%
4,92%
4,92%

8
8
7
7
6
5
5
5
4
4

4,37%
4,37%
3,83%
3,83%
3,28%
2,73%
2,73%
2,73%
2,19%
2,19%

PLA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL: LA DIAGNOSI CIUTADANA

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

cap desavantatge
la distància als principals nuclis (Tarragona, Reus)
desatenció dels nuclis d’interior
problemes derivats d’elevat contingent a l'’estiu
conflictes derivats de la coexistència de varis nuclis amb
característiques diferents (interior i costa)
manca de respecte pels valors naturals i historico artístics
manca d’un centre de dia
més vigilància
pèrdua de població dels nuclis d’interior
cuidar el subministrament d’aigua
imatge negativa del municipi per tenir una central nuclear
monocultiu econòmic

4
3
3
3

2,19%
1,64%
1,64%
1,64%

3
2
2
2
2
1
1
1

1,64%
1,09%
1,09%
1,09%
1,09%
0,55%
0,55%
0,55%

Contràriament a la pregunta anterior, on les opcions més destacades es troben força
esglaonades entre elles (és a dir, amb una diferència de prop de 15 punts entre la primera i
la segona, i de 8 entre la segona i la tercera), els elements de desavantatges es troben
concentrats entre la central nuclear, la manca de transport públic i la manca de serveis,
amb lleugeres diferències entre ells (de poc més de 2 punts). Destaquen les mancances de
servei públic de transport com una possible deficiència en mobilitat.

11.- On realitza les següents activitats?
a.- Anar al metge

h.- Compra diària

b.- Treballar

i.- Activitats culturals

c.- Estudiar

j.- Comprar roba

d.- Activitats extra-escolars

k.- Anar a restaurants

e.- Oci

l.- Lleure nocturn

f.- Esport
g.- Participa en alguna entitat

Anar al Metge
Treballar
Estudiar
Activitat extraescolar
Oci
Esport
Entitat
Compra diària
Activitat cultural
Compra roba
Restaurant
Lleure nocturn
Total

Vandellòs
42
19
4

Hospitalet
de l’Infant
48
20
12

7
34
15
40
33
43
3
13
24
277

7
29
30
22
46
31
20
39
25
329
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Masboquera Masriudoms Almadrava
1

4
5

2
6

4

2

1

1

14

12

1
2

1
1
5
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Altres
21
17
12

Total
112
59
28

A
peu
63
16
8

1
23
10
3
20
20
51
41
26
245

15
93
68
65
99
100
74
96
76
885

11
34
28
49
55
50
19
19
26
378

Vehicle Transport
privat
públic
40
1
39
2
8
8
3
42
13
20
41
32
54
55
41
388

1
3
1

3
2

21

Total
104
57
24
15
79
42
69
96
85
75
74
67
787
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Pel que fa als usos del municipi, es reparteixen amb força equitat entre Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, amb diferències importants pel que fa a la pràctica de l’esport, la
compra diària, i les sortides a restaurants, realitzades amb major freqüència a l’Hospitalet
de l’Infant. Altrament, la participació en alguna entitat i les activitats culturals es troben més
concentrades a Vandellòs.
Menció a part mereix la compra de roba, única activitat que es realitza en major proporció a
altres municipis, i amb moltes diferències entre L’Hospitalet de l’Infant i Vandellòs, mot
superior en el primer nucli de població.
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12.- Si així ho fa, quin tipus de recollida selectiva acostuma a fer?
paper i
cartró

vidre

piles

plàstic i
envasos

roba

deixalleria

restes
vegetals i
poda

fracció
orgànica

Separa

82

84

72

68

48

51

37

54

No separa

7

5

17

21

41

38

52

35

Total

89

89

89

89

89

89

89

89

paper i
cartró

vidre

piles

plàstic i
envasos

roba

deixalleria

restes
vegetals i
poda

fracció
orgànica

92,13

94,38

80,90

76,40

53,93

57,30

41,57

60,67

Taula de freqüències

Separa
No separa
Total

7,87

5,62

19,10

23,60

46,07

42,70

58,43

39,33

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Taula de percentatges

100
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paper i
cartró

vidre

piles

plàstic i
envasos

Separa

roba

deixalleria

restes
vegetals i
poda

fracció
orgànica

No separa

Els resultats constaten que, un cop realitzada la recollida selectiva, bona part d’aquest
residus són seleccionats abans de la seva deposició. Així doncs, a excepció de les restes
vegetals i de poda amb un percentatge del 41%, trobem que la resta dels materials es
separa per sobre del 50%, superant el 90% en els casos del paper, el cartró i el vidre
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13.- En cas de no reciclar una alguna de les fraccions de recollida selectiva esmentades, quina és la raó?

falta de costum

contenidors plens

punts reciclatge lluny

manca informació

altres

motiu

18

7

15

5

25

no es motiu

71

82

74

84

64

total

89

89

89

89

89

falta de costum

contenidors plens

punts reciclatge lluny

manca informació

altres

20,22

7,87

16,85

5,62

28,09

Taula de freqüències

motiu
no es motiu

79,78

92,13

83,15

94,38

71,91

total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Taula de percentatges

30
25
20
15
10
5
0
falta de
costum
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A l’hora de valorar els motius pels quals no es porta a terme la recollida selectiva entre els
ciutadans, trobem que el 20% no ho fa per manca de costum, i un 17% per la llunyania dels
punts de reciclatge, mentre que la resta de motius definits a l’enquesta, manca d’informació
i contenidors plens, està per sota del 10%. El grup d’altres motius recollits són,
principalment, la manca de mitjans per a realitzar la recollida selectiva; es a dir, la manca
de contenidors en general, tot i que s’esmenten també la manca de contenidors per a la
recollida de diverses fraccions com ara l’oli, la matèria orgànica o piles. Un dels altres
motius que s’esgrimeixen és la manca d’espai a les cases per poder realitzar la recollida
selectiva correctament.
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6.6. REVISIÓ DOCUMENTAL
6.6.1. INTRODUCCIÓ
Entenem per dades indirectes o secundàries aquelles dades que no han estat ”produïdes”
directament per nosaltres, que no són fruit directe de la nostra intervenció per recollir-les i
analitzar-les. Les conseqüències d’aquest fet són importants: així, si per una banda el seu
ús ens permet aprofitar recursos informatius existents i aconseguir més informació en
menys temps, per l’altre, la recollida i anàlisi d’aquesta informació respon a objectius
diferents als nostres, amb una orientació i elaboració distinta que pot donar lloc a
interpretacions errònies.
Evidentment, aquestes objeccions no són insalvables i es poden minimitzar si utilitzem
diferents criteris i si tenim en compte, a més, que les agendes 21, pel seu caràcter global,
poden encabir la major part dels temes que a nivell municipal es puguin estudiar.
A l’hora d’analitzar la informació documental existent i que ha estat recollida, s’ha seguit els
següents criteris:
• Temporalitat: Les dades utilitzades són actuals, amb un màxim de dos anys des de la

seva elaboració.
• Homogeneïtat metodològica: En la seva recollida i anàlisi s’ha fet servir el mateix mètode

que s’ha utilitzat en aquest estudi, es a dir, s’han combinat metodologies qualitatives i
quantitatives.
• Pertinència de les dades: Els estudis analitzats fan referència a temes que afecten al

conjunt del municipi o, en el cas que sols afectin a una part del municipi, es pot delimitar
territorialment.
• Verificació de les fonts: Coneixem la procedència dels discursos analitzats als estudis, és

a dir, sabem quins són els perfils de les fonts consultades.
Amb aquest criteris, els estudis que finalment han estat consultats són els que es mostren a
continuació:
• CMA

Consultores Asociados, S.L., “Diagnóstico del territorio que conforman los

municipios de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa y Pratdip”, document electrònic
(format pdf). Madrid, 17 de diciembre del 2003.
• AUMA, Consultores en medio ambiente y energía, S.L., “Estudi d’impacte social de la

Central Tèrmica de Cicle Combinat de la Plana del Vent”, document electrònic (format
pdf). Maig 2002.
• Muñoz Justicia, Juan; Solà, Rosario i Prades, Ana, “Public involvement around Vandellos

ITER site. Qualitative report: Identification of key actors and analysis of social dynamics”,
document electrònic (format pdf). 2002.
• IE P.G.P., “Opinió sobre el municipi (sic) de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant segons els

seus ciutadans”, document electrònic (format pdf), març 2003.
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6.6.2. RESULTATS
Es presenta a continuació una síntesi extreta dels estudis anteriorment esmentats on es
representen els trets característics del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Cal destacar que aquesta anàlisi segueix la mateixa lògica que informa la resta del nostre
estudi, i està basada en el coneixement dels discursos i temes d’interès dels diferents
sectors i les relacions entre ells.

Una visió general de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
No és gaire sorprenent que, de manera unànime, s’assenyali la posada en marxa de la
Central Nuclear de Vandellòs I com un punt d’inflexió en l’evolució recent de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant. Evolució que té una doble vessant i que dona lloc a una doble
diferenciació:

(i)

diferenciació

interna,

amb

canvis

importants

en

la

configuració

socioeconòmica del municipi, i (ii) diferenciació externa, marcant les peculiaritats respecte
de la resta de municipis del seu entorn més proper.
Pel que fa a aquesta segona vessant esmentada, cal tenir en compte que malgrat aquestes
diferències, la descripció general que es fa és molt similar a la del conjunt dels municipis del
Baix Camp, sobre tot en l’àmbit econòmic i demogràfic. Així, comparteix amb ells el pes
preponderant que ha tingut el sector industrial en la conformació de la seva estructura
econòmica, i també l’augment progressiu del pes del sector serveis a les seves economies
en detriment del sector secundari. De fet, les diferències més importants vinculades a la
Central Nuclear es donen a la diversificació de l’estructura industrial, a la capacitat de
creació d’ocupació associada al sector industrial i al desenvolupament turístic.
D’aquesta forma, la concentració en el sector energètic de la indústria fa que el municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant compti amb un teixit industrial poc diversificat, però que té
un pes molt important en la configuració del valor afegir brut (VAB) municipal, per sobre
dels municipis de l’entorn i de la mitjana de Catalunya. Aquest fet provoca que el pes dels
serveis en aquest valor afegit sigui també inferior al de la comarca i al de la resta de
Catalunya.
Encara més, aquest pes no té un reflex en la capacitat de crear ocupació. Efectivament, la
preponderància del sector industrial en el VAB no és reflecteix a l’ocupació, donat que la
proporció de població ocupada en el sector serveis és superior de la que ho fa a la
indústria. Entre les causes d’aquestes diferències no vinculades a les particularitats dels
diferents sectors, es destaca la poca capacitat de la indústria energètica per crear indústries
auxiliars al seu voltant.
Finalment, el darrer aspecte diferenciador del municipi que es subratlla, és l’estancament
de la promoció turística. S’afirma que “des d’un punt de vista de promoció turística, el
turisme a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha restat aturat molt de temps. És arrel del
incident a la Central Nuclear de Vandellòs I que es posa en marxa la iniciativa turística com
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alternativa a la principal font d’ingressos locals”. I malgrat aquests esforços, el creixement
turístic no sembla produir-se al ritme previst, i roman circumscrit a un turisme familiar, de
segona residència força fidelitzat, sense desenvolupar un turisme hoteler, en part per la
manca d’aquesta promoció i en part per la competència d’altres municipis com Salou,
també a la Costa Daurada però amb una tradició turística molt arrelada.
Si aquestes diferències són importants, el major impacte de la instal·lació de la Central
Nuclear es produeix, lògicament, a la seva estructura social. De fet, a Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant existeix un fenomen de diferenciació entre els nuclis de població d’interior i els
nuclis costaners, un fenomen compartit per bona part dels municipis de l’entorn amb una
configuració territorial similar, però que al municipi té una complexitat encara major.
D’aquesta manera, a l’Hospitalet de l’Infant no tant sols es concentra una població més
urbana, pel que fa als hàbits quotidians i els valors culturals, si no que aquesta població està
més estratificada. Així, trobem la població que va arribar als anys 70, procedent de l’Estat
Espanyol, per treballar a la CN de Vandellòs I, amb uns nivells d’ingressos i de serveis alts,
que ara s’ha anat jubilant i es queda a viure al municipi força integrats. Cal afegir a més els
seus fills, que bona part dels quals marxen a altres municipis i d’altres es queden. També hi
trobem els treballadors de la CN de Vandellòs II, amb força estabilitat laboral i d’ingressos, i
nouvinguts recents, la majoria d’ells jubilats d’altres poblacions de Catalunya i que ocupen el
que era la seva segona residència.
Aquestes característiques particulars marquen les dinàmiques socials que es donen als
nuclis i entre els nuclis del Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, tant els seus trets compartits
(que es vinculen amb la modernitat i el desenvolupament basats en la indústria energètica)
com les seves diferències (associades al menor ritme de creixement del nucli de
Vandellòs).
Existeix actualment una proposta per a la implantació d’una central tèrmica de cicle
combinat al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Aquest projecte ha reobert el
debat al municipi sobre el model de desenvolupament energètic (i socioeconòmic, en
general) que hauria d’imperar al municipi. En aquest sentit va ser redactat per la consultora
AUMA un estudi on es valorava l’impacte social d’aquesta infraestructura energètica. A
mode de síntesi, podem dir que de l’estudi es desprèn la manca d’acord per part de la
ciutadania i dels agents socials i econòmics en la valoració que es fa del projecte: Hi ha
grups que consideren que és un projecte que no és coherent amb la línia iniciada de
diversificació econòmica, i que, tot i que aporta recursos pel territori, aquests tampoc són
imprescindibles; alhora, incideixen sobre l’impacte negatiu que tenen aquest tipus
d’instal·lacions energètiques sobre el medi ambient del territori. Oposadament, s’hi troben
també opinions favorables al projecte, veus que afirmen que es crearan nous llocs de treball
que consideren necessaris, i s’obtindran beneficis econòmics pel municipi.
A continuació es presenta, a mode de síntesi i agrupades en els quatres àmbits o
dimensions que defineix l’Agenda 21 local -ambiental, econòmica, territorial i social-, els
principals aspectes i consideracions extrets dels estudis anteriorment esmentats:
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A) DIMENSIÓ AMBIENTAL
En aquest àmbit s’assenyalen el vent i l’aigua com a elements importants, alhora que
s’assenyalen els impacte negatius sobre el medi ambient que tindria la construcció d’una
central tèrmica (“Estudi d’impacte social de la Central Tèrmica de Cicle Combinat de la

Plana del Vent”).
El vent.
Un dels aspectes que es sol valorar com a positiu dintre del municipi és el vent. En general,
les diferents fonts consultades el consideren un recurs energètic a explotar, amb la
construcció d’un camp eòlic. No obstant això, també és cert que des d’algunes posicions
es contempla com un factor que pot ser perjudicial per al desenvolupament del turisme. A
més, la seva relació amb els contaminants és ambigua: per alguns disminueix els graus de
contaminació atmosfèrica mentre que per altres fa tot el contrari, trasllada les emissions de
gasos contaminants.
Aigua abundant.
Un altre recurs important del municipi és l’aigua, considerat de forma general com un
recurs abundant, però també s’assenyala el perill que un creixement descontrolat, amb un
augment de la construcció fruit del turisme, faci créixer de forma descontrolada el consum
d’aigua i es produeixin problemes d’abastament.
Impacte ambiental negatiu derivat de la proposta d’implantació d’una central tèrmica
Alguns sectors de la població assenyalen el greu impacte paisatgístic que generaria la
construcció de la central tèrmica de la Plana del Vent, i els impactes negatius com el soroll,
els gasos, els residus, etc. que aquestes infraestructures de producció energètica generen
sobre el medi ambient.

B) DIMENSIÓ ECONÒMICA
En aquesta dimensió es destaquen, per part dels habitants del municipi, el baix índex d’atur
local, la necessitat de diversificar l’estructura econòmica i industrial, la manca d’oferta i oci
al municipi, el desenvolupament d’un model turístic que aprofiti el potencial de l’entorn
municipal, el caràcter poc emprenedor de la ciutadania, i per últim, la incompatibilitat del
desenvolupament turístic amb l’actual model industrial basat en la producció energètica:
Índex d’ocupació elevat.
Fonamentalment des dels sectors econòmics, s’assenyala el baix índex d’atur municipal
com un dels trets més destacables dels aspectes econòmics del municipi. També, però, es
reconeix que hi ha una manca important d’oferta de treball, i que aquesta està molt limitada
per la poca diversificació econòmica del municipi.
Diversificació de l’estructura econòmica i industrial.
De fet, des de tots els sectors municipals es coincideix a assenyalar el perill implícit al
monocultiu energètic com a font d’ingressos del municipi (central nuclear i possible
implantació d’una central tèrmica). En aquest sentit, es valora com un fet molt positiu la línia
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de diversificació de l’estructura industrial, i més concretament el desenvolupament del
polígon les Tàpies, i les possibilitats d’ampliar i variar l’oferta laboral del municipi.
Manca d’oferta i desenvolupament turístic equilibrat.
D’altra banda, s’apunta la manca d’oferta d’oci i cultura al municipi, i la necessitat de
generar aquesta oferta, que a més es pot vincular amb el desenvolupament de la indústria
turística. Cal tenir en compte que es tracta, al mateix temps, de fugir d’un model turístic
consumista (de territori i recursos) i d’aprofitar l’entorn natural del municipi sense danyar-lo.
Un model que a més, es pressa de la temporalitat i la concentració als mesos estiuencs, fet
que genera importants desequilibris.
Pocs emprenedors.
Un altre aspecte que es subratlla com a causa d’aquesta poca diversificació econòmica és
la manca de persones emprenedores al municipi, el que suposa un fre important a la
creació de noves activitats econòmiques.
Incompatibilitat turisme – producció energètica.
Finalment, des de sectors ciutadans es posa l’accent a la incompatibilitat d’un model
industrial basat en la producció energètica amb el turisme, no tant sols per l’efecte negatiu
de la identificació de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant amb la central nuclear, sinó també
per la pròpia naturalesa d’ambdues activitats.

C) DIMENSIÓ TERRITORIAL
En aquesta dimensió destaquen la bona percepció que en general tenen els vilatans i
vilatanes del municipi del seu paisatge i entorn natural, en contrapartida de la visió negativa
pel que respecte a l’adquisició de vivendes.
El paisatge municipal i l’entorn.
Un dels punts més destacats, també pels sectors econòmics, és l’entorn natural del
municipi. Evidentment, es tracta d’una valoració compartida per tots els sectors, però la
combinació de platja i muntanya com a recurs turístic és especialment apreciat per aquest
sector, sobre tot com a via de desenvolupament d’una oferta turística pròpia i atractiva.
L’accés a l’habitatge dels joves.
La manca de vivenda de protecció oficial, especialment per joves, és un dels punts més
negatius que es destaquen, malgrat que també es menciona la posada en marxa
d’iniciatives públiques municipals d’aquest tipus. Es tracta, sobre tot, d’una mancança
vinculada a l’envelliment del municipi.

D) DIMENSIÓ SOCIAL
Per últim i referent a la dimensió social, cal assenyalar com a trets destacables l’enviliment
de la població, la manca de processos participatius en el municipi, la bona cohesió social
de la ciutadania i la qualitat dels serveis eduactius i esportius.
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Envelliment de la població.
De forma general, es constata que la població de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant està
força envellida, sobre tot al nucli de Vandellòs. Malgrat que es tracta d’un fenomen
generalitzat als municipis de l’entorn, es veu com un problema fruit de la manca d’oferta de
feina per als joves i les dificultats que aquests tenen per trobar habitatge. També es
relaciona, en un grau menor, amb la manca d’oferta d’oci i lleure del municipi.
Participació ciutadana.
Una demanda important és la que fa referència a la participació dels ciutadans en les
polítiques locals. Es tracta d’una demanda pròpia, sobre tot, dels sectors ciutadans
(especialment les associacions) i que neix de la crítica a la manca de participació ciutadana
durant la presa de decisions importants per al conjunt del municipi. Es considera una
mancança tradicional del municipi, fruit del seu desenvolupament històric, i contrari a la
voluntat de participació que tenen els habitants del municipi.
Cohesió social.
Relacionat amb el tema de la participació, també es destaca la bona cohesió social i el
nombre important d’associacions que existeixen al municipi.
Els equipaments
A nivell d’equipaments, es destaca la qualitat de les instal·lacions esportives municipals
juntament amb els equipaments educatius, de primària i secundària, amb un bon sistema
de transport que garanteix l’accés als centres.
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6.7.

ELS TALLERS DE DIAGNÒSTIC

6.7.1. DINÀMICA I METODOLOGIA
Objectiu del Taller
L’objectiu dels tallers de diagnòstic és obrir un espai de diàleg i debat que ens permeti
conèixer i ordenar totes les visions i que conviuen en aquest moment en el municipi.
Es tracta, per tant, de fer aportacions, a partir de les vivències que cadascú té de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant, identificant els punts forts i els punts febles del municipi.
La dinàmica

5’

Introducció. Emmarcar els taller de diagnòstic en el procés d’Agenda 21.

10’

-

Presentació dels participants i la dinàmica

Pensar i escriure, dividits en grups de dues o tres persones, quins són els punts forts i punts febles del municipi.
− Els grups de treball es faran de la manera més compensada possible, intentant que estiguin equilibrades, és a

dir, que no formin part d’un grup persones d’una mateixa entitat, es compensarà també si és possible l’edat, el
gènere,...
− Els monitors estaran atents per tal que tots els components del grup de treball tinguin les mateixes oportunitats
d’expressar les seves idees, es pot utilitzar per exemple, la tècnica d’entrevistador/entrevistat.

20’

Es repartiran targetes per tal que cada parella escrigui, durant un temps acotat prèviament, els punts forts (positius)
i febles (negatius) que se’ls hi acudeixin sense limitació de nombre. Serà important remarcar que s’ha de posar
una idea per targeta.
−

15’

Exposició dels punts forts i punts febles. Cada parella exposa els punts forts i febles i s’enganxa al papelògraf.

20’

Agrupació dels punts forts i punts febles. Elaboració conjunta de quins són els punts forts i punts febles.
L’agrupació es realitza seguint un criteri de similitud i/o complementarietat. Al final a cada agrupació se li posarà
un títol que la defineixi. Es tria un portaveu per que exposi el que ha treballat el grup en el plenari.

10’

Descans

20’

Plenari. Es presenten els resultats del treball de cada grup.

Introducció i criteris metodològics
Durant els darrers mesos el govern municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha
impulsat un procés participatiu dins del marc de l’Agenda 21 Local per a reflexionar sobre la
situació actual del municipi.
L’Agenda 21 té com a objectiu elaborar una diagnosi socio-ambiental que permeti conèixer
l’evolució i l’estat actual del municipi i, alhora, obtenir un model de desenvolupament local
socialment just i sostenible econòmica i ambientalment, de manera consensuada pel
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municipi. Per aquest darrer motiu s’impulsa, dins de l’àmbit de l’Agenda 21, un procés de
participació ciutadana que garanteixi la integració de totes les opinions i discursos del
conjunt dels ciutadans i dels agents socials i econòmics de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.
L’objectiu general del taller, que s’emmarca dins la fase de diagnòstic del procés de
participació de l’Agenda 21 local, és obrir un espai de diàleg i debat què permeti conèixer i
ordenar totes les visions que conviuen en el municipi. I d’altra banda, com a objectiu
específic, es pretén recollir aquelles idees i elements què els diferents agents de la ciutat
(tècnics, agents econòmics, entitats i persones no associades i polítics municipals) observen
com a aspectes positius i negatius del municipi, alhora que identificar els problemes i
potencialitats actuals i futures de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
La metodologia utilitzada pretén, en primer lloc, que totes les persones que assisteixen al
Taller puguin aportar les seves idees i opinions en igualtat d’oportunitats i en un clima de
llibertat i de treball amè. I en segon lloc, aportar eficàcia al procés de debat de manera que
permeti tenir resultats concrets en un breu espai de temps.

Organització del taller
La llista de “els i les” participants en el Taller ha estat fruit d’una convocatòria mixta. D’una
banda s’ha fet una convocatòria oberta, mitjançant la ràdio municipal, la revista local “La
Revista”, a través de butlletes d’inscripcions disponibles als centres municipals, etc., i de la
proposta sol·licitada per part de Mare Nostrum a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, amb el fi d’abastar un ventall ampli i divers de població, i garantir una mínima
representació dels diferents sectors representats al municipi.
La convocatòria de participació al Taller de Diagnòstic es va realitzar per telèfon. En una
primera trucada es feia el contacte, mentre que una posterior servia per a confirmar-ne
l’assistència.
En el taller van participar un total de 53 persones i va tenir lloc al CEIP Mestral de l’Hospitalet
de l’Infant, el dia 31 de maig, de les 19:30 a les 21:30 hores. El taller es va desenvolupar en
tres fases o moments:
En primer lloc es va donar la benvinguda “als” i “les” participants al Taller. A continuació, el
Sr. Jordi Borràs, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, i la Sr. Maite Boquera, Regidora
de Cultura, van agrair als assistents la seva presència. Tot seguit, el Sr. Gabriel Sanz, Cap
de la Unitat de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona va contextualitzar el procés
d’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i la Sr. Margarita Manzano, tècnic de
Mare Nostrum, va fer un breu recordatori, mitjançant pòsters informatius, del procés i
contingut d’Agenda 21. Un cop acabada aquesta breu presentació i introducció es va
passar al treball en grups funcionals, més petits i operatius, on es va fer una presentació del
que havia de ser el desenvolupament del Taller de diagnosi.
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Es van dividir els participants en quatre grups funcionals:
•

Grup A – Agents econòmics

•

Grup B – Entitats i persones no associades

•

Grup C – Tècnics

•

Grup D – Polítics

En cada un d’aquests grups temàtics es va treballar la primera part de la dinàmica del Taller
de Diagnòstic (veure fitxa), on l’objectiu era que els participants, en un treball per grups de
dues o tres persones, identifiquessin i valoressin el punts positius i negatius del municipi.
Un cop exposats per cada grup de treball els punts forts i febles, cada grup temàtic va
treballar en un segon moment de reflexió i debat. Aquesta discussió es va fer per part de tot
el grup en base als punts forts i febles sorgits del treball en parelles o grups de tres, i
moderat pel dinamitzador. Aquesta discussió va donar lloc a l’elaboració conjunta i
consensuada dels punts forts i febles identificats en el municipi, es a dir, entre tots els
membres del grup funcional s’acorden quines són les potencialitats i quines les amenaces
del municipi que s’exposaran en el plenari.
Finalment, en el tercer moment de la dinàmica dels Tallers, un portaveu de cada grup
temàtic va exposar, en el plenari amb tots els participants dels quatre grups, els resultats a
que s’havia arribat en cada grup funcional.

6.7.2. INFORME DELS RESULTATS
És en aquest apartat on es presenten els resultats dels diferents grups de treballs aplegats
en les quatre dimensions principals que afecten, al que hom entén, per desenvolupament
sostenible: la dimensió ambiental, econòmica, territorial i social. En cada una d’aquestes
dimensions es mostren els aspectes positius i negatius presentats pels grups en el plenari,
assenyalant les coincidències entre els grups, i les diferències i matisos existents.
GRUP A - AGENTS ECONÒMICS
A) DIMENSIÓ AMBIENTAL
Aspectes negatius
En aquest aspecte es posen de manifest més les mancances que les potencialitats. En
aquest sentit s’apunta, el mal funcionament de la deixalleria municipal, la manca de
depuradora i recollida de les aigües pluvials, el deteriorament de camins i del litoral i, per
últim, es considera que s’hauria de fomentar l’ús d’energies renovables.
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B) DIMENSIÓ ECONÒMICA
Aspectes positius
Sobre l’economia local, es considera que és positiva l’ampliació del polígon industrial
encara que s’ha de seguir potenciant, i la diversitat econòmica que hi ha en el municipi
(indústria, turisme,...).
Aspectes negatius
Es comenta que el teixit comercial és dèbil degut, entre altes coses, al preu de lloguer dels
locals comercials. S’apunta també la manca d’iniciativa empresarial.

C) DIMENSIÓ TERRITORIAL
Aspectes positius
Sobre la planificació del territori i urbanisme, es considera que s’està realitzant un
planejament racional, tot i que es fan alguns matisos; s’haurà de controlar el creixement ja
que el ‘boom’ descontrolat de la construcció no estimula la cohesió com a poble.
Sobre els serveis i equipaments, es destaca la bona dotació d’equipaments públics i, en
especial els educatius. S’apunten, no obstant, algunes mancances al respecte:
−

Manca de residència per la gent gran.

−

Manca de tanatori.

−

Manca de zones lúdiques per a joves i alternatives d’oci.

−

Manca de serveis de menjador a l’escola i al institut, que dificulten la integració de la
dona en el món laboral.

Sobre la mobilitat i el transport, la comunicació (autopista, tren,...) i accessos al municipi són
bons i, en especial, al nucli de L’Hospitalet.
Aspectes negatius
.
Respecte l’habitatge s’apunta:
−

Al nucli de població de Vandellòs manca sòl per urbanitzar i per tant, no és fàcil accedir
a un habitatge, sobretot els joves.

−

El tipus d’habitatge que s’està construint a L’Hospitalet no respon a les necessitats dels
habitants del municipi, es construeixen petits apartaments destinats a segones
residències.

Pel que fa als serveis, es constaten, com ja hem dit anteriorment, algunes mancances al
respecte.
−

Manca de residència per la gent gran.

−

Manca de tanatori.

−

Manca de zones lúdiques per a joves i alternatives d’oci.
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−

Manca de serveis de menjador a l’escola i institut, que dificulta la integració de la
dona en el món laboral.

D’altra banda, s’apunten algunes diferències entre els nuclis de població, per exemple, els
serveis sanitaris a L’Hospitalet són correctes mentre que a Vandellòs hi ha algunes
deficiències.
En contrast amb la mobilitat supramunicipal, el transport públic és deficient i en especial
entre els diversos nuclis de població del municipi.

D) DIMENSIÓ SOCIAL
Aspectes positius
Sobre la població –cohesió social, immigració, participació ciutadana-, es valora de forma
positiva la convivència entre els cinc nuclis de població, així com l’alt grau de civisme, la
tolerància i la diversitat cultural.
Aspectes negatius
Hi ha un tema que preocupa i és la manca i impuls de polítiques d’integració pels
immigrants, que en el futur podria implicar l’aparició de problemes de convivència en
l’àmbit municipal.

GRUP B - ENTITATS I PERSONES NO ASSOCIADES
A) DIMENSIÓ AMBIENTAL
Aspectes positius
Entorn natural (mar i muntanya).
S’engloba en aquesta afirmació un gran grup d’elements positius que van des de l’entorn
natural, destacant el fet de poder gaudir de mar i muntanya alhora, fins a la importància
d’elements físics com les platges, el clima, el passeig marítim, i les zones verdes. En aquest
darrer element, les afirmacions es refereixen principalment al nucli de Vandellòs, on
gaudeixen de més àrea boscosa i més abundància de zona verda no urbana, mentre que a
Hospitalet de l’Infant, la falta de zones verdes, apareix com a punt negatiu.
Gran tranquil·litat.
És aquest un gran grup que engloba les afirmacions referents a la mida dels nuclis, que no
han crescut massa i que està bé que s’hagi mantingut d’aquesta manera, i aquelles que fan
referència a la tranquil·litat. Trobem un ampli consens en aquesta premissa.
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B) DIMENSIÓ ECONÒMICA
Aspectes positius
Polígon industrial.
El polígon industrial és un factor econòmic considerat com a positiu en el municipi.
Aspectes negatius
Falten oportunitats de treball.
En concret, es considera que existeix una major problemàtica en el grup del joves, però
també s’apunta per alguna persona l’existència del problema en altres grups d’edat.
Falta una nova política energètica i de l’aigua.
S’uneixen en aquesta proposició, en el moment de debat, les idees relacionades amb el
tipus d’indústries energètiques existents en el municipi i, l’ús i la gestió de l’aigua. Fa
referència a la necessitat d’usar energies renovables i reciclables, no contaminants i medi
ambientalment sostenibles que no hipotequin el present i el futur de la zona.
És una idea que majorment aporten dos persones joves del grup i a la que la demés gent
assenteix sense cap oposició.

C) DIMENSIÓ TERRITORIAL
Aspectes positius
Bon servei educatiu.
Tothom està d’acord en què hi ha una bona qualitat en l’educació que es presta en el
municipi.
Els participants més joves destaquen favorablement la bona qualitat de l’ensenyament i de
les infraestructures educatives. També alguns participants, en aquest cas més grans,
apunten que hi ha tots els nivells d’ensenyament fins al universitari, i que els nens i joves
surten suficientment i ben preparats per a poder accedir a ensenyaments de cicle superior.
Bons serveis sanitaris a Hospitalet de l’Infant.
Consens en la bona qualitat de l’atenció mèdica, encara que es destaca per part de tots els
participants, que ho és només al nucli de l’Hospitalet de l’Infant. De manera contraposada,
com a punt negatiu apareix també amb un gran consens a la mala qualitat, per mancança,
dels serveis sanitaris a Vandellòs.
Aspectes negatius
Falten equipaments per la gent gran.
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Aquesta proposició apareix en diversos grups de treball, que afirmen que manquen
equipaments d’atenció a la gent gran, no únicament referint-se a residències, sinó també
en allò relatiu als serveis i a l’atenció.
Falten serveis sanitaris a Vandellòs.
Consens clar en tot el grup. Hi ha una manca clara d’atenció mèdica permanent al nucli de
Vandellòs, que tan en el debat com en el torn de proposicions, es contraposa a la bona
qualitat de l’atenció mèdica, alhora que suficient, del nucli de Hospitalet de l’Infant.
Falta un tanatori.
S’enuncia com a mancança, però al principi havia aparegut pel grup que l’esmenta en
forma de proposta, “cal fer un tanatori”.
Falta transport públic.
Hi ha consens total. Engloba els punts negatius referents a la manca de transport públic que
enumeren tots els grups de diferents maneres. Es destaca des de la manca de transport
públic en general, a la conseqüència negativa directa provocada per aquesta manca,
l’excessiu ús del transport privat. També apareix la problemàtica en els enllaços i
freqüències del transport públic amb ciutats més grans de l’àrea d’influència, en aquest cas
es cita Reus.

Falta de planificació arquitectònica i planificació urbanística a la zona de Vandellòs: Carrers
de Vandellòs. Zona de pescadors. Contenidors nous.
La falta de planificació arquitectònica i urbanística és una gran idea que reuneix diversos
elements concrets. Hi ha un primer gran grup relatiu a la planificació urbanística i
arquitectònica on el consens és de tots els participants, i un segon grup d’elements
concrets que s’inclouen en aquest aspecte i que a partir de la insistència d’alguns
participants en el debat, s’especifiquen en el titular final (zona de pescadors i containers).
Dins d’aquest aspecte es fa referència a la mancança de planificació en la construcció,
destacant-ne el seu desordre, amb pisos molt alts i molt junts, i l’efecte final de
disharmonia. Es destaca igualment la construcció excessiva de pisos, i la no previsió de
zones verdes, tots aquests, d’afectació general per a tot el municipi. D’altra banda,
s’especifica la mancança de planificació en els carrers de nova construcció i una deixadesa
del casc antic del nucli de Vandellòs.
Un element concret que acorden dins allò relatiu a la planificació urbana, és que s’hauria de
senyalitzar una zona específica per a ubicar els pescadors de canya, evitant així accidents i
malentesos entre els pescadors i els passejants, ja que hi ha molts pescadors a les platges.
Un últim element acordat dins de la planificació, és el referent als nous containers soterrats.
Es manifesta una preocupació pel seus resultats de futur. Més que no agradar, és que de
moment pensen que els containers tradicionals funcionen millor. Tenen per que si no hi ha
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un bon management d’aquests es produiran moltes olors. Fins ara, pel que han comprovat,
creuen que més aviat serà així.
Falta habitatge accessible.
Existeix consens en què hi ha especulació urbanística que provoca l’alça del preu de la
vivenda, i que aquesta és massa cara.
S’especifica que falta habitatge accessible per als joves, i el grup generalitza i consensua
que falta habitatge més barat en general.
D) DIMENSIÓ SOCIAL
Aspectes positius
Actitud solidaria.
S’uneixen en aquesta afirmació el bon tracte que reben els treballadors municipals i la
solidaritat que caracteritza a la gent del municipi. I es consensua, com a aspecte positiu del
caràcter dels habitants del municipi, la solidaritat en general, i en particular, la bona acollida
envers la gent immigrant i estrangera que ve a viure al municipi.
Potenciar les festes popular (el Pessebre).
Coincidència en el bonic de les festes populars, com és el cas del pessebre que s’esmenta,
i la importància de les mateixes com a fet cultural. Es queda d’acord en que s’han de
mantenir i potenciar les festes i les tradicions. En general el grup troba molt bé les festes
que es fan, els hi agraden i creuen que no s’han de perdre.
Aspectes negatius
Falta civisme. Excrements, aparcaments, gossos sense lligar.
Aspecte negatiu que fa referència a la manca d’educació cívica de la població, en alguns
aspectes evidenciat per l’existència de carrers bruts amb excrements de gossos, i en
l’aparcament de vehicles en llocs prohibits quan no existeix problema d’aparcament en el
municipi.
També s’afegeix com a poc cívic el fet que els propietaris dels gossos els deixin solts,
relacionant aquest aspecte amb la perillositat d’algunes races, a més del problema ja
esmentat dels excrements.
Falta de presència o de mobilitat de la guàrdia urbana per fer front a la inseguretat
ciutadana.
Sobre el problema de la inseguretat ciutadana és consensua la poca presència o poca
mobilitat de la guàrdia urbana, i/o d’altres cossos policials. La idea de mobilitat apareix,
perquè hi ha persones que creuen que el problema no és que no hi hagi suficient policia,
sinó que no la veuen per en lloc.
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GRUP C - TÈCNICS
A) DIMENSIÓ AMBIENTAL
Aspectes positius
En aquest aspecte, va destacar sobretot el discurs referent a la idoneïtat de l’entorn natural i
del paisatge del qual gaudeixen els habitants del municipi. La combinació entre el mar i la
muntanya ofereixen un entorn natural molt variat així com una gran riquesa natural. La
conservació d’aquest entorn és acceptable, destacant el fet que l’abandonament dels
conreus agrícoles ha portat a què entre el 60 i el 70% de la superfície municipal sigui
forestal. S’apunta com a tret característic positiu del municipi, el factor climatològic del vent,
del qual es pensa que se’n podria treure partit. L’existència d'un patrimoni històric cultural
abundant i variat és un aspecte valorat molt positivament, i en concret es destaquen les
masies disperses pel municipi i el nucli antic de l’Hospitalet de l’Infant.
Les deixalleries són valorades també de forma positiva, malgrat que la informació que s’ha
donat des de l’Administració al respecte no ha estat la desitjada.
Aspectes negatius
Com a aspectes negatius, es destaca l’elevat risc d’incendis forestals en tot el municipi
derivat en part de l’important superfície forestal existent.
També la poca informació respecte el funcionament de les deixalleries es valora
negativament i es creu que manca una campanya d’informació general (horaris,
funcionament, etc.).
La contaminació causada per les grans indústries, sobretot per la Central Nuclear Vandellòs
II, és destacat com un dels punts febles del municipi. Es proposa deixar d’apostar per
aquestes indústries amb l’excusa de la creació de llocs de treball, ja que provoquen una
disminució de la qualitat de vida. També es valora de forma negativa la proposta
d’instal·lació de la Central Tèrmica de cicle combinat a la plana del Vent, ja que suposaria
continuar apostant per aquest tipus d’indústries.

B) DIMENSIÓ ECONÒMICA
Aspectes positius
Es valora positivament el potencial turístic del municipi, tant del turisme costaner com d’interior,
destacant la qualitat del ja existent. La capacitat financera de l’Ajuntament, gràcies en gran part a les
contribucions de la central nuclear, es valora positivament atès que a partir d’aquests diners s’han
pogut fer moltes actuacions que potser d’una altra manera no s’haurien portat a terme. La creació
del viver d’empreses, amb la realització de cursos, oferta de formació continuada i ajudes a
emprenedors, entre d’altres, es considera un punt fort per part del conjunt del grup.
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La proposta de la creació d’un Centre de Recerca en Energies Renovables es valora positivament,
ja que contribuiria a contrarestar la gran dependència de l’economia del municipi de la central
nuclear .
Aspectes negatius
L’existència de determinats sectors econòmics insostenibles, sense futur i que condemnen la natura
és un dels aspectes negatius apareguts en el discurs d’aquest grup. La inexistència d’alternatives o
la manca de recerca d’aquestes, així com la manca de diversificació, són valorats negativament.
També l’aposta per determinades empreses molt contaminants amb l’excusa dels llocs de treball
és un aspecte negatiu sorgit en la sessió, així com la degradació del treball i dels llocs de treball, fet
que obliga a molta gent a marxar del municipi a la recerca d’una ocupació millor.
La mala gestió pressupostària portada a terme per l’Ajuntament, reflexa una manca
d’innovació, un estancament econòmic, i poca evolució social. Les obres “faraòniques” i
poc adequades a les necessitats dels habitants són vistes de forma negativa. L’excessiva
plantilla pública és un dels aspectes valorats de forma negativa, entre el 25 i el 50% del
pressupost municipal es destina a les despeses de personal. Es creu que els recursos
econòmics que té l’Ajuntament estan mal invertits, que no hi ha projecte ni programa.
També s’entén per part dels participants que es gestiona malamentels recursos turístics
propis.
Existeix queixa respecte el desequilibri inversor entre la costa i l’interior; els participants
residents en els nuclis interiors denuncien que hi ha una discriminació positiva a favor de
l’Hospitalet de l’Infant.
Es detecta una regressió dels equipaments comercials al detall, sobretot al nucli de
Vandellòs, tot i que també al de l'Hospitalet de l'Infant. També es detecta una regressió
turística general.

C) DIMENSIÓ TERRITORIAL
Aspectes positius
És comú en tots els grups, destacar la situació geogràfica del municipi com a aspecte valorat
molt positivament, així com el fet que sigui un municipi amb un emplaçament geogràfic
estratègic, entre les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona. La bona accessibilitat viària
externa és valorada, també, de forma molt positiva.
Aspectes negatius
El transport públic es considera deficient, fet que provoca una mala comunicació entre els
nuclis i amb l’exterior del municipi.
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De l’aspecte urbanístic, es destaca negativament l’especulació en nom del turisme, les
agressions urbanístiques al litoral i la manca de planificació.

D) DIMENSIÓ SOCIAL
Aspectes positius
El baix nombre d’habitants (principalment als nuclis d’interior), li confereixen al municipi una
tranquil·litat que ja no es troba a les àrees urbanes. Encara conserva el tarannà de poble.
Existeix també un important teixit associatiu que moltes vegades supleix l’Ajuntament allí on no
pot, o no vol, arribar. La diversitat, tant de persones com de races, és valorada com un punt
fort de la societat de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Aspectes negatius
El progressiu envelliment de la població i l’estancament demogràfic són vistos amb preocupació
per aquest grup, principalment al nucli de Vandellòs.
Respecte als serveis, s’apunta la mancança d’aquells destinats a la tercera edat. Existeix
també una insuficiència dels serveis sanitaris a Vandellòs. Així mateix, es creu que existeix una
manca tant d’equipaments com d’una política cultural: es troba a faltar un local cultural en
condicions i un lloc de trobada social (hi ha pocs parcs i jardins).
Respecte la cohesió social, s’apunta que és major als nuclis d’interior, malgrat que aquesta
va en descens.
Un dels trets caracteritzats com a negatius per aquest grup ha estat la baixa participació
ciutadana tant en els petits aspectes socials com en les decisions importants. També es fa
una crítica a la manca de transparència política i a la poca tolerància a les opinions divergents,
afavorida per un tractament imparcial de la informació en els mitjans de comunicació.
Ha estat comú en tots els subgrups la visió negativa respecte l’habitatge; la manca d’aquest
i la poca disponibilitat de sòl han estat declarats punts febles del municipi.

GRUP D – POLÍTICS
Bona part dels aspectes positius i negatius proposats per les parelles es centrin en aspectes
molt concrets del municipi i no tant en models o visions globals. Així mateix, les propostes
portades al plenari són fruit de cercar aquells punt coincidents entre les diferents propostes
i, fins a cert punt, mirant d’evitar debats que, en alguns casos, ja venen de lluny.
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A) DIMENSIÓ AMBIENTAL
Aspectes positius
Hi ha una total unanimitat a l’hora de considerar el patrimoni natural del municipi com un
dels seus aspectes positius. Evidentment, les posicions més crítiques es centren a les
necessitats de mantenir-ho (per exemple a les neteges dels boscos) i de treure’l més profit,
tot i que s’entenen les dificultats per fer-ho.
La posada en marxa de la recollida selectiva és un altre punt d’acord, com a pas per
avançar cap un sistema de recollida cada cop més net.
Aspectes negatius
S’entén com un aspecte negatiu la manca de depuradores, malgrat que no hi ha acord a
l’hora de determinar el grau d’urgència per posar-les en marxa al temps que es lamenta el
desaprofitament dels recursos d’aigua dels aqüífers.

B) DIMENSIÓ ECONÒMICA
Aspectes positius
Sens dubte es reconeix com un aspecte molt important del municipi, de cara al futur, el
desenvolupament del polígon Les Tàpies, tant pel fet mateix de posar-lo en marxa com per
les possibilitats que obre per renovar l’estructura econòmica del municipi.

D) DIMENSIÓ SOCIAL
Aspectes positius
Els serveis en general, i concretament els Bombers i el CAP, són ben valorats, malgrat que
també s’assenyalen altres tipus de serveis com a aspectes negatius.
Aspectes negatius
Es centren sobre tot en l’atenció a la gent gran, més específicament en la manca d’una
residència i serveis per a la 3ª edat, sobre tot de serveis mèdics.
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ELEMENTS DE CONSENS INTERSECTORIALS (ENTRE TOTS ELS GRUPS)
Finalment, en aquest punt es recullen aquells temes mobilitzadors o transversals als
diferents sectors, al voltant dels quals s’ha generat un grau major de consens i, per tant,
amb una major capacitat de mobilització de cara a les accions que es dissenyin per donarhi resposta.

A) DIMENSIÓ AMBIENTAL
Aspectes positius
Paisatge i entorn natural.
La situació geogràfica privilegiada del municipi és un aspecte positiu molt valorat per tots els
participants, que no passa desapercebut. El municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
gaudeixIn de mar i muntanya, de zones boscoses i platges que, combinades amb el seu
clima, el fan un municipi atractiu i agradable per viure-hi.
Relacionat amb el seu entorn natural, des d’alguns dels grups s’assenyala com un aspecte
positiu, potencialment aprofitable, el vent, evidentment, com a font d’energia renovable.
Deixalleria i recollida selectiva.
Malgrat que es tracta d’aspectes no massa recurrents, alguns dels grups apunten
l’existència de la deixalleria com un element positiu del municipi, completat o reforçat amb
la posada en marxa del servei de recollida selectiva. No obstant, aquesta apreciació es
matisa una mica si tenim en compte que paral·lelament s’assenyalen alguns dubtes, referits
a la gestió de la informació de la deixalleria i el manteniment dels nous sistemes de
recollida de residus soterrats.
Aspectes negatius
Manca de Política d’aigües.
La manca d’una depuradora i la recollida de les aigües pluvials són aspectes negatius molt
concrets del municipi, compartit per gairebé tots els participants. Per a un parell de grups
aquesta mancança s’inscriu dintre de l’absència d’una política clara, vinculada a l’ús i la
gestió de l’aigua.
Manca de Política Energètica.
També sorgeix en diverses ocasions conceptes relacionats de diferents maneres amb una
manca de política energètica a nivell municipal: es destaca com negatiu l’aposta per les
indústries contaminants i perilloses –nuclear i tèrmica-, i la manca de potenciació d’energies
renovables, la necessitat de polítiques d’estalvi energètic. En aquesta direcció es posa com
exemple positiu el Centre de Recerca d’Energies Renovables que, a més de ser una
iniciativa exemplificant, es considera un punt econòmicament favorable del municipi.
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B) DIMENSIÓ ECONÒMICA
Aspectes positius
Millora del teixit industrial del municipi.
Aquesta millora es tradueix, a la pràctica, en el desenvolupament del polígon industrial les
Tàpies, que ha permès ampliar i potenciar la diversitat econòmica del municipi. Es tracta
d’uns dels aspectes positius municipals que recull bona part del consens dels participants,
tant pels seus efectes presents al municipi, com per la via que obre a l’hora d’avançar en el
creixement industrial i econòmic.
Viver d’empreses.
Juntament amb l’ampliació del polígon industrial, la creació d’un viver d’empreses sembla
ser una iniciativa econòmica amb molt bona acollida, entenent els seus serveis
(assessorament, formació, ajuts, etc.) com una aposta per la iniciativa empresarial local que
permeti pal·liar la dependència envers la central nuclear i ampliï i diversifiqui el mercat
laboral.
Aspectes negatius
Teixit comercial feble.
Hi ha certa preocupació per la feblesa del teixit comercial, causat, entre altres motius, per la
manca d’iniciativa i els elevats preus dels lloguers. Alguns grups assenyalen també les
diferències entre els nuclis de població, amb el nucli de Vandellòs molt afectat per aquesta
feblesa i el nucli de l’Hospitalet de l’Infant que comença a patir-la.
Poca diversificació econòmica.
La poca diversificació econòmica és un punt negatiu del municipi que apareix a tots el
grups temàtics. No obstant això, cal dir que no hi ha unitat entre els grups pel que fa a la
valoració, respecte a les seves causes i conseqüències, d’aquesta mancança. Així, algun
grup assenyala com a causa principal la dependència respecte dels ingressos vinculats a la
central nuclear, dificultant el desenvolupament ple, en quantitat i qualitat, de l’oferta turística
potencial, mentre que un altre associa les dificultats de trobar feina dels joves a aquesta
manca d’oferta variada. Al mateix temps, s’insisteix en la necessitat de desenvolupar
aquests sectors, sigui el turístic, sigui l’industrial o

sigui qualsevol altre, de manera

sostenible, amb, en el cas del turisme, la millora de la qualitat, la gestió i la planificació dels
recursos existents al municipi.

C) DIMENSIÓ TERRITORIAL
Aspectes positius
Accessibilitat viària i situació estratègica.
La situació del municipi, entre les Terres de l’Ebre i Tarragona, fa que des de bona part dels
grups es valori com un aspecte positiu la situació geogràfica del municipi. A més, aquesta
bona situació es veu reforçada per la seva connectivitat, principalment amb l’autopista però
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també amb el tren, amb la resta del territori, el que pot afavorir el seu desenvolupament
econòmic i demogràfic.
Aspectes negatius
Planificació urbanística.
Tampoc trobem en aquest aspecte unanimitat a l’hora de valorar la planificació urbanística.
Emperò sí que trobem, en termes generals, que és un punt negatiu del municipi. Convé,
però, matisar aquesta afirmació perquè, almenys a un dels quatre grups, els seus
participants valoren la planificació existent al nucli de l’Hospitalet de l’Infant, en termes
generals, com a positiva, mentre que la resta de grups es centren o bé en aspectes
generals, com la manca d’espais verds i l’excés de construcció sense planificació ni
harmonia, o bé en aspectes concrets com ara la manca de planificació als nous carrers de
Vandellòs, l’agressió urbanística al litoral o la deixadesa del casc antic.
El transport municipal.
Per contra, sí que hi ha consens entre els grups pel que fa a la consideració del transport
municipal com un aspecte negatiu de Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant. Aquest dèficit es
dona, sobre tot, al transport entre els dos nuclis principals, però també es té en compte els
dèficits de transport per arribar a altres municipis de l’entorn, com ara Reus.

D) DIMENSIÓ SOCIAL
Aspectes positius
Bons serveis educatius.
Com hem vist, els serveis socials del municipi són, en termes generals i per diferents raons,
valorats de manera negativa. No obstant, d’aquesta valoració negativa cal fer l’excepció
dels serveis educatius, valorats pels participants de forma molt positiva, principalment pel
seu nivell educatiu i pels equipament de que gaudeixen. Amb un grau menor de consens
trobem valorats positivament el servei de Bombers del municipi i el CAP, tot i que respecte
aquest darrer es fan certes matisacions, especialment pel desequilibri que hi ha entre els
diferents nuclis.
Tranquil·litat i bona convivència a un municipi divers.
Tranquil·litat, bona convivència i diversitat són tres aspectes que defineixen, de manera
positiva, la vida quotidiana del municipi. Sigui la tranquil·litat producte de la convivència entre
gent diversa o l’inrevés, el cert és que tots els grups valoren la bona convivència entre els
nuclis del municipi i la seva tranquil·litat, fruit d’uns nuclis que no han crescut massa i que
han acollit els immigrants i estrangers que han anat arribant al municipi.
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Aspectes negatius
Cohesió social.
Directament vinculat amb la bona convivència al municipi, hi ha una certa preocupació, a
bona part dels grups, per la manca de polítiques d’integració dels immigrants que pot
portar, de cara al futur, problemes de convivència en l’àmbit municipal. De fet, s’assenyala
la disminució de la cohesió social al nucli de L’Hospitalet de l’Infant.
Manca de serveis i desequilibris territorials.
Exceptuant els serveis educatius, de manera general es veu com a preocupant la manca
de serveis i la seva insuficiència, juntament amb les diferències que hi ha entre els nuclis.
Així, si per una banda s’apunta el bon nivell dels serveis sanitaris a l’Hospitalet de l’Infant,
per l’altra s’assenyala la seva insuficiència a Vandellòs. A més, també es valora molt
negativament la manca de serveis al municipi per a la gent gran (residències i centres de
dia) així com la manca d’equipaments de tipus cultural i llocs de trobada, parcs i espais
verds. Un altre servei mancant al municipi és el Tanatori.
Habitatge pels jove
De manera general, es considera com un punt negatiu del municipi la manca d’habitatge,
sobretot per als joves, però també per a la resta de sectors de la població. Hi ha un acord
força ampli a considerar com una causa principal, que bona part del sòl per construir es
destina a segones residències, el que, per moviments especulatius, fa pujar els preus i
complica molt l’accés a la vivenda. A més, aquesta dificultat no es veu pal·liada per una
major quantitat de vivenda pública i a baix preu que faciliti l’accés a grups amb dificultats
econòmiques per fer-ho.
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RESULTATS INDIVIDUALS A CADA GRUP DE TREBALL
Grup A: Agents econòmics
Dinamitzadora: Carme de la Madrid
Llistat dels aspectes positius i negatius tal com ho han dit els participants
ASPECTES POSITIUS
•

Potencial de l’entorn tant de mar com de muntanya, és un luxe.

•

Viver d’empreses i polígon industrial.

•

En general bones instal·lacions: escola i institut.

•

Nivell de civisme alt en general.

•

Neteja dels carrers.

•

Espais públics (jardins i places).

•

Educació.

•

Serveis de sanitat, educació (escola i institut) i bombers.

•

Neteja del poble i les platges.

•

Ampliació del polígon.

•

La situació del municipi

•

La tolerància entre els diferents pobles que el formen.

•

Equipaments de sanitat i educació.

•

Bona servei d’enllumenat a L’Hospitalet de l’Infant.

•

Equipaments i serveis.

•

Vies de comunicació.

•

Convivència entre els diferents pobles del municipi.

•

Planejament urbanístic.

•

Equilibri econòmic (polígon, turisme)

•

Proximitat dels serveis assistencials (sanitat, bombers, educació)

•

Pobles bastant ordenats i diversitat del municipi.

•

Entorn geogràfic (mar i muntanya).

•

Situació geogràfica.

•

Diversitat cultural.

ASPECTES NEGATIUS
•

Poc desenvolupament industrial deixant de banda les nuclears.

•

Falta un pla d’integració dels immigrants.

•

Poc desenvolupament d’energies renovables.

•

Manca de serveis de menjador a l’escola, guarderia i institut (que impedeix a les
dones treballar).

•

Falta metge 24 hores a Vandellòs.

•

A Vandellòs falta sol urbà i habitatge de lloguer.

•

A l’Hospitalet no hi ha habitatges grans que permetin viure a les famílies.

•

Urbanisme.

•

Poc servei sanitari. Vandellòs.
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•

Enllumenat públic. Vandellòs.

•

Manca de deixalleries.

•

Deficient servei de policia municipal.

•

Manquen passeig i jardins a Vandellòs.

•

Preus alts del transport.

•

Falta activitat comercial.

•

Accessos al poble.

•

Es fomenta habitatge – apartaments (de segona residència).

•

Pèrdua de platges.

•

Manca fomentar oci per joves.

•

Falta llocs de treball estable.

•

Falta depuradora i recollida de totes les aigües de pluja.

•

Falta de vigilància.

•

Possibles problemes de convivència amb la immigració.

•

Seguretat ciutadana.

•

Manca potenciar el polígon industrial.

•

Manca tanatori i residència per gent gran.

•

El ‘boom’ descontrolat de la construcció no estimula la cohesió com a poble.

•

Deteriorament medi ambiental (camins, costa, afavorir grans corporacions).

•

Pocs recursos en la part interior del municipi.

•

Manca d’incentius a la inversió en el interior.

•

Tenir la vinculació del municipi amb la central nuclear

•

Mala gestió dels recursos econòmics.

•

Manca de promoció d’iniciatives culturals.

•

Manca d’espais pels joves i zona lúdica.

Grup B: Sector entitats i persones no associades
Dinamitzadora: Rosa Arbonès
Es destacable que no va haver-hi un gran debat, ni grans conflictes. Es va establir
ràpidament el consens per a la majoria dels punts, ja que molts dels punts van aparèixer en
diversos grups, però també es noten poques ganes d’entrar a debatre donant per bo el que
el portaveu del grup i alguna persona més va dir.
Llistat dels aspectes positius i dels negatius tal com ho han dit els participants
ASPECTES POSITIUS
•

Educació escolar.

•

Ensenyament .

•

Serveis sanitaris de l’Hospitalet de l’Infant.

•

Servei mèdic de l’Hospitalet de l’Infant.

•

CAP de l’Hospitalet de l’Infant.

•

Atenció als seus treballadors des de l’ajuntament.

•

La gent són solidaris.
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Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

•

Festes populars.

•

Pessebre de Castelló.

•

El polígon industrial.

•

Tranquil·litat dels dos nuclis.

•

Tranquil·litat d’Hospitalet i Vandellòs.

•

Dimensions dels nuclis antics. Està bé que no hagin crescut massa.

•

Millores als pobles. (Es refereix a les millores que s’han fet en general als diversos
nuclis.)

•

Neteja dels carrers.

•

Passeig Marítim.

•

Platges.

•

Clima.

•

Zones Verdes. Es refereix més a Vandellòs on tenen més part boscosa i més
abundància de zona verda en l’entorn.

•

Contrast mar i muntanya.

•

L’entorn natural.

ASPECTES NEGATIUS
•

Falta un metge fix a Vandellòs.

•

No hi ha servei mèdic a Vandellòs.

•

Serveis sanitaris de Vandellòs.

•

Tanatori (falta).

•

Falten centres de dia per a la gent gran.

•

Residències per a la gent gran, a Vandellòs i a Hospitalet de l’Infant. (falten).

•

Atenció als minusvàlids.

•

Oferta de treball. (falta).

•

Especulació urbanística.

•

Preu de la vivenda. Massa cara.

•

Oferta d’habitatge. (falta).

•

Seguretat ciutadana. (falta).

•

Inseguretat.

•

L’ajuntament canalitzi els seus serveis als comerços del municipis.

•

Política energètica basada en indústries contaminants (nuclear, futura possible
tèrmica).

•

Gaudir de l’aigua més bé de preu pel rec de jardí.

•

Transport públic (falta).

•

Se utiliza demasiado el coche.

•

Falta transport públic.

•

Transport públic (falta).

•

Transport a Reus.

•

Estat del casc antic dels nuclis del municipi (dolent).

•

Falten zones verdes.

•

Falta una harmonia arquitectònica.

•

Edificació de pisos (excessiva).

•

Carrers construïts recentment a Vandellòs.
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Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

•

Carrers de Vandellòs.

•

Pescadors de canya, localitzar-los a un punt fora dels banyistes.

•

Containers. Preocupació per la funcionalitat dels nous containers soterrats.

•

Excrements d’animals als carrers.

•

Gossos solts i excrements per tot arreu.

•

Carrers no molt nets.

•

Aparcaments a llocs on no està posat. La gent aparca en llocs de prohibit
estacionar.

Grup C: Tècnics
Dinamitzadors: Sílvia Carrillo i Josep F. Moragrega
Llistat dels aspectes positius i dels negatius tal com ho han dit els participants
ASPECTES POSITIUS
•

Viver d’empreses – Cursos, formació, ajudes

•

Deixalleria – que hi sigui

•

Situació Geogràfica – Entre Terres de l’Ebre i Tarragona

•

Paisatge i territori natural - Platja · Muntanya. Paisatge variat.

•

El vent - Intentar treure’n partit

•

Tranquil·litat - Tot i el número d’habitants, és un poble

•

Diversitat - gent, persones, races

•

Situació Geogràfica

•

Entitats socials – Moltes que supleixen el que no vol arribar l’Ajuntament. Participació
popular per nuclis (més participació a Vandellòs que estan més units tot i la manca
d’oci)

•

Turisme de qualitat

•

Riquesa Natural

•

Patrimoni Històric – Hospitalet de l’Infant i Masies

•

Emplaçament geogràfic estratègic

•

Accessibilitat viària externa – Molt bona

•

Entorn natural – Més o menys ben conservat. Abandonament agrícola. Superfície
forestal del municipi entre el 60-70%.

•

Capacitat financera pública - pressupost elevat

•

Proposta creació Centre Energies Renovables – 90% del municipi condicionat per la
Nuclear (economia, treball, turisme).

ASPECTES NEGATIUS
•

Local de cultura – No existeix ni està en condicions

•

Zones verdes - Manca dins del nucli (especialment Hospitalet de l’Infant)

•

Deixalleria – Informació funcionament. Manca companya d’informació (horaris,...)

•

Carrers Vandellòs – Mal acabats, deixadesa d’obres, manca homogeneïtat amb
l’estil, obres mal finalitzades i acabats dolents

•

Dispersió municipal – Manca comunicació sobre transport viari entre nuclis.
Dispersió econòmica.
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Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

•

Servei mèdic permanent - No existeix a Vandellòs. Urb. Llastres i Pino Alto, al poder triar
metge, s’han apuntant a l’Hospitalet de l’Infant.

•

Sectors econòmics - Insostenibles, sense futur i que condemnen la natura. Sembla
que no hi ha alternatives o no en volen. Poques ganes de diversificar.

•

Habitatge – Manca 1a habitatge, es construeix per turistes. No es destina a
habitatge social. Manca sòl. Preus alts. Cada vegada hi ha més cases velles buides.

•

Transport públic - No existeix

•

Llocs de trobada - Pocs (no hi ha places ni parcs), els pocs que hi han són: ZONA
ZERO

•

Residències per avis o centres de dia – Manquen. Envelliment de la població

•

Sanitat – Insuficiència

•

Gestió pressupostària – Mala gestió. No s’innova, es manté el que hi ha. Moltes
obres faraòniques i poques adequades a la gent (Zona Zero). Cobrir primer les
necessitats bàsiques.

•

Recursos turístics endògens – Mala gestió (planificació i manteniment)

•

Indústria contaminant – Deixar d’apostar per aquestes indústries amb l’excusa de
llocs de treball. Provoquen disminució de la qualitat de vida, augment de sous i
RPC. Degradació de la qualitat de treball i dels llocs. S’expulsa a la gent a treballa
fora.

•

Sòl – Manca de sòl, cases velles, preus elevats, mala planificació. Tot són interessos
econòmics i constructius. Manca adherència.

•

Decisions polítiques – Manca participació ciutadana en decisions importants, com
per exemple les indústries contaminants. La gent vol treballar a la Central i cobrar
molts diners, no és un discurs que es digui al carrer, la gent calla.

•

Especulació urbanística en nom del turisme

•

Sentiment d’arrelament - poc sentiment d’arrelament al nucli, sobretot a l’Hospitalet
(hi ha més castellanoparlants)

•

Transparència política – Manca

•

Participació ciutadana - Baixa

•

Habitatge – Manca habitatge per la gent jove. Hi ha habitatges però a preus alts,
inassequibles per la gent jove.

•

Contaminació – Causada per les grans indústries

•

Transport públic deficient

•

Creixement urbanístic costa

•

Gestió recursos econòmics públics – Mala gestió. (25-50% personal). Mal invertit. No
hi ha projecte ni programa

•

Inversor litoral - interior – Desequilibri (a favor de l’Hospitalet)

•

Proposta instal·lació central tèrmica

•

Sanitat – Deficiència sanitària a Vandellòs

•

Regressió Demogràfica – sobretot a Vandellòs

•

Cohesió social – Disminució. Més a l’Hospitalet

•

Participació pública - Disminució

•

Tolerància – Poca tolerància a opinions divergents

•

Risc Incendis forestals
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Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

•

Regressió turística – Monodependència: economia

Nuclear

Disminució turisme

o estancament. Turisme de 3a
•

Equipaments i política culturals - Manca

•

Equipaments comercials al detall – Sobretot a Vandellòs. Ara comença a l‘Hospitalet

•

Mitjans de comunicació sectaris

•

Accés habitatge pel jovent

•

Central Nuclear - Nul·la transparència en la gestió

Grup D: Polítics
Dinamitzador: Ricardo J. Ramírez
Bona part de la dinàmica del taller i els seus resultats va estar determinada pel perfil dels
seus participants, polítics o molt vinculats amb la vida política del municipi que ja es
coneixen de fa força temps. Això fa que bona part dels aspectes positius i negatius
proposats per les parelles es centrin en aspectes molt concrets del municipi i no tant en
models o visions globals. Així mateix, les propostes portades al plenari són fruit de cercar
aquells punt coincidents entre les diferents propostes.
Llistat dels aspectes positius i dels negatius tal com ho han dit els participants
ASPECTES POSITIUS
•

Convivència

•

Bon nivell cultural

•

Activitat alta d’exposicions i similars

•

Festes tradicionals

•

No instal·lacions de semàfors

•

Platges verges

•

Índex d’atur baix

•

Bon teixit associatiu

•

Xarxa viària camins forestals

•

Depuració d’aigües residuals

•

Bon desenvolupament urbanístic

•

Renda per càpita superior a la normal

•

Instal·lació i creació de noves indústries

•

Turisme

•

Inversió interior amb la creació del golf

•

Viver empreses i polígon

•

CAP

•

Bombers

•

Atenció sanitària

•

Patrimoni natural

•

Gran massa forestal

•

90% de verd apreciat per tot visitant

•

Recollida escombraries

•

Recollida selectiva escombraries
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Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

•

Inici recollida selectiva

•

Bon ritme de desenvolupament del polígon les tàpies

•

Diversificació del model abans existent de la indústria – polígon tàpies.

ASPECTES NEGATIUS
•

Indústria elèctrica

•

Manca depuradores

•

Depuradores (reutilització de l’aigua)

•

Deixalleries

•

Mobilitat (transport públic i carril bici)

•

Impulsar energies renovables

•

Descontrol de fosos (tant al carrer com a les platges)

•

Sotabosc perillós (cal netejar-lo)

•

Torre alta tensió

•

Vialitat per arribar als boscos

•

Creació reserves marines

•

Protecció platges contra l’erosió

•

Problemes de cost dels serveis

•

Educació viària (conductors i vianants)

•

Millorar vials i voreres

•

Seguir recerca per residència gent gran

•

Assistència metge 3ª edat

•

Residència per a la tercera edat

•

Vivenda social (joves, protegida)

•

Augmentar les prestacions sanitàries

•

Més serveis sanitaris

•

Ampliació d’horaris i l’espai de la llar d’infants

•

Instal·lacions esportives

•

Política - Immigració

•

Adequació i amputació urbanística del municipi amb línia als altres pobles

•

Poca renovació de les instal·lacions hoteleres

•

Comerç poc competitiu

•

Manca d’empreses
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Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

LLISTAT D’ASSISTENTS ALS TALLERS DE DIAGNOSI:
•

Miguel Ángel Garcés

•

Josep Escoda

•

Abel Bartolomé

•

Pilar Bo

•

Francesc Barceló

•

Carmen Sebastian

•

Joan Solé

•

Marina Da Pena Castelló

•

Xavi Sabaté

•

Fátima Arbós

•

Enrique Van Unfragen

•

Ruth Doménech

•

Josep Domenec

•

Lolita Doménech Jardí

•

Franc Blanc

•

José Antonio García Pérez

•

Antonio Brualla

•

Josep Gavaldà

•

Florian Reverter

•

Mª Dolores Gómez Lidueña

•

Francisca Margalef

•

Albert Pedrola

•

Santi Nomen

•

Josep Pla i Gil

•

Joaquin Moreno

•

Coia Poblet

•

Jesús González

•

Sol Rofes i Guerrero

•

Ramon Arbós

•

Lluis Saladié Gil

•

Núria Barceló

•

Sergi Saladié Gil

•

Sara Barceló Arbós

•

Anton Salvador

•

Hortènsia Aldomà

•

Dolors Vernet

•

Carlos Fernández Palomero

•

Joana Vernet

•

Mateo Boquera Boquera

•

German Garcés Martínez

•

Maria Alcarraz Bonfill

•

Carles Barceló Vernet

•

Arnau Sabaté Gil

•

Xavier Samarra Margalef

•

Mercé Guasch Siré

•

Josep Sancho

•

Laker Michel

•

Santiago Boquera

•

Ahmed Aberkam

•

Santiago Arbós

•

Noèlia Doménech Sabaté

•

Mª Dolors Esbrí

•

Jaume Castellnou
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POLÍTIC
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Entorn natural (mar i muntanya).
Patrimoni històric.
Patrimoni natural.
Deixalleria.
Recollida selectiva.
Vent.

Patrimoni natural.
Recollida selectiva.

TÈCNIC

PRINCIPALS
CONCLUSIONS
(PER AGRUPACIÓ I
SIMPLIFICACIÓ DE
TEMÀTIQUES)

Manca de depuradora.

Paisatge i entorn natural.
Patrimoni històric.
Deixalleria.
Vent.

Manca de polítiques sobre l’ús i la
gestió de l’aigua. (Manca de sist. de
depuració i de recollida d’aigües
pluvials)
Manca de política energètica (No es
promouen energies renovables i sí
les indústries contaminants i
perilloses –nuclear i tèrmica-).
Deteriorament de la franja litoral.
Deficiències en recollida de residus
(en el funcionament dels contenidors
soterrats i de la deixalleria).
Deteriorament dels camins.
Manca de zones verdes no urbanes a
l’Hospitalet de l’Infant.
Risc d’incendis forestals.

Risc d’incendis forestals.
Poca informació de la deixalleria.
Contaminació de la central nuclear.
Proposta d’instal·lació central tèrmica.

Bon entorn natural (mar i muntanya).

ENTITATS I
PERSONES NO
ASSOCIADES

Manquen oportunitats de treball
Polítiques econòmiques municipals
insostenibles.
Teixit comercial feble.
Preus elevats pel lloguer de locals.
Gestió municipal deficient: a nivell
pressupostari i excessiva plantilla
pública.
Manca de planificació en la gestió
dels recursos turístics.
Regressió del sector turístic.

Polítiques econòmiques municipals
insostenibles.
Mala gestió pressupostària.
Desequilibri inversor.
Excessiva plantilla pública.
Mala gestió dels recursos turístics.
Regressió dels equipaments comercials.
Regressió turística.

Manquen oportunitats de treball

Teixit comercial dèbil.
Preus elevats del lloguer dels locals.

A. NEGATIUS

Planificació urbanística
puntualment correcta.
Emplaçament geogràfic estratègic.
Bons accessos al municipi,
especialment a l’Hospitalet de
l’Infant.

Bona accessibilitat.
Emplaçament geogràfic estratègic.

Planificació urbanística racional.
Bons accessos al municipi i en especial
a l’Hospitalet de l’Infant.

(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes als Tallers de diagnosi).

Transport públic deficient
intramunicipal i intermunicipal.
Planificació urbanística deficient,
especialment a Vandellòs i a la
zona litoral.
Manca de sòl urbà a Vandellòs.
Difícil accés a l’habitatge tant a
Vandellòs com a l’Hospitalet de
l’Infant. Especialment per a la gent
jove.

Transport públic deficient.
Agressió urbanística al litoral.
Manca de sòl per habitatge.

Manca de sòl urbà a Vandellòs.
Difícil accés a l’habitatge per part de la
gent jove de Vandellòs.
A l’Hospitalet de l’Infant, la tipologia
d’habitatge no respon a les necessitats
de primera residència.
Transport públic deficient i especialment
entre nuclis.
Manca de transport públic i connexions
amb altres centres.
Manca planificació urbanística en tot el
municipi i en especial a Vandellòs on
també manca planificació dels carrers
de nova construcció.
Manca d’habitatge accessible en general
i sobretot per als joves.

A. NEGATIUS

DIMENSIÓ TERRITORIAL
A. POSITIUS

Quadre_02 Quadre resum dels resultats dels Tallers de Diagnosi

Polígon industrial.
Viver d’Empreses.
Diversitat econòmica.
Elevada capacitat financera.
Potencial turístic.

Polígon industrial.

Potencial turístic.
Viver d’empreses.
Projecte de Centre de recerca
d’energies renovables.
Capacitat financera.

Polígon industrial.

Falta de zones verdes no urbanes a
l’Hospitalet de l’Infant.
Mal funcionament dels contenidors
soterrats.
Manca de política sobre energies
renovables i sobre l’ús i la gestió de
l’aigua.

A. POSITIUS

Polígon industrial.
Diversitat econòmica (indústria,
turisme, etc.)

A. NEGATIUS

DIMENSIÓ ECONÒMICA

ECONÒMIC

A. POSITIUS

DIMENSIÓ AMBIENTAL

Mal funcionament de la deixalleria.
Manca de depuradora i recollida de
pluvials.
Deteriorament dels camins i del litoral.
Falta fomentar l’ús de les energies
renovables.

FUNCIONAL

GRUP

La dimensió del nuclis interiors
afavoreix les avantatges de la vida
de poble.
Bona dotació d’equipaments
educatius.
Bon servei sanitari a l’Hospitalet.
Bombers.
Civisme, tolerància i diversitat
cultural.
Riquesa d’entitats culturals.
Bona convivència entre els cinc
nuclis.
Bona cohesió social a nivell de
nucli de població tot i que als
costaners és menor que als
d’interior.
Festes populars i tradicions.
Bona qualitat de vida: tranquil·litat.

Bombers i CAP.

Tranquil·litat.
Diversitat.
Riquesa d’entitats culturals.
Bona cohesió social a nivell de nucli de
població tot i que a l’Hospitalet de
l’Infant. és menor que a Vandellòs.

Manca d’equipaments per a la gent gran.
Manca de serveis sanitaris a Vandellòs.
Manca tanatori.
Manca civisme respecte als animals i
neteja dels carrers.
Poca presència de la Policia Local.

L’actual dimensió dels nuclis
proporciona tranquil·litat.
Bon servei educatiu.
Bons serveis sanitaris a l’Hospitalet de
l’Infant.
Actitud solidària.
Festes populars i tradicions.

Manca de serveis destinats a la
tercera edat (residència).
Manca de tanatori.
Manca de zones lúdiques i d’oci
pels joves.
Deficient assistència sanitària
(Vandellòs manca metge 24 h)
Manca de polítiques d’integració
per immigrants.
Manca civisme respecte als
animals i neteja carrers.
Poca presència Policia Local.
Regressió / estancament
demogràfic.
Mitjans de comunicació poc
transparents
Manca equipaments culturals.
Manca de llocs de trobada.
Escassa participació.
Escassa transparència en la presa
de decisions i poca tolerància
davant les opinions contràries.
Poca cohesió social a nivell de
municipi.

Falta residència i serveis per a la tercera
edat.

Regressió / estancament demogràfic.
Mitjans de comunicació poc
transparents.
Deficient assistència sanitària (a
Vandellòs manca metge 24 h i a
l’Hospitalet de l’Infant, la liberalització
metge capçalera).
Manca d’equipaments culturals.
Manca de llocs de trobada.
Escassa participació.
Escassa transparència en la presa de
decisions i poca tolerància davant les
opinions contràries.
Poca cohesió social a nivell de
municipi.

Manca una residència per a la gent gran.
Manca tanatori.
Manca de zones lúdiques i d’oci pels
joves.
Serveis sanitaris Vandellòs deficients.
Manca de polítiques d’integració per
immigrants.

A. NEGATIUS

Bona dotació d’equipaments, sobretot
educatius.
Serveis sanitaris de l’Hospitalet de
l’Infant bons.
Convivència entre els cinc nuclis.
Civisme, tolerància i diversitat cultural.

A. POSITIUS

DIMENSIÓ SOCIAL

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

Estudis de base per al desenvolupament de l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL

6.8.

EL PROGRAMA DE COMUNICACIÓ

PPS. PROGRAMA DE COMUNICACIÓ: INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA ANNEXADA
ANNEXOS DEL
PPS:

•

Annex_pps_02_ Material emprat en el PROGRAMA DE COMUNICACIÓ

El “Programa de Comunicació” té com a objectiu principal difondre entre els agents socials i
la ciutadania la dinàmica del procés d’Agenda 21 Local, mitjançant un conjunt d’accions i
activitats abocades a aconseguir aquest fi.
El Programa de Comunicació és un element clau durant el procés. En la seva elaboració es
tenen presents tant els mitjans de comunicació existents en el territori com els destinataris
de la informació, mirant d’articular nous mitjans de difusió sempre que sigui necessari amb
la finalitat d’arribar a un públic cada vegada més ampli i divers.
En les primeres etapes del Programa de Comunicació s’ha donat una forma més
estandarditzada, a través de canals més formals, com han estat la inserció d’informació en
revistes locals com els dos articles en la Revista “La Revista” i un al Diari de Tarragona, els
pregons i la pàgina web de l’ajuntament. Per aquesta visió de conjunt del procés també
s’ha realitzat un plafó informatiu on es recollia un esquema del procés i alguns avisos i
notícies dels esdeveniments propers. Canals de comunicació més personals i de caràcter
col·lectiu són els Fòrums, dels que s’han realitzat només el de Presentació de l’Agenda 21 i
resta el de presentació d’aquest Diagnòstic el del Pla d’acció.
També s’ha fet difusió d’esdeveniments relacionats amb l’agenda 21 mitjançant els canals
de comunicació municipal, a través del canal de T.V. i de l’emissora de radio locals.
La informació més individualitzada s’ha transmès a través de cartes i circulars adreçades
als domicilis de tota la població per a donar a conèixer el procés. Les reunions periòdiques
amb el comitè de seguiment, ha configurat fins ara la principal pautes de comunicació en
l’Agenda 21 de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
En etapes posteriors, a mesura que avancem en el Pla de Participació Social i en el
coneixement de la xarxa social, es posaran en pràctica sistemes i mitjans de difusió més
creatius i propers als ciutadans.
El conjunt de materials gràfics i de difusió utilitzats han estat (veure annex_02_ Material
emprat en el PROGRAMA DE COMUNICACIÓ):
Per la presentació de l‘Agenda 21:
Circular de premsa a” la Revista”.
Carta de convocatòria.
Cartells de difusió
Pàgina web de l’ajuntament
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Programa de ràdio (23 de març de 2004) per donar a conèixer l’inici dels treballs
de l’Agenda 21 i la data de presentació
“Power Point” de presentació de l’A21.
Cartells divulgatius

Per la dinamització del procés
Circulars de premsa a” la Revista”.
Article en el diari de Tarragona.
Butlleta d’inscripció als tallers.
Programa de ràdio (25 de maig de 2004) per convidar a tota la ciutadania a
participar en el procés d’Agenda 21 mitjançant les enquestes i el tallers de
diagnosi.
Pàgina web de l’ajuntament
Cartells divulgatius dels Tallers de Diagnosi
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6.9.

PROCESSOS PARAL·LELS

6.9.1. ACTIVITATS DESENVOLUPADES A LES ESCOLES: EL LOGOTIP DE L’AGENDA 21
(Apartat pendent de redacció en espera de que l’empresa encarregada del disseny del
logotip, Hèlix, faci entrega a finals d’any de la memòria descriptiva de l’activitat).
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