
PROMOCIÓ LOCAL: reactivem 
l’economia, obrim l’Ajuntament

COHESIÓ SOCIAL: potenciem el
Gavà actiu, garantim la igualtat

CIUTADANIA: volem un Gavà 
ple dins d’una Catalunya lliure

SOSTENIBILITAT: equilibrem el 
territori, protegim el medi

Crearem el Consell 
Econòmic i Social, per 
consensuar amb tots 
els agents protagonistes 
del món del treball les 
estratègies de ciutat per 
sortir de la crisi.

Destinarem els terrenys 
municipals de can Torelló  
per fomentar la implan-
tació d’empreses de 
nova creació, i donarem 
atenció preferent a la 
gent emprenedora.

Diversifi carem 
l’economia local a través 
del foment de nous 
jaciments d’ocupació 
relacionats amb el 
patrimoni local: turisme i 
agricultura.

Garantirem el plura-
lisme als mitjans de 
comunicació municipal i 
fomentarem en aquests 
mitjans la producció  de 
continguts audiovisuals 
al servei de la cultura.

Implantarem polítiques 
d’estalvi i sostenibilitat 
en la despesa, reformu-
larem l’estructura funcio-
nal municipal i reduirem 
el deute, i fomentarem 
l’ús del programari lliure.

Per sortir de la crisi, cal una actuació 
concertada amb tots els agents econòmics 
i socials, i sobretot ajudar els emprenedors 
amb idees de negoci i ganes de crear ocu-
pació. Cal també posar en marxa les accions 
prioritzades pel Pacte pel Desenvolupament 
Econòmic i l’Ocupació de Gavà, i fomentar la 
formació de les persones en atur orientant-
les cap a les necessitats amb més sortida.

Marta Jiménez Iborra, diplomada en admi-
nistració pública

Montse Arnau i Recasens, llicenciada en 
ciències econòmiques

Pere Balaguer i Alaball, pagès i membre de 
la Cooperativa Agropecuària de Gavà

Daniel Condeminas i Tejel, director de comu-
nicació, expert en comunicació audiovisual.

Instarem la Generalitat 
a construir el nou  edifi ci 
de l’IES Bruguers i man-
tenir oberta l’escola Joan 
Salamero, i que estudiï la 
viabilitat del nou Institut-
Escola a Gavà Mar.

Crearem l’Institut Local 
de Serveis Socials per co-
ordinar serveis i fomen-
tar la iniciativa cívica en 
el camp social, a través 
de contractes-programa 
amb les associacions.

Fomentarem la inclusió 
de la nova ciutadania 
a través de programes 
d’acolliment, a través de 
la fi gura del mentor jove, 
i facilitant informació i 
cursos per la integració.

Jordi Calatayud i Sanchís, comerciant, presi-
dent de l’AMPA de l’escola Eramprunyà

Impulsaren la inclusió 
en els clubs esportius 
locals, i coordinarem 
amb fundacions espe-
cífi ques la construcció 
d’habitatges adaptats 
per a disminuïts.

La cohesió social és clau per garantir una 
ciutat amb qualitat de vida. Per això cal 
garantir uns serveis públics bàsics de 
qualitat. Defensem la garantia d’una igualtat 
d’oportunitats real, a través de l’accés 
universal a l’ensenyament públic, a la sa-
nitat, i a les prestacions socials. Volem que 
l’Ajuntament acompanyi l’acció del volunta-
riat en aquest camp.

Montse Casabayó i Martí, professora 
d’institut, exdirectora de l’IES Bruguers

Volem fer de Gavà una 
ciutat educadora i fomen-
tar la creació de material 
docent  de proximitat i 
arrelat al medi, donant 
més protagonisme a les 
AMPA de les escoles.

Pepita París i Drudis, pedagoga, és mestra 
d’escola

Teresa Balsells i Moyà, jubilada, membre de 
la junta de l’Associació d’Amics del Museu

Isabel Planas i Estapé, dependenta i veïna 
del barri del Centre

Conxita Miró i Pla, gestora cultural, veïna de 
la Rambla

ESPAI CÍVIC: reactivem els 
barris, millorem l’espai públic

Treballarem per ampliar 
l’Hospital de Viladecans 
i el centre de salut de 
Gavà Mar, i lluitarem per 
mantenir els serveis de 
pediatria de proximitat a 
tots els CAP de Gavà.

Impulsarem que les Co-
lomeres tingui el centre 
cívic que fa anys que 
reclama, i reordenarem 
la plaça de Catalunya 
eliminant vials i ampliant 
les zones verdes.

Reactivarem el comerç 
local tot superant el con-
cepte d’eix comercial per 
esdevenir xarxa comer-
cial local. Convertirem el 
carrer del Centre en un 
eix de prioritat invertida.

Fomentarem la partici-
pació de la gent gran i 
les seves potencialitats 
a través del voluntariat, 
fomentant el Banc del 
Temps i l’intercanvi 
d’experiències.

Ens coordinarem amb 
les associacions veïnals, 
que seran referents per 
prendre decisions en 
seguretat ciutadana, mi-
llora de barris, microur-
banisme i neteja viària.

Volem un Gavà més endreçat, net i segur, 
i volem assolir-lo escoltant la gent, per 
conèixer els problemes reals i les solucions 
suggerides des del coneixement directe. 
Per això posarem al centre de la política 
de barris i espai públic les associacions de 
veïns, com a interlocutores obligades abans 
i durant les fases de plantejament i redacció 
de projectes d’actuació. 

Glòria Badias i Pérez, veïna del barri de 
Gavà Mar

Marta Germà i Escobedo, veïna del barri del 
passeig Maragall

Jordi Parera i Tudela, veí del barri de les 
Colomeres i secretari de la coral La Igualtat

Baldiri Larruy i Carré, comerciant i veí del  
barri de l’American Lake

Jordi Ribó i Campanyà, veí de la barriada del 
Centre de Gavà

Crearem un cinturó 
verd entorn de Gavà, per 
protegir la fl ora i fauna i 
els corredors biològics i 
paisatgístics, aprovant el 
Pla Especial i Catàleg del 
Patrimoni Natural.

Prioritzarem l’habitatge 
de lloguer, tant públic 
com privat. Part d’aquest 
parc de pisos de lloguer 
s’ha de reservar per a 
gent gran, joves i perso-
nes amb disminucions.

Implantarem les 
minideixalleries i els 
contenidors soterrats. 
També posarem en mar-
xa polítiques de reducció 
i efi ciència del consum 
energètic.

Fomentarem la mobilitat 
sostenible; servei noc-
turn de trens, nova línia 
R3, ús de vehicles elèc-
trics per l’Ajuntament, 
ampliació de carrils bici i 
creació del bícing.

Crearem el Consell 
Assessor d’Urbanisme i 
revisarem el Programa 
d’Actuació Urbanísti-
ca, per reformular el 
creixement i adaptar-lo a 
l’economia actual.

L’actual crisi ha posat fi  a un model de supo-
sat creixement continu, basat en la irres-
ponsabilitat. Ha quedat en evidència que 
aquell era un model basat en l’endeutament 
econòmic i ecològic envers les generacions 
futures, amb una despesa energètica, ecolò-
gica i social insostenible. Proposem capgirar 
les tendències apostant pel creixement 
sostenible.

Albert Massana i Gràcia, membre d’Els 
Verds i portaveu de Salvem el Calamot

Josep Campmany Guillot, president del Cen-
tre d’Estudis de Gavà i membre de Quercus

Joan Cerón i Molina, veí del barri Diagonal-
Bòbiles i membre d’Els Verds

Pere Izquierdo i Tugas, arqueòleg i fundador 
de la Coordinadora en Defensa del Garraf

Àngels Font i Bel, exsecretària del Club Ca-
talà de Naturisme

Delegarem la gestió dels 
espais culturals a asso-
ciacions i agents cultu-
rals mitjançant contrac-
tes-programa i crearem 
el Consell de Cultura com 
a òrgan participatiu.

Durant el nou mandat, 
crearem un carnet 
cultural per als joves de 
la ciutat, perquè puguin 
accedir a les activitats 
de caire cultural a preus 
assequibles.

Crearem el Dia de 
l’Esport Local, perquè 
els clubs mostrin la seva 
activitat i puguin captar 
socis. Fomentarem la 
creació de nous clubs en 
esports ara no practicats.

Fomentarem 
l’aprenentage i l’ús social 
del català, convertint-lo 
en llengua d’integració i 
de cohesió social. Prote-
girem el patrimoni his-
tòric i cultural de Gavà.

Elaborarem un pla estra-
tègic de cultura, d’acord 
amb els actors culturals 
de Gavà, que marqui les 
línies estratègiques de 
futur cultural per a la 
ciutat. 

Un dels aspectes més importants per 
garantir la cohesió social és el reforç de la 
identitat col·lectiva i la cultura hi pot jugar 
un paper fonamental. A més, la cultura 
l’hem d’entendre no només com a motor de 
canvi i construcció social sinó també com a 
motor de desenvolupament social i qualitat 
de vida. Volem un Gavà ric i ple dins d’una 
Catalunya lliure.

Brugués Comas i Arqué, portaveu de Gavà 
Decideix i sòcia d’Òmnium Cultural

Manel Alonso Figueres, arqueòleg i membre 
de la junta de l’Associació d’Amics del Museu

Francesc Dorca i Badia, dissenyador indus-
trial

Raúl Puga i Fernàndez, mestre d’educació fí-
sica i portaveu de les Joventuts d’Esquerra

Eveli Villuendas i Huguet, estudiant d’història, 
membre de Gavà Decideix


