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1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest document s’exposa el plantejament de la participació ciutadana en el procés 
d’Agenda 21 Local de la Pobla de Mafumet i els seus resultats. En un primer apartat trobareu 
quins són els objectius que ha perseguit i persegueix el Pla de Comunicació i Participació de 
l’Agenda 21 Local de la Pobla de Mafumet. En base a aquests objectius s’exposa el 
plantejament metodològic que s’ha seguit amb una explicació de cada una de les eines de 
participació utilitzades. 

 
També trobareu en aquest document la justificació de la utilització de cada una d’aquestes 
eines en funció de la conjuntura socio-política, del plantejament procedimental per a la seva 
aplicació així com una explicació dels resultats obtinguts, assistència i de com aquests han 
estat integrats en el procés general.  
 
2. OBJECTIUS  
 

El procés de comunicació i participació ciutadana ha perseguit els següents objectius:  
 

� Aconseguir apropar el procés d’elaboració de l’Agenda 21 i l’aplicació del PALS a la 
població, i que aquesta s’impliqui en el procés. 

� Estimular l’interès per les qüestions que afecten el territori i una gestió responsable, 
promovent la participació social activa i constructiva. 

� Promoure la major representativitat possible en els diferents espais i fases del projecte, de 
tal manera que el PALS integri la diversitat sectorial, territorial i temàtica present en el territori. 

� Millorar els actuals canals de comunicació entre l’Ajuntament i els vilatans i vilatanes, i si és 
necessari crear-ne de nous, per tal de garantir el seu accés a la més àmplia informació sobre 
les activitats, obres i serveis municipals, etc.  

� Incrementar el nivell de participació dels vilatans i vilatanes en la presa de decisions que 
afecten el territori.  

� Promoure el voluntariat de persones i entitats en el desenvolupament de programes i 
projectes.  

� Apropar la gestió municipal als ciutadans i les ciutadanes millorant-ne l’eficàcia.  

� Proposar accions al PALS, des de la visió i coneixement del territori de la població. 
 

El procés de comunicació i participació està estretament lligat al procés de redacció dels 
documents, així doncs, és molt important que aquests dos processos es coordinin i els resultats 
de la participació siguin incorporats en el document corresponent. Tot seguit es mostren dues 
taules on es relacionen aquests processos. 
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Taula núm1.  Correspondència entre la fase documental i comunicació i participació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Font. Elaboració pròpia 
 
3. METODOLOGIA 
 

3.1. FASES I CONTINGUTS DEL PROCÉS DE COMUNICACIÓ I  PARTICIPACIÓ. 
 
Tot seguit es detallen les accions del Pla de Comunicació i de Participació Ciutadana. 
 

3.2. OBERTURA DEL PROCÉS D’AGENDA 21 
 
Aquesta fase del Procés de Comunicació i Participació correspon a l’elaboració de la Memòria 
per part de l’equip tècnic de l’Agenda 21 de la Pobla de Mafumet. En primer lloc ha estat 
indispensable comunicar i informar sobre el procés. Ens referim al doble procés de difondre el 
procés d’Agenda 21 local i el Procés de Participació d’aquesta Agenda 21. Tots els actors han 
d’estar informats i conèixer tant el procés d’Agenda 21 com les possibilitats de participació que 
es contemplen.   
 
Mitjançant diversos instruments s’han comunicat els següents aspectes:  
� Què és agenda 21 i quins objectius té. 

� Quines fases té i quins continguts. 

� Invitar a la participació. 

� Per què és important participar-hi. 

� Com es pot participar. 

AUDITORIA AMBIENTAL i PALS COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 

INICI 
 
 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA I 
DIAGNOSI ESTRATÈGICA PROVISIONAL 

 
 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA I 
DIAGNOSI ESTRATÈGICA DEFINITIVA 

 
 

PROPOSTA DE PLA D’ACCIÓ 
 
 

PLA D’ACCIÓ LOCAL DEFINITIU 
 
 

PLA DE SEGUIMENT (INDICADORS) 

 PRESENTACIÓ CIUTADANA INICIAL. Taller de 
visions de futur. Entrevistes 

 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

(Taller de diagnosi) 
 
 
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
(Taller del pla d’acció) 

 
 
 
 

   PRESENTACIÓ CIUTADANA FINAL 
 
 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONSELL 
SOCIAL I  
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3.2.1.  Disseny del logotip de l’Agenda 21 de la Po bla de Mafumet 
 
En primer lloc s’ha dissenyat la imatge corporativa del procés. Aquest disseny s’ha portat a 
terme en base a un concurs de dibuix on hi ha participat els alumnes de 5è i 6è del CEIP Mare 
de Déu del Lledó.  
 
BASES PER AL CONCURS DE DIBUIX DEL LOGOTIP DE L’AGE NDA 21 DE  LA POBLA 
DE MAFUMET. 
 
Aquest concurs respon a les necessitats tant de buscar una imatge representativa del procés 
d’elaboració de l’Agenda 21 de La Pobla de Mafumet com de fer-lo més participatiu. Els 
alumnes de cicle superior del centre educatiu Mare de Déu del Lledó participaran en un 
concurs que servirà per escollir la imatge que representarà la Pobla de Mafumet.  
 
Per entendre i conèixer el desenvolupament de l’Agenda 21, els seus objectius i els possibles 
resultats sobre el poble, els educadors de LIMONIUM efectuaran una activitat amb cada grup 
de cicle superior. L’activitat tindrà una durada d’entre 15 i 30 minuts i il·lustrarà d’una forma 
dinàmica i molt visual el procés d’anàlisi dels punts forts i febles, l’elaboració dels indicadors, 
els processos participatius, la recerca d’alternatives i solucions i la redacció dels plans de 
millora. D’aquesta manera, els nens i nenes que participen al concurs tindran una referència 
sòlida per a poder fer el dibuix. 
 
Per a poder participar al concurs els alumnes hauran de tenir en compte el següent: 
 
Sobre la temàtica 

� La imatge ha de ser representativa del poble de la Pobla de Mafumet. 
� Cal que la imatge il·lustri el procés d’elaboració de l’agenda 21, tenint en compte que 

aquesta tasca procura millorar aspectes mediambientals vinculats amb el municipi. 

Aspectes tècnics 
� Cal que el dibuix es presenti en format DIN-A4 
� Els traços han de ser força senzills, ja que el logotip que en resultarà, en ocasions 

s’haurà de presentar en una mida molt inferior a la del dibuix original.   
� El dibuix pot ser en color o en blanc i negre. 

 
Jurat i exposició 
 

� El jurat estarà format per un representat per la Regidora d’Educació, un representant 
dels mestres de l’escola, un/a representant de l’AMPA, un tècnic de Limonium i un 
representant de la Diputació de Tarragona 

� Els dibuixos s’exposaran el dia de la presentació de l’Agenda 21. El guanyador/s rebran 
un obsequi el dia de la presentació de l’Agenda 21 a la població de la Pobla de 
Mafumet. 

El dijous 11 de febrer una educadora de Limonium ha visitat els alumnes de cicle superior de 
l’escola  Mare de Déu del Lledó per tal d’explicar-los el procés d’elaboració de l’Agenda 21 que 
es començarà aquest Febrer a la Pobla de Mafumet. Mitjançant una dinàmica en que els 
alumnes han detectat els diferents sectors que l’Agenda 21 avaluaria en una població 
imaginària, s’han pogut fer una idea de quins són els objectius d’aquest procés i quin tipus 
d’accions per avançar cap a la sostenibilitat poden resultar.  
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Una vegada acabada la dinàmica i amb l’assessorament del tutors responsables les dues aules 
han realitzat els dibuixos. Una setmana més tard aquest dibuixos han estat entregats a 
l’Ajuntament que, per mitjà d’un jurat, ha escollit els dos dibuixos que representaven millor les 
idees de l’Agenda 21.  
 
El jurat està format per:   

� Regidora d’Ensenyament, Joventut i de la Dona – Olga Pomada Callarisa 

� Director de CEIP Mare de Déu del Lledó -  Josep Mª Ardévol Gironés 

� Presidenta de l’AMPA – Mª Teresa Guillemat Ruiz 

� Coordinadora de l’Agenda 21 – Isabel Toro Flores 

� Coordinadora de l’Agenda 21 de Limonium – Aida Garcia Secall 

 
Foto 01 . Deliberació del jurat del concurs de dibuix 

 
Després d’una llarga deliberació, consistent en descartar els dibuixos que no s’ajustaven a les 
directrius establertes el jurat a considerat que el logotip s’havia d’extreure de dos dibuixos. Així 
en un es valorava la geometria i en l’altre els elements que l’Agenda 21 inclou en el seu 
desenvolupament: l’economia, la societat i el medi ambient.  
 
Figura núm. 1. Dibuixos guanyadors del concurs de dibuix del logotip de l’Agenda 21 

    
 
 
Els dibuixos guanyadors han passat per un 
procés de transformació a càrrec del 
dissenyador de Limonium S.L. i amb les 
consideracions de la comissió de 
seguiment de l’Agenda 21 s’ha establert 
que el logotip que representa el procés de 

l’Agenda 21 és el que es mostra a 
continuació. 
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Figura núm. 2. Logotip de l’Agenda 21 

 
 
 
 
3.2.2. Formació a tècnics i polítics 
 
Previ a la presentació a la població ha tingut lloc la presentació a tècnics i polítics. S’ha 
determinat que els primers actors que han d’estar informats del procés són els polítics i els 
tècnics de l’Ajuntament. Per tant, la primera acció d’aquest pla de comunicació ha estat 
realitzar una sessió d’informació per tècnics i polítics que s’ha realitzat el dia 11 de febrer a la 
sala de conferències del Casal Cultural.  
 
A partir d’una presentació s’ha explicat el procés que es seguirà i tot seguit s’han contestat els 
dubtes i reflexions dels assistents a les dues sessions. Se’ls ha convidat a participar i 
col·laborar en tot el procés. 
 
En la primera sessió hi ha assistit els següents tècnics de l’Ajuntament: 

� Josep Guinovart Mallafrè. Secretari-Interventor 
� Fernando Sampedro Rivera. Cap de comptabilitat. 
� Hèctor Mir. Arxiver. 
� Rafael Castro Osuna. Cap de Brigada 
� Yolanda Bru Quintilla. Tècnica de Festes. 
� Xavier Forcadell Esteller. Tècnic assessor jurídic. 
� Antoni Curull Cerón. Aparellador. Arquitecte - Tècnic 
� Joan Manel Muñesa Torrents. Arquitecte. 
� Isabel Toro Flores. Coordinadora 
� En la segons sessió hi ha assistit els següents representants polítics del consistori: 
� Joan Maria Sardà Padrell. Alcalde. 
� Joan Aliaga Garcia. Regidor Urbanisme, Hisenda i espais Públics. 2n Tinent alcalde. 
� Olga Pomada Callarisa. Regidora d’Ensenyament, Joventut i de la Dona. 
� Martí Miravete Puyo. Regidor de Festes, Protecció Civil i Medi Ambient. 
� Enric Pascual Garcia. Regidor d’oposició (FIC, Federació d’Independents de Catalunya) 
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3.2.3. Revista de l’Agenda 21 
 
Per tal d’informar a tots els habitants de la Pobla de Mafumet sobre l’inici del procés de 
l’elaboració de l’Agenda 21 de la Pobla de Mafumet, es va fer arribar a les llars per mitjà d’una 
bustiada una revista desplegable en tres fulls (mida DIN A4) on s’explica que és l’Agenda 21 i 
com s’hi pot participar. A continuació es mostra la imatge de l’estructura de la revista de 
l’Agenda 21 de la Pobla de Mafumet.  
 
Figura núm. 3.  Revista de l’Agenda 21 de la Pobla de Mafumet 

 
 

 
Font. Limonium S.L. i Ajuntament de la Pobla de Mafumet 
 



MEMÒRIA            COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 
 

 

7

L’objectiu de fer arribar aquesta eina divulgativa a tots els pobletans i pobletanes és explicar el 
procés de l’Agenda 21 de la manera més clara possible, el perquè de la seva realització i quins 
passos es segueix en l’elaboració d’aquest procés. L’estructura de la revista és la següent:  
 

� Què és l’Agenda 21? 
� Qui ho fa, i qui hi pot participar? 
� El logotip de l’Agenda 21. 
� Els tallers de participació de l’Agenda 21. 

o Taller de visions de futur. 
o Taller de diagnosi. 
o Taller del pla d’acció. 

 
Juntament amb la revista, també s’han fet arribar dos documents més, la butlleta d’inscripció 
als tallers de participació, i el qüestionari ciutadà de l’Agenda 21 de la Pobla de Mafumet, que 
s’expliquen a continuació:  
 
Butlleta d’inscripció als tallers de participació 
 
Per tal d’incrementar la participació de la gent de la Pobla de Mafumet al procés de l’elaboració 
de l’Agenda 21, dins de la revista desplegable s’ha inclòs una butlleta d’inscripció als tallers de 
participació (taller de visions de futur, taller de diagnosi, taller del pla d’acció). Si s’està 
interessat a participar als tres tallers de l’Agenda 21 s’ha de fer arribar aquesta butlleta 
d’inscripció al mateix Ajuntament de la Pobla de Mafumet. 
 
Figura nº4.  Butlleta d’inscripció als tallers de participació 

 
Font. Limonium S.L. i Ajuntament de la Pobla de Mafumet 
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Qüestionari ciutadà de l’Agenda 21 de la Pobla de M afumet  
 
A més de la butlleta d’inscripció, també s’ha fet arribar un qüestionari individual, amb l’objectiu 
de conèixer l’opinió dels pobletans i pobletanes i fomentar la participació ciutadana. Una 
vegada omplert el qüestionari, s’ha demanat que la gent el faci arribar a les Oficines municipals 
de la Pobla de Mafumet o bé al Casal Cultural. L’enquesta també es pot contestar a la pàgina 
web de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet.  
 
Figura núm. 5. Qüestionari ciutadà de l’Agenda 21 de la Pobla de Mafumet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font. Limonium S.L. i Ajuntament de la Pobla de Mafumet 

 
3.2.4. Presentació de l’Agenda 21 
 
El dia 19 d’abril a les 19.00 del vespre ha tingut lloc la presentació de l’Agenda 21 de la Pobla 
de Mafumet davant d’una centenar de persones. S’ha explicat què és una Agenda 21, què es 
pretén fer i sobretot, com tots ells hi poden participar. En primer lloc l’alcalde Joan M. Sardà i 
Padrell ha explicat les motivacions que han portat al consistori a sol·licitar la redacció d’una 
Agenda 21. Tot seguit Gabriel Sanz, cap dels medi ambient de la Diputació de Tarragona 
comenta als assistents el servei de suport que la Diputació de Tarragona presta als 
Ajuntaments que s’interessen per la redacció d’una Agenda 21 i finalment són Montse Fuguet i 
Aida Garcia, coordinadores de l’Agenda 21 de la Pobla de Mafumet que expliquen què és 
l’Agenda 21, que es pretén fer i com s’hi pot participar.  
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Foto 02. Presentació del procés d’Agenda 21 
Foto 03. Assistents a l’acte de presentació del procés d’Agenda 21 

Per cloure l’acte té lloc l’entrega de premis del concurs de dibuix del logotip de l’Agenda 21. Es 
lliura un lot de llibres a les dues guanyadores del concurs i a l’escola de la Pobla de Mafumet, 
que ha col·laborat en l’organització dels concurs.   

   
Foto 04. Guanyadors del concurs de dibuix amb l'Alcalde i Gabriel Sanz (Diputació de Tarragona) 
Foto 05. Obsequi al director de l’Escola Mare de Déu del Lledó per la participació al concurs de dibuix 
 
 
Tot seguit, a la part de sota de l’escenari va tenir 
lloc el taller de visions de futur. Al vestíbul de la 
sala, conjuntament amb un refrigeri ofert per 
l’Ajuntament es van exposar els dibuixos 
participants al concurs amb l’explicació del 
procés de disseny del logotip.  

  
Foto 06. Exposició del dibuixos participants al 
concurs 
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3.2.5. Taller de Visions de Futur 
 
Una vegada acabada la presentació s’ha convidat a tots els assistents a participar en el taller 
de visions de futur del municipi. Aquest taller s’ha desenvolupat a la sala de sota l’escenari. Els 
assistents s’han col·locat en grups de 6-8 persones, s’ha intentat buscar la màxima 
heterogeneïtat però molts s’han agrupat per afinitats.  
 
El taller ha començat a les 8 del vespre i els participants han tingut 40 minuts per imaginar el 
futur de la Pobla de Mafumet, el futur proper i el futur llunyà. Tot seguit s’ha posat en comú i 
l’acte ha acabat amb un refrigeri ofert per l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet. 
 
Participants – 34 participants 
 
Pere Roig 
Manuel Arroyo Benito 
Neus Miró Roca 
Josep Maria Moix Blanch 
Mercedes 
Antonio 
Olga Peñaranda Onoso 
Montse Cester Adell 
Antonio Megias Caballero 
Maria Surra Cabañas Pérez 
José Torres Aguilar 
Matilde Dorado Molina 
Maria Josepa Dalmau 
Maria Isabel Ramírez Garcia 
Josefina Fortuny 
Josefina Vallerverdú 
Rosalia Anglès 

Rosa Fresno 
Estrella Pérez 
Adela Aymemí 
Emprusina  
Mercè Dalmau 
Cynthia Vera 
Willma Cajoje 
Jennifer Gómez Torres 
Daniel Campo Montoro 
Cristina Serrano Caravaca 
Javier Bonillo Serrano 
Roman González Serrano 
Kevin Serrano Caravaca 
Isabel Saños 
Xavier Martínez Martínez 
José Luís Marcos 
Remedios Molina Sánchez 

 
 

  
Foto 07 i 08.  Grups participants al taller de visions de futur 
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Foto 09 i 10.  Grups participants al taller de visions de futur 

 

  
Foto 11 i 12.  Grups participants al taller de visions de futur 

 

 
Foto 13. Visió general dels grups participants 

 
A cada grup se’ls va demanar que en una graella plasmessin el futur de la Pobla de Mafumet 
d’aquí a 5 anys si les coses anaven molt i molt bé i d’aquí a 25 anys. També se’ls va demanar 
just el contrari, com serien les coses d’aquí a 5 anys si tot degenerava i d’aquí 25 anys. S’ha de 
dir que l’enunciat es va entendre de maneres diferents, així que alguns grups van expressar les 
seves idees de futur com a accions o esdeveniments que desitjaven que es complissin en el 
futur i allò que no desitjaven que passés. No tots els grups van omplir totes les graelles, ja que 
alguns van debatre durant força estona i d’un tema van passar a l’altre sense concretar-ho en 
el paper. Tot i això, les dinamitzadores vam prendre nota dels comentaris dels participants per 
tenir una idea subjectiva de com es veu el municipi actualment.  
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Tot seguit s’enumeren les visions positives  en un futur proper 5 anys: 
 
SERVEIS I SOCIETAT 

� Creació d’un institut 
� Creació d’un CAP x 2 
� Hi haurà un parc d’atraccions 
� Hi haurà un cinema - Cine i més oci 
� Hi haurà un supermercat x 2 
� Hi haurà una escola més gran x2 
� Tindrem un Ajuntament nou 
� No hi haurà ni crisi ni aturats 
� Hi haurà més gent però aquesta serà de fora 
� Hi haurà residència 
� La gent estarà més agrupada i participarà més 
� Hi haurà assistència a domicili i cursos per formar persones per aquesta assistència 
� Banc del temps per intercanviar temps 
� Policia professional 
� Neteja de carrers i recollida de brossa amb personal professional fix 
� Deixalleria cada 15 dies com a mínim 
� De juny a setembre un autobús amb parada a la platja 
� Un centre de rehabilitació (per no haver de desplaçar-se a Reus i a Tarragona) / centre 

de rehabilitació mancomunat 
� Línia d’autobusos pública – amb línia regular. Rodalies (Reus – AVE – Tarragona) 
� Tenir en compte l’increment de població per ampliar l’institut, la llar d’infants, l’escola, 

etc. 
� Construcció d’un tanatori mancomunat 

 
URBANISME I ENTORN URBÀ 

� Hi haurà més zones verdes 
� S’hauran venut els pisos buits que ara no es venen 
� Cobrir les vies fèrries formant un passeig 

 
ENTORN RURAL 

� Els pagesos tindran més ajudes per la terra 
� Que es conservin els camps i es deixi d’edificar “a sac” 
� Que la riera del riu no estigui contaminada i que s’hi pugui passejar amb seguretat com 

la desembocadura que han fet a Tarragona 
 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA 

� La gent estarà més conscienciada amb la neteja del carrer 
� Renovació i ampliació de contenidors – reciclatge ampliar-lo a tot el poble 
� Instal·lació de contenidors de reciclatge 
� Una deixalleria 

 
SENSIBILITZACIÓ 

� S’estalviarà més aigua i llum 
� Es faran servir energies renovables 
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� Parc per gossos i que les persones es conscienciïn de l’important que és que recullin 
els excrements dels seus gossos. 

 
MODEL DE POBLACIÓ 

� Augmentarà la població i també els llocs de treball 
� Increment de població de 1800 habitants a 3500 habitants 

 
ALTRES 

� Es desitja la implicació de la indústria en l’Agenda 21 
� Les empreses químiques que inverteixin diners perquè hi hagi menys contaminació i 

olors 
� Que l’aigua de la pobla no tingui tanta calç, i que sigui gratuïta fins als 10 metres cúbics 
� Que hi ha aparcaments destinats a cotxes i estan plens de matèries vàries, els fan 

servir de magatzem 
� Els vehicles municipals elèctrics 
� Pla de mobilitat per crear més llocs d’estacionament 

 
Tot seguit s’enumeren les visions positives  en un futur llunyà 25 anys: 
 
SERVEIS I SOCIETAT 

� Més parades al mercat municipal 
� Centres d’oci 
� Transport públic 
� CAP 
� Que a la Pobla hi hagi escola de música 

 
URBANISME I ENTORN URBÀ 

� Un poble amb més jocs infantils als parcs 
� Més zones verdes 

 
SENSIBILITZACIÓ 

� Més ús de les bicicletes 
� Utilitzar el cotxe per fora del municipi, per dins la bicicleta 

 
ALTRES 

� Protecció dels animals 
� Protecció industrial 
� Seguretat 
� Seguretat vial 
� Policia local 
� Que la Pobla estigui a segona divisió 
� Que la indústria i l’agricultura siguin compatibles 
� Que es disposi d’aparcament soterrat i gratuït 
� Que els estudiants universitaris tinguin la matrícula gratuïta 

 
 

Tot seguit s’enumeren les visions negatives  en un futur proper 5 anys: 
� Hi haurà més delinqüència 
� Problemes amb la gestió de l’aigua 
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� El nostre poble, ben situat i de nivell alt, ens falta patriotisme. Són pocs els nascuts 
aquí i tenim dos invasions que hem de saber integrar. Gelosia. 

� Que no es venguin les vivendes edificades 
� Menys feina i crisi 
� Més contaminació i els carrers més bruts 
� Més impostos 
� Menys educació 
� Abandonament de les zones rurals 
� Que no hi hagi policia 

 
Tot seguit s’enumeren les visions negatives  en un futur llunyà, 25 anys: 

� Hi haurà més delinqüència perquè no hi haurà policia 
� Que la indústria química no hi sigui 
� Sense feina i pèrdua dels recursos de la refineria 
� Sense inversió als pisos 
� Sense negocis i pèrdua de la indústria de serveis 
� Abandonament de l’agricultura 

 
3.2.6. Entrevistes 
 

Taula núm2.  AMPA Llar d’Infants 

Nom i cognoms  Ester Pastor Rodríguez Pertany a altres 
entitats? No Edat 27 

Càrrec  presidenta Professió  Fotògrafa – netejadora 

 
ENTITAT AMPA Llar d’infants 

ANY DE 
CONSTITUCIÓ Des de la posta en funcionament de la llar d’infants 

NÚMERO DE SOCIS Totes les mares i pares de la llar d’infants 

ORGANITZACIÓ  

Junta formada per 5-6 persones 

Cada trimestre – Consell escolar 

Coordinació AMPA + direcció del centre 

ACTIVITATS 
Carnaval (es surt al carrer), castanyada, fi de curs (per pares i 
germans), activitats extraescolars (excursió al xiqui park, granja), 
festa dels avis (llar de jubilats), Nadal (per pares). 

DIFUSIÓ DE LES 
ACTIVITATS Butlletí pels pares 

RELACIÓ AMB 
ALTRES ENTITATS Amb llar de jubilats pel dia dels avis 

RELACIÓ AMB 
AJUNTAMENT 

Relació econòmica, cessió d’espais, organització (brigada) 

A començament de curs passen el llistat d’activitat i l’Ajuntament els 
hi subvenciona 

Fluïda 

Font. Elaboració pròpia 
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Taula núm3.  Societat de caçadors “La Deportiva” 

Nom i cognoms  Martí Joan Domingo 
Fortuny 

Pertany a altres 
entitats? 

No 

Edat  52 

Càrrec  Febrer de 91 Professió  Operari de la petroquímica 

 
ENTITAT  Societat de Caçadors “La Deportiva” 

ANY DE CONSTITUCIÓ 22 de setembre de 1955 

NÚMERO DE SOCIS 
85 

Quota anual per la gestió del coto 

ORGANITZACIÓ  

President, vicepresident, secretari i tresorer 

Dos assemblees de socis l’any 

Una junta cada dos mesos 

ACTIVITATS 

 

La Caça: gestionen l’àrea privada de caça 

Organitzen una activitat de tir al plat tant a la Pobla de Mafumet com 
al Morell 

Entitat conjunta entre la Pobla de Mafumet i el Morell 

Alguns es presenten a campionats 

DIFUSIÓ DE LES 
ACTIVITATS Intern 

RELACIÓ AMB 
ALTRES ENTITATS 

De la Pobla de Mafumet o el Morell no, tenen relació amb entitats de 
les mateixes característiques d’altres municipis 

RELACIÓ AMB 
AJUNTAMENT 

Per l’activitat de tir al plat presenten escrit a l’Ajuntament i aquest els 
hi subvenciona 

Si hi ha algun gasto extraordinari també, com per exemple la 
senyalització del coto 

ALTRES 

És tracta d’un col·lectiu ben vist 

Cacen el dijous i el divendres 

Pocs problemes amb els propietaris de les finques ja que els 
caçadors són educats 

Es senten gestors de l’espai 

Font. Elaboració pròpia 
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Taula núm4.  Associació de dones “ Mare de Déu del Lledó” 
Nom i cognoms  Maria Dolors Queralt  

Mercè Vallès 
Pertany a altres 
entitats? 

La Corriola teatre 
No 

Edat  58  
44 

Càrrec  Presidenta i 
vicepresidenta 

Professió  Mestresses de casa 

 
ENTITAT Associació de Dones “Mare de Déu del Lledó” 

ANY DE CONSTITUCIÓ 1996 

NÚMERO DE SOCIS 96 sòcies – quota anual. Les activitats que realitzen tenen 
un preu per sòcies i per no sòcies 

ORGANITZACIÓ  
 

ACTIVITATS 

Gimnàstica terapèutica, punta de coixí – Labors diverses, 
corte i confecció, patchwork, manualitats, sardanes 

Cursos de setembre-octubre a juny 

Dos sopars l’any – un quan acaba el curs i l’altre per Nadal 

Fan homenatge a les sòcies de més de 80 anys 

Excursions, xerrades, cursos de cuina 

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS Envien activitats a les sòcies a l’inici del curs 

RELACIÓ AMB ALTRES 
ENTITATS 

No 

RELACIÓ AMB AJUNTAMENT 

Econòmica – tenen un pressupost anual  

Molt fluïda, molt satisfetes 

Sens l’Ajuntament no podrien subsistir – col·labora en 
moltes coses: cagades de tió, castanyada, setmana de la 
dona, etc. 

El local és cedit per l’Ajuntament 

Font. Elaboració pròpia 
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Taula núm5.  Club ciclista Amics de Reus i La Pobla de Mafumet 
Nom i co gnoms  Floreal Prades Pareja Pertany a altres 

entitats? 
No – viu ha Reus, no ha viscut 
mai a la Pobla Edat  75 

Càrrec  President – fundador 
– octubre de 1997 

Professió  Jubilat 

 
ENTITAT Club ciclista Amics de Reus i La Pobla de Mafumet  

ANY DE CONSTITUCIÓ Octubre de 1997 

NÚMERO DE SOCIS No té socis, la majoria que ho van iniciar són morts 

ORGANITZACIÓ  
Només en forma part ell mateix 

ACTIVITATS 

Organitzen una carrera ciclista per la festa Major. Abans 
era el Reus Deportiu qui organitzava la carrera, a 
instàncies del regidor Joan Monné, es crea l’associació per 
organitzar la cursa. Única activitat que fa. No hi ha ningú 
de la Pobla en l’organització, té abast nacional.  

No té relleu. 

RELACIÓ AMB AJUNTAMENT L’Ajuntament subvenciona el cost íntegre de la cursa per 
mitjà del pressupost que li presenta Floreal 

Font. Elaboració pròpia 
 

Taula núm6 .  Associació Esportiva 

Nom i cognoms  Remedios Molina 
Eugenia Archilla 
Maria Victòria González 

Pertany a altres 
entitats? 

Eugenia Archilla – AMPA 

Edat  47 / 43 / 44 

Càrrec  Presidenta / Vocal / 
Vicepresidenta 

Professió  Netejadora  
Mestresses de casa 

 
ENTITAT Associació Esportiva  

ANY DE CONSTITUCIÓ 1998 

NÚMERO DE SOCIS 15 – quota de 10 euros al més 

ORGANITZACIÓ  
Junta 

ACTIVITATS Originàriament feien aeròbic, AMPA decideix deixar de fer 
bàsquet i ara tenen un equip de bàsquet junior femení 

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS A l’inici de curs reparteixen papers 

RELACIÓ AMB ALTRES 
ENTITATS 

No en tenen 

RELACIÓ AMB AJUNTAMENT 
Cessió del pavelló 

Passen pressupost a l’Ajuntament – entrenador/ àrbitre 

Font. Elaboració pròpia 
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Taula núm7 .  Associació +30 
Nom i cognoms  Juan Francisco Muñoz Pertany a altres 

entitats? 
Directiu del futbol 

Edat  38 

Càrrec  Vocal Professió  Mecànic / manteniment industrial 

 
ENTITAT Associació +30 

ANY DE CONSTITUCIÓ 2008 

NÚMERO DE SOCIS Més o menys 50 famílies 

ORGANITZACIÓ  
Junta de vuit persones 

ACTIVITATS 

Excursions, sortides, classes de cuina, sevillanes  

Va sorgir perquè al poble s’organitzaven activitat per gent 
gran i per nens i nenes però no per gent de mitjana edat ni 
per famílies 

La quota és familiar, també poden participar de les 
activitats els no socis, que tenen un preu diferent 

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS e-mail als socis, bustiada, cartell 

RELACIÓ AMB ALTRES 
ENTITATS 

Van col·laborar amb activitats de l’Ajuntament, com 
recaptar diners per Haití, col·laborant amb la Comissió de 
festes 

RELACIÓ AMB AJUNTAMENT Presenten a l’Ajuntament un pressupost i els hi 
subvenciona activitats 

Font. Elaboració pròpia 
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Taula núm8.  CLUB PATÍ LA POBLA DE MAFUMET 
Nom i cognoms  Montserrat Codina 

Salas 
Pertany a altres 
entitats? 

Associació de dones / 
Confraria Mare de Déu del 
Lledó Edat  62 anys 

Càrrec  Presidenta Professió  Auxiliar de clínica 
 

ENTITAT CLUB PATÍ LA POBLA DE MAFUMET 

ANY DE CONSTITUCIÓ 1982 i es va federar l’any 1985 

NÚMERO DE SOCIS 

Els socis són socis participants 

46 nens i nenes (2 entrenadores titulades, 1 entrenadora 
que supleix les altres dues) de 3 a 14 anys. 

ORGANITZACIÓ  

Junta que gestiona / temes econòmics es parlen en les 
reunions de pares 

Quota de 10 euros mensuals 

ACTIVITATS 
Entrenaments, competicions oficials, proves federatives, 
espectacle per la festa major, sortida a Andorra, amic 
invisible per Nadal 

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS Intern. L’espectacle de festa major és el que fa engrescar 
la gent a apuntar els seus fills a patinatge 

RELACIÓ AMB ALTRES 
ENTITATS 

No, ja que es tracta d’un esport que específicament s’ha de 
fer a la pista 

RELACIÓ AMB AJUNTAMENT Econòmica 

ALTRES 

Vol deixar la presidència però ningú se’n vol fer càrrec. 

Aquest any fan 25 anys i preparen un acte pel 10 i 11 de 
juliol. 

Ella ha complert l’objectiu de què fills de patinadors 
fundadors ara són patinadors i patinadores del club. 

Font. Elaboració pròpia 
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Taula núm9.  AULA DE MÚSICA “MESTRE PEDROLA” 
Nom i cognoms Maria Lurdes Pedrola 

i Font 
Pertany a altres 
entitats? 

Associació de dones i de 
jubilats 

Edat 70 anys 
Càrrec  Presidenta - 

fundadora 
Professió Jubilada 

Era mestra 
 

ENTITAT Aula de Música “Mestre Pedrola” 

ANY DE CONSTITUCIÓ Més o menys al 1990 

NÚMERO DE SOCIS No en tenia 

ORGANITZACIÓ  
Entitat dedicada a organitzar concerts de música 

ACTIVITATS 

Feien 4 concerts l’any, coincidint amb les estacions. Eren 
intèrprets reconeguts i els concerts es feien a la casa del 
mestre Pedrola. En van arribar a fer fins a 40.  Eren 
gratuïts i se’n enregistrava un CD. La majoria d’assistents 
eren de fora de la Pobla de Mafumet. 

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS Entre els interessats 

RELACIÓ AMB ALTRES 
ENTITATS 

No hi ha relació 

RELACIÓ AMB AJUNTAMENT 

No era bona, mai van rebre cap ajuda. Segons Lourdes es 
va dirigir a l’alcalde per mitjà de carta que no li va ser 
contestada. En una reunió que va mantenir amb l’alcalde, 
aquest li va dir que no li contestaria la sol·licitud. 

Font. Elaboració pròpia 
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Taula núm10 .  GRUP D’ARMATS DE LA POBLA DE MAFUMET 
Nom i cognoms Luís Serrano 

Campos / José 
Martínez Cobos 

Pertany a altres 
entitats? 

 

Edat 49 anys / 43 anys 
Càrrec  President / capità 

manaia 
Professió Conserge  

Brigada municipal 
 

ENTITAT Grup d’armats de la Pobla de Mafumet 

ANY DE CONSTITUCIÓ 1998 

NÚMERO DE SOCIS A la tropa són 43, més la Junta 

ORGANITZACIÓ  

Junta + tropa 

Es reuneixen un cop la setmana 

Fan rifa per aconseguir diners 

ACTIVITATS 

Una setmana abans del diumenge de Rams, hi ha una 
concentració d’armats del camp de Tarragona. Cada any 
es fa a un lloc. L’any 2003 es va fer a la Pobla de Mafumet. 

Surten pel diumenge de Rams. El dijous sant fan la 
representació del misteri de la passió, és l’acte central de 
Setmana Santa de la Pobla de Mafumet. És gratuït i s’hi 
aplega molta gent. 

Tenen una escola de música que passat el dia de reis, 6 
de gener, comença a ensenyar. 

Per preparar sortides de Setmana Santa des de dimecres 
a divendres fan assajos.  

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS 
Interna 

Externa: cartells i pregons per setmana Santa 

RELACIÓ AMB ALTRES 
ENTITATS 

No 

RELACIÓ AMB AJUNTAMENT Presenten un pressupost i l’Ajuntament els subvenciona 

 
Font. Elaboració pròpia 
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Taula núm11.  MOTO CLUB LA POBLA DE MAFUMET 
Nom i cognoms Joaquim Padrell 

Girona 
Pertany a altres 
entitats? 

no 

Edat 39 anys 
Càrrec  Des de 2008 fins ara 

com a president 
Professió Enginyeria (treballa a 

Tarragona) 
 

ENTITAT Moto club La Pobla de Mafumet 

ANY DE CONSTITUCIÓ 1994 

NÚMERO DE SOCIS 25 

ACTIVITATS Organització de curses al circuit de MotoCross de la Pobla 
de Mafumet. Van dirigides a pilots federats 

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS Facebook, diaris locals i publicacions de la federació 

RELACIÓ AMB ALTRES 
ENTITATS 

El grup de protecció civil ajuda a l’organització 

RELACIÓ AMB AJUNTAMENT Ajuda econòmica 

Font. Elaboració pròpia 
 
Taula núm12.  Associació de jubilats i pensionistes de la Pobla de Mafumet 
Nom i cognoms Manel Pomada 

Subirats 
Pertany a altres 
entitats? 

no 

Edat  
Càrrec  Des de 2008 fins ara 

com a president 
Professió Jubilat, havia treballat a la 

banca 

 

ENTITAT Associació de jubilats i pensionistes de la Pobla d e 
Mafumet 

NÚMERO DE SOCIS 

285 socis (d’aquests 30 són de fora de la Pobla). Quota de 
5 euros (empadronats) / 30 euros (no empadronats) 

Junta de 12 persones però el treball de gestió el fa el 
president 

ACTIVITATS Podologia, Perruqueria, Servei de bar autoservei, bingo, 
fisioteràpia, caminades, aiguagym, ball, etc.  

DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS Per mitjà de cartells al local social 

RELACIÓ AMB ALTRES 
ENTITATS 

Amb la llar d’infants 

RELACIÓ AMB AJUNTAMENT 
Cessió del lloc de trobada i subvenció econòmica. Any 
2009 – 15.250 euros. 

ALTRES 

El 80% de socis són gent gran no nascuda a la Pobla. Les 
activitats majoritàriament són gratuïtes o tenen un cost 
més baix que el preu de cost. La diferencia amb el preu de 
cost s’assumeix per mitjà de la subvenció de l’Ajuntament.  

Font. Elaboració pròpia 
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En aquestes entrevistes també s’ha preguntat sobre el grau de satisfacció entorn les diverses 
temàtiques relacionades amb el qüestionari ciutadà. Les respostes següents s’han agrupat en 
funció de les repeticions i es mostra la diversitat de respostes i comentaris 
 
Taula núm13. Grau de satisfacció dels entrevistats 

Treball/feina 
Molt satisfet 

Només la petroquímica ofereix feina o bé l’Ajuntament 

Habitatge 

Molt satisfet 

Hi ha habitatge disponible per totes les classes socials 

Poble dormitori, ja que pisos assequibles però la proximitat amb 
Reus i Tarragona  

Entorn natural (riu 
Francolí, espais 
agrícoles, entre 
d’altres) 

No s’hi va 

No està condicionat perquè la gent hi vagi com al 
desembocadura del Francolí a Tarragona 

Zona nova de barbacoes molt bé i el parc nou també 

Entorn urbà 
(carrers, places, 
parcs urbans, 
edificis, façanes, 
entre d’altres) 

Molt satisfet 

Poble disfressat 

Pocs parcs i jardins 

La gent és incívica. Gossos orinen a fanals i cantonades 

Serveis socials i la 
salut  

Molta distància i saturació al CAP 

No hi ha ambulància fixa 

No t’agafen al mateix dia, no atenen immediatament 

No hi ha urgències al matí 

Serveis culturals i 
d’oci  

Molt satisfet 

La gent no respon, hi ha cine, teatre però hi va poca gent 

Cada cap de setmana hi ha coses perquè hi ha moltes entitats, 
però sempre hi participa la mateixa gent 

La gent va a les activitats quan hi ha refrigeri 

Falten activitats per gent de mitjana edat, només hi ha l’opció de 
fer esport. 

Centres educatius  
Molt satisfet 

Barracons a l’escola 
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Transport públic  

Satisfet 

Cap a Tarragona molt bé però cap a Reus no tant (universitaris 
de Reus no tenen transport) 

Direcció a Valls poca utilització, hi ha gent que demana que 
Ajuntament subvencioni desplaçament 

Oferta comercial  

Poc satisfet, només per compres diàries, per compra a l’engròs 
no hi ha possibilitats, es desplacen a Tarragona. 

La gent gran fa totes les compres al poble, la gent de mitjana 
edat va a grans superfícies. Al Morell hi ha un suma 

Oportunitat de 
participació en la 
presa de 
decisions  

Satisfet. 

Estan informats pel butlletí 

No es veu la necessitat, ja que hi ha regidors per fer-ho 

Seguretat 
ciutadana  

Satisfet, pocs problemes 

Prenen productes agrícoles 

Soroll, poc respecte, no es respecten horaris i els bars fan soroll 

Hi ha molta gent de fora, això comporta més inseguretat 

Els vigilants fan una bona feina 

El fet que ha incrementat l’oferta de lloguer al municipi ha fet 
incrementar la inseguretat 

Recollida de 
residus i la neteja 
dels carrers 

Satisfet – poc satisfet 

Segons la tanda de netejadors, poca freqüència. Hi ha molta gent 
netejant però no està net.  

Incivisme – excrements de gossos i orina de les persones, gent 
tira brossa fora dels contenidors 

Pocs contenidors de reciclatge 

Faria falta una deixalleria fixe 

Més neteja de contenidors de cara l’estiu 

Motius per viure a 
la Pobla de 
Mafumet 

Tranquil·litat 

Preu de l’habitatge 

Qualitat de vida 

Ha respost a les seves expectatives 

Perquè hi ha viscut tota la vida 

Pel preu de l’habitatge 

Per les possibilitats de feina 
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Problemes 

No hi ha institut propi 

No hi ha CAP propi 

No hi ha comerç per la compra gran i de roba 

La via del tren de mercaderies passa pel mig del poble 

Autovia i moltes infraestructures que estan fent 

Masses habitatges, és un poble que ha crescut massa 

Ha perdut l’ambient de poble 

Soroll a les nits: grups de gent al carrer a la nit, no respecte als 
veïns. 

Avantatges 

Tranquil·litat, qualitat de vida, molt bo per nens petits i vida 
familiar 

Ben comunicat i enllaçat 

Família i feina aprop 

Al tractar-se d’un poble ric hi ha molts serveis per nens i nenes 

Nivell de vida Molt alt/ Alt/ Mig 

Accions per 
millorar 

Transport públic més freqüència 

Lloc de trobada per joves de 14 a 19 anys – no tenen lloc de 
reunió 

Organització d’activitats més familiars – sense que hi hagi les 
associacions 

Activitats per la franja de 40 a 60 anys, sense fills. 

Reciclatge 

Totes les fraccions 

Els veïns només estan una mica sensibilitzats 

Falta de costum – els fills insisteixen als pares perquè ho facin bé 

Mobilitat 

A peu per dins la Pobla de Mafumet 

Cotxe privat per fora de la Pobla de Mafumet 

La gent córrer molt per dins el poble amb cotxe. Últimament s’ha 
regulat l’aparcament però la gent de tota la vida no en fa cas. La 
gent que ve d’altres pobles i varis sí que ho respecta. 
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Percepció de risc, 
olors, simulacres 
referent a la 
indústria 
petroquímica 

Seguretat 

Cúmul de casualitats perquè passi alguna cosa 

T’hi acostumes, fan xerrades i tenen informació suficient 

No tenen percepció de risc 

Saben que a la llarga pot afectar, però molts productes han 
canviat i ara és molt diferent, per exemple la qualitat del 
productes que mengen. 

Sensació de que tot està molt controlat. 

Font. Elaboració pròpia 
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3.2.7. Qüestionaris  
 
Tal i com es comentar anteriorment, juntament amb la revista de l’Agenda 21, s’ha fet arribar 
als pobletans i pobletanes un qüestionari ciutadà perquè es tingui l’oportunitat de fer arribar 
l’opinió tot fomentant la participació ciutadana al municipi. El qüestionari s’ha repartit a totes les 
cases de la Pobla de Mafumet i s’ha demanat que una vegada complimentat es retorni a 
l’Ajuntament (també es podia fer arribar al Casal Cultural o mitjançant la pàgina web de 
l’Ajuntament). El nombre de qüestionaris amb resposta que s’han fet arribar a l’Ajuntament de 
la Pobla de Mafumet ha estat de 17. El fet de només rebre 17 qüestionaris resposts fa que la 
mostra no sigui significativa però considerem necessari utilitzar les opinions d’aquestes 17 
persones que han volgut expressar les seves opinions. Per tant, les conclusions, font de les 
observacions de les dades d’aquests qüestionaris no són extrapolables a la totalitat de la 
població de la Pobla de Mafumet. A continuació es mostren els gràfics i els comentaris de les 
respostes dels qüestionaris.  

 

Característiques de les persones que han respost el  qüestionari 
 

A continuació es descriu les característiques del perfil col·laboratiu en la resposta als 
qüestionaris. Per tal de fer aquesta descripció s’ha preguntat: 
 

� El sexe 
� L’edat 
� El nivell d’estudis acabats 
� La situació laboral actual 
� Si el lloc de treball o d’estudi és a la Pobla de Mafumet 
� Si pertany a alguna associació (en el cas afirmatiu, es demanava que es facilités el nom de 

l’associació) 
 
Del total de participants que han respost el qüestionari, cal remarcar que un 59% de la 
participació és provinent de l’opinió dels homes i un 41% de les dones. La implicació, en aquest 
cas, és més elevada per part de la població masculina que la femenina. 
 
Figura núm. 6 . Sexe enquestats 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 
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Quant a les edats, les respostes donades en el qüestionaris provenen de diferents franges 
d’edat. Cal remarcar que la gent entre 30 i 44 anys ha estat la més participativa alhora de donar 
resposta als qüestionaris. La franja d’edat que engloba persones de 15 a 29 anys i de 45 a 59 
anys estan quasi empatats en un 23 i 24%, respectivament. La gent de 60 i més anys ha tingut 
un 12% de participació.  
 
Figura núm. 7. Edat enquestats 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 
 
La tercera pregunta del qüestionari fa referència al nivell d’estudis que han acabat la gent que 
ha respost el qüestionari.   
 
 
Figura núm. 8. Estudis acabats 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 
 
 
Com es pot veure en la gràfica de barres, les respostes, tant provinent de les dones com la dels 
homes, coincideixen en què la majoria dels enquestats tenen els estudis acabats fins a 
l’educació bàsica.  
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Pel que fa a la situació laboral actual, segons el gràfic de sota, es pot veure que està 
equitativament repartit per diferents tipologies laborals; com, treball fix, estudiant, treball 
eventual i altres casos (pensionistes, infermera sense cotitzar a la seguretat social i mestressa 
de casa). En menys proporció hi ha els jubilats i els aturats.  
 
Figura núm. 9. Situació laboral actual 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 
 
Els casos dels qui tenen treball fix (3 persones) o eventual (4 persones) es pot veure, en el 
gràfic que hi ha a continuació, que el nombre de gent que es desplaça fora de la Pobla de 
Mafumet per anar treballar és molt més elevat que no pas el qui és queda al mateix municipi, 
que és un sol cas.  
 
Figura núm. 10 . Treball a la Pobla de Mafumet o fora 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 
 
Observant el gràfic percentual de sota, on els que han respost el qüestionari marquen si 
treballen o estudien a la Pobla de Mafumet, es pot veure que el 59% estudia o treballa fora del 
municipi, i que només el 6% dels que han respost el qüestionari treballen al municipi. Els casos 
classificats com altres, corresponen a jubilats, pensionistes, un aturat i una mestressa de casa.   
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Figura núm. 11.  Treball o estudi a la Pobla de Mafumet 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 
 
A la Pobla de Mafumet hi ha gran quantitat d’entitats i associacions on els habitants poden 
assistir-hi tot retrobant-se amb diferents membres, d’aquesta manera, la gent comparteix 
afinitats i experiència i es relaciona socialment. Per això, al qüestionari, també es fa una 
pregunta referent l’associacionisme per part dels pobletans i pobletanes a les entitats del 
municipi.  
 
Figura núm. 12.  Pertinença a associacions 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 
 
Segons les respostes que es donen, es pot veure que la gran majoria de la gent, un 82% no 
està associada ni participa en cap entitat municipal de la Pobla de Mafumet. El 18% restant que 
si que hi participa, assisteix a les següents associacions:  

� Llar de jubilats 
� Associació +30  
� Protecció civil  
� La Corriola Teatre 
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Si es té en compte, la gent que està associada i els que no, amb la seva situació laboral actual, 
podem veure amb el gràfic de barres, que la gent associada es tracta un un home jubilat (60 i 
més anys), un pensionista (45 a 59 anys) i una noia estudiant (de 15 a 29 anys).   
 
Figura núm. 13. Relació d’associacionisme amb situació laboral 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 
 
 
Qualitat de vida, inconvenients i avantatges 
 
Introduint-nos a les opinions que fan referènia al grau de satisfacció ciutadana, la primera 
pregunta d’aquest apartat és per esbrinar el per què la gent viu a la Pobla de Mafumet. La 
pregunta es fa de la següent manera: Per quins motius viu a la Pobla de Mafumet? 
 
És una pregunta amb resposta múltiple, de manera que una mateixa persona pot respondre un 
o més motius.  
 
Figura núm. 14. Motius per viure al municipi 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 
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Com es pot veure, més de la meitat de les respostes estan d’acord en que el motiu per decidir 
quedar-se a viure a la Pobla de Mafumet és per haver-hi viscut tota la vida. El segon motiu pel 
qual la gent viu a la Pobla de Mafumet és per la tranquil·litat que transmet aquest municipi a la 
gent que té aquest punt de vista. El fet de què familiars també hi viuen ha estat un motiu (més 
minoritari que els dos anteriors) per decidir quedar-se a la Pobla de Mafumet. Altres casos 
puntuals que influencien sobre la decisió de quedar-se a viure a la Pobla de Mafumet són el 
preu de l’habitatge, l’oferta de serveis que té el municipi i altres motius, com, la necessitat 
d’estar a prop de Reus i Tarragona per motius de salut.  
 
La següent pregunta fa referència als problemes que la gent detecta que hi ha a la Pobla de 
Mafumet. Aquesta pregunta es presentava de manera directa, com es pot veure a continuació: 
Quins considera vostè que són els principals proble mes del municipi de la Pobla de 
Mafumet?  i cadascun dels enquestats pot anomenar tantes respostes com problemes detecti.  
  
Els problemes que es donen a conèixer, s’agrupen per temàtiques, de la següent manera:  

 
INCIVISME SOCIAL 
 

� Les caques de gos al municipi 
� Les brosses fora dels contenidors 
� Els cotxes mal aparcats 
� La joventut que fumen porros i els vigilants no diuen res 
� Hi ha poca higiene dels carrers deguda als excrements dels animals domèstics 

que els ciutadans hi deixen 
� A la Pobla de Mafumet hi ha molta droga i no s'hi fa res 
� No es vigila la gent que porten gossos, i fa que tot estigui brut 
� Ni a les papereres ni als contenidors no es respecta el tema de les deixalles ni de 

les escombraries 
� Com a propietari de gossos, existeix un incivisme d'algunes persones que són 

propietàries de gossos que embruten i no netegen. L'Ajuntament hauria de ser 
més estricte en aquest cas i posar mesures, com multar aquestes persones 
 

SITUACIÓ LABORAL 
 

� Molts llocs de treball de l'Ajuntament sempre estan ocupats per les mateixes 
persones; s'hauria d'exposar un llistat perquè el pogués veure tothom 

� La manca de treball 
 

SEGURETAT MUNICIPAL I CIUTADANA 
 

� Hi ha poca presència dels vigilants pels carrers 
� No es multen als vehicles mal aparcats 
� Falta més vigilància per la nit i el dia; “ com a ciutadà em sento insegur en aquest 

aspecte” 
 

EQUIPAMENTS 
 

� La manca de comerços, com supermercats, botigues de roba, etc 
� La manca de llocs d'oci, com un cinema, o el xiqui-parc, etc 
� El tema de les guarderies és un problema 
� Hi hauria d’haver atenció mèdica 



MEMÒRIA            COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 
 

 

33

� Faria falta més places pels alumnes que estudien a l’ institut 
 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
 
� Hi ha poca organització en actes festius de gran participació 
� Estaria bé que hi haguessin més activitats extra-escolars, sobretot pels més petits 
� La desvinculació social i total 
� L’autoritarisme dels òrgans de govern 
� Manca d'implicació. Hi ha manipulació d'opinió pública 
 

A continuació, es pregunta sobre els avantatges de la Pobla de Mafumet, amb la següent 
pregunta: Quines són les principals avantatges que li represe nta a vostè viure a la Pobla 
de Mafumet? 
 
A continuació es mostren els avantatges que els habitants van anomenar tot responen a la 
pregunta:  

 
� Tranquil·litat. 
� Tranquil·litat i més seguretat que en una ciutat. 
� Tranquil·litat i l'oferta d'habitatges. 
� La comoditat. 
� Em sento a gust. 
� Comoditat alhora d'anar a la feina. 
� No n'hi ha cap. Com a un altre poble. 
� El preu de l'habitatge i poder fer esport a prop de casa. 
� És un poble petit i s'hi viu bé 

  
Per saber quina era la percepció en general dels enquestats de la Pobla de Mafumet en quant 
al nivell de qualitat que creuen que té la gent, es va fer la pregunta següent: En termes 
generals, quin creu que és el nivell de qualitat de  vida dels pobletans i pobletanes, oferint 
les següents opcions com a possibles respostes: molt alt, alt, mig, baix, molt baix. 

 
Figura núm. 15.  Nivell de qualitat de vida a la Pobla de Mafumet 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 
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Tal i com es pot veure, més de la meitat de les opinions (un 65%) valora amb una nota mitjana 
el nivell de qualitat de vida a la Pobla de Mafumet. Un percentatge més baix (un 23%), pensa 
que el nivell de vida que tenen els habitants del municipi és alt, mentres que un 12% opina 
totalment el contrari, donant una nota baixa a la qualitat de vida de la Pobla de Mafumet. No hi 
ha cap cas en què s’hagi valorat ni amb molt alt ni en molt baix la qualitat de vida alhora de 
viure al dia a dia al municipi.   

 
Per acabar l’apartat del grau de satisfacció ciutadana, es va preguntar amb resposta oberta, la 
següent pregunta: Per millorar la qualitat de  vida dels pobletans i  pobletanes, quines creu 
que són les accions que s’haurien de dur a terme a la Pobla de Mafumet amb més 
urgència? Cada persona podia respondre més d’una acció, tantes com es volguessin. Les 
diferents respostes que la gent va donar pel seu municipi són les següents: 

 
� Sancionar a les persones incíviques. 
� Posar més contenidors de brossa selectiva (i que es respectin fent-ne un bon ús) i 

conscienciar a la gent. 
� Els vigilants haurien d’anar a peu o en moto. Més presència al carrer. 
� Multar qui faci alguna infracció (sigui qui sigui). 
� Els vigilants haurien d’estar més pels carrers en comptes de l'oficina. 
� Oferta de treball compatible amb els fills. 
� Hi hauria d’haver més supermercats (tipus Mercadona), botigues de roba, ... un Xiqui-

Parc pels més menuts, bolera, cinema, ... 
� Estaria bé que hi hagués més participació de la gent jove (i que es tingués en compte). 
� Hi hauria d’haver un institut. 
� Es reclama més atenció mèdica (sobretot per als més grans). 
� Algú comenta que s’hauria de controlar una mica més les persones amb gossos. 
� Es demana un control dels bars del carrer Màrtirs. 
� S’hauria de vincular a la població, per tal de no fer-la una ciutat dormitori. 
� Estaria bé escoltar els moviments associatius i socials. 
� En l’oferta de serveis municipals, no s’hauria de nodrir el poble de gent alinea al poble.  
� Es demana més vigilància i seguretat. 
� Més comerç per poder comprar i no desplegar-te.  
� Més ajuts a les famílies en situació d'atur i possibilitat de treballar a la Pobla de 

Mafumet. 
� Construir un parc d'esports. 
� Activitats pels petits. 
� Algú puntualitza les respostes tot comentant el següent: ”El que diguem no servirà de 

res”. 
 

Hàbits dels pobletans i pobletanes 
 
L’últim bloc del qüestionari està destinat a conèixer alguns hàbits dels pobletans i 
pobletanes, com la recollida selectiva de residus i la mobilitat. 
 
La recollida selectiva  
 
Per a saber de quina manera els habitants de la Pobla de Mafumet realitzen la recollida 
selectiva a casa seva, se’ls hi ha fet la següent pregunta: Pel que fa a la recollida 
selectiva dels residus, quines fraccions de brossa llença per separat? Tenint en 
compte que a les llars es generen diferents tipologies de residus, a la primera gràfica de 
sota es pot veure quines són les fraccions que es separen segons la tipologia de la brossa 
generada, segons la manera de fer de la gent. Cal recordar que a la Pobla de Mafumet, hi 
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ha contenidors per a llençar de manera selectiva, el vidre, el paper i cartró, els envasos i el 
rebuig. La fracció orgànica es llença al contenidor del rebuig.  
 
Figura núm. 16. Separació de residus a la Pobla de Mafumet 

 
      Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 

 
Com es pot veure, de les disset persones que han contestat el qüestionari, tretze (un 76%) 
diu que separa i llença al contenidor adequat la fracció del vidre i del paper i cartró. En 
menys quantitat, 9 persones (un 53% dels enquestats) separa els envasos i els llença al 
contenidor groc. Finalment, 8 persones (un 47% del total d’enquestats) genera fracció de 
rebuig, i en una minoria (un 24% de les opinions) separa la matèria orgànica a casa seva. 
Tot i això, la Pobla no compta amb contenidors per separar aquesta fracció, per tant, o bé es 
separa i es llença al contenidor de rebuig o bé s’ha contestat sense coneixement de la 
fracció que es tracta.  
 
Fent referència a la generació i a la gestió domèstica dels residus  que no es poden llençar 
als contenidors de la via pública, a continuació es representa amb una gràfica la quantitat de 
gent separa aquests tipus de residus.  
 
Cal recordar que els residus voluminosos es poden recollir per un servei de recollida a 
domicili i que els residus tòxics i perillosos s’han de portar a la deixalleria mòbil, a la 
supramunicipal del Morell o a la comarcal. Per les restes de roba i altres elements tèxtils, 
aquests es poden llençar al contenidor de roba amiga que hi ha ubicat a la Rambla de 
Jaume I. 
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Figura núm. 17. Lloc d’evacuació de residus tòxics o voluminosos 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 

 
Com es pot veure, en quant aquests residus, cal remarcar que hi ha força gent (un 76% del 
total que mostra la seva dinàmica alhora de gestionar els residus) que separa les restes de 
roba i altres elements tèxtils (segurament mitjançant el contenidor de roba amiga). L’ús de la 
deixalleria mòbil (que el Consell Comarcal del Tarragonès posa a disposició dels habitants de 
diferents municipis de la província de Tarragona) és utilitzada pel 35% de la gent. En menys 
percentatge, es troba l’ús de la deixalleria comarcal i la recollida municipal dels residus 
voluminosos.  

 
Per tal de què la gent enquestada tingui via lliure per poder opinar i donar una resposta oberta i 
lliure sobre les conductes que la gent del seu entorn pot tindre sobre les dinàmiques de la 
separació dels residus domèstics, i valorar aquest aspecte a un nivell més general, es va 
realitzar la següent pregunta: Creu que els seus veïns estan conscienciats pel que  fa a la 
recollida selectiva dels residus?    
És una pregunta diferent a les anteriors perquè en aquesta es fa referència, no a les maneres 
de fer de la persona a qui s’està preguntant, sinó a les persones que té al seu voltant. A 
continuació, en el gràfic, es pot veure què és el que la gent opina sobre els altres a l’hora de 
valorar si els veïns estan o no conscienciats amb la recollida selectiva dels residus.  
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Figura núm. 18. Consciència de la recollida selectiva dels veïns 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 

 
Com es pot veure en la gràfica, la majoria dels enquestats, el 76% són de la opinió de què la 
gent més propera només està una mica conscienciada amb la separació dels residus. Després, 
un 18% dels enquestats és de la opinió de què la gent del seu voltant no està gens 
conscienciada amb el fet de separar els residus que generen de la llar. Seguidament, un 6% 
creu que la gent que té més propera està bastant conscienciada en separar correctament els 
residus. Recordar que no hi ha hagut cap opinió que creies que els veïns estiguessin molt 
conscienciats amb la recollida selectiva dels residus domèstics.  

 
En la següent gràfica es representen les respostes que els enquestats donen a la penúltima 
pregunta del qüestionari en la que es pregunta el per què creu que els seus veïns no 
participen en la recollida selectiva dels residus? La peculiaritat d’aquesta pregunta és que 
la resposta és múltiple, de manera que cadascun de les persones que han respost el 
qüestionari pot donar una o més respostes. 

 
A continuació es pot observar les respostes gràficament, sense donar-los-hi un valor 
percentual, sinó tan sols comptabilitzen el sumatori de les respostes donades. 

 
Tenint en compte la gràfica, hi ha dues columnes que destaquen. En el total de respostes 
donades, se n’han recollit 13 que opinen que es deu a la falta de costum de no separar els 
residus de la seva llar. Seguidament, 8 respostes pensen que el motiu és que la gent no separa 
perquè tenen els contenidors de recollida selectiva lluny de casa.   
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Figura núm. 19. Motius per la no separació de la recollida selectiva de la brossa domèstica 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 

 

Els desplaçament dins i fora del municipi 
 
La última pregunta del qüestionari és en referència a la manera de procedir alhora de realitzar 
els desplaçaments, tant els realitzats internament a la Pobla de Mafumet, com els de fora el 
municipi. La pregunta es realitzava de la següent manera: Quan ha de desplaçar-se pel 
municipi o bé a fora del municipi com ho fa? Aquesta pregunta es podia respondre per les 
situacions següents:  
 

� Per anar al metge. 
� Per anar i tornar de la feina. 
� Per anar i tornar de l’escola/institut/universitat. 
� Per anar i tornar d’altres municipis per oci (cinema, festes, activitats, ...). 
� Per anar a comprar. 

 
La resposta podia ser múltiple, o sigui, que per un mateix cas, la persona podia indicar més 
d’una opció.  
 
Cal recordar que segons el grau de satisfacció ciutadana que els pobletans i pobletanes van 
donar en l’aspecte del servei del transport públic de la Pobla de Mafumet, el 50% de l’opinió 
estava satisfet, el 43% estava poc satisfet, i només el 7% va valorar en insatisfet aquest servei. 
No hi ha ningú que hagi valorat en molt satisfet el transport públic de la Pobla de Mafumet. Els 
resultats en quant al modus operandi de la gent alhora de desplaçar-se són els següents: 
 

� Per anar al metge... 
 
Tal i com es pot veure al gràfic de barres, la manera que la gent té per anar al metge el mateix 
municipi de la Pobla de Mafumet és a peu, sense utilitzar en cap cas, el cotxe privat ni el 
transport públic. Tot i això, la pregunta pot prestar confusió, ja que per anar al metge des de la 
Pobla de Mafumet han d’anar al municipi veí del Morell, tot i això és desplaçament és de pocs 
metres. Per tant hi pot haver persones que han contestat que van a peu en el cas d’altres 
municipis ja que contesten pensant amb el CAP del Morell. Així, majoritàriament per anar al 
metge al Morell es va a peu i si s’ha d’anar més lluny es va en vehicle privat. En cap cas 
utilitzen el transport públic.  
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Figura núm. 20. Desplaçaments per anar al metge 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 
 

� Per anar i tornar de la feina... 
 
Figura núm. 21. Desplaçaments per anar i tornar de la feina 

 
     Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 
 
Segons la gràfica, tant si els treballadors han d’anar a treballar a la Pobla de Mafumet, com a 
altres pobles, tots han coincidit en què agafen el vehicle privat per arribar al lloc de treball. 
Només hi ha un sol cas d’una persona que utilitza el transport públic (treballador eventual) per 
anar a treballar.  En aquesta pregunta es van donar 7 respostes en blanc (corresponen als 
casos de jubilats, aturats, pensionistes, estudiants i altres com la mestressa de casa).  
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� Per anar i tornar de l’escola, institut i universit at... 

 
Figura núm. 22. Desplaçaments per anar i tornar de l’escola/institut/universitat 

 
     Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 
 
Cal tenir present que a la Pobla de Mafumet només hi ha un centre d’educació infantil i 
primària, de manera que els nens de 3 a 12 anys d’edat. A partir d’aquesta edat, els nens i 
nenes han de realitzar l’ESO i el BAT a l’institut que ubicat al Morell. Tot i això, no es troba a 
una gran distància del municipi. Segons la gràfica els que han contestat que es desplacen a un 
centre educatiu del municipi, de la Pobla de Mafumet ho fan caminant. En canvi quan s’han de 
desplaçar a un centre educatiu de fora el municipi, la majoria, es desplacen en vehicle privat.  
 

� Per anar i tornar d’altres municipis per oci... 
 
Amb l’objectiu de realitzar activitats d’oci en general, els habitants de la Pobla de Mafumet es 
desplacen a altres municipis, tal i com es veu en la gràfica, majoritàriament en vehicle privat.  
Una minoria utilitza el tansport públic, com és el cas d’una dona pensionista i una mestressa de 
casa. Dos estudiants comenten que el desplaçament per la búsqueda d’oci també l’han fet a 
peu. 
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Figura núm. 23. Desplaçament per anar i tornar d’altres municipis per oci 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 
 
  
 

� Per anar a comprar... 
 
Figura núm. 24. Desplaçament per anar a comprar 

 
Font. Elaboració pròpia a partir de les respostes als qüestionaris 
 
Cal tenir present que hi ha casos en els que els habitants de la Pobla de Mafumet, dins del seu 
municipi o cap a altres municipis, realitzen les compres a peu (se suposa que són 
desplaçaments cap als comerços del Morell). Però hi ha una gran majoria, que per anar a 
comprar a altres municipis (possiblement, més lluny del Morell) agafen el vehicle privat. Només 
hi ha un cas d’una pobletana que agafa el seu vehicle per anar a comprar al mateix municipi, i 
un estudiant que combina el seu vehicle i el transport públic per desplaçar-se a fora del seu 
municipi amb l’objectiu d’anar de compres. 
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Segons la satisfacció ciutadana vers a l’oferta comercial de la Pobla de Mafumet, és important 
recordar que el 47% de les opinions estaven satisfetes en aquest aspecte, un 35% estaven poc 
satisfetes i un 18% poc satisfetes. No hi ha ningú que estigués molt satisfet. 
 
En general, si s’observen les dades corresponents a la manera que els pobletans i pobletanes 
realitzen els diferents desplaçaments ja sigui pel motiu que sigui, es veu una clara tendència, 
que per a desplaçar-se a altres municipis fora de la Pobla de Mafumet, la gran majoria utilitza el 
vehicle privat.  
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3.3. TALLER DE LA DIAGNOSI 
 
Tal i com està plantejat des d’un inici, el taller de la diagnosi sociambiental ha tingut lloc el dia  
10 de juny a la sala situada sota l’escenari del Casal Cultural. S’ha fet una convocatòria casa 
per casa, per mitjà de pregó i amb una trucada telefònica a presidents i presidentes d’entitats i 
col·lectius del municipi. Hi ha assistit un total de 16 persones que distribuïdes en quatre grups, i 
algunes persones que han realitzat un treball individual. La sessió s’ha iniciat a les 19:00 hores 
i ha acabat aproximadament a les 20:30 hores.  

 
El taller consistia en valorar una sèrie d’afirmacions proposades per l’equip redactor. Els 
diversos grups havien de determinar si estan d’acord amb l’afirmació o no. En el cas de no 
estar-hi d’acord s’ha de concretar els motius o tornar a redactar l’afirmació de la manera que es 
cregui correcta.  
 

  
Foto 14 i 15. Grups participants al taller de diagnosi 

 

 
Foto 16. Grups participants al taller de diagnosi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els participants al taller han estat: 
 
Taula núm14. Participants al taller de 
diagnosi 
Maria Josepa Dalmau 
Eufrusinia Montserrat 
Josefina Vallverdú 
Rosalia Anglès 
Willma Cayoja Rojas 
Adela Aymemí 
Esther Pastor Rodríguez 
Daniel Erreras de la Nilla 
Eloi Carretero Preixens 
Adrià Carretero Preixens 
Juani Serrano Caravaca 
Manuel Arroyo Benito 
Juan Francisco Lopez Puzano 
Francisco March Alcaine 
Josep Maria Moix Blanch 
Jordi Moix Batista 
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En les següents taules es mostren les opinions i comentaris dels participants respecte les 
afirmacions plantejades. Es classifiquen en diverses taules. En una primera taula s’hi ubiquen 
les afirmacions que compten amb un consens total. En una segona les que els grups han 
opinat que sí o que no, però també hi ha algun grup que no ho sap o no opina. Finalment, la 
tercera taula són les respostes que tenen tant grups a favor com en contra.  
 
Taula núm15. Respostes del taller de diagnosi 
 
CONSENS EN LES RESPOSTES 
 
 SÍ NO NS/NC COMENTARIS 

Els vehicles abandonats són una 
problemàtica a la Pobla de Mafumet.    

Problema resolt 
Ho tenen bastant controlat 
Depèn del carrer 

Els beneficis que generen la presència de la 
Refineria (impostos i activitat secundària) 
són ben rebuts per la població i no es té una 
perspectiva de futur que proposi canvis en 
aquest sentit. 

    

Hi ha problemes amb les canonades 
d’abastament d’aigua, ja que quan hi ha una 
averia tot els poble pateix talls de 
subministrament. Aquest fet suposa un 
problema per la vida diària. 

   Per tot el poble 

La presència d’un Servei de Vigilància dins 
de la plantilla de l’ajuntament suposa un 
factor favorable per poder aplicar a la 
població els Plans d’Emergència Civil 

    

Els habitants de la Pobla són coneixedors de 
quins han de ser els protocols i 
funcionaments a seguir, en cas de que es 
produeixi algun accident al complex 
petroquímic que faci activar el Pla 
d’Emergència Civil 

    

L’increment de població del municipi (1.068 
habitants l’any 1998 – 2.744 a maig de 
2010) s’ha produït per mitjà de l’establiment 
de persones procedents de la mateixa 
comarca o d’altres comarques catalanes, fet 
que no ha comportat cap xoc cultural 

    

El rejoveniment de la població pot portar més 
dinamisme al municipi. La població ha 
incrementat amb parelles joves amb o sense 
fills que han fet rejovenir la població. 

    

Pels nens i les nenes, de 0 a 12 hi ha moltes 
activitats extraescolars per realitzar. En canvi 
de 13 a 16 o 18 anys l’oferta d’activitats 
baixa. 

   

Hi hauria d’haver més activitats pels 
adolescents que no saben què fer 
No hi ha cap activitat de 13 en endavant 
(parkour) 

La gent gran, amb el centre de dia i el casal 
de gent gran, té equipaments suficients per 
satisfer la demana assistencial, l’oci i relació. 

   

Els que millor viuen, se’ls tracta amb 
preferència i les instal·lacions no les 
aprofiten gaire 
Hi ha gimnàs per la gent gran però per la 
resta de població no 
Obertura del centre de dia a tota la gent 
gran, no massa bona gestió 

Cada abril, des de la Regidoria de Cultura 
s’organitza la Setmana Cultural: activitats 
diverses per a tots els públics, totes elles 
gratuïtes.  

   
Les activitats s’enfoquen a pobletans 
oblidant els nouvinguts 
No hi ha activitats per a fer esport 
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CONSENS EN LES RESPOSTES 
 
 SÍ NO NS/NC COMENTARIS 
Durant l’any hi ha una programació estable 
al Casal Cultural: cinema, espectacles 
familiars, teatre... Les activitats solen ser 
gratuïtes o tenen preus baixos i assequibles. 

   
Hi ha activitats i sempre hi participa el mateix 
número de persones 
La gent no hi va 

Totes les associacions reben subvenció per 
realitzar activitats per part de l’Ajuntament. 
Sense aquest recolzament econòmic els 
seria molt complicat continuar amb les seves 
activitats. 

    

Els carrers i places del poble estan ben 
asfaltats, senyalitzats, amb rètols indicadors i 
compten amb bancs i papereres. 

    

El parc de les Pobles, el de les Moreres i la 
zona de Barbacoes són zones de lleure i 
passeig dels pobletans i pobletanes. 
Aquestes compten amb totes els 
equipaments i mobiliari necessaris. 

   No hi ha mobiliari necessari al parc, per fer 
parkour 

 
 
CONSENS (TOT I QUE HI HA GRUPS QUE NS/NC) 
 
 SÍ NO NS/NC COMENTARIS 
L’Ajuntament hauria de tenir un pla de gestió 
definit per actuar sobre les ribes del riu 
Francolí i sobre el Mur Verd, tot facilitant-ne 
l’accés. D’aquesta manera, es podria fer un ús 
públic (activitats a l’aire lliure, festes, etc.) 
d’aquests espais. 

   Contactar amb els altres ajuntaments 

S’haurien de potenciar els itineraris temàtics (a 
peu i/o en bicicleta) pel municipi per donar a 
conèixer el patrimoni natural, agrícola i rural 
del terme (arbres d’interès, xarxa de camins 
agrícoles, carrerades, jaciments arqueològics, 
masos d’interès, etc.). 

   No hi ha el més mínim interès en fer-ho i 
seria molt important 

La implantació de la fracció orgànica (restes 
de menjar) és necessària per la millora de la 
recollida selectiva del municipi. 

   No n’hi ha 

S’hauria de sensibilitzar més a la gent del 
poble en el tema de la separació de les 
escombraries (campanyes de sensibilització). 

   
Perquè molta gent no n’és conscient 
S’han fet diverses campanyes però la gent 
no és receptiva 

La implantació de les activitats industrials 
lligades a la refineria han suposat la pèrdua 
significativa del sòl agrícola de les hortes 
properes al riu. 

   Totalment 

La implantació de les activitats de la refineria 
han fet minvar substancialment el pes de 
l’activitat agrícola en l’economia municipal. 

   
Potser sí però donen molt llocs de treball 
Absolutament 

Els responsables o tècnics que treballen en el 
sector agrícola del municipi veuen el futur de 
l’agricultura negativament: hi ha manca 
d’agricultors joves, no existeixen al municipi 
empreses especialitzades i la majoria de 
pagesos treballen les terres a temps parcial. 

    

Caldria realitzar polítiques municipals per 
evitar la pèrdua del sòl agrícola en actiu del 
municipi.  
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CONSENS (TOT I QUE HI HA GRUPS QUE NS/NC) 
 
 SÍ NO NS/NC COMENTARIS 
Tot i la presència d’una gran superfície de sòl 
industrial i la importància que té la refineria, el 
sector d’ocupació majoritari de la Pobla de 
Mafumet és el sector serveis; conseqüència 
indirecta de l’activitat del complex petroquímic 

   És un mínim, el percentatge de sector 
serveis 

Des de l’any 2007 existeix una forta 
preocupació i realitat social en base a 
l’augment de la taxa d’atur. Aquesta dada ha 
de fer reflexionar sobre la capacitat de generar 
mà d’obra, a banda, de la que pugui establir la 
dinàmica del funcionament del complex 
petroquímic 

   
I no hi ha una proposta activa o pla des de 
l’Ajuntament per reduir els número 
d’aturats 

Durant els últims anys, des del consistori s’ha 
fet un esforç per controlar la mobilitat urbana i 
fomentar la seguretat dels vianants. Aquesta 
qüestió ha estat valorada per bona part de la 
població. 

    

La implantació de la nova autovia A-27 serà 
un avanç per la millora de la mobilitat del 
municipi.  

   Serà més ràpid moure’s 

La implantació d’energies renovables no és un 
fet assumit, ni a nivell de gestió municipal 
(aprofitament de teulades en equipaments 
municipals), ni a nivell de gestió particular 
(plaques fotovoltaiques en sòl no urbanitzable) 

    

A nivell municipal, la principal font d’emissió 
de contaminants prové de les elevades 
emissions de gas d’efecte hivernacle derivats 
del funcionament del complex petroquímic 

    

El funcionament de l’activitat industrial de la 
petroquímica suposa una clara amenaça per 
la qualitat de l’aire del municipi.  

   No tenim masses olors 

L’Ajuntament realitza una tasca important i 
necessària amb la contractació de persones 
pel servei de neteja viària. 

    

L’Ajuntament disposa de mecanismes que 
faciliten la identificació d’un gos perdut, els 
cadàvers d’animals, cens de gossos 
potencialment perillosos, entre d’altres temes 
referents a animals domèstics. 

    

La proximitat al polígon petroquímic no té cap 
efecte ni directe ni indirecte a la salut de la 
gent que viu a la Pobla de Mafumet o als 
voltants. 

   Pot perjudicar, no és innòcua 

A la Pobla de Mafumet actualment hi ha 
aproximadament 500 habitatges buits    Molts blocs i cap es ven 

La redacció d’un nou POUM (Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal) era necessària per 
ordenar millor el poble, crear noves zones de 
creixement, d’equipaments i serveis. 

    

El nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal) preveu un creixement important 
d’aproximadament 1.700 habitatges que 
s’aniran desenvolupant en un futur. Aquest fet, 
si es fa ordenadament i per fases no ha de 
suposar cap problema en la dinàmica social 
del municipi. 

    

La reordenació i disseny de la senyalització 
horitzontal, vertical i d’altres propostes en els 
temes de circulació es fa per mitjà del servei 
de vigilància municipal. 
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CONSENS (TOT I QUE HI HA GRUPS QUE NS/NC) 
 
 SÍ NO NS/NC COMENTARIS 
L’Ajuntament compta amb una font molt 
important d’ingressos del complex 
petroquímic, aquests ingressos han suposat 
que la Pobla compti amb equipaments i 
serveis que municipis amb el mateix número 
d’habitants no tenen. 

    

 
 
 
SENSE CONSENS 
 
 SÍ NO NS/N

C COMENTARIS 
El nostre municipi ha estat molt castigat per 
l’acció de l’home, per aquest motiu s’ha de 
potenciar les zones naturals de fora el nucli 
urbà (Mur Verd, riu Francolí, etc.). 

   Encara que sigui un municipi petit, hi ha 
bastants llocs on es pot estar a l’aire lliure 

Al nucli urbà gaudim de carrers arbrats i de 
força espais verds ben arreglats i nets (parcs, 
jardins, jardineres, etc.). 

   

Millorar el manteniment i reparació de les 
deficiències (arbres tallats i trencants) 
Molts excrements de gossos 
Petits i sense molta forestació 
Ho considerem un gasto, canvien de plantes 
molt ràpid 

La forta pressió antròpica (complex 
petroquímic, carreteres i ferrocarril) dificulta la 
presència d’espècies animals i vegetals 
d’interès i la conservació de la biodiversitat. 

   No crec que sigui un poble on tingui gaire 
interès això 

El sistema de recollida de les escombraries 
(contenidors soterrats i de superfície) és 
adequat a les necessitats del municipi. 

   

El manteniment hauria de millorar 
N’hi hauria d’haver més perquè s’omplen 
aviat i la gent deixa les deixalles Al terra 
S’haurien de buidar més sovint ja que hi ha 
dies que s’acumulen bastant 
Hi ha pocs contenidors i la gent no recicla 

Hi ha molt pocs contenidors per als envasos 
(contenidors de color groc) en tot el municipi.    Hi ha pocs contenidors en tot el municipi 

La freqüència de buidat i neteja dels 
contenidors és suficient. 

   S’hauria de fer més sovint 

A banda dels contenidors que hi ha al carrer, 
dels punts de recollida de residus especials 
(olis vegetals, tèxtils, voluminosos, etc.) i de la 
deixalleria fixa i mòbil, hi hauria d’haver altres 
punts de recollida o contenidors per llençar..... 
(afegeix el que creguis convenient) 

   
Proposta: deixalleria fixa 
La deixalleria mòbil l’han traslladat molt lluny 

Els veïns del carrer estan prou conscienciats i 
fan una correcta recollida selectiva de les 
escombraries que generen a casa o a la 
botiga. 

   Hi ha gent que té els contenidors lluny i els 
que els tenen a prop passen de tot 

Es necessiten més illes de contenidors 
soterrats en diferents punts del municipi, com 
ara... (afegeix el que creguis convenient) 

   

El sistema no agrada perquè estan bruts i 
plens de brossa al voltant 
A tot el poble 
Substituir els vells 

S’hauria d’implantar un servei de recollida del 
cartró comercial que passés a recollir aquest 
residu botiga per botiga uns dies de la 
setmana. 

   
Qui vol portar el cartró a reciclar ho porta al 
contenidor, qui no ho fa tampoc ho farà 
encara que li passin a buscar 

Seria millor si els contenidors que hi ha al 
carrer es trobessin tots en un mateix punt. 

   

Hi ha carrer que per les seves 
característiques, no es pot permetre 
Si un carrer és molt llarg, li anirà bé a un tros 
de carrer, però no a l’altre 
No, s’hauria de caminar molt 
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SENSE CONSENS 
 
 SÍ NO NS/N

C COMENTARIS 
Els episodis de pluges torrencials fortes, 
sovint, generen problemes d’inundabilitat als 
torrents i als accessos que voregen el complex 
petroquímic 

   

No ens hem trobat mai amb innundacions 
Està tot bé 
En els nous habitatges les canonades de 
pluvials aboquen a les voreres 

La qualitat de sòls del terme ha permès que 
existeixi una extensa plana agrícola conreada,  
sense que es detecti una tendència a 
l’abandonament 

   La població agrícola s’envelleix 

Tot i que pel terme hi discorre un riu de gran 
entitat (el Francolí), la població, i sobretot el 
món agrícola, té més contacte amb els torrents 
que amb el riu. 

    

La presència de molts pous a la zona agrícola 
del terme suposen un problema pel 
funcionament i reserves de les aigües 
subterrànies (aqüífer). 

   Els pous són a la zona de la refineria tot i 
que també n’hi ha a la zona nord del poble 

L’estat ecològic del tram del Francolí que 
passa per la Pobla de Mafumet és mediocre. 
La gent de la Pobla de Mafumet això no ho 
sap.  

   La gent no hi va 

L’eix principal de l’economia de la Pobla de 
Mafumet és la presència del sector industrial 
petroquímic; essent una activitat que no 
presenta data de caducitat 

   

La refineria no és eterna 
Presenta data de caducitat, les empreses 
van tancant o reduint personal, només 
quedarà la refineria. 

Bona part del col·lectiu de joves de la Pobla 
amb estudis d’alt nivell acaben treballant al 
complex de la refineria 

   Es busquen altres ocupacions 

El sector turístic és inexistent pel que fa al 
motor econòmic, sense que es preveguin 
canvis per canviar aquesta qüestió. 

   

No és un poble on es pugui fer turisme, ni 
tant sols turisme rural, és un poble on es 
busca tranquil·litat.  
No hi ha política turística ni promoció de la 
població. 

Una de les percepcions de la població és que 
no es respecten les senyals i les 
infraestructures de seguretat per vianants per 
part de la població que és nouvinguda o 
arribada d’altres municipis  

   

La població de fora respecta 
Quan hi havia menys gent també passava 
però es veia menys 
És una percepció real i errònia, el sectarisme 
de pobletans i nouvinguts es fa present a la 
mateixa afirmació 

L’activitat de la refineria genera molta mobilitat 
que repercuteix negativament per les 
carreteres que creuen i que depenen 
directament de la mobilitat interna 

   
No perjudica a dins el poble, a les hores 
puntes l’entrada i sortida de Tarragona 
potser sí 

La població no té tendència a utilitzar transport 
públic per anar a Reus o a Tarragona per 
lleure, treballar, fer compres,etc. 

   

Busos bastant buits 
Sí que s’utilitza, sobretot la gent que no té 
vehicle 
Hi ha molt pocs autobusos al dia 
A Reus falta freqüència 

El fet de que l’abastament d’aigua potable de 
la Pobla es realitzi majoritàriament a partir de 
la concessió del transvasament del Consorci 
d’Aigües de Tarragona suposa una avantatge 
per la població (sempre es té l’aigua 
garantitzada) però una desavantatge (es 
depèn de recursos externs que fan que 
s’encareixi el preu) 

   L’aigua no és cara 

La presència d’indústries amb forta incidència 
sobre el medi desvincula a l’ajuntament de 
controlar possibles abocaments al riu amb 
conseqüències negatives 

   

L’Ajuntament ha de complir amb les seves 
competències 
No l’hauria de desvincular i l’ajuntament no 
s’hauria de desvincular 
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SENSE CONSENS 
 
 SÍ NO NS/N

C COMENTARIS 
La població de la Pobla de Mafumet no 
percep, com a focus de contaminació lumínica, 
el sistema d’il·luminació associat a la refineria 

   
Això molesta, no es pot dormir a les 
persianes aixecades 
L’”antorxa” molesta, fa molta lluny 

La contaminació odorífera (olors) representa 
una de les incidències ambientals més difícils 
de controlar i que alhora suposen un clar 
inconvenient per la qualitat de vida de les 
persones que resideixen al municipi. Tot i això 
l’Ajuntament en fa un seguiment.  

   Al notar l’olor truquem per telèfon a 
l’Ajuntament. Es sent poc 

El pas dels torrents pel casc urbà del municipi i 
la forta urbanització del sòl industrial, 
juntament amb la implantació de grans vies 
com la nova autovia (A-27) impliquen una 
problemàtica associada al risc per inundació 

   
No creiem que hi hagi massa risc, malgrat el 
talús de l’A-27 
No ens agrada el talús de l’autovia 

Tot i les ajudes per a estudiants, no són 
masses els pobletans i pobletanes que tenen 
estudis superiors universitaris. 

    

L’increment de població ha anat acompanyat 
per una ampliació en el servies (en general).  
L’augment d’habitants, doncs, no ha suposat 
que els serveis es saturessin o no poguessin 
atendre la demanda. 

   

Saturació 
L’únic servei que s’ha ampliat és la llar 
d’infants, crec que és necessari un CAP i un 
institut, a més d’un centre escolar nou 

La identitat de poble, el sentir-se pobletà o 
pobletana, s’està perdent amb l’arribada de 
nous habitants aquests últims anys. 

   

Això és ridícul, el poble es pot seguir sentint 
pobletà, no entenc que els molesti que arribi 
gent al poble 
És més forta, hi ha un sectarisme dels 
pobletans, una desconfiança en vers als 
nouvinguts i forasters. 

El CAP El Morell dóna resposta a les 
atencions necessàries dels pobletans i 
pobletanes. Els serveis de salut que ofereix 
són de qualitat i adequats a la demanda. 

   

Quan et donen hora de visita no t’atenen fins 
més tard o et fan anar a Tarragona. 
No dóna resposta a les atencions, ni està 
adequat a la demanda 
Canvien molt de metge 

No existeixen problemàtiques socials 
importants al municipi. Tampoc es detecten 
casos de marginació, drogodependència, entre 
d’altres.  

   Hi ha casos 
Algun cas 

La gent coneix exactament les funcions del 
servei de vigilància municipal.     Algunes coses sí 

La Pobla de Mafumet compta amb un ventall 
molt ampli d’equipaments esportius: complex 
esportiu, camp de futbol, centre cívic i 
esportiu. Aquests estan ben gestionats, són 
adequats per la demana i necessaris per 
gaudir d’una vida saludable. 

   

El centre cívic i esportiu s’ha quedat petit per 
la demanda 
No les pot utilitzar qualsevol ni quan un vol 
Complert 

El Casal Cultural és un equipament molt 
freqüentat per molts pobletans i pobletanes. 
S’hi organitzen actes, cursos i també hi ha la 
biblioteca. 

   N’hi ha algunes però no masses i per nens i 
nenes de menys de 3-4 anys, no hi ha res 

Els joves no participen de la vida associativa i 
de les activitats que s’organitzen a la Pobla, 
sinó que tenen tendència a anar a altres 
municipis per cultura i oci. 

   

Disfruten de les activitats del poble, però per 
fer algunes coses com anar a les 
discoteques, concerts, cinema, etc. han de 
sortir del poble 

S’ofereix una varietat de cursos formatius i 
educatius per a tots els pobletans i pobletanes.    No hi ha res per la gent que no sap llegir i a 

la Pobla hi ha gent que no en sap 
Participo i/o assisteixo a les activitats culturals 
que tenen lloc al Casal Cultural.     

El calendari de festes de la Pobla de Mafumet 
és molt gran i divers. Hi ha actes i festes per 
tots els gustos i gairebé tot l’any. 
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SENSE CONSENS 
 
 SÍ NO NS/N

C COMENTARIS 
L’organització de les festes es realitza des de 
l’Ajuntament en col·laboració amb la Comissió 
de festes. 

   No se’ls valora prou 
No fan res, hi ha poques discomòbil 

Els recursos econòmics destinats a les festes 
(en general) són els adequats.    

Hi ha un excés de festes. Seria millor més 
poques i de més qualitat. 
Es podrien fer millores 

A la Pobla de Mafumet hi ha moltes 
associacions que inclouen edats diverses i 
temàtiques variades.  

    

Les activitats que organitzen les associacions 
són obertes a tothom i en gaudeixen també les 
persones no associades. 

   Normalment estan destinades als socis 
No hi ha relació entre entitats 

Les associacions (en general) també 
participen en l’organització de festes i activitats 
liderades per l’Ajuntament i es relacionen entre 
elles per coordinar-se. 

   Participen a l’Ajuntament amb les festes, 
però no es relacionen entre elles 

L’Ajuntament té mecanismes d’informació i de 
difusió, com pot ser el pregó i el butlletí 
municipal, molt vàlids i eficaços per mantenir a 
la població informada. 

   

Millorar megafonia 
El pregó no se sent 
El butlletí no es reparteix bé 
La web és el futur 
Triga molt en arribar 
Els que fan el pregó no vocalitzen 

Al municipi no existeixen òrgans de 
participació on els pobletans i pobletanes 
puguin proposar actuacions o activitats a 
l’Ajuntament. 

   Si existeixen 

Els carrers i places estan nets.    A vegades 
Moltes caques als parcs 

La Pobla de Mafumet és un municipi acollidor, 
amb les cases i façanes ben pintades i 
arreglades, amb una estètica adequada i 
unificada. 

   
Pla de millora del casc antic 
Hi ha cases deshabitades que s’estan fent 
malbé 

El creixement urbanístic d’aquests últims anys 
s’ha desenvolupat ordenadament i no trenca la 
fisonomia de poble. 

   La fisonomia ha canviat 

El nou POUM proporciona zones 
d’equipaments on es preveu la construcció 
d’una escola-institut i un tanatori. 

    

L’Ajuntament, al llarg dels anys, ha sabut 
invertir i dedicar aquests recursos econòmics 
adequadament. 

   Es pot invertir molt millor 

L’organització de l’Ajuntament, des del punt de 
vista del ciutadà, és la correcte i es percep una 
bona gestió. 

    

No existeixen canals establerts per comunicar, 
tant sigui per suggerir o per realitzar queixes, a 
l’Ajuntament aspectes municipals. 

   Hi ha el defensor del ciutadà 

 
De les afirmacions exposades al taller (93 en total), la meitat mostren un consens pel que fa a 
les opinions del participants (sense tenir en compte els que contesten que no ho saben) i l’altre 
meitat les opinions dels diversos grups són diferents. Així doncs, des de l’equip tècnic s’agafen 
les afirmacions i s’utilitzen per matissar aquestes temàtiques en la diagnosi socioambiental.  
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En resum, els temes en els que la gent afirma que estan totalment d’acord i que per tant creuen 
que és una realitat existent a la Pobla de Mafumet són:  
 

� Coneixement dels beneficis aportats per la Refineria. 
� Problemes, per tot el poble, amb les canonades d’abastament d’aigua. Estaria bé fer 

un estudi més exhaustiu de quines zones de la Pobla de Mafumet tenen la xarxa 
hídrica més afectada i actuar al respecte.   

� Favorables amb la presència d’un Servei de Vigilància dins de la plantilla de 
l’Ajuntament.  

� Coneixement de la dinàmica de població a la Pobla de Mafumet durant els últims 
anys sense provocar cap mena de problemàtica. 

� Falten activitats per nens de 13 a 16 o 18 anys. S’hauria d’organitzar una 
programació d’activitats per tal de què el jovent d’aquesta franja d’edat tingues un 
ventall d’activitats a triar. D’aquesta manera es sentirien més partícips de la Pobla 
de Mafumet.  

� Coneixement de diferents equipaments públics, com el centre de dia. Es demana 
les mateixes condicions per a la gent de la Pobla de Mafumet que no està inclosa 
dins de la franja d’edat de la gent gran.  

� Es demana més control en la gestió del centre de dia.  
� Falta incentivar a la gent amb activitats esportives. Estaria bé organitzar jornades 

esportives per a tots els pobletans i pobletanes.  
� Intentar dinamitzar la gent nouvinguda, i buscar alguna manera per què aquell 

sector de gent que no intervé en les jornades i programacions culturals i festives del 
municipi s’integrin amb els actes culturals  

� El mobiliari i els equipaments urbans, orientats perquè la gent de la Pobla de 
Mafumet pugui descansar o passar temps d’oci i lleure, són instal·lacions què la 
gent considera que tenen el manteniment i els equipaments necessaris per al seu 
ús.  

 
Taller amb joves del Casal d’estiu de la Pobla de M afumet  
 
Durant totes de les etapes de realització de l’Agenda 21 és fonamental la participació 
ciutadana. Per aquest motiu s’han obert diferents camins de participació, com la possibilitat de 
respondre els qüestionaris de satisfacció, i la realització dels tallers de participació. Entre 
aquests tallers, hi ha la diagnosi socioambiental, realitzat el 19 d’abril per als adults de la Pobla 
de Mafumet. En aquest taller es va trobar a faltar la presència del jovent del municipi per tant es 
va idear un taller dirigit expressament a aquest col·lectiu. Finalment es van realitzar dos tallers, 
destinats a joves, en el marc del casal d’estiu de la Pobla de Mafumet. Les edats dels joves 
estaven compreses entre els 13 i els 25 anys. A continuació s’expliquen com es van portar a 
terme les diferents dinàmiques:   
 
Per tal de dinamitzar el taller, un educador de Limonium es va desplaçar fins a la Pobla de 
Mafumet, en el marc del Casal d’Estiu. La durada va ser de dues hores, de nou a les onze del 
matí. En aquestes dues hores es van reunir vull joves de 15 a 21 anys (el monitor inclòs) i 
l’educadora de Limonium. El nom i l’edat dels assistents es mostren a la taula següent:  
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Taula núm16. Joves participants 
NOM I COGNOMS EDAT 
Fernando Gallana Nodo 21 (Monitor) 
Marta Casadó Alfaro 14 (cap als 15) 
Adgar Bustamante Picón 15 
Ivan Martínez Soto 15 
Sheila Andreu Gumiel 14 (cap als 15) 
Ramon Preixens Fernandez 16 
Gerard Gasull Galeote 16 
Adrián Castro Jabalera 15 
 
En un primer moment es va fer una breu introducció del tema de la realització de l’Agenda 21 a 
la Pobla de Mafumet, i el perquè de la importància d’aquest taller vers l’Agenda 21. 
Posteriorment, es va procedir a l’inici de la dinàmica. La base del taller era recollir les opinions 
dels joves davant d’un seguit d’afirmacions que l’educadora anomenava sobre temes 
d’actualitat de la Pobla de Mafumet. La base era enregistrar quants estaven d’acord, quants en 
desacord i quants no donaven resposta. Per tal de què no s’influenciessin els uns amb els 
altres, se’ls va col·locar en una fila i se’ls va tapar els ulls, d’aquesta manera la opinió era 
totalment personal. Es tracta d’un exercici dinàmic i de moviment que fa que els joves no vegin 
la sessió com una reunió avorrida.  
 
Posteriorment, tots junts i amb els ulls destapats, es van anar comentant les respostes a les 
afirmacions, tot recollint suggeriments i observacions sobre les afirmacions tècniques de la 
diagnosi sociomabiental de la Pobla de Mafumet.  
 
Tot seguit es mostren les afirmacions, amb les respostes i comentaris dels joves i el monitor. 
 
Taula núm17. Respostes del joves al taller 

 SÍ NO NS/
NC COMENTARIS 

 
Fora del nucli urbà hi ha zones 
naturals ben conservades i amb 
molta biodiversitat, moltes 
espècies animals i vegetals 
diferents. 
 

4 4  

El monitor del grup va comentar que la 
Fundació Estela va trobar un espai i van 
fer un estudi de biodiversitat. Aquesta 
zona està al costat de la gasolinera, al 
costat dels bombers. Hi ha arbres. Els 
altres comenten que l’accés és perillós ja 
que s’ha de traspassar la carretera. Algú 
diu que a la Pobla de Mafumet no hi ha 
zones naturals. El parc no hi ha ombra. 
Només hi ha descampats. 

 
La gent acostuma a apropar-se 
al riu per passejar i estar una 
estona a l’aire lliure.  

 8  
El riu està lluny, i a més a més està 
contaminat. En aquesta zona hi ha molts 
mosquits. No hi ha llocs per caminar. 

 
També passeja i va amb la 
bicicleta pels camins de fora el 
poble 
 

8   
 
 

 
Al nucli urbà hi ha carrers amb 
arbres, parcs i zones verdes 
arreglades i ben conservades.  
 

2 2 4 Al poble no hi ha zona verda. 
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S’haurien de potenciar els 
itineraris temàtics (a peu i/o en 
bicicleta) pel municipi per donar 
a conèixer el patrimoni natural, 
agrícola i rural del terme (arbres 
d’interès, xarxa de camins 
agrícoles, carrerades, jaciments 
arqueològics, masos d’interès, 
etc.). 

5  3 

El Mas Blanc està abandonat. No sabien 
segurs si era el castell. Algú diu que és 
una construcció que no té història. Si no 
s’ha d’aprofitar per fer-hi cap zona verda, 
estaria bé que almenys s’aprofités per a 
ubicar-hi un restaurant. 

 
El sistema de recollida de les 
escombraries (contenidors 
soterrats i de superfície) és 
adequat a les necessitats del 
municipi. 
 

2 6  

Quan obres els contenidors t’hi trobes tot 
ple de gats. Els contenidors soterrats 
estan plens. Al carrer Guillem de Montoliu 
no hi ha contenidors per a separar la 
brossa. Si la gent es troba obstacles (com 
per exemple que no hi hagi contenidors 
de RS), la gent no llençar la brossa 
correctament i no fa el reciclatge.  
El monitor va puntualitzar sobretot amb 
aquest tema: que s’ajudi a la separació de 
residus, posant més contenidors al carrer. 

 
Hi ha molt pocs contenidors per 
fer la recollida selectiva i a més 
a més els buiden poc sovint i no 
els netegen  
 

8   

Fer més campanyes de RS no servirà de 
res. Es fan campanyes de sensibilització 
però s’han de ficar contenidors, no ficar 
obstacles! 
Alguns no coneixien els contenidors 
específics per deixar-hi els olis usats. 

 
La majoria dels veïns separa la 
brossa a casa seva, o sigui que 
recicla els residus 
 
 

 7 1 

Només es separar correctament la brossa 
en aquelles zones més properes a les 
illes complertes de contenidors. Falten 
recursos  
 

 
A la Pobla hi havia hagut molt 
pagesos, ara en queden pocs i a 
més a més més gent gran. Als 
joves no els interessa ser 
pagesos. 
 

8   

La gent no pot viure d’això. No hi hauria 
d’haver intermediaris. 
A la Pobla hi ha el Pep que té una botiga 
que ven fruita i verdura, però la compra a 
fora, no la cultiva a la Pobla de Mafumet.  

 
Tot i haver-hi la petroquímica al 
municipi la majoria de gent no hi 
treballa 
 

5 1 2 

El monitor va comentar que per la franja 
d’edat dels nens tampoc coneixien massa 
sobre aquest tema. Va puntualitzar que 
coneixia gent subcontractada que hi 
treballava. 
Els qui van dir que no hi treballava gent 
és perquè els que coneixen no hi 
treballen. 
 

 
El fet d’haver-hi la petroquímica 
al municipi fa que moltes 
persones hi vulguin treballar.  
 

5 1 2  
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Tenir la petroquímica al municipi 
aporta grans beneficis, sobretot 
econòmics, a l’Ajuntament, que 
pot fer moltes coses per tothom.  
 

7  1 

Opinen que depèn: El cel de vegades es 
transforma de color taronja. Quan la gent 
dorm cremen més. De vegades fa soroll. 
Quan estàs aquí t’acostumes. Han nascut 
amb això. Quan van de viatge, i tornen a 
la Pobla, si que notes les olors.  

 
La Pobla té bons equipaments: 
camp de futbol, complex de les 
piscines, centre cívic, etc.  
 

8    

 
La crisi no està afectant a la 
Pobla de Mafumet 

 8   

 
A la Pobla no venen turistes, 
tampoc tenen res per fer o per 
veure 
 

7  1  

 
La gent per moure’s sempre fa 
servir el cotxe 

7  1  

 
La gent no té sensació 
inseguretat pel fet que tenir el 
complex petroquímic apropi que 
hi pugui haver un accident 
 

3 1 4 

El monitor coneixia el PlaSecta, en què 
aquest pla, els últims de ser informats són 
els habitants de la Pobla de Mafumet. 
Creu que per temes importants de la 
petroquímica, els habitants no haurien de 
ser els últims en assabentar-se de les 
coses. Les sirenes no se senten bé. A 
Sant Pere i Sant Pau, un dia de 
simulacre, es van sentir bé, en canvi al 
mateix moment a la Pobla, no. Algú diu 
que quan passi alguna cosa, “no ens 
enterarem” Algú diu que “ho tenen molt 
controlat”. Al final ja t’acostumes.  

 
El complex petroquímic 
contamina i això afecta a la salut 
dels qui hi viuen a prop 
 

7 1   

 
La Pobla ha crescut molt 
aquests últims anys, molta gent 
hi ha vingut a viure, això no ha 
suposat cap problema 
 

 7 1  



MEMÒRIA            COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 
 

 

55

 
A la Pobla es fan moltes 
activitats per joves 
 

 8  

Els joves comenten que si no hi ha futbol, 
el cap de setmana no hi ha res a fer. 
S’hauria de fer un local per a joves ( a 
partir dels 14 anys), pels diumenges a la 
tarda, pels dies que plou. Que es fes 
pagar de 2 a 5 euros per persona per 
poder entrar. Hi hauria d’haver una 
pantalla gegant per veure el futbol. El 
monitor ja o va parlar amb l’alcalde i va 
comentar que el problema era el fet 
d’evitar l’entrada a joves problemàtics (els 
que es passen el dia fumant porros al 
carrer, aprofitarien per fer-ho en aquest 
suposat local). S’haurien de programar 
passar més pel·lícules (novetats). A 
l’estiu, a la Pobla només es fa el Sant 
Joan, i prou. Al Morell hi fan moltes 
festes, i a Vilallonga, fan el Fot-li gasto!. 
 A la gent gran se’ls cuida molt, ja que hi 
ha l’Associació de jubilats que organitza 
moltes coses). També coneixen 
l’Associació (+30). Els joves estan 
tancats. S’haurien de cuidar més els 
joves. El problema són els joves que 
fumen porros.  

 
Els joves participen poc dels 
actes que organitza 
l’Ajuntament, com obres de 
teatre, activitats a la setmana 
cultural.... 
 

1  7  

 
Cal sortir de la Pobla per 
divertir-se 
 

6 1 1  

 
El calendari de festes i festes 
majors és molt divers i hi ha 
actes per totes les edats 
 

6  2  

 
 
Hi ha moltes associacions i els 
joves també hi participen 
 
 

 6 2 

Hi ha el Punt Jove (del Consell Comarcal 
del tarragonès) que ningú hi va. 
Comenten que a la Pobla de Mafumet els 
joves estan discriminats.  

 
 
Els carrers estan molt ben 
senyalitzats, nets, arreglats 
 

5  3 

Ho han d’estar per força: De 5 membres 
de la neteja a 40 que hi ha ara, és normal 
que tot estigui net. Si necessiten treball i 
els hi poden anar bé a aquesta gent, 
perfecte. Algú diu que ara ja no coneixen 
els de la brigada. Abans, si.  
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A la Pobla hi ha molts 
habitatges buits, això no és cap 
problema pel municipi 
 

1 7  

Pel tema de l’habitatge, tots els de 
Campclar han vingut a viure aquí. 
Trafiquen droga. Es pensaven que a la 
Pobla era el paradís, que no es pagava 
res. Abans de fer-hi els pisos (els que 
s’han quedat buits) , ara hi havia 
descampats, cosa que ara hi podria haver 
un parc. Hi va haver el “bum” de la 
construcció. Hi havia més de 20 grues! 

 
El joves de la Pobla ho tenen 
fàcil per trobar feina a la Pobla, 
al poble o a la petroquímica 
 

1 7   

 
Hi ha botigues suficients per 
comprar de tot. 
 

3 2 3 
Hi fa falta un Mercadona, i un Bon Àrea. 
Per berenar han d’anar al Morell, ja que 
aquí no hi ha res.  

 
Per una persona jove de la 
Pobla és fàcil comprar-se o 
llogar un pis al poble 
 

7  1 És fàcil, amb diners.  

 
La majoria de joves, quan 
acaben els estudis troben feina 
 

 7 1  

 
Entre els joves, a la Pobla, no hi 
ha cap problema important com 
poden ser drogues, absentisme, 
delinqüència  
 

 8  

El monitor puntualitza que més que 
delinqüència és bandalisme. Per nadal, 
aquest any, algú va robar una peça del 
pessebre. Ara no poden deixar els nens 
petits jugant pel carrer, ni deixar les cases 
obertes. No hi ha solució, ni aquí ni 
enlloc.  

 
Els joves de la Pobla estan molt 
preocupats pel seu futur pel que 
fa a la feina, a trobar un 
habitatge, amb l’atur, etc. 
 

2 5 1  

 
El dia següent es va realitzar un taller similar, en aquest cas amb els monitors del casal d’estiu 
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Taller amb els monitors del Casal d’estiu de la Pob la de Mafumet 
 
Amb el mateix objectiu que amb l’anterior grup, el dijous 29 de juliol es va procedir a fer el taller 
amb els monitors del Casal d’Estiu de la Pobla de Mafumet. El taller va ser realitzar des de dos 
quarts de sis de la tarda fins a les set. L’assistència va ser de vuit monitors. El nom i l’edat dels 
assistents es mostren a la taula següent: 
 
Taula núm18. Monitors participants 

NOM I COGNOMS EDAT 
Irene Alfonso Moya 19 

Josep Francesch Batista 16 
Gerard Vallverdú Vallvé 18 
Fernando Gallana Noda 21 

Marta Pros Rovira 25 
Mari Carmen Villegas 22 

 
En aquesta ocasió, no se’ls va tapar els ulls sinó que davant de cada afirmació, cadascun dels 
assistents, anava opinant defensant la seva opinió. D’aquesta manera els participants van anar 
debatent i consensuat els diferents plantejaments que anaven sortint en el debat.  
 
Taula núm19. Respostes dels monitors al taller de diagnosi 

 SÍ NO NS / 
NC COMENTARIS 

 
Fora del nucli urbà hi ha zones 
naturals ben conservades i amb 
molta biodiversitat, moltes espècies 
animals i vegetals diferents. 
 

2 2 2 
Algú diu que no ho hagués dit mai que hi 
hagués biodiversitat. Potser d’espècies 
d’arbres, si. 

 
La gent acostuma a apropar-se al riu 
per passejar i estar una estona a 
l’aire lliure.  

 6  
A la Pobla de Mafumet no hi ha riu. Al riu 
de la Pobla de Mafumet no s’hi pot anar. 

 
També passeja i va amb la bicicleta 
pels camins de fora el poble 
 

6   
Hi ha una edat, dels 10 als 16 anys que 
els nens de la Pobla van amb bicicleta. 

Al nucli urbà hi ha carrers amb 
arbres, parcs i zones verdes 
arreglades i ben conservades.  

6   
Els parcs que hi ha són de sorra i els 
arbres no fan ombra.  

 
S’haurien de potenciar els itineraris 
temàtics (a peu i/o en bicicleta) pel 
municipi per donar a conèixer el 
patrimoni natural, agrícola i rural del 
terme (arbres d’interès, xarxa de 
camins agrícoles, carrerades, 
jaciments arqueològics, masos 
d’interès, etc.). 
 

6   
Hi ha un monòlit on hi ha la verge de la 
Pobla de Mafumet. La gent hi Va un dia 
pel menjar que hi donen.  

 
El sistema de recollida de les 
escombraries (contenidors soterrats i 
de superfície) és adequat a les 

2 2 2 

Al carrer de Màrtirs (on hi ha dos bars), 
els contenidors estan plens. Falten 
contenidors. Els contenidors de roba, la 
gent els buiden. 
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 SÍ NO NS / 
NC COMENTARIS 

necessitats del municipi. 
 
 
Hi ha molt pocs contenidors per fer la 
recollida selectiva i a més a més els 
buiden poc sovint i no els netegen  
 

6   
Els contenidors no els netegen. Els de la 
Rambla fan pudor. Falten contenidors. 

 
La majoria dels veïns separa la 
brossa a casa seva, o sigui que 
recicla els residus 
 

3  3 
Els qui tenen contenidors complerts a 
prop de casa, si que separen la brossa, ja 
que ho tenen tot davant.  

 
A la Pobla hi havia hagut molt 
pagesos, ara en queden pocs i a 
més a més més gent gran. Als joves 
no els interessa ser pagesos. 
 

6    

 
Tot i haver-hi la petroquímica al 
municipi la majoria de gent no hi 
treballa 
 

 6   

 
El fet d’haver-hi la petroquímica al 
municipi fa que moltes persones hi 
vulguin treballar.  
 

6    

 
No cal tenir estudis superiors per 
treballar a la petroquímica i per tant 
després de la ESO ja s’hi pot anar a 
treballar 
 

2 2 2 Segons del que hi vagis a treballar. 

 
Tenir la petroquímica al municipi 
aporta grans beneficis, sobretot 
econòmics, a l’Ajuntament, que pot 
fer moltes coses per tothom.  
 

6   

Els diners són per l’ajuntament. No es 
veuen tantes coses que fa l’Ajuntament. 
La meitat de la guarderia és de la 
Generalitat. Han baixat els sous del 
Casal, i es compren cotxes de policia i 
contracten a 50 escombriaires ! 

 
La Pobla té bons equipaments: camp 
de futbol, complex de les piscines, 
centre cívic, etc.  
 

6   

Està bé, però per entrar a la piscina et fan 
pagar 4 euros per persona! Abans et 
donaven invitacions!! El camp de futbol 
només el poden utilitzar qui juga a futbol. 
La piscina l’hauria de tornar a portar 
l’Ajuntament, i amb gent amb més 
simpatia.  

La crisi no està afectant a la Pobla 
de Mafumet 

6   
A l’ajuntament sí. Ara s’ha retallat més i a 
més a més ara la població és el doble.  

 
A la Pobla no venen turistes, tampoc 
tenen res per fer o per veure 
 

6   
La Pobla de Mafumet és un poble perdut. 
No hi ha platja. Els turistes no fa falta que 
vinguin. 

 
La gent per moure’s sempre fa servir 
el cotxe 

6   

A Constantí, cada 10 minuts passen 
autobusos. A la Pobla de Mafumet, no. 
Els autobusos tarden molt. A les hores 
que puja més gent (a les 9 de la nit), el 
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 SÍ NO NS / 
NC COMENTARIS 

bus està ple. Els autobusos Plana passen 
amb poca freqüència. Tot i així quan se’ls 
va fer la pregunta de si agafarien el bus si 
estes en bones condicions, alguns van dir 
que no. 

 
La gent no té sensació inseguretat 
pel fet que tenir el complex 
petroquímic apropi que hi pugui 
haver un accident 
 

6   Ja s’han criat amb això.  

 
El complex petroquímic contamina i 
això afecta a la salut dels qui hi viuen 
a prop 
 

6   
A Puigdelfí fa més pudor. Ja estan 
acostumats. Ens afecta menys de lo que 
contamina (tot se’n va cap altres pobles). 

 
La Pobla ha crescut molt aquests 
últims anys, molta gent hi ha vingut a 
viure, això no ha suposat cap 
problema 
 

 6  

Sobretot gent de Campclar i Sant 
Salvador (pel tema dels pisos barats). Els 
mossos s’haurien d’involucrar més, en 
comptes de parar els nens que no fan res. 
Ja no s’hi pot fer res. Hi hauria d’haver 
més vigilants competents, que no se’n 
vagin a dormir pel poble.  

 
A la Pobla es fan moltes activitats 
per joves 
 

 6  

A Vilallonga ho fan. Volen concerts de 
Festa Major, com la Girasol, la Mitjanit, 
com fan a Bràfim. Pels iaios i pels nens hi 
ha coses, pels joves, no. La discomòbil és 
“cutre”. Volen una festa major de més 
qualitat, i per a joves més grans. 

 
Els joves participen poc dels actes 
que organitza l’Ajuntament, com 
obres de teatre, activitats a la 
setmana cultural.... 
 

6   

Prou de xerrades contra les drogues, 
sexe, ...Volen excursions, esquiades, 
sortides. Si no tens 16 anys no hi pots 
anar. 

 
Cal sortir de la Pobla per divertir-se 
 

5 1  

La Pobla de Mafumet és un poble. No 
pots demanar més. l’ambient de la Pobla 
de Mafumet és diferent. Les piscines del 
Morell estan molt bé. Els veïns de la 
Pobla de Mafumet es queixen (pel soroll). 

El calendari de festes i festes majors 
és molt divers i hi ha actes per totes 
les edats 

 6  
Fan coses per jubilats i per petits. 
Les activitats pels joves han de cridar més 
l’atenció. 

Hi ha moltíssimes associacions i els 
joves també hi participen 

 6  
N’hi ha moltes però no pels joves. Les 
sales del casal són per les associacions 
que ara hi ha i per les reunions de Repsol.  

Els carrers estan molt ben 
senyalitzats, nets, arreglats 

6   
En general si. Hi ha excrements de 
gossos.  

A la Pobla hi ha molts habitatges 
buits, això no és cap problema pel 
municipi 

6   
És un problema econòmic per les 
constructores. Comenten que en algunes, 
fa poc hi havia ocupes.  

El joves de la Pobla ho tenen fàcil 
per trobar feina a la Pobla, al poble o 
a la petroquímica 

3 3  

Hi ha treball però no qualificat. A 
l’Ajuntament entren per dit. No hi ha 
oposicions. Per escombrar i netejar, sí. És 
fàcil per depèn de qui ets.  

Hi ha botigues suficients per comprar 
de tot. 

6   
Pel que és necessari, sí. Saben que els 
productes surten més cars. Tot hi que 
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 SÍ NO NS / 
NC COMENTARIS 

algú va comentar que volia un Mercadona 
al poble i són conscients de que hi ha el 
risc de què et pots carregar les botigues 
del poble.   

Per una persona jove de la Pobla és 
fàcil comprar-se o llogar un pis al 
poble 

6   
 
Si tens diners. De pisos n’hi ha molts 

 
La majoria de joves, quan acaben els 
estudis troben feina 
 

 5 1 Depèn del que estudis.  

 
Entre els joves, a la Pobla, no hi ha 
cap problema important com poden 
ser drogues, absentisme, 
delinqüència 
 

 6  
Ho fan la gent de tot i els joves 
influenciables. Ara ho fan amb més 
“descaro” 

 
Els joves de la Pobla estan molt 
preocupats pel seu futur pel que fa a 
la feina, a trobar un habitatge, amb 
l’atur, etc. 
 

2 4   

 
Finalment i abans d’acabar el taller, a cadascun dels monitors se’ls va demanar que  
apuntessin, individualment en un paper, quins eren els temes a de tenir en compte a la Pobla 
de Mafumet. Tot seguit s’enumeren tots els que es van anotar (independentment que es 
repeteixin):   

� La seguretat 
� La sostenibilitat 
� El medi ambient 
� Més activitats pels joves 
� Tenir en compte les peticions i no dir si a tot sense prendre mesures 
� La falta d’activitats pels joves 
� Que els vigilants siguin més seriosos amb la “xusma” 
� Que les festes majors siguin millors 
� Baixar els preus de l’habitatge. 
� Facilitar el fet de buscar feina a la gent del poble.  
� Organitzar més activitats per la gent jove que els pugui interessar 
� Més preocupació pels joves. 
� Important, menys campanyes de reciclatge i més medis per poder reciclar.  
� Servei de vigilància adequat. 
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3.4. TALLER DE PLA D’ACCIÓ 

 
Tal i com es va plantejar des d’un inici, el dia 14 d’octubre ha tingut lloc el taller sobre el Pla 
d’Acció. S’ha convocat a les dependències del Casal d’Avis, a les 19.00 hores.  
 
El taller s’ha desenvolupat en tres parts. En un inici, Montse Fuguet i Aida Garcia han explicat, 
a grans trets i ordenades per les línies estratègiques que organitzaran el pla d’acció, les 
afirmacions més interessants de la diagnosi. Aquesta primera part ha perseguit un doble 
objectiu, per un costat ha situat als participants pel que fa a les qüestions municipals de 
rellevància i per l’altre retornar als participants de les sessions anteriors les opinions i 
consideracions recollides. 
 
La segona part ha consistit en el plantejament de trenta accions de la diagnosi i els participants, 
per grups, han mostrat el seu acord o desacord. Aquestes accions han estat escollides per part 
de l’Ajuntament, que ha considerat que eren les més importants i representatives.  
 
La tercera part ha consistit en la proposició d’accions per part dels participants. Així se’ls ha 
subministrat una graella amb les línies estratègiques i programes per determinar accions en 
funció de les temàtiques.  
 
Els participants al taller ha estat els següents: 
 
Maria Josepa Dalmau Guinovart 
Rosalia Anglès Fort 
Mercè Dalmau Guinovart 
Adela Aymemí Llauradó 
Pere Roig 
Josep Maria Moix 
Rafael Castro 
Remedios Molina 
Manel Pomada 
Francisco Olivenza 
Martí Miravete 
Leonor Osuna Leiva 
Rosita Blader Molluna 
Cañosanto Mesas Almoyón 
Antonio Carrasco 
Mercedes Fontes Camacho 
Olga Callarisa Rozas 
Rosalia Guinovart Mercadé 
Manuel Arroyo Benito 
Manuel Beluart Jimenez 
Maria Isabel Ramirez Garcia 
José Torres Aguilar 
 
 
 
 
 
 
 



  MEMÒRIA                                                                     COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ 
 

 

  62 

 
Taula 20. Respostes al taller de Pla d’Acció 
 

 SÍ NO COMENTARIS 
1. Seguiment i suport de l’Ajuntament 

en la redacció i aplicació pla de gestió del 
procés de Planificació de l’Espai Fluvial de la 
Conca del Francolí (PEF)  

que redacta la Generalitat de Catalunya 

   

2. Creació d’itineraris per facilitar 
l’accés a peu i amb bicicleta al riu Francolí, 
des del casc urbà. Millora dels accessos als 
espais naturals del municipi (zona agrícola, 
zona fluvial, Mur Verd) 

  Fer accessos i indicacions per 
poder arribar al Francolí 

3. Elaboració de plans de gestió i 
millora dels espais verds ubicats en sòl no 
urbanitzable (riu Francolí, Mur Verd, etc.) 

  A l’esplanada de l’Avinguda 
Generalitat i Marià Fortuny fer una 
zona verda 

4. Establiment de connexions entre els 
diferents espais naturals del terme per evitar 
l’aïllament i el desconeixement d’aquests per 
part de la població 

  Falta d’informació sobre els espais 
naturals del municipi 

5. Increment de les activitats dirigides a 
joves 

   

6. Creació d’un programa d’activitats de 
descoberta dels elements de patrimoni rural, 
històric, ambiental, entre d’altres 

   

7. Desenvolupament d’un Pla anual de 
descoberta del municipi (difusió valors 
naturals i sentiment identitat) 

   

8. Revisió del model festiu del municipi 
(introducció d’actes per franges d’edat no 
contemplades) 

  Falta d’activitats de la gent de 30 a 
60 anys 

9. Dinamitzar el funcionament de les 
associacions creant òrgans de coordinació i 
establint criteris per l’atorgament d’ajudes 
econòmiques 

  Seria important, sinó cadascuna va 
al seu aire 

10. Creació d’un Consell Social i de 
Sostenibilitat com a òrgan estable de 
participació ciutadana (on hi hagi persones 
que opini i proposin coses a l’Ajuntament) 

  Que es tinguin en compte les 
propostes dels ciutadans 

11. Creació d’un pla quinquennal 
d’inversions per rendibilitzar els diners 
provinents de l’existència del complex 
petroquímic en la vesant de promoció 
econòmica del municipi 

  A més curt termini 

12. Planificació anual dels projectes i 
accions que creïn llocs de treball temporal en 
períodes estivals (casal d’estiu, reforç de la 
brigada municipal, etc.) 

   

13. Creació de tallers ocupacionals que 
se centrin en la formació de persones en 

  Sí, segons quins cursos que no hi 
hagi límit d’edat, valorar-ho 
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temes de demanda actuals, per exemple en 
assistència domiciliària, implantacions 
energètiques en sòl no urbanitzable, etc 

14. Recuperació del paper del consistori 
en la impulsió i realització de conveni de 
col·laboració entre REPSOL i DAW amb  
l’Intitut Martí Franquès de Tarragona i 
l’Institut  del Morell per la formació de 
persones que puguin derivar treballant al 
complex petroquímic de la Pobla de Mafumet  

   

15. Establiment d’intervencions de 
millora de la qualitat estètica i d’integració en 
el paisatge de les instal·lacions del complex 
petroquímic 

   

16. Elaboració de panells interpretatius 
del paisatge del municipi i creació de 
miradors paisatgístics en punts clau 
d’interpretació del paisatge. Senyalització 
interpretativa dels elements d’interès  
 patrimonial i ambiental que es troben en sòl 
no urbanitzable 

   

17. Creació de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge (cens d’habitatges buits, borsa 
d’habitatges per a joves amb la integració de 
les noves promocions de protecció oficial, 
entre d’altres) 

   

18. Redacció d’un inventari d’elements 
patrimonials i naturals que actualment no es 
contemplen al catàleg del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (construccions de 
pedra seca, fileres d’oliveres als límits de 
finques agrícoles, sèquies, mines, 
basses,etc.) en el àmbit de sòl rural del 
municipi 

   

19. Elaboració d’un pla de gestió d’usos 
per a potenciar l’espai del Mur Verd com a 
zona verda per al lleure i l’oci 

  Ok, actualment no existeix 

20. Disseny i execució d’una campanya 
d’educació i sensibilització ambiental per fer 
arribar als centres educatius i a les 
associacions informació relacionada amb els 
valors naturals i patrimonials. 

   

21. Disseny i execució d’una campanya 
de conscienciació ciutadana per fomentar la 
mobilitat a peu i amb bicicleta amb estudi de 
canvis en la gestió de la mobilitat 

   

22. Col·locació de comptadors als punts 
de captació d’aigua per ús domèstic i 
seguiments dels consums i avaluaució de 
l’eficiència de la xarxa de distribució 

   

23. Elaboració d’un pla d’optimització del    
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consum d’aigua (incloure campanya de 
sensibilització a la població i auditories de 
consums als equipaments municipals) 

24. Optimització de l’ús de l’aigua per 
regar les zones verdes de dins el poble 

   

25. Realització d’auditories energètiques 
en els diferents equipaments municipals per 
tal d’avaluar el seu funcionament energètic i 
plantejar accions relacionades amb la millora 
de l’eficiència energètica  

   

26. Construcció d’una deixalleria fixa al 
propi municipi i revisar el conveni per la 
gestió amb el Consell Comarcal del 
Tarragonès. 

  Posar-la al centre del poble, ara 
està molt lluny 
Xerrades de sensibilització 
ciutadana 

27. Definició de requisits concrets per la 
contractació de personal pel servei de neteja 
municipal 

? ? La llista de requisits i les de les 
persones ha de ser pública 

28. Creació de partides específiques 
dins el pressupost municipal per la 
implantació de projectes per a la sostenibilitat 
municipal, utilització dels ingressos de la 
indústria petroquímica. 

   

29. Definició d’un pla estratègic per 
involucrar les empreses REPSOL i DAW en 
col·laboracions econòmiques per actuacions 
de gestió i millora ambiental al municipi 

   

 
 

Tot seguit s’exposen les propostes d’accions dels participants. Només s’han mantingut les 
caselles amb comentaris, ja que algunes caselles no s’ha comentat res. 
 
Taula núm21. Propostes d’acció al taller 
AFAVORIR LA COHESIÓ SOCIAL  
Dinamitzar, potenciar i coordinar l’associacionisme local  
Organitzar una comissió amb representants de totes les associacions per temes de 
calendaris, al marge de l’Ajuntament 
Que les associacions es coordinin més entre elles 
Fomentar la coordinació entre les associacions amb reunions periòdiques entre elles 
 MILLORAR I CREAR NOUS RECURSOS I SERVEIS A LES PERS ONES 
Millorar els serveis comunitaris i assistencials de l municipi  
Col·locació de més contenidors selectius 
Invertint els diners de les petroquímiques 
Augmentar i m illorar l’oferta lúdica del municipi  
Promoció de la informàtica a la llar de jubilats 
Més cine i més teatre durant l’any 
Millorar els serveis i recursos destinats al col·le ctiu de joves  
Facilitar més subvencions 
Que la joventut sigui més participativa i hi hagi propostes 
Modificar les subvencions en funció de la renda fam iliar  
Que les associacions justifiquin les subvencions 
Donant més al que menys té, fer un estudi de l’economia familiar 
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DIVERSIFICAR I IMPULSAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA  
Reactivar el te ixit comercial de la Pobla de Mafumet  
Posar un supermercat gran 
Facilitar la instal·lació de grans magatzems 
Crear un supermercat (Mercadona, Dia, etc.) 
Introduir el sector turístic en l’economia local  
Promocionar-ho per part de l’Ajuntament 
Crear infr aestructures i/o mecanismes per l’ocupació, la  for mació i la innovació de la 
població 
Escola d’oficis 
Reduir l’actual taxa d’atur  
Posar als joves a netejar les zones verdes 
Que hi hagi més feina 
Pactes amb la petroquímica per contractar personal del municipi 

 REACTIVAR EL SECTOR AGRÍCOLA  
Impulsar i millorar econòmicament les explotacions i productes agrícoles  
Més subvencions i facilitats per part del govern 
Millorar les condicions del sistema de reg actual 
Que es controli més el sistema de reg, a la rambla Jaume I 

 MILLORAR EL PAISATGE URBÀ I L’ENTORN ESCÈNIC  
Redefinir l’ús i millora paisatgística d’espais púb lics, zones veres i carrers  
Col·locació de dos arbres que falten a la rambla Jaume I núm. 9 
AFAVORIR I MILLORAR LES CONDICIONS ACTUALS DE  MOBILITAT  
Connectar el nucli urbà amb l’entorn del riu Franco lí 
Mitjançant zones peatonals ben senyalitzades 
Augmentar  l’oferta i la qualitat del transport públic  

Augmentar el número de busos 
Sobretot en referència Pobla - Reus 

Sobretot al cap de setmana, més freqüència cap a Reus i Tarragona 
Millorar i potenciar l’estat de conservació de la x arxa de camins rurals del municipi  
Que siguin més transitables 
CONSERVAR i POTENCIAR LA BIODIVERSITAT, EL PAISATGE   I EL PATRIMONI 
CULTURAL  
Millorar els valor s i les qualitats del paisatge  
Més zones verdes 
 PROMOURE LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE DIVULGACIÓ I PROMOCIÓ DELS 
VALORS PATRIMONIALS, NATURALS I PAISATGÍSTICS  
Adequar el territori amb mobiliari de senyalització  i interpretació  
Ja existeix 
Posar més senyalització 
Realitzar campanyes de sensibilització ambiental  
Ja s’està realitzant per part de les petroquímiques 
Fer més reunions 
 REDUIR I GESTIONAR ELS RISCOS AMBIENTALS  
Reduir i gestionar del risc per la qualitat de l’ai re 
Ja s’està realitzant per part de la Generalitat 
Obligant a les empreses a invertir – posant punts de control ambiental 
Reduir i gestionar el risc per inundabilitat  
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S’han construït més ponts que el redueixen  
Netejant rieres i marges del riu 
Revisar  i fer el seguiment dels pl ans d’emergència municipal  
Ja s’està realitzant 
Reduir de la contaminació acústica al casc urbà  
Controlar la circulació de motos amb el tub d’escapament lliure 
Control dels tubs d’escapament de motos i cotxes 
GESTIONAR EL RECURS AIGUA SOTA PARÀMETRES D E SOSTENIBILITAT  
Fomentar la sensibilització en l’ús racional de l’a igua  
Per part de l’Ajuntament, controlar els serveis i escapament d’aigua 
Informació sobre mecanismes d’estalvi d’aigua 
Millorar la qualitat de l’aigua  
Millorar la qualitat, perquè porta molta calç i metalls pesants 
 MILLORAR LA GESTIÓ MUNICIPAL I ENCARAR -LA CAP A LA SOSTENIBILTIAT  
Donar continuïtat al projecte l’Agenda 21 local  
Fent reunions anuals 

 


