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Sobre aquest document

El procés participatiu d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal de les
Borges del Camp s’ha iniciat amb una difusió àmplia del procés, seguida
d’una sessió de diagnosi sobre la situació actual del municipi i les
expectatives de futur, oberta a les entitats i a tota la ciutadania.

Aquest document recull els resultats obtinguts d’aquesta sessió, els quals
han de servir per tal que tothom que vulgui presentar propostes
d’actuació durant la següent fase, parteixi d’aquesta diagnosi elaborada
per la pròpia població, i pugui tenir en compte tant els punts forts que té
el municipi, com aquelles problemàtiques o mancances més importants.

Per aquest motiu, s’anima a tothom a llegir aquest document abans de
pensar i redactar les seves propostes.
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Objectius de la sessió

DIAGNOSI 
PARTICIPADA

Debatre i determinar de forma compartida quina és la situació actual del
municipi en relació als àmbits en els que pretén treballar la proposta de
PAM elaborada per l’Ajuntament, identificant els principals punts forts,
així com les principals mancances i problemàtiques existents...

I reflexionar entorn com es voldria que fos el municipi en el futur, quines
expectatives existeixen.
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Dades de la sessió

DIAGNOSI 
PARTICIPADA

Dia: 27 de febrer de 2020

Lloc: Centre Cultural Serè

Durada: 2 hores

Nombre de participants: 32 participants

Entitats representades: Associació de Dones 
Borgenques, AMPA Escola Rocabruna, Associació d’Amics 
de l'Ermita Mare de Déu de la Riera, Diables, Revista La 
Borja, Assemblea Territorial de Les Borges (ANC), Sala 
Parroquial, Poliesportiu El Garrigó.
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Eixos de la proposta del PAM

DIAGNOSI 
PARTICIPADA

EIX ESTRATÈGIC 1: UN POBLE EFICIENT I SOSTENIBLE

Gestió dels residus, l’eficiència energètica i la gestió de l’aigua.

EIX ESTRATÈGIC 2: UN POBLE ACCESSIBLE, SEGUR I AMABLE

Seguretat viària, mobilitat, accessibilitat

EIX ESTRATÈGIC 3: UN POBLE AMB OPORTUNITATS FORMATIVES I ECONÒMIQUES

Formació i desenvolupament econòmic

EIX ESTRATÈGIC 4: UN POBLE VIU, ACTIU I SALUDABLE

Esport, salut, patrimoni municipal, educació, cultura

EIX ESTRATÈGIC 5: UN POBLE PARTICIPATIU PER A TOTHOM I AMB UNA GESTIÓ
TRANSPARENT

Convivència, igualtat, participació ciutadana, gestió municipal accessible i transparent
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Dinàmica de la sessió

DIAGNOSI 
PARTICIPADA

1. S’ha plantejat, debatut i mapejat en grups els punts forts, els problemes i les
mancances que té actualment les Borges del Camp per a cadascun dels àmbits inclosos
en la proposta del PAM.

2. S’han compartit amb la resta la diagnosi feta en grups per a cada àmbit.

3. En base a la situació actual dibuixada en els diferents mapes respecte cada àmbit i
tenint en compte les característiques del municipi i de la gent que hi viu, s’ha
reflexionat i debatut en plenari entorn com es voldria que fos el municipi d’aquí a 4
anys.



Manca de punts de 
recàrrega de 

vehicles elèctrics. 

EIX 1: POBLE EFICIENT I SOSTENIBLE

Aprofitament de 
l’aigua del llac per 
omplir part de la 

piscina del 
poliesportiu i regar 

els camps de 
futbol. 

Moltes mines 
d’aigua

Camins i senders 
per a qualsevol 

nivell d’exigència 
física

Incivisme: deixar 
que els gossos facin 

les necessitats a 
qualsevol espai 

públic i no recollir-
los. 

Cablejat elèctric en 
mal estat. 

Camins poc o mal 
senyalitzats i amb 

manca 
d’informació  

perquè tothom els 
pugui gaudir.

Vehicles municipals 
de combustible 

fòssil. 

Formació o falta de 
civisme en residus 

domèstics. No 

reciclem bé. 

Manca de punts de 
recollida de restes 

de poda i jardineria 
i d’un punt de 
recollida d’olis. 

Desaprofitament 

dels dipòsits 

d’aigua de la RENFE 

i de l’aigua de les 

mines quan 

sobreïxeix. 

Desbordaments de 
la riera. Caldria 

canalitzar-la. 

Enllumenat no 
eficient

Manca 
d’aprofitament 

energètic del vent i 
el sol. 

Desestimar el 
transvasament 

d’aigua de l’Ebre



EIX 2: POBLE ACCESSIBLE, SEGUR I AMABLE

Bon servei de tren  

Bon servei de bus. 

Zona urbanitzable a 

punt per construir. 

Bon servei de 
vigilància nocturna.

Habitatges 

abandonats i en 

mal estat al casc 

antic. 

Escàs manteniment 

de la zona del llac, 

sala polivalent i 

l’institut. 

Aparcaments en 

doble fila. No 

existeix el servei de 

grua. 

Excés de velocitat a 

l’entrada del poble. 

L’estació de tren 

està abandonada i 

l’accés a l’andana 

és irregular. 

Tenir cases amb 

okupes o amb gent 

que no respecta el 

mínim de 

convivència. 

El POUM no 
garanteix 

habitatges 
assequibles (blocs 

d’habitatges en lloc 
d’habitatges 
unifamiliars. 

Mal accés per a 

vianants al polígon i 

del CAP a la 

farmàcia. 

Accés al poble des 

de N-340 molt 

deficient. Caldria 

una rotonda. 

Senyalització 

urbana insuficient 

dels llocs d’interès 

del municipi. 

Manca 

d’accessibilitat per 

a persones amb 

mobilitat reduïda 

(voreres, 

aparcaments, etc.). 

Circulació 

complicada i 

perillosa al camí de 

la Creueta fins a la 

Punta. Caldria fer-

lo d’un sol sentit .



EIX 3: POBLE AMB OPORTUNITATS 
FORMATIVES I ECONÒMIQUES

Molts espais 

disponibles per 

impartir formació. 

Tenim un polígon. 

Eix Magdalena –

Martorell.

Comerços amb 
productes 

d’alimentació amb 
denominació 

d’origen: coques de 
recapta, pa, oli, etc.

Bons serveis: llar, 

escola, institut, CAP 

i residència per a la 

tercera edat. 

Tenim oportunitats 

laborals.

Poca promoció del 

poble a l’exterior. 

Manca de 

promoció cultural. 

Desaparició 

progressiva del 

comerç local. 

Les oportunitats 

laborals es perden 

per manca de 

promoció i de 

formació.

Manca d’oferta 

gastronòmica i 

allotjament. Manca 

de publicitat de 

l’existent. 

Polígon sense plena 

ocupació de locals i 

naus. 

Manca informació 

de l’oferta 

formativa des de 

les entitats. 

Oferta formativa 

local inexistent o 

molt reduïda. 



EIX 4: POBLE VIU, ACTIU I SALUDABLE

Molts equipaments 

i serveis: CAP, 

poliesportiu, camp, 

pavelló, Cal Dasca, 

Sala Parroquial, 

Cooperativa, etc. 

Tenim un teixit 

associatiu 

important. 

Bona xarxa de 
camins per poder 
fer salut a tots els 

nivell d’edat. 

Cal Dasca: 

patrimoni històric 

funcional. 

Patrimoni històric: 

refugi, ermita, 

església i museu, 

tot i que aquest 

últim no és 

accessible. 

Patrimoni perdut o 

mal cuidat: Font de 

les Escales. 

Poca o nul·la 

programació: 

teatre i cinema. 

Poca oferta en 

educació pel lleure: 

casals d’estiu i de 

Nadal. 

Les activitats que 

es programen no 

són adequades per 

engrescar a tots els 

habitants.

Manca d’un parc 

saludable amb 

mobiliari per a la 

pràctica de l’esport 

a l’aire lliure. 

Equipaments en 

mal estat, amb 

horaris no 

adaptats, amb mala  

gestió i 

manteniment. 

Patrimoni massa 

centralitzat: 

església i ermita. 

Poc interès per: 

rentadors, Cal 

Casals o la Torre 

dels moros. 

La residència de la 

tercera edat: no és 

pràctica, els serveis 

i els espais no estan 

condicionats i no hi 

ha prou personal. 

Itineraris no 

senyalitzats: sense 

cartells, aptes per a 

BTT, famílies amb 

nens i gent gran. 



EIX 5: POBLE PARTICIPATIU I AMB UNA 
GESTIÓ TRANSPARENT

Bona entesa i 

cooperació entre 

les associacions. 

Creació de la fira 

d’entitats fa anys.  

Poble amb moltes 

entitats que fan 

força feina per a la 

ciutadania. 

Poca eficiència a 

l’hora de gestionar 

la informació des 

de l’ajuntament. 

Manca de 

transparència de 

l’administració 

municipal.

Poca participació a 

l’hora de dissenyar 

la Festa Major. 

Des de fa més de 

50 anys l’estructura 

de les Festes 

Majors sempre és 

la mateixa. 

Poca integració 

Inter ciutadana, 

sobretot entre les 

persones de més 

edat.  

Poca participació 

general als actes.  



COM VOLEM EL POBLE D’AQUÍ A 4 ANYS

EIX 1: POBLE EFICIENT I 
SOSTENIBLE

• Amb una població cívica: neteja, residus i normes 
viàries. 

• Amb serveis complets en recollida selectiva. 
• Amb un enllumenat eficient. 
• Aprofitant l’aigua pluvial. 
• Aprofitant les mines i els aqüífers. 
• Amb una bona qualitat d’aigua. 
• Amb camins coneguts i senyalitzats. 

EIX 2: POBLE ACCESSIBLE, 
SEGUR I AMABLE 

• Ben comunicat. 
• Segur a nivell viari. 
• Amb un creixement de població sostenible i 

integrable.
• Accessible des de la carretera. 
• Ben senyalitzat. 
• Amb els solars arreglats. 
• Amb el centre del poble rehabilitat. 
• Amb habitatge accessible. 
• Amb una bona regulació del trànsit. 
• Accessible perquè tothom pugui arribar a tot 

arreu. 
• Amb una edificació més sostenible 

urbanísticament. 
• Amb places d’aparcament. 
• Amb control de les normes viàries. 

EIX 3: POBLE ACTIU, VIU I 
SALUDABLE

• Amb uns equipaments en bon estat, ben gestionats 
i amortitzats.

• Amb un patrimoni conegut, valoritzat i accessible. 
• Amb unes activitats atractives pels diferents 

col·lectius. 
• Amb uns equipaments/espais de foment de la 

salut. 
• Amb una oferta cultural i d’oci adaptada a la 

població. 
• Amb uns serveis adaptats a les necessitats de les 

persones grans. 

EIX 4: POBLE PARTICIPATIU I 
AMB UNA GESTIÓ TRANSPARENT

• Associacionisme ben gestionat. 
• Teixit associatiu potent i col·laboratiu (xarxa). 
• Amb població participativa. 
• Amb una administració transparent. 
• Amb una gestió municipal de la informació eficaç. 
• Amb unes actuacions i activitats dissenyades amb 

implicació de la població. 
• Amb unes festes més innovadores. 
• Amb una integració real i una convivència 

intercultural. 
• Amb població integrada al municipi. 

EIX 5: POBLE AMB 
OPORTUNITATS FORMATIVES I 
ECONÒMIQUES

• Amb una oferta formativa atractiva. 
• Amb un comerç local i de proximitat. 
• Informació, amb coneixement del què es fa. 
• Amb un polígon ple – ocupat al 100% - i 

accessible per vehicles pesants. 
• Conegut com a atractiu turístic, cultural i de 

productes locals. 
• Amb una oferta d’equipaments turístics 

coneguda i promocionada. 
• Amb un sector agrícola format i mantingut. 
• Amb una promoció d’oficis. 
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