
 Apartat de correus, 
24 

 08850 Gavà 
gava@esquerra.org 

 Gavà 

 

JORDI CALATAYUD I SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a 
l'article 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple 
municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents:     
 
De fa anys, l’ús dels codis QR, uns codis de barres bidimensionals que permeten enllaçar amb una 
adreça web, s’han generalitzat en multitud d’usos comunicatius i publicitaris a la via pública. 
Qualsevol aparell mòbil, ja sigui un telèfon intel•ligent o smartphone o una tauleta que tingui una 
càmera incorporada i un programa de lectura de codis QR, permet llegir el contingut d’aquests 
codis que es poden col•locar en cartellera, senyalètica, mobiliari urbà i qualsevol suport físic que 
permeti estampar, enganxar o fixar la imatge quadrada d’un codi QR. 
 
Una d’aquestes utilitats és facilitar informació d’espais urbans, edificis o altres elements que 
configuren una trama urbana. Diverses ciutats ja els utilitzen per facilitar l’accés a textos 
informatius, àudios, vídeos i fotografies històriques relacionades amb aquests elements urbans. 
 
Aquestes informacions multimèdia són tant d’interès per a la pròpia ciutadania, per conèixer millor 
la seva ciutat, com per al visitants i turistes, que poden accedir fàcilment a unes imatges i dades 
històriques que faran més satisfactòria i complerta la seva experiència alhora de fer un tomb per la 
nostra ciutat. 
 
Gavà hauria de sumar-se a aquestes iniciatives. 

 
Per aquest motiu, el grup que represento formula el següent 
 
Prec: 
 
Que l’Ajuntament posi en marxa el programa “ciutat que parla” amb la col•locació de plaques amb 
el codi QR i la creació d’unes pàgines web informatives vinculades a cada codi QR, als edificis 
emblemàtics de la ciutat, i a tots els espais històrics de Gavà (del Parc Neolític al refugi antiaeri, 
passant pel Castell de l’Eramprunyà) . 
 
Que l’Ajuntament difongui aquest programa en totes les seves campanyes de promoció turística i 
del patrimoni, a les escoles i entre el conjunt de la ciutadania de Gavà. 
 
Gavà, 22 d’abril de 2014 
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