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Un programa participat 

 
Aquest programa ha estat elaborat de forma participativa. Així, s’han seguit els següents passos i 
terminis. 
 

 S’ha partit de la base del programa per al mandat 2007-2011, que ha consituït la guia 
principal de les actuacions del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament en 
aquest període. D’aquesta manera, s’aprofita la feina realitzada històricament per la 
secció local d’Esquerra de Gavà al llarg de les darreres dècades, en un procés 
d’acreixement i consolidació d’un model de ciutat propi i diferenciat. 

 
 Al llarg de tot el mandat que ara finalitza, el Grup Municipal d’Esquerra, a través dels 

representants als Consells Municipals Sectorials, i la Secció Local d’Esquerra, i a través del 
Secretariat d’Acció Política, han realitzat una feina de recopilació d’idees, de 
documentación de projectes i estudis, i de recull d’iniciatives ciutadanes adreçades a 
Esquerra. 

 
 Els dies 19 i 20 de gener, la totalitat de militants, simpatitzants, amics de la Secció Local 

d’Esquerra Republicana de Gavà, juntamente amb diversos independents de prestigi, van 
ser convocada a unes jornades d’estudi i debat a Bruguers, que es van organitzar a través 
de quatre comissions de treball: medi ambient, urbanisme i via pública; barris, serveis 
comunitaris, acció social, ensenyament i esports; promoció econòmica i projecció de la 
ciutat; i cultura i joventut. Cadascuna d’aquestes quatre comissions de treball tenia un o 
dos responsables, que van dirigir els debats i van confeccionar-ne les conclusions. Aquests 
responsables van elaborar un document base de 350 propostes concretes i uns resums 
programàtics. 

 
 Els mesos de febrer, març i abril, es va obrir un procés participatiu a dos nivells. D’una 

banda, a través de l’Eramprunyà es va fer arribar una fitxa a totes les llars de la ciutat en 
què es demanava la participación ciutadana en forma d’idees, suggeriments o comentaris 
per al programa. En paral·lel, la dirección local començava una ronda de contactes amb 
associacions i personalitats de la citutat representatives tant de l’associacionisme 
veïnal, com del món ambiental i social, perquè ens fessin arribar les seves principals 
preocupacions i propostes.  

 
 Com a resultat d’aquest procés participatiu, es van recollir prop de 200 propostes 

programàtiques addicionals, de les quals un centenar i mig han quedat integrades al 
programa final.  

 
Constatem, doncs, que el programa que teniu a les mans és fruit d’un treball continuat, pertinaç i 
altament participatiu, que ens ha enriquit com a persones i com a candidatura que aspira a 
reactivar l’actual model de ciutat. 
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EIX TRANSVERSAL: GENT ACTIVA 
DEL SUPORT ALS EMPRENEDORS A LA REDEFINICIÓ 
DEL PAPER MUNICIPAL 
 
Aquest programa electoral està estructurat en quatre grans blocs: (1) promoció 
local, (2) sostenibilitat, (3) espai cívic i (4) cohesió i ciutadania.  
 
En el primer es tracta de les idees per reactivar l’economia local i fer un 
Ajuntament més obert i transparent.  
 
Al segon, exposem les nostres propostes en urbanisme i medi ambient, amb el 
repte de reequilibrar el territori i protegir el medi ambient, tot canviant la 
trajectòria municipal dels darrers anys,   
 
Al tercer bloc  expliquem les nostres idees per reactivar els barris i millorar 
l’espai públic,  
 
Finalment, al quart bloc recollim les propostes referents als serveis comunitaris, 
tot allò necessari per garantir la igualtat i acompanyar i promoure la gent més 
activa de la ciutat. 
 
Però hi ha una idea transversal que lliga i abasta tots els blocs del programa de la 
candidatura d’Esquerra-Els Verds-Independents per Gavà, que és el paper que 
creiem que cal atorgar a l’emprenedoria, entesa aquesta no només en el sentit 
econòmic, sinó en el sentit més ampli del terme: la gent amb idees en l’aspecte 
social, cultural, esportiu o cívic, i que les vehicula a través de l’expressió més 
genuïna de la participació ciutadana: l’associacionisme. El paper que creiem 
que cal atorgar doncs a associacions, entitats, clubs i altres actors del panorama 
associatiu és crucial per al futur de la ciutat. En un context de crisi econòmica i 
d’incapacitat pública per intervenir i abastar tots els aspectes de la vida col·lectiva, 
les iniciatives voluntàries canalitzades a través de l’associacionisme cívic prenen 
més relleu que mai. 
 
Això també afecta al paper de l’Ajuntament en el context ciutadà. Fins ara, tant en 
el franquisme com en els darrers trenta anys d’hegemonia socialista, 
l’administració municipal ha tendit a ocupar, controlar i dirigir tots els aspectes 
ciutadans. Lluny d’una òptica anglosaxona, on l’administració és un actor més, la 
nostra administració ha tendit a implantar –tant en el franquisme com en les 
darreres dècades d’hegemonia socialista– un cert totalitarisme administratiu de 
caire intervencionista i globalitzador. Una línia d’actuació que s’ha beneficiat, els 
darrers cinquanta anys, d’una abundància econòmica que ha permès un 
creixement de l’estructura administrativa municipal. Actualment, l’Ajuntament i el 
conjunt d’empreses i organismes municipals ha esdevingut el primer subjecte 
econòmic local, substituïnt tant empreses privades, en el camp econòmic, com 
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iniciatives autònomes de caire associatiu o participatiu, en el camp social. Aquest 
sobredimensionament municipal, lligat a l’intervencionisme social impulsat per 
una determinada concepció progressista política ha arribat a silenciar, ignorar o, 
fins i tot, contraprogramar, iniciatives socials, culturals i econòmiques nascudes al 
marge de l’omnipresent poder municipal. 
 
Però la crisi actual, una crisi que no és només econòmica sinó sistèmica, ha 
vingut a evidenciar la manca d’adequació d’aquest model. La idea del lideratge 
exclusiu de l’administració municipal, i del projecte polític que la governa, ha entrat 
en crisi. D’una banda a causa de la reducció dels ingressos municipals. D’altra 
banda, també, per un fet més profund: la constatació que aquest model 
omnipresent no té les respostes necessàries per sortir de la crisi i subvertir 
l’actual model econòmic i social. 
 
Davant la crisi de l’administració local, però, hi ha dos tipus de propostes. D’una 
banda, les que pretenen desmuntar d’estat, els serveis públics més bàsics, i 
implantar un neoliberalisme en què la fractura entre rics i pobres es faci més i 
més gran. D’altra, els que apostem pel redimensionament de l’administració, de 
manera que serveixi per atendre les polítiques socials bàsiques, que garanteixi la 
igualtat d’oportunitats i que acompanyi i ajudi els emprenedors. 
 
És en aquest marc de crisi de model de ciutat, i de necessitat de protegir i 
potenciar les polítiques d’igualtat, que pren més importància que mai l’aportació de 
les forces polítiques que defugim l’intervencionisme econòmic i social, i apostem 
pel pactisme i la concertació com a vies de progrés, i conceben l’administració, 
l’Ajuntament, com una simple eina al servei dels interessos comuns. És des 
d’aquest punt de vista que proposem canviar el paper de l’administració municipal. 
 
La nostra candidatura i el nostre programa, a la vista de la crisi de ciutat en què 
estem immersos, neix de la suma de voluntats. Apleguem l’esquerra no 
intervencionista i respectuosa amb el medi (ambiental i social) que veu que la 
diversitat (o biodiversitat) són un valor, que creu en la concertació i el pacte com 
a vies de progrés i millora social, i que confia en la iniciativa individual o 
col·lectiva d’emprenedors i persones actives de la ciutat per aconseguir una 
ciutat més cohesionada, viva, rica i felic. 
 
És doncs des d’aquesta visió de l’esquerra no intervencionista que us proposem el 
següent programa electoral. 
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BLOC 1: PROMOCIÓ LOCAL 
REACTIVEM L’ECONOMIA, OBRIM L’AJUNTAMENT 
 
 
L’Ajuntament no s’ha de limitar a gestionar passivament els serveis que li pertoquen com 
a administració municipal, sinó que ha d’adoptar un paper actiu en la promoció econòmica 
de la ciutat, de tots els seus sectors. Però aquest paper actiu ha d’estar basat en la 
participació i en la concertació amb els agents econòmics i socials. 
 
L’octubre de 2008 vam proposar la creació del Consell Econòmic i Social de Gavà per 
aplegar els agents econòmics i socials i discutir amb ells de quina manera l’administració 
municipal podia ajudar a sortir de la crisi. La proposta no fou acceptada pel govern 
municipal, però davant d’aquesta idea es va veure obligat a posar en marxa el Pacte per a 
l’Activació de l’Economia i l’Ocupació de Gavà (PADEOG). D’aquest procés en van sorgir una 
sèrie d’idees i propostes prioritàries, que van ser estudiades, avaluades i votades pels 
empresaris, comerciants, sindicats i polítics municipals. Val a dir que cap d’aquestes idees 
ha estat posada en marxa per l’actual govern municipal, mostra del respecte que els 
mereixen les propostes concertades. 
 
És per aquest motiu que el nostre programa de promoció econòmica gravita precisament 
sobre aquestes propostes que ja han estat validades i prioritzades pels agents locals. 
 
A banda d’aquestes propostes, el nostre programa també posa èmfasi en la promoció de 
l’ocupació, perquè aquest és sens dubte el principal problema econòmic local. Cal 
impulsar noves idees de negoci, nous jaciments d’ocupació, i posar en valor elements 
singulars de la ciutat que són susceptibles d’impulsar el creixement econòmic. En aquest 
sentit cal promoure la diversificació econòmica i productiva, i prendre seriosament la 
importància econòmica d’activitats com l’agrícola, avui en franca regressió, que pot 
esdevenir una font de reactivació si es pot aprofitar la proximitat de la capital per 
promoure el consum de productes de proximitat i de qualitat. Un altre dels sectors que 
poden dinamitzar l’economia local és el patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de la 
ciutat, a través del sector turístic.  
 
Finalment, un altre factor important és la diversificació dels eixos comercials, que ara són 
excessivament reduïts, cosa que els fa poc aptes per lluitar contra les grans superfícies; 
per això apostem per fer evolucionar el concepte d’eix comercial al de xarxa comercial, 
que abasta tota la ciutat, De tota manera, aquesta adaptació s’hauria de fer de forma 
concertada amb les actuals associacions comercials de la ciutat, sense forçar cap ritme i 
tenint sempre en compte les opinions dels principals involucrats. 
 
On sí que ha d’actuar l’administració és en el reforç a l’orientació laboral dels joves, amb el 
disseny de plans de formació consensuats amb associacions d’empresaris. El paper de 
l’administració local, aquí, és clau per buscar el finançament supralocal necessari i 
aportar suport tècnic en la redacció de projectes formatius. 
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1.1. PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

1. Crear el Consell Econòmic i Social de Gavà (CESG), per escoltar, 
coordinar i dirigir la promoció econòmica local de forma concertada 
amb els agents econòmics i socials. El CESG serà un òrgan permanent 
que es reunirà periòdicament amb la participació de representants de 
les diferents associacions comercials, empresarials, de restauració i 
agrícoles locals, agents econòmics, educatius, assistencials, grups 
polítics i qualsevol altre integrant de l’àmbit local que es consideri 
pertinent. Tindrà caràcter deliberatiu i consultiu, però amb capacitat per 
elevar propostes al ple municipal sobre tot allò que cregui convenient 
per tal de promocionar i fomentar l’economia local, ajustar l’oferta 
educativa a les necessitats reals del teixit econòmic local i de la zona, 
buscar noves línies d’activitat econòmica i millorar les existents i 
fomentar la interrelació entre agents econòmics locals, tal com es va 
proposar al ple municipal del 30 d’octubre de 2008. 

2. Acomplir les demandes prioritzades en el procés d’elaboració del 
PADEOG . 

3. Crear la Finestreta Única Empresarial per facilitar i canalitzar la 
consitució d’empreses. Tal com el Grup municipal d’Esquerra 
Republicana va demanar al Ple Municipal del 25 de febrer de 2010.  

1.1.1. Promoció de la plena ocupació i l’emprenedoria 

4. Crear la Regidoria de Treball i Ocupació, per atendre les necessitats 
laborals. 

5. Constituir l’Ajuntament de Gavà com a centre col·laborador del Servei 
Català de Col·locació, i fomentar la coordinació amb els programes de la 
Generalitat i de la Diputació. 

6. Crear el Club de Feina i l’Observatori Permanent del Mercat Laboral 
local, a fi de detectar les mancances del mercat de treball i promoure 
l’ajust entre l’oferta i la demanda de llocs de treball. 

7. Potenciar els serveis de formació continuada i ocupacional per a 
persones en atur, i la seva adequació a l’oferta de personal qualificat a 
les professions o tasques amb més demanda per part de les empreses 
de Gavà. 

8. Mantenir els plans locals d’ocupació, però adreçant-los als col·lectius 
amb una integració laboral més complicada: aturats de llarga durada, 
majors de 55 anys, persones amb disminució, etc. 

9. Crear una Taula de Coordinació de la formació professional per 
incentivar la participació d’entitats empresarials i comercials en el 
disseny de programes de formació per a joves.  

10. Aprofitar la infraestructura existent als centres públics escolars de la 
ciutat. Es tracta de coordinar mitjançant la Taula de Coordinació l’Escola 
d’Adults de la Generalitat, les Aules de Formació Permanent i els Cursos 
de formació del Centre de Suport a l’Empresa. 
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11. Aprofitar, també, l’existència de centres escolars professionals ben 
dotats tècnicament i tecnològicament per posar-los a disposició de 
mòduls formatius específics destinats a aturats. 

1.1.2. Foment de nous jaciments d’ocupació 

12. Potenciar el viver d’empreses local i combinar-lo amb la creació de 
mesures d’acceleració d’empreses de nova creació ja en fase de 
consolidació. 

13. Com a complement al viver d’empreses, posar a disposició dels nous 
projectes empresarials l’espai municipal de can Torelló, per a que hi 
trobin un primer espai d’implantació. Per adequar l’espai es buscarà el 
finançament de projectes europeus.  

14. Fomentar la creació de PIMES i cooperatives locals. 

15. Promoure la cultura de l’autoocupació i de voluntariat i del concepte 
d’emprenedor entre els joves en edat de formació. 

16. Organitzar un sector de voluntariat en xarxes de col·laboració en 
formació: creació del Banc del Coneixement. 

17. Bonificar les empreses i establiments que creïn nous llocs de treball, 
d’acord amb el previst a la Llei d’Hisendes Locals.  

18. Proposar un acord de col·laboració amb  els instituts financers públics 
de capital risc per oferir-los als emprenedors locals.  

19. Promoure un programa de captació d’inversors en empreses i idees de 
negoci locals. 

20. Incrementar les ajudes als joves emprenedors. Crear i activar un espai 
empresarial virtual en les xarxes socials a Internet perquè es 
comparteixin iniciatives. 

21. Promoure nous sectors industrials, encarats especialment a sectors de 
noves tecnologies relacionats amb el campus universitari de 
Castelldefels. 

1.1.3. Promoció del comerç de proximitat 

22. Potenciar el Consell de Comerç per fomentar la coordinació de les 
agrupacions comercials locals i l’intercanvi d’experiències. 

23. Promoure el comerç de proximitat local mitjançant tecnologies 
d’informació i comunicació. 

24. Promoure accions de dinamització comercial en diades i èpoques 
assenyalades (Nadal, Rebaixes). 

25. Implantar la senyalització comercial inclosa dins del projecte de 
senyalització per a la promoció del comerç local. 

26. Fomentar la integració comercial i el cooperativisme sectorial. 

27. Fomentar la formació continuada per als professionals del petit comerç 
programant cursos i dotant el petit comerciant de les eines necessàries 
per promoure el seu creixement en funció de les necessitats detectades. 
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28. El Centre de Suport a l’Empresa realitzarà estudis de mercat 
sectorialitzats que informin sobre les preferències d’horaris, qualitat, 
productes i serveis que reclama el mercat propi. Aquests estudis han de 
servir per detectar les necessitats dels consumidors locals i comarcals, 
i informar el comerç i el sector econòmic de les tendències del mercat 
propi. L’objectiu últim serà el foment de la millora de l’oferta comercial i 
de serveis de la ciutat. 

29. Potenciar el comerç urbà de proximitat, impedint el sorgiment de noves 
àrees comercials en indrets no residencials. 

30. Coordinar les inspeccions prèvies o posteriors als atorgaments de 
llicències per fer-les més àgils i operatives. 

31. Lluitar contra la picaresca i les males pràctiques del comerç de nova 
implantació.  

32. Promoure les associacions de comerciants i botiguers des del Centre de 
suport  
a la empreses, assignant, entre el personal del CSE, un administratiu de 
suport a les associacions. 

33. Organitzar cicles de presentacions empresarials per a la creació de 
xarxes i comercialització. 

1.1.4. Accions de suport municipal 

34. Coordinar els horaris i dies d’obertura dels aparcaments municipals 
amb els horaris i dies d’obertura del comerç local, incloent els festius en 
què els comerços obren. 

35. Reformar del mercat municipal Merca Gavà i el seu entorn per crear-hi 
un nou espai comercial.  

36. Realitzar un programa d’assessorament per a paradistes per 
incrementar l’eficàcia de la remodelació del mercat municipal 
MercaGavà 

37. Potenciar el mercat no sedentari dels dimarts, reubicant-lo en un 
emplaçament més adient, amb el consens dels comerços de la zona, i 
promoure la instal·lació de nous firaires i de nous àmbits de negoci. 

1.1.5. Promoció de l’empresa i la indústria 

38. Implantar la fibra òptica a la ciutat. Dins del proper mandat, proposem 
executar la Fase I, amb l’aprovació del marc regulador, el cablejat de 
polígons industrials i un pla pilot de cablejat a habitatges de Gavà Mar, 
tal com el Grup municipal d’Esquerra Republicana va demanar al Ple 
Municipal del 27 de novembre de 2008 seguint el mateix procediment i 
estratègia que s’està portant a terme a Viladecans. L’objectiu d’aquesta 
actuació és que Gavà disposi d’una estratègia pròpia en 
telecomunicacions, ja que actualment no en té cap de definida.  

39. Elaborar una ordenança de telecomunicacions i un pla d’actuació per 
desplegar a la ciutat una xarxa de fibra òptica d’alta velocitat que 
proporcioni capacitat d’integració de múltiples serveis mitjançant la 
transmissió de dades, veu i vídeo. El marc legal que regularà la creació 
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de la xarxa de fibra òptica serà l’ordenança de telecomunicacions, que 
ha de substituir i refondre les actuals ordenances de cales i 
canalitzacions i d’activitats i instal·lacions de radiocomunicació, per 
obsoletes.  

40. Elaborar un Pla d’actuació de fibra òptica per planificar, projectar i 
executar obres de canalització per tota la ciutat, començant pels 
polígons industrials, per instal·lar-hi fibra òptica i que aquesta xarxa 
pugui arribar a totes les llars i negocis de la ciutat a través del disseny 
d’una MAN (Metropolitan Area Network), una xarxa urbana de fibra 
òptica. 

41. Crear concursos d’idees d’iniciatives empresarials i comercials 
innovadores i amb valor afegit. 

42. Habilitar, al Centre de Suport a l’Empresa, una unitat de serveis en 
noves tecnologies per a empreses de Gavà.  

43. Promoure el Parc Empresarial Gavà amb un nou web i butlletí digital. 

44. Donar suport a la creació i dinamització de l’Associació d’Empresaris del 
Parc Empresarial de Gavà. 

45. Promoure l’atracció d’empreses netes i de noves tecnologies, amb la 
sinèrgia generada pel campus universitari de Castelldefels. 

46. Implantar un punt d’assessorament a les empreses en matèria 
d’igualtat d’oportunitats.  

47. Redactar i aplicar un pla d’igualtat de gèneres que permeti la 
incorporació de la dona al mercat de treball. 

48. Implantar el programa Incorpora per a integració laboral de persones en 
risc d’exclusió social. 

49. Convertir la Fira d’Espàrrecs en un espai on les empreses i 
emprenedors locals puguin donar-se a conèixer i establir relacions amb 
altres empreses de la zona per crear sinèrgies. 

50. Fomentar la creació d’una escola reglada de l’audiovisual i del disseny 
gràfic aprofitant les infraestructures municipals (Casa Gran, Gavà 
Televisió). 

1.1.6. Promoció de la pagesia 

51. Recuperar una agricultura de qualitat i proximitat, com a doble garantia 
de futur, econòmica i ecològica. 

52. Impulsar l’agricultura ecològica diversificada, promovent-la als mercats 
municipals i impulsant acords amb menjadors escolars, restaurants, 
etc. 

53. Promoure les cooperatives de consum ecològic i responsable. 

54. Avaforir, d’acord amb l’escola d’agricultura de la UPC (Campus de 
Castelldefels) la recuperació de varietats locals, amb la intenció de 
promoure-les com a marca singular de qualitat.  

55. Fomentar la incorporació de jovent al treball agrícola a través del 
foment de cooperatives, el banc de terres i la comercialització directa. 
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Aquestes iniciatives s’han d’enmarcar en un procés de consens amb les 
principals organitzacions agrícoles locals. 

56. Potenciar la marca Espàrrecs de Gavà i crear la marca “Hortalisses de 
Gavà”, en el marc del Parc Agrari. 

57. Establir un mercat de pagés en el que la pagesia gavanenca pugui 
vendre els seus productes com a contribució a la marca de nova creació 
“Hortalisses de Gavà”. Aquest mercat es pot convertir en un potent focus 
d’atracció supramunicipal per a la comercialització directa de fruites i 
horalises del Parc Agrari.  

58. Estudiar la qualitat de l’aigua de la platja i de l’aqüífer deltaic i millorar-
la. 

59. Buscar, d’acord amb l’Àrea Metropolitana i l’Agència Catalana de l’Aigua, 
finançament per insal·lar el tractament d’òsmosi inversa a la planta de 
sanejament de Gavà-Viladecans, per obtenir aigua de baixa salinitat per 
al rec agrícola. Aquest projecte s’ha d’elaborar concertadament 
empreses privades del sector agrícola i associacions agràries. 

60. Reconsiderar l’abocament de l’aigua depurada de l’EDAR Gavà-
Viladecans al mar, i utilitzar-la, si és ecològicament adequada, per a 
recarregar l’aqüífer. 

61. Crear un fons econòmic público-privat, o potenciar una assegurança 
agrària, destinada a compensar els efectes de les negades.  

62. Solucionar els problemes amb la impractibilitat del camí de l’Aguller 
cada cop que plou. 

63. Controlar, sancionar i erradicar les activitats il·legals a la zona agrícola, i 
garantir una resposta ràpida davant dels problemes de rossegadors i 
insalubritat dels ermots. 

64. Gravar fiscalment els ermots per tal d’afavorir la seva posada en 
explotació. 

65. Crear, en el marc del Parc Agrari, un Banc de Terres per gestionar la 
posada en explotació, mitjançant arrendament a tercers, de les terres 
que els propietaris ja no conreen. 

66. Millorar, amb la col·laboració de la policia municipal, la vigilància del 
Parc Agrari i les zones agrícoles per evitar robatoris. 

67. Impulsar programes educatius als centres escolars sobre la feina de 
pagès al Delta. 

68. Impulsar les granges-escola i els allotjaments rurals (RCP). 

1.1.7. Promoció del turisme 

69. Fomentar l’explotació dels atractius ambientals i culturals de Gavà de 
forma que, sense posar-ne en perill l’existència, generin activitat 
econòmica i permetin crear empreses en el ram dels serveis. Fer del 
patrimoni arquitectònic, històric, ambiental, paisatgístic, un focus de 
desenvolupament econòmic, amb el foment de la indústria turística. 
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70. Mancomunadament amb els municipis veïns, promoure un programa de 
turisme cultural i ecoturisme, amb la creació de la marca turística 
“Eramprunyà” o “Pla del Llobregat”. 

71. Fomentar la creació de centres d’ecoturisme. 

72. Crear una xarxa de senders rurals amb guies i vies verdes ben 
senyalitzades que permetin accedir al medi natural que ens envolta 
sense malmetre’l. 

73. Creació d’un concurs gastronòmic “Fira d’Espàrrecs” on participessin 
restauradors de Gavà i de fora de Gavà amb l’espàrrec com a ingredient 
principal. 

74. Crear una guia de l’oferta gastronòmica del municipi per ser divulgada 
fora de l’àmbit local. 

 

1.2. ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL 
75. L’administració municipal s’ha de restructurar. Cal estudiar la viabilitat 

de les empreses autònomes (en especial les pensades per a la gestió 
immobiliària, com GTI, que acumulen pèrdues milionàries) i fer-les 
competitives i més eficients. També cal repensar l’organització orgànica 
municipal, els departaments i les àrees, per fer-les menys depenents de 
factors polítics, i més orientades al servei ciutadà. 

1.2.1. Per la transparència i l’austeritat municipals 

76. Fomentar la transparència. Com a part d’un procés participatiu, 
l’expedient sencer dels pressupostos municipals, i la seva liquidació, així 
com el Compte General, han d’estar exposats de forma permanent al 
tauler d’anuncis i a la web municipal. 

77. Incrementar el suport i la resposta a les accions de control i fiscalització 
dels grups municipals d’oposició, entenent que l’exercici ple dels 
mecanismes de representació democràtica són crucials en la lluita 
contra la corrupció. 

78. Facilitar als grups de l’oposició totes les dades sobre facturació dels 
diferents organismes i empreses municipals que demanin, sense cap 
limitació. 

79. Reformar el Reglament Orgànic Municipal per incloure, als plens, el dret 
a rèplica en l’apartat de control i fiscalització del govern municipal. 

80. Reformar el Reglament Orgànic Municipal per permetre els grups 
municipals portar a votació propostes de resolució sobre qualsevol 
temàtica municipal. 

81. Fomentar la participació en l’elaboració de pressupostos: consensuar 
part de les partides destinades a despesa social amb les entitats que 
treballen en l’àmbit de l’assistència social. 

82. Eliminar la despesa supèrflua, com ara atencions protocol·làries i 
estudis o valoracions ficticis, que treuen diners de coses importants. 
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83. No augmentar els impostos més que l’IPC. Per a les taxes i preus 
públics, es buscarà que cobreixen realment els serveis als que estan 
associats. 

84. Reduir les taxes dels traspassos de petits negocis entre familiars en 
primer grau per tal de garantir la modernització i la seva continuïtat. 

85. Garantir el pluralisme dels mitjans municipals establint la 
reglamentació i els procediment previstos a les lleis. 

86. Incrementar els canals de participació social als plens municipals, 
canviant el Reglament Orgànic Municipal per permetre que les 
associacions o particulars que adrecen preguntes o propostes al plenari 
les puguin llegir. 

87. Impulsar el coneixement ciutadà de la Sindicatura de Greuges 
municipal. 

1.2.2. Foment de la societat de la informació 

88. Potenciar la formació en el programari lliure i gratuït d'alta qualitat que 
ja existeixen actualment per a gairebé qualsevol aplicació convencional.  

89. Realitzar xerrades divulgatives i cursos per promoure el coneixement 
del programari lliure, i l’ètica que hi ha al darrere. És lamentable que, 
encara avui en dia, els cursets d’iniciació a la informàtica adreçats a 
gent gran només prenguin en consideració el programari de propietat 
privada 

90. Difondre via Internet el programari lliure de tot tipus: oficina, 
multimèdia, jocs, aplicacions científiques, i sempre que sigui possible en 
català i fer cursos de formació per a la seva instal·lació. Proposem 
organitzar accions formatives que  permetin als ciutadans de Gavà un 
millor aprofitament d'aquesta eina tant potent. Una forma de 
popularitzar el Programari Lliure són les Install Parties on persones 
expertes ajuden als usuaris més novells a  instal·lar programes lliures, 
sistemes, i a resoldre els seus problemes. 

91. En el marc de la Xarxa Urbana de Fibra Òptica, integrar el suport a la 
mobilitat, amb el control de la regulació semafòrica, panells 
d’informació, connexió de sistemes de càmeres de vídeo per a la gestió 
del trànsit, creació de zones d’accés controlades remotament, gestió de 
parquímetres i la creació de vies prioritàries per a serveis 
d’emergències. 

92. En el marc de la Xarxa Urbana de Fibra Òptica, integrar la gestió dels 
serveis municipals: telecontrol de xarxes de reg de jardins, de 
l’enllumenat, de fonts d’aigua i de clavegueram, així com control d’obres 
amb càmeres de carrer, suport mòbil a brigades municipals o 
videoconferències, entre d’altres. 

93. En el marc de la Xarxa Urbana de Fibra Òptica, oferir serveis de suport a 
la seguretat ciutadana: suport a la xarxa de comunicacions de la policia 
Local, creació d’una xarxa de càmeres, per exemple. 

94. En el marc de la Xarxa Urbana de Fibra Òptica, establir els serveis 
d’Administració Electrònica i nous serveis al ciutadà: tutories a 
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distància, assistència virtual, biblioteca digital, espais virtuals de 
trobada retransmissió d’actes singulars, oficina virtual per a tràmits 
administratius i suport a col·lectius vulnerables, entre d’altres. 

95. Ampliar la cobertura i la capacitat de la xarxa inalàmbrica WiFi cívica, i 
fer-la arribar a Gavà Mar. 

96. Incrementar el nombre de telecentres o punts gratuïts d’accés a 
internet, repartint-los per tota la geografia de la ciutat. 

97. Potenciar la introducció de la democràcia electrònica, a través de 
l’organització de consultes socials de caràcter vinculant. 

98. Garantir l’acompliment dels estàndards de la W3C per a tots els llocs 
web de titularitat municipal, per tal d’aconseguir una web navegable i 
accessible per a tothom.   

1.2.3. Millora de la gestió dels recursos humans 

99. Redimensionar l’estructura municipal adaptant-la a la nova realitat 
econòmica i a les necessitats de la ciutadania. Eliminar de departaments 
i estructures ineficaces i sobredimensionades i fomentar la mobilitat 
funcional entre departaments i organismes municipals. 

100. Crear una Corporació Municipal de Mitjans de Comunicació que tingui 
com a objectiu la producció de continguts audiovisuals i comunicatius. 
Cal fomentar les perspectives de negoci d’aquest conglomerat, perquè 
deixi de dependre progressivament de les subvencions municipals i 
esdevingui una empresa pública de serveis audiovisuals orientada al 
mercat. 

101. Potenciar la creació de llocs de funcionariat en comptes de 
contractacions laborals, a fi de disminuir la precarietat laboral i 
fomentar la presa de decisions sobre criteris tècnics. 

102. Signatura dels convenis col·lectius en els terminis establerts. 

103. Complir, en els llocs de treball a les empreses i serveis municipals, 
les lleis d’integració de disminuïts psíquics i físics, i donar prioritat als 
aturats majors de 45 anys. 

104. Millorar la gestió de personal de manera que es redueixin al mínim 
les hores extres. 
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BLOC 2: SOSTENIBILITAT 
EQUILIBREM EL TERRITORI, PROTEGIM EL MEDI 
 
 
L’actual crisi econòmica ha posat fi a un model de suposat creixement continu, basat en la 
irresponsabilitat, que la majoria no gosava contradir. Ha quedat en evidència que aquell 
era un model basat en l’endeutament econòmic i ecològic envers les generacions futures, 
amb una despesa energètica, ecològica i social insostenible. Per això la candidatura 
d’Esquerra-Els Verds-Independents per Gavà aposta per un canvi dràstic en el model de 
ciutat desenvolupant fins ara, basat en el creixement continu, en forma de taca d’oli, de les 
zones urbanitzades, residencials o industrials, al servei únic d’una economia especulativa. 
Cal refer l’òptica, i aprofitar per fer-ho el capital que representa l’existència de grups i 
persones sensibilitzades pel territori i el medi ambient. Cal atorgar a aquestes persones, 
la gent més activa en aquest àmbit, i que a més es mouen per impulsos cívics i voluntaris, 
un paper efectiu en el planejament de la ciutat futura i en la custòdia del territori. Per això 
plantegem crear el Consell Assessor d’Urbanisme i l’establiment de convenis amb les 
entitats ambientals de la ciutat per custodiar els espais naturals més rellevants del 
municipi. 
 
La crisi també provoca la redefinició d’aspectes com l’urbanisme i l’habitatge. Constatem 
que la promoció d’habitatge nou de venda no és la millor solució a la manca d’habitatge 
digne. L’experiència evidencia que, com més s’ha construït, més s’han encarit els preus, i 
més gent ha perdut la possibilitat d’accés a l’habitatge. La solució, doncs, és la promoció 
del lloguer i la creació d’un parc municipal permanent d’habitatges, que no s’exhaureixi a 
través de la venda, sinó que serveixi per a moltes generacions. Cal impulsar la sortida al 
mercat de lloguer dels fins a 1.800 habitatges buits de la ciutat, a través d’incentius, 
garanties i avals, accentuant el paper de l’Ajuntament com a mediador entre les parts, que 
garanteixi els drets dels propietairs, i garanteixi condicions d’accés i de qualitat adients. 
 
El creixement de la ciutat comporta una sèrie de problemes: col·lapse circulatori, 
contaminació, augment del preu de l’habitatge, destrucció del medi ambient, saturació dels 
serveis públics... És la conseqüència d’un urbanisme insostenible, d’un model ja esgotat. 
Ben al contrari, volem que el nou urbanisme estigui orientat a la sostenibilitat, perquè 
Gavà sigui una ciutat equilibrada, endreçada mediambientalment, amb un espai públic net 
i un urbanisme respectuós. Cal canviar d’òptica. Primer, millorar els serveis i 
equipaments, el medi ambient i la qualitat de vida la ciutadania actual. Després, en tot cas, 
ja es planificarà un creixement subordinat a que aquesta qualitat de vida no disminueixi. 
 
Per això proposem la moratòria del Pla de Ponent i del Pla de Llevant Mar, projectes que 
responen a concepcions antiquades. Aprofundirem en les noves formes de planificació i 
gestió encaminades a la qualitat de vida i el control del creixement de la ciutat, tot posant 
fre a l'especulació i a la destrucció del patrimoni natural i cultural i potenciant l’equilibri 
territorial, la diversificación econòmica i la conservación de la biodiversitat. 
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2.1. MEDI AMBIENT 
 

105. La perspectiva medioambiental ha d’estar present, de forma transversal, en 
la major part de les tasques de les diferents àrees de gestió municipal. Per 
això és més important que mai la subordinació de tots els projectes 
municipals (siguin planejament urbanistic, projecte d’obra, gestió de la 
prestació de serveis, o suport a activitats externes). Conceptes com estalvi 
energètic, protecció de la biodiversitat, o sostenibilitat de les despeses 
corrents han d’estar presents de forma general. 

106. En l’aspecte més protector, cap adoptar un Pla d’Acció local per la Diversitat 
Biològica, amenaçada tant per l’empobriment fruit de la pressió urbanística 
com per la invasió d’espècies no autòctones. 

107. En coherència amb els acords de Nagoya, cal impulsar el Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible, amb recursos econòmics i tècnics suficients per 
contribuir a la lluita per la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. 

2.1.1. Política mediambiental 

108. Aplicar rigorosament l’Agenda 21 local, d’acord amb les conclusions de 
l’auditoria mediambental. 

109. Crear canals de deliberació i participació ciutadana (orgànica, funcional i 
cooperativa) en les decisions relacionades amb el Medi Ambient. 

110. Establir convenis a llarg termini amb les entitats naturalistes i ecologístes per 
a que participin en la custòdia del territori, especialment d’indrets o elements 
d’alt interès ecològic. 

111. Introduir criteris mediambientals en les noves obres municipals. 

112. Minimitzar els riscos ambientals, de salut i de seguretat dels treballadors 
municipals. 

2.1.2. Educació medioambiental 

113. Propugnar ecoauditories als centres escolars de Gavà.  

114. Elaborar una Agenda 21 Escolar junt amb tota la comunitat escolar. 

115. Generalitzar els plans d´ambientalització de les escoles mitjançant el 
programa d´Escoles verdes 

116. Augmentar l´educació ambiental amb campanyes transversals. 

117. Implantar la figura de l´auditor ambiental als consells escolars acompanyat 
d´un pla de formació permanent específic 

2.1.3. Sostenibilitat energètica 

118. Realitzar un seguiment rigorós de l´aplicació del PAES (Pla d´Acció per 
l´Energia Sostenible). 



Apartat de correus, 24 
08850 Gavà 
gava@esquerra.org 

 

 18

119. Facilitar als ciutadans informació sobre quins serveis energètics són 
necessaris, quines fonts energètiques poden cobrir les demandes de forma 
efectiva, quins costos econòmics i ambientals té l’ús de cada energia, etc. 

120. Reduir del 2011 al 2015 el 20% del consum elèctric de l’Ajuntament 
(Dependències municipals) i empreses municipals, a través de les mesures 
derivades d´una auditoria. 

121. Continuar la implantació de les energies renovables en els edificis, 
instal·lacions i vehicles municipals, amb àrees d´il.luminació independents. 

122. Substitució total i progressiva de l´enllumenat públic de les làmpades actuals 
per les de tipus LED. 

123. Realitzar una prova pilot per a l´instal.lació de fanals amb làmpades solars. 

124. Instal.lar energia solar fotovoltaica en les dependències i equipaments 
municipals 

125. Redactar i aprovar un pla local d’estalvi i eficiència energètica per 
racionalitzar-ne el consum i avaluar-ne l’eficiència.  

126. Instal.lació de sistemes de control d´encesa en el col.legis, Ajuntament, 
equipaments esportius i altres dependències municipals. 

2.1.4. Cicle de l’aigua 

127. Reduir del 2011 al 2015 el 20% del consum d’aigua de l’Ajuntament 
(Dependències municipals) i empreses municipals, a través de les mesures 
derivades d´una auditoria. 

128. Iniciar la doble xarxa de clavegueram que reculli les aigües residuals per una 
banda i les aigües de pluja per un altre. 

129. construir, amb finançament supramunicipal, mentre la doble xarxa de 
clavegueram no estigui instaurada, un dipòsit de descàrrega del sistema 
unitari al bucle de la C-32, per evitar el sobreiximent de les clavegueres cap a 
la riera dels Canyars. 

130. Potenciar la reutilització de les aigües freàtiques per al reg de parcs, carrers i 
les instal.lacions esportives, i estudiar l’ús d’aigües grises. 

131. Crear dipòsits d’aigües de pluja. 

132. Eliminar la vegetació al·lòctona al riu i sistema hídric secundari 

133. Renaturalitzar corredores i rieres per potenciar el seu paper de connectors 
ecològics, alhora que se n’incrementa la qualitat de l’aigua.  

134. Garantir la salubritat i endegament de la sortida a mar de la Murtra. 

135. Revisar i fer funcional tot el sistema de depuració d’aigües. 

136. Revisar la concessió municipal del servei d’abastament d’aigua potable, i 
exercir el dret d’inspecció, control i intervenció que la concessió atorga al 
municipi.  

137. Estudiar la viabilitat de licitar un nou concurs per a l’abastament d’aigua 
potable (l’acual data de 1949) amb la introducció clàusules de salvaguarda de 
preus, característiques de gestió i qualitat de l’aigua.  
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138. Revisar les concessions del freàtic a empreses que han tancat o a usuaris 
agrícoles  que no conreen. 

2.1.5. Espais naturals 

139. Aprovar el Pla Especial del Patrimoni Natural de Gavà. 

140. Impulsar el Parc Natural del Garraf, tancant definitivament el camp de tir i la 
pedrera d’el Corral d’en Bruach, limitada temporalment a l’any 2013. 
Restaurar aquests espais i promoure la seva vàlua. 

141. Promoure, a través de la Diputació, l’ampliació del Parc del Garraf al sector 
de la Sentiu 2. 

142. Promoure l’acció concertada entre Generalitat i Diputació perquè el Parc de 
Garraf es faci càrrec de la gestió del LIC i ZEPA de Costes del Garraf, tot 
garantint la unitat de gestió del front marítim i terrestre. 

143. Implantar un Pla Especial en els espais protegits de les zones del Pla de 
Queralt i la Sentiu per formalitzar la protecció del corredor biològic de la 
Sentiu – Canyars com a nexe d’unió entre el conjunt Delta-Parc Agrari amb el 
conjunt Garraf-Muntanyes del Baix. 

144. Aplicar la política de gestió de l’espai forestal Pla Director de les Muntanyes 
del Baix, a través de la gestió integrada de les accions de neteja, protecció 
contra incendis, manteniment de camins i accessibilitat. 

145. Integrar a l’espai forestal Montbaig-Montpedrós les zones del Calamot i 
Caçagats.  

146. Seguir impulsant la creació, d’acord amb els municipis veïns, d’un organisme 
públic gestor dels espais forestals de propietat pública de la zona: Parc de 
Gavà, can Mas i can Colomer de les Valls. 

147. Netejar els corredors boscosos de les línies elèctriques de mitjana i alta 
tensió. 

148. Protegir els espais forestals i potenciar la neteja del bosc, especialment el 
periurbà, i crear-hi zones de fontada i d’esbarjo. 

149. Potenciar l’Agrupació de Defensa Forestal, especialment els serveis de 
vigilància, guàrdia i custòdia.  

150. Senyalitzar els camins rurals (i elaborar una guia d'excursions). 

151. Arranjar, senyalitzar, netejar i vigilar, entre d’altres, els següents camins: 
• De la Sentiu al castell d'Eramprunyà. 
• De can Tries a Bruguers per la font del Ferro. 
• De Bruguers al castell. 
• De la Sentiu a Campgràs per can Perers. 
• Del parc del Mil·lenni a ca n’Espinós. 

152. Acabar la segona fase del Parc de la Roca (Parc del Calamot), tot restaurant 
la masia medieval de l’Horta. 

153. Restaurar i mantenir les  fonts existents al terme de Gavà. 

154. Potenciar el Parc Agrícola local, ampliat a la zona de sobre el camí ral de 
València. 
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155. Modificar el planejament urbanístic general per tal de protegir de forma 
efectiva les Zones Humides catalogades existents al terme municipal de 
Gavà, d’acord amb les recomanacions del Mapa d’hàbitats i del mapa de 
vegetació i catàleg florístic de la plana deltaica de Gavà. 

156. Netejar la brutícia acumulada a les rieres del terme, conservar-ne els 
marges, protegir i recuperar-ne la vegetació de ribera pròpia de les zones 
humides i naturalitzar el final de la riera dels Canyars. 

157. Mantenir l'estany de la Murtra a través d’un Projecte de manteniment 
continuat, que inclogui la neteja de les corredores, la senyalització dels 
accessos, i la creació de zones d'observació i donant un servei pedagògic. 

158. Promoure l’aprovació del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del 
Paisatge del Delta del Llobregat, amb inclusió de les reserves actuals, les 
pinedes litorals, les zones humides de rerepineda, Llevant-Mar, la pineda del 
càmping 3 Estrelles (Gavà) i les pinedes protegides pel Pla Director Urbanístic 
del Sistema Costaner. 

159. Redactar i aprovar un pla de protecció i gestió de la pineda litoral. 

160. Continuar el manteniment del fron dunar de la platja de Gavà, amb 
programes d’eradicació d’espècies invasores i foment de les espècies 
autòctones. 

161. Vigilar el retrocés de la platja de Gavà i actuar davant les administracions 
responsables per evitar i corregir els efectes negatius que sobre les platges 
té l’ampliació del port de Barcelona i el desviament del riu Llobregat. 

162. Actuar de manera eficient per prevenir la intrusió salina en el subsól del parc 
agrari. 

163. Elaborar l’atles dels paisatges de Gavà, que posi en valor la diversitat de 
paisatges existents al terme municipal i estableixi prioritats i línies d’actuació 
pel a la integració paisatgística de les diverses activitats que es desenvolupen 
al terme. 

164. Regular la instal·lació dels grans rètols publicitaris que hi ha a banda i banda 
de les carreteres a fi de mantenir i millorar la integritat dels paisatges. 

2.1.6. Fauna i flora 

165. Fomentar l’adopció dels animals abandonats amb iniciatives 
lúdicoeducatives. 

166. Realitzar controls periòdics de la població de coloms, tot estudiant la 
possibilitat d’instal·lar colomars ecològics. 

167. Modificar les ordenances de l’edificació per evitar la construcció d’edificis 
amb ràfecs o altres aixoplucs que acaben esdevenint colomars incontrolats. 

168. Desenvolupar un control de les colònies de gats que hi hagi a la població.( i 
altres animals) 

169. Redactar una Ordenança Municipal de regulació de la cacera a tot el nostre 
terme. 

170. Perseguir la cacera furtiva al nostre terme municipal. 
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171. Perseguir les baralles clandestines amb gossos i galls que s’organitzen a la 
nostra ciutat, si escau amb l’aprovació d’una ordenança específica. 

172. Defensar les alternatives que evitin el perjudici a les zones d’especial 
protecció per a les aus. 

173. Seguint eradicant el mosquit tigre, instal·lat a la nostra població desde fa 4 
anys. 

174. Fomentar la plantació als jardins espècies autòctones de tipus mediterrani. 

175. Potenciar la creació  d´espais verds urbans i millorar i potenciar  les zones 
forestals 

176. Dur a terme programes de sensibilització de tinença responsable d'animals 
de companyia a través del periòdic municipal, insistint en la responsabilitat 
que representa la tinença d’un animal de companyia.  

177. Més enllà d’aquestes campanyes publicitàries, creiem també que cal 
implantar un model de supervisió i cooperació amb les botigues d’animals 
domèstics per garantir el compliment estricte de la legalitat i que col·laborin 
en la sensibilització dels compradors. 

178. Impedir cap festa o espectacle que impliqui maltractament, sigui denigrant o 
no respectuosa amb els animals. 

179. Vetllar pel compliment íntegre i efectiu de la Llei de Protecció dels Animals. 

2.1.7. Gestió dels residus 

180. Potenciar la recollida selectiva, amb plans d’educació i conscienciació. Part 
important d’aquest programa ha de ser la tasca d’agents cívics, preparats 
específicament en el tema, que assessorin el veïnat en el moment de 
dipositar els residus als contenidors, informant-los in situ dels deures 
ciutadans que es deriven de les ordenances. 

181. Millorar la recollida comercial selectiva, en totes les seves fraccions 

182. Perseguir les actituds incíviques en la disposició dels residus, prèvia 
campanya informativa clara i precisa dels drets i deures de la ciutadania. 

183. Instal·lar diferents tipus de minideixalleries als barris, ubicant-les al costat 
dels mercats, parcs grans,  equipaments i voreres de carrers principals i 
estratègics . La proposta s’hauria d’assajar primer als dos mercats públics - 
plaça Major i Merca Gavà- i hauria d’incloure l’extensió de les actuals 
bonificacions en la taxa dels residus que reben els usuaris de la deixalleria. 

184. Millorar i reordenar la recollida de residus; fer una nou mapa d’ubicació de 
contenidors i estudiar la viabilitat dels sistemes actuals de recollida selectiva 
en zones de vianants.  

185. Implantació del contenidors soterrats a les zones de vianants, i la seva 
progressiva implantació a tot el poble. Buscar finançament extern per aplicar 
progressivament aquest model. 

186. Crear i aplicar un programa de gestió de residus industrials. 

187. Millorar la informació i sensibilització de la ciutadania sobre la importància 
de la recollida segregada. 
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188. Més accesibilitat i proximitat dels contenidors als usuaris, amb una ampliació 
dels punts de recollida segregada 

189. Ampliar la neteja viària i la recollida d’escombraries orgàniques als 365 dies 
reals de l’any, sobretot a l´estiu. 

190. Clausurar els abocadors incontrolats a les zones rurals, perseguint els 
infractors. 

2.1.8. Lluita contra la contaminació 

191. Incrementar l’Impost de Circulació als vehicles més potents i contaminants, i 
bonificar els vehicles elèctrics i híbrids. 

192. En el marc del decret que impulsa accions per reduir la contaminació de 
diversos municipis del Delta del Llobregat, entre ells Gavà, controlar el parc 
mòbil local, establir polítiques de col·laboració amb empreses potencialment 
contaminants, reconsiderar l’eliminació dels límits màxims de velocitat i 
controlar el creixement urbà. 

193. Ampliar la xarxa de control de qualitat de l’aire existent, amb una nova 
estació de mesura situada a la part de llevant de Gavà Mar, capacitada per 
analitzar els efluents de la combustió dels motors d’avions. 

194. Col·laborar amb el departament de Política Territorial i Obres Públiques per 
instal·lar barreres sòniques a l’autovia de Castelldefels i al carrer de 
Salamanca. 

195. Seguir implantant l’asfalt reductor de soroll a tots els carrers de trànsit 
intens. 

196. Fer un control de les emissions electromagnètiques, transformadors, línies 
d’alta tensió i antenes, amb medicions periòdiques. Crear un cens de focus 
d’emissions. 

197. Adaptar tota la xarxa d’enllumenat públic a la normativa sobre contaminació 
lumínica, amb la seva substitució pertinent per leds. 

198. Fer obligatori en els habitatges de nova construcció la instal·lació de doble 
circuit d’aigua per aprofitar les aigües grises domèstiques. 

199. Substitució de fertilitzants minerals(químics per fertilitzants d´origen orgànic. 
Disminució de l´ús de productes químics en els parcs municipals. 

200. Dipósit de descàrrega del sistema unitari en el bucle de la C-32. 

2.1.9. Mobilitat alternativa 

201. Fomentar els desplaçaments a peu, arranjant les voreres, fent-les més 
amples allà on l’amplada del carrer ho faci possible, per seguir afavorint els 
vianants enfront dels automòbils.  

202. Ampliar les zones de vianants o de prioritat invertida al nucli urbà. 

203. Renovar progressivament la flota municipal amb vehicles més eficients 
energeticament (elèctrics o híbrids) i amb menys emissions. 

204. Potenciar l’ús de la bicicleta tot ampliant els carrils-bici de Gavà. 

205. Mantenir en bones condicions els carrils bici ja existens. 
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206. Reordenar i segregar els carrils bici, tot creant una xarxa de carril-bici 
interconnectas dins del nucli urbà. 

207. Acondicionar el carril bici de l’avinguda de Joan Carles I i connectar-lo amb el 
de l’Avinguda del Mar. 

208. Connectar el carril bici de l’Avinguda de la riera de Sant Llorenç a la resta de 
carrils bici.  

209. Condicionar el Camí Ral amb un carril bici integrat a la xarxa municipal. 

210. Connectar tots aquests carrils bici urbans a la xarxa de camins rurals i 
senders de muntanya. 

211. Connectar els carrils-bici de Gavà als d’altres municipis, començant a 
organitzar una xarxa comarcal de vies verdes que interconnecti els municipis. 

212. Ampliar la xarxa d’aparcaments per a bicicletes, tenint cura de senyalitzar-
los i que els seus emplaçaments siguin ben visibles i en llocs de pas, per 
evitar que es robin o se sabotegin els vehicles aparcats.  

213. Sistema públic de “bicing” integrat a l’Àrea Metropolitana. En el mandat que 
ara acaba el projecte s’ha redactat i licitat, però la manca d’ofertes sòlides en 
el concurs d’adjudicació va impossibilitar la seva entrada en funcionament. 
Cal impulsar, des de l’Àrea Metropolitana, una redefinició del servei per fer-lo 
econòmicament sostenible, i preveure’n l’entrada en funcionament durant el 
proper mandat. 

214. Conversió d’un carril de la C-32 en carril Bus-VAO. 

215. Per a la C-31, estudiar la viabilitat d’implantar un carril Bus-Vao. L’actuació 
probablement requerirà la construcció de carrils laterals, però aquesta obra 
s’hauria de planificar sense afectacions a la pineda que voreja l’autovia. 

216. Respecte a compartir el vehicle privat, oferir un servei, desde l´Ajuntament, 
de registre amb propietaris de cotxes disposats a compartir-los.  

217. Executar el projecte ja redactat de carril bus al llarg de la C-245  

 
2.2. HABITATGE, URBANISME I INFRAESTRUCTURES 
 

218. El programa en aquest punt queda profundament impactat pels efectes de la 
crisi econòmica, que ha estat abans que res immobiliària. S’ha demostrat la 
insostenibilitat del model seguit fins ara, per la qual cosa cal reconsiderar-lo 
en tot allò que fa referència a planejament urbanístic i infraestructures de 
tipus dur. D’altra banda, la crisi ha accentuat la divisió social, la fractura 
existent entre les diverses classes socials, cosa que obliga a adoptar 
polítiques d’habitatge molt més encarades a garantir els mínims socials. 
Conceptes com habitatge públic de venda o de preu concertat resulten 
obsolets en el marc actual. 

2.2.1. Habitatge 

219. Facilitar la construcció d´ habitatges de lloguer en els propers 4 anys. 

220. Promoure la sortida al mercat dels pisos buits que ara hi ha a Gavà, amb 
l’Oficina de l’Habitatge com a mediadora entre propietaris i llogaters. 
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221. Millorar l’eficàcia de l’oficina municipal d’habitatge, creada des de fa sis anys, 
perquè esdevingui l’eina de mediació que permeti augmentar l’oferta 
d’habitatge assequible a la ciutat. 

222. Destinar la totalitat del patrimoni municipal del sòl, ja estigui en mans de GTI 
com d’altres empreses o organismes autònoms públics, a la construcció 
d’habitatges protegits de lloguer, evitant que es vengui aquest patrimoni 
públic per fer-hi habitatges de renda lliure, com s’està fent reiteradament per 
part de l’actual govern municipal. 

223. Estendre el paper de l’Oficina de l’Habitatge cap a la rehabilitació 
d'habitatges, especialment del nucli antic de la vila, en lloc de promoure la 
nova urbanització, més cara, especulativa i agressiva per al medi. 

224. Elaborar i executar, d’acord amb al Generalitat, un programa de construcció 
d’habitatges de lloguer assistits per a gent gran o amb disminucions, en les 
properes promocions. 

225. En les noves construccions privades, promoure, a través del planejament 
derivat, habitatges de lloguer.  

226. Crear ajuts per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en blocs i 
habitatges. 

227. Mantenir el programa d’ajust a la rehabilitació d’edificis per a la instal·lació 
d’ascensors. 

228. Divulgar i promoure el catàleg d’habitatges protegits pel seu interès històric i 
arquitectònic. 

2.2.2. Urbanisme 

229. Promoure el creixement sostenible i equilibrat per a Gavà i assegurar el 
manteniment i la viabilitat d´un cinturó verd que cobreixi el Pla de Queralt i la 
vall de la Sentiu. 

230. Moratòria urbanística al Pla de Ponent i a Llevant Mar. Aquests plans 
urbanístics són fruit d’una concepció pròpia del segle passat i avui obsoleta. 
Cal aprofitar l’oportunitat que dóna la crisi immobiliària per redefinir-los 
d’acord amb una reconsideració de les necessitats urbanes futures a curt i 
mig termini. 

231. Revisió exhaustiva del PAUM, defensant un creixement ordenat i sostenible. 

232. Definir i protegir, en el marc de la revisió del PAUM, un sistema de connectors 
paisatgístics i ecològics que lligui l’espai muntanyenc amb l’espai deltaic. 

233. Incloure el sector dels Joncs dins d’aquest sistema de connectors. 

234. Crear el Consell Consultiu d’Urbanisme previst a la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, com a mecanisme de participació ciutadana en el planejament 
urbanístic local. 

235. Dotar la regidoria de Medi Ambient de competències en planificació 
urbanística, per controlar de forma sostenible i ecològica el creixement urbà 
de Gavà. 

236. Resoldre definitivament la situació urbanística de la Barceloneta, d’acord amb 
la Generalitat, de forma que siguin compatibles els interessos 
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supramunicipals (pont de connexió amb la C-32) amb els dels veïns, de forma 
que es pugui redactar i aprovar un Pla Parcial que permeti la construcció de 
clavegueram i el sanejament del barri, alhora que previngui i elimini el perill 
d’avingudes en cas de torrentades. Actuar en aquest barri d’acord amb les 
directrius suggerides pel Síndic de Greuges de Catalunya l’any 2003.  

2.2.3. Infraestructures viàries 

237. Millorar el disseny de la rotonda i les connexions viàries de l’Avinguda de la 
Riera de Sant Llorenç a l’alçada amb el carrer de Viladecans, d’acord amb les 
conclusions d’un estudi de mobilitat de tota la ciutat.  

238. Mantenir el planejament urbanístic del Camí Ral amb el reordenament de les 
zones urbanes i periurbanes de la carretera C-245 (Ctra. a Sta. Creu de 
Calafell).  

239. Pactar amb la Generalitat la remodelació del camí Ral, especialment el nus 
de comunicacions del davant de can Torelló, tot eliminant-ne els bucles 
innecessaris. 

240. Millorar l’enllaç entre el nucli urbà i la C-32, si cal amb la construcció d’un 
nou enllaç a la banda de llevant del municipi, per tal de millorar la situació de 
col·lapse que es produeix a les hores punta.  

241. Pressionar perquè concloguin les obres de millora del coll d’ampolla de la C-
32 a Sant Boi-El Prat 

242. Condicionar el Camí Ral, amb un carril bici integrat a la xarxa municipal. 

2.2.4. Infrastructures de transport ferroviari 

243. Establir vigilància sobre la qualitat del servei de transport públic, i actuar 
davant de les administracions competents quan la situació ho requreixi. 

244. Estudiar la viabilitat de crear una borsa de compensació per a usuaris 
afectats pel mal funcionament de serveis públics. 

245. Instar a la Generalitat a crear un servei nocturn de rodalia i/o ampliar horari, 
especialment el cap de setmana. 

246. Promoure i agilitzar la construcció del nou ramal del Ferrocarril R3, tipus 
metro, entre Cornellà i Castelldefels. 

247. Actuar davant les administracions competents per fer efectiva l’alternativa 3 
de les plantejades per a la nova línia R3, i millorar l’accessibiltiat i proximitat 
de les noves estacions Gavà-Sant Pere i Gavà-Viladecans. 

248. Promoure, en aquesta nova línia, la creació de combois entre Castelldefels i 
Martorell que connecti les ciutats de la comarca i possibiliti l’accés al Vallès 
sense passar per Barcelona. 

249. Estudiar la viabilitat del soterrament de la via fèrria al pas pel nucli urbà. 

250. Segregació del trànsit de mercaderies a la línia ferroviària de la costa, per 
possibilitat l’establiment d’un servei de rodalies tipus metro a la línia R2 sud. 
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BLOC 3: ESPAI CÍVIC 
REACTIVEM ELS BARRIS, MILLOREM L’ESPAI PÚBLIC 
 
 
Volem un Gavà més endreçat, net i segur, i volem assolir-lo escoltant la gent des de 
l’Ajuntament, per conèixer els problemes reals i les solucions suggerides des de la 
proximitat. Per això cal posar en el centre de la política de barris i espai públic les 
associacions de veïns, considerant-les com interlocutores obligades abans i durant les 
fases de plantejament i redacció dels projectes d’intervenció. Cal abandonar l’actual 
pràctica de plantejar projectes de millota de barris des de l’Ajuntament, sense consultar ni 
tan sols informar previament les Associacions. Ben al contrari, cal treballar colze a colze 
amb elles per programar les actuacions, corresponsabilitzant-les en la construcció de la 
ciutat futura. Les Associacions de veïns apleguen la gent més activa i compromesa de 
cada barri, i aquest capital no es pot desaprofitar. Més que parlar d’empoderament de la 
societat o de bones pràctiques de governança, que al capdavall poden esdevenir paraules 
buides sense contigut real, cal parlar de sentit comú, de voluntat participativa i de treball 
cooperatiu amb la gent més activa de la ciutat. 
 
En aquest marc de proximitat, volem un Gavà més amable, fent de l’espai públic de la 
ciutat un lloc obert de relació social. Implantarem patrulles nocturnes de policia municipal 
a tots els barris. Endreçarem el trànsit pel centre i farem aparcaments a les entrades de 
la ciutat.  
 
Pel que fa a l’ordenació del trànsit, apostem per seguir vianalitzant la ciutat, 
desincentivant l’ús del cotxe privat i la potenciació del transport públic. Ara bé, aquesta 
política cal que s’apliqui de manera racionalitzada i, sobretot, consensuada amb les 
entitats veïnals. Promourem la millora dels carrers amb més espais verds, evitant 
l’estrenyement dels carrers I estudiant la plantació d’arbres a les principals vies de 
l’eixampla de la ciutat (barris de les Colomeres i les Panes). 

Cal reaorientar el Pla de Barris, convertint-lo en un pla d’inversions quadriennal orientat  a 
potenciar també la ciutat verda a escala municipal i comarcal, enlloc de les tradicionals 
inversions en infraestructures dures o purament viàries. Aquest pla ha de ser la concreció 
també tant del pla d’estalvi energètric municipal com del pla de promoció de la 
biodiversistat. La redefinició dels espais lliures, de les zones verdes i de la vegetació que 
s’implanta, i també del mobiliari urbà i de la tipologia d’espais públics que es dissenya ha 
de contribuir a una nova economia més sostenible socialment i ambientalment: més llocs 
de treball d’alt valor, i més benefici per al conjunt de la societat.  

Aquest pla d’inversions quadriennal ha de ser elaborat de forma coordinada amb les 
entitats veïnals, donant prioritat a les seves propostes, especialment aquelles que 
afavoreixen els espais de trobada entre la gent, l’associacionisme cívic, els casals de barri 
i els vivers d’entitats 
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3.1. BARRIS 

3.1.1. Aspectes generals 

251. Posar en el centre de la política de barris i espai públic les associacions de 
veïns, considerant-les com interlocutores obligades abans i durant les fases 
de plantejament i redacció dels projectes d’intervenció. Establir un calendari 
de trobades periòdiques entre els responsables municipals i les entitats 
veïnals. 

252. Acabar amb la interferència, de vegades qualificada com a «competència 
deslleial» entre les activitats promogudes directament pels departements de 
l’Ajuntament, a través d’activitats subvencionades que resten públic a les 
promogudes per les associacions veïnals. 

253. Simplificar la política de subvencions, formalitzant contractes programa per 
objectius, de quatre anys de durada, que garanteixin uns recursos a les 
entitats veïnals i els permetin programar projectes a mig terme. 

254. Facilitar l’accés de les associacions veïnals als responsables municipals. 

255. Regenerar els barris acabant amb l’infravivenda, afavorint la creació d’un 
parc d’habitatges municipal de caire social, i millorar i ampliar la xarxa 
d’equipaments comunitaris. 

256. Dotar d’espais comunitaris públics tots els barris de la citutat, i permetre que 
siguin gestionats per les entitats veïnals. D’aquesta manera s’estalviaria una 
cosiderable quantitat econòmica que ara es destina a la subvenció al lloguer 
de les seus de les entitats veïnals, i alhora es dinamitzarien els barris amb 
l’oferta de nous espais de trobada i vivers d’entitats. 

257. Continuar la política d’ampliació de voreres i col·locació d’arbres, on es pugui, 
per fer més fàcil i atractiva la circulació a peu per la ciutat. 

258. Continuar executant el Pla per a l’eliminació de barreres arquitectòniques a la 
via pública amb criteris homogenis a tots els barris de la ciutat. 

259. Millorar, mitjançant actuacions de microurbanisme, els petits espais urbans, 
com ara la plaça de la Bogeria, el carrer Raval de Molins (branca carrer 
Generalitat), , els espais intersticials entre blocs al can Tintorer, el final de 
l’Avinguda de la Sentiu en la seva transició a l’espai forestal, la unió entre el 
carrer Xaloc i l’Avinguda de la Sentiu a l’entrada del barri, etc. 

260. Crear espais verds i d’esbarjo dins del centre urbà, tenint present les 
necessitats dels diferents grups d’edat i garantir la conservació dels parcs i 
jardins, evitant que es degradin els jocs infantils, els sorrals i els parterres. 

261. Restringir l’accés dels gossos als parcs públics i estudiar la viabilitat 
d’instal·lar pipi-cans. 

262. Millorar la senyalització dels aparcaments públics. 

263. Concebre, com a projecte no prioritari, però a tenir en compte per a quan la 
crisi vagi remetent, d’acord amb les entitats locals, un pla d’embelliment 
escultòric dels barris i places, a fi que aquests elements singulars serveixin 
de referents locals i contribueixin a l’arrelament local.  

264. Promoció del comerç de proximitat i dels mercats tradicionals a través de la 
dinamització i modernització dels mercats tradicionals (Mercagavà, Sant 
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Michel) aprofitant l’eix Rambla-Illa-carrer de Sant Pere, i potenciant el 
Rambla-carrer Centre-plaça Balmes, tot implantant-hi nous serveis, per tal 
que esdevinguin els centres econòmics a petita escala de la ciutat. 

265. Retolació de carrers i edificis amb informacions dels noms o dades 
històriques quan s'escaigui. 

266. Implantar patrulles nocturnes de policia a tots els barris de la ciutat, inclosos 
els barris perifèrics, coordinades amb els Mossos d'Esquadra i en contacte 
amb les associacions veïnals. 

267. Ampliar la xarxa de carril bici per a que arribi a tots els barris  

268. Millorar les voreres i col·locar arbres a l'Av. Bertran i Güell entre la via i Can 
Torelló per acabar el passeig d'entrada a la ciutat venint de la platja. 

269. Millorar la c-245 entre Gavà i Castelldefels per implantar-hi un carril bus 
segregat i permetre la comunicació per vianants. Actualment aquesta 
carretera no té voravia.  

3.1.2. Al barri del Centre: 

270. Potenciar com a eix comercial el carrer del centre entre la  
Rambla i el carrer Sant Joan en un primer momen,t i posteriorment fins a la 
plaça Balmes. Fer d'aquest carrer un de prioritat invertida, on  
puguin passar cotxes, i accedir a l’aparcament, però es pugui passejar per fer 
compres. 

271. Reobrir el Punt d’Atenció a l’antic Ajuntament, i estudiar la viabilitat de fer 
servir l’edifici per a activitat municipal. 

272. Reformar l’edifici FORMO de la Rambla per adequar-lo com a Casal d’Entitats 
de Cultura Popular. 

273. Instal·lar una minideixalleria al mercat de la plaça Major, millorar la gestió de 
residus del mercat. 

274. Restaurar la casa Torres-Clavé de la Rambla per adequar-la com a Centre 
Cívic del barri del Centre, seu de l’associació de veïns del barri, i de les 
associacions de botiguers i comerciants, així com centre de recursos de 
comerç. 

275. Mantenir els beneficis de resident als veïns que tenen zones blaves als seus 
carrers. 

276. Rehabilitar i destinar Centre d’Arts Plàstiques l’antiga seu de la Casa de 
València, al carrer de Salvador Lluch (fa temps seu dels serveis econòmics 
municipals). 

3.1.3. Al barri de Gavà Mar: 

277. Millorar la via pública: asfaltat de carrers, problemes d’inundacions, rectificat 
del gual de la riera dels Canyars, neteja sorra passeig marítim, etc. 

278. Instal·lar pilons i mesures de dissuassió per evitar l’aparcament indiscriminat 
a la zona. No creiem que la solució passi per la implantació de zones blaves o 
verdes, sinó per mesures de dissuasió (pilons, senyalètica, aixecament de les 
vores de les voreres), informació (amb l’acció informativa d’agents cívics, si 
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escau) i de vigilància, control i sanció en darrer terme (presència continuada i 
intensiva de la policia municipal per fer complir les ordenances). 

279. Establir un servei especial de vigilància de la policia municipal per pacificar 
l’aparcament en època de platja. 

280. Estudiar, conjuntament amb l’Àrea Metropolitana i el Govern Central 
l’establiment d’un nou pla de millores d’accessibilitat a les platges, així com la 
possibilitat d’implantar aparcaments gratuïts de cap de setmana a la zona 
nord de l’autovia, en terrenys municipals, juntament amb la permeabilització 
per als vianants de l’autovia C-31, de forma que els cotxes es puguin aparcar 
fora de la urbanització, però els usuaris puguin accedir a les platges amb 
comoditat. 

281. Millorar la seguretat del camí de la Pava, vetllant especialment per impedir la 
circulació de vehicles pesants. 

282. Millorar o realitzar l’asfaltat i el clavegueram dels carrers de la Pineda Nord. 
En el marc de la revisió del PAUM, cal plantejar-se en detall la compatibilitat 
entre protecció de la pineda i zones humides i l’adequació de l’espai públic 
(voreres, enllumenat, calçada, clavegueram). El planejament urbanístic ha de 
facilitar l’adequació de l’espai públic sense obrir el meló de la urbanització de 
les actuals zones de pineda. 

283. Millorar el tram final de la riera dels Canyars; estudiar-ne la conversió en 
zona humida i compatibe amb el dret a la salubritat dels veïns de la zona. 

284. Instal·lar fonts públiques al passeig Marítim. 

285. Modificar el planejament per impedir noves edificacions en el front marítim. 

286. Obrir la seu de la policia municipal durant tot l’any. 

287. Estudiar la viabilitat de barreres sòniques a la C-31. 

288. Estudiar, a través del Consorci Territorial del Govern Sanitari del Baix 
Llobregat Litoral, la viabilitat i conveniència de crear una nova Àrea Bàsica de 
Salut al barri de Gavà Mar. En cas que el nombre de residents no superi el 
llindar necessari, ampliar i millorar (horaris, instal·lacions, personal) del 
consultori mèdic del Centre Cívic. 

289. Seguir lluitant per controlar el soroll de l’aeroport, participant activament al 
Pla de seguiment dels sorolls dels avions de l’aeroport del Prat que 
sobrevolen Gavà, d’acord amb els veïns pel manteniment de rutes no 
sorolloses (ès a dir, operació en pistes segregades). 

290. Exigir la presència de tècnics designats i depenents de l’associació de veïns 
en totes les comissions tècniques i polítiques de caire aeroportuari en què 
participi l’Ajuntament de Gavà. 

291. Estudiar, d’acord amb l’Associació de Veïns, la conveniència de delimitar una 
zona de la platja per a la pràctica del nudisme, en cas que aquesta demanda 
vingui formulada per la ciutadania. 

292. Modificar el planejament urbanístic per tal de protegir de forma efectiva les 
Zones Humides catalogades existents al terme municipal de Gavà, d’acord 
amb les recomanacions del Mapa d’hàbitats i del mapa de vegetació i catàleg 
florístic de la plana deltaica de Gavà. 
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293. Redactar i aprovar un pla de protecció de la pineda litoral, especialment als 
sectors protegits pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. 

294. Instar al Departament d’Ensenyament l’inici dels procediments per garantir la 
continuïtat de l’ensenyament públic per als infants que acabin el cicle infantil 
a la nova escola pública de Gavà Mar, a través de l’establiment al barri de les 
línies de secundària que escaiguin (Institut-Escola). 

295. Mantenir la pressió contra l’exercici de la prostitució a la via pública, instant 
la Generalitat a elaborar una llei que faciliti les eines per lluitar-hi de forma 
efectiva. 

3.1.4. Al barri de la Sentiu: 

296. Millorar l’accessibilitat a internet del barri, bé a través d’una connexió WiMax, 
bé a través del cablejat amb fibra òptica. Actualment l’accés a la xarxa només 
és d’1 Mb.  

297. Millorar l’espai de transició entre l’avinguda de la Sentiu i el camí de la Sentiu. 

298. Enjardinar, netejar i endreçar la cruïlla entre l’Avinguda de la Sentiu i el 
carrer de Xaloc. 

299. Millorar la canalització de pluvials per evitar les inundacions a la part baixa 
del barri en cas d’aiguat fort. 

300. Canalitzar la riera on hi ha el transformador. 

301. Condicionar un camí per a vianants entre Gavà i la Sentiu i millorar la 
seguretat passiva de la carretera. 

302. Cuidar les franges de protecció contra incendis forestals. 

303. Estudiar la viabilitat de reobrir el centre d´informació de can Llong i 
potenciar-hi l’establiment de serveis d’ecoturisme. 

304. Mantenir i netejar la zona de fontada de la Sentiu.  

3.1.5. Al barri de Ca n'Espinós 

305. Ara que s’està començant a desenvolupar el Pla de Barris Serra de les 
Ferreres es va més indispensable que mai l’atorgament a l’Associació de 
Veïns del barri un paper d’interlocució fonamental, de forma que participi 
activament en la definició i seguiment continuat dels programes i projectes 
que s’han de desenvolupar. D’altra banda, el Centre Cívic s’ha d’erigir en el 
centre on ha de pivotar l’acció comunitària, amb l’adequació interior 
necessària i la realització d’activitats. 

306. Donar entrada a l’Associació de Veïns en el seguiment i avaluació del Pla 
Comunitari, vigent des del 2007. 

307. Desenvolupar una acció social preventiva, de tractament i de reinserció 
envers el fenomen de la droga al barri. Aquesta tasca s’haurà de fer en el 
marc del Programa de Salut del Pla de Barris Serra de les Ferreres, i de 
forma conjunta amb l’Associació de Veïns i altres institucions públiques per 
resoldre els problemes de convivència que el consum i tràfic de drogues 
genera al barri. 
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308. Promoure el desenvolupament econòmic del barri. En plena crisi, és més 
urgent i necessari que mai promoure mesures com ara plans de formació 
laboral específics, foment del microcrèdit a famílies amb idees de negoci, 
foment del comerç de proximitat al barri, millora de la freqüència del 
transport públic i la modificació del pla especial per permetre la rehabilitació 
d’habitatges. L’impuls de sortides econòmiques és vital per oferir un horitzó 
de promoció personal als veïns i veïnes, especialment els més joves, i lluitar 
contra l’atracció faltal del món del tràfic de drogues. 

309. Trencar l’aïllament del barri a través de les necessàries modificacions 
urbanístiques i els programes comunitaris que calgui. Cal trencar l’aïllament 
del barri, no només urbanístic sinó també mental, que incrementa el 
sentiment d’exclusió i marginació. En aquest sentit cal promoure la nova 
carretera de connexió i la continuïtat urbana del barri amb el nucli urbà, en el 
marc del Pla de Barris Serra de les Ferreres. 

310. Potenciar la imatge positiva de la identitat del barri i dels seus veïns i veïnes. 
Actualment, la identitat de la barriada és viscuda en negatiu. Cal invertir 
aquesta percepció a través de projectes que incrementin l’autoestima, 
rescatin les històries de vida del veïnat, i potenciï models de comportament 
cívics i positius. 

311. Lluitar contra l’abandonament escolar. La joventut de la barriada pateix 
particularment els problemes derivats de la crisi, i l’abandonament escolar 
n’és un dels efectes més preocupants. Cal implantar un projecte 
d’acompanyament familiar dels casos detectats per acabar amb 
l’abandonament escolar. 

312. Reformar l’interior del Centre Cívic, per possibilitar més activitats de 
l’Associació de Veïns, amb l’ampliació de sales i magatzem, la creació 
d’espais per a activitats amb la gent gran, una cuina per a cursets, espais per 
als joves, un espai de lectura, estudi i reforç escolar, espai per a despatxos i 
una sala polivalent adequada per a cursos d’aeròbic, gimnàs i ball. Cal també 
estudiar la viabilitat d’una concessió de bar. 

313. Establir un programa de reparacions i manteniment del Centre Cívic (vidres 
trencats, fuites d’aigua, elevació de tanques per impedir la sortida de les 
pilotes, reparació de l’ascensor, lavabos exteriors, font d’aigua potable, 
il·luminació de les zones fosques dels exteriors).  

3.1.6. Al barri de can Serra i Balet: 

314. Millorar el sistema de clavegueram, per evitar les inundacions i les pudors. 

315. Controlar l’aparcament indegut de camions al vial de la Ctra. Sta. Creu de 
Calafell, rotonda i av. de Joan Carles I. 

316. Millorar l’entorn del CAP Bartomeu Fabrés, redefinint els aparcaments i 
refent els jardinets de la plaça. 

3.1.7. Al barri de la Diagonal i al sector Oest: 

317. Controlar els abocaments del mercat i supermercats de la zona en els 
contenidors per a residus urbans. 

318. Realitzar un estudi de millora de la vialitat, tot contemplant possibles canvis 
en el sentit obligatori dels carrers.  
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319. Millorar la Il·lumincació dels carrers perpendiculars a l’avinguda de les 
Bòbiles, com ara el carrer del Foc o el passatge de la Terracuita. 

320. Instal·lar accés WiFi al parc del Mil·lenni. 

3.1.8. Al barri d’Àngela Roca i les Panes: 

321. Pavimentar els carrers i mantenir la plaça interior dels pisos del Congrés. 

322. Incrementar els passos de vianants als principals carrers.  

3.1.9. Als barris de can Tintorer i can Pere Bori: 

323. Reformar l’espai públic de la Plaça de Catalunya, amb la construcció del nou 
IES Bruguers, l’obertura d’una plaça davant del Parc Arqueològic, i la 
supressió de vials a la plaça per aconseguir un gran parc central connectant 
les actuals illetes disperses entre els vials. 

324. Mantenir netes i endreçades les places de la Mineria, de Joan Miró i 
d’Amadeu Vives. 

325. Mantenir net i en funcionament l’ascensor i les escales mecàniques que 
comuniquen la plaça d’Amadeu Vives amb l’Avinguda d’Eramprunyà, Rambla 
de Pompeu Fabra i carrer de Lamote de Grignon. 

326. Col·locar enllumenat públic entre els blocs al carrer de Roger de Flor.  

327. Instal·lar una minideixalleria a MercaGavà. 

328. Netejar i protegir el bosquet del davant la piscina municipal, darrere de 
l’Institut Bruguers i garantir l’ús cívic de l’aparcament, mentre no es 
construeixi el nou IES Bruguers. 

3.1.10. Als barris d’Ausiàs Marc i can Ribes: 

329. Millorar el passatge de vianants paral·lel a l’Avinguda de Joan Carles I, 
pavimentant-lo de manera suau i mantenint-lo com a barrera sònica per al 
barri. 

330. Pressionar per executar l’abans possible la pantalla sónica al pont de la C-
234 sobre la via del tren. 

331. Pavimentar i arbrar el carrer d’Ausiàs Marc i mantenir els parcs en general. 

332. Concertar amb la companyia elèctrica el soterrament del transformador del 
carrer d’Ausiàs Marc. 

3.1.11. Als barris de les Colomeres i les Ferreres 

333. Promoure la creació del Centre Cívic del barri. 

334. Ampliar les voreres massa estretes del barri, i aplicar-hi les determinacions 
del programa de mobilitat. 

 



Apartat de correus, 24 
08850 Gavà 
gava@esquerra.org 

 

 33

3.2. CIVISME I SEGURETAT A LA VIA PÚBLICA 

3.2.1. Seguretat 

335. Integrar les associacions de veïns a la Junta de Seguretat Local, com a 
interlocutores privilegiades amb els responsables de seguretat. 

336. Implantar de debò la policia de barri i promoure la proximitat dels mitjans de 
seguretat, amb coordinació amb AA.VV. i Associacions de comerciants. 

337. Coordinar permanent de la policia local amb les associacions de veïns, els 
centres cívics i els Consells de Barri. 

338. Desplegar patrulles nocturnes mòbils de policia que abastin tots els barris de 
la ciutat, amb especial cura als perifèrics 

339. Obrir l’oficina de policia municipal a Gavà Mar durant tot l’any. 

340. Potenciar, a través del Parc Agrari del Baix Llobregat, i amb la col·laboració 
de la Policia Municipal, el servei de vigilància de la zona de conreus, per 
rebaixar l’important nombre de robatoris que s’hi produeixen. 

341. Seguir millorant la senyalització horitzontal i vertical viària dels carrers de la 
ciutat, prestant especial atenció a les observacions que facilitin les 
associacions de veïns. 

342. Crear un cos de voluntaris per ajudar els serveis professionals en situacions 
d’emergència. 

3.2.2. Civisme 

343. Promoure les places i els carrers com a espai de convivència. 

344. Instal·lar zones per a les dejeccions dels gossos (pipí cans) allunyades dels 
sorrals i llocs de jocs infantils, i en paral·lel controlar i castigar els incivics 
que embruten la via pública fora d’aquestes zones habilitades.  

345. Impulsar un pacte per a la convivència nocturna als espais d’oci i el seu 
entorn (parc municipal, plaça Francesc Macià, plaça Balmes, plaça de 
Francesc Macià, plaça de la Llibertat...,i terrasses dels bars.) per tal d’evitar 
molèsties innecessàries als veïns fora d’hores d’actuació.  

346. Mantenir nets els voltants dels contenidors. 

347. D’acord amb l’ordenança de la via pública, perseguir els autors de pintades 
amb continguts delictius (racistes, xenòfobs), a través d´un servei específic. 

348. Ampliar encara més els espais i plafons publicitaris perquè les entitats 
cíviques puguin anunciar les seves activitats. 

349. Suprimir la petició de permís previ per a les entitats cíviques, culturals i 
esportives per fer publicitat de les seves activitats a la via pública. Respectar 
els cartells anunciadors d’activitats socials, esportives o culturals. 

350. Seguint executant, juntament amb les respectives companyies, el pla de 
soterrament de les línies aèries telefòniques i elèctriques de baixa tensió que 
encara  hi ha als carrers de la ciutat. 
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351. Il·luminar la ciutat de forma eficient i suficient, procurant evitar l’existència de 
racons foscos o amagats, tot respectant la normativa sobre contaminació 
lumínica. 

352.  Mantenir el cos d’agents cívics que informin, vetllin i ajudin el compliment de 
les ordenances municipals i col·laborin en l’organització del dia a dia ciutadà. 

353. Fomentar el servei de Mediació municipal per canalitzar els conflictes de 
tipus menor. 

3.2.3. Obres i treballs a la via pública 

354. Informar directament els veïns afectats de les obres previstes a fi que durant 
el període d’informació pública puguin efectuar suggeriments i al·legacions. 

355. Mantenir informats els veïns afectats del començament de les obres i el 
temps de durada, i de les possibles incidències. 

356. Executar les obres amb les molèsties mínimes als ciutadans, especialment 
pel que fa al compliment estricte dels horaris on es produeixen activitats o 
sorolls molestos. 

357. Supervisar l’execució correcta d’obres municipals, i realitzar controls de 
qualitat en les obres públiques per assegurar-ne la qualitat dels acabats, amb 
plans de manteniment a llarg termini. 

358. Vetllar perquè es compleixin íntegrament les mesures de seguretat tant pel 
que fa als treballadors com als vianants. 

359. Mesures de compensació fiscal (bonificacions) als establiments afectats per 
allargaments no previstos d’obres municipals a la via pública. 

360. Complir estrictament els projectes executius d’obra, especialment el capítol 
pressupostari. 

361. Acabar de suprimir els pals de les línies d’enllumenat, soterrant-les, 
especialment als barris de can Tintorer, la Sentiu, ca n’Espinós, les 
Colomeres i can Tries. 

362. Estendre l’asfaltat, la rehabilitació de voreres i l’actualització de l’enllumenat 
al llarg dels quatre anys del mandat municipal, i acabar amb la pràctica 
electoralista de deixar-ho tot per als  darrers mesos del mandat, just abans 
de les eleccions municipals. 

3.2.4. Transport col·lectiu urbà 

363. Millorar i ampliar el traçat i la freqüència de la línia de circumval·lació urbana 
d’autobusos i minibusos actual.  

364. Millorar l´oferta de transport públic als polígons industrials. 

365. Transport públic ecológic, promovent l’ús d’autobusos elèctrics, híbrids o 
alimentats amb gas natural. 

366. Protegir amb marquesines totes les parades d’autobús de Gavà, especialment 
les de l’Avinguda del Mar i l´Av. Europa 



Apartat de correus, 24 
08850 Gavà 
gava@esquerra.org 

 

 35

3.2.5. Trànsit 

367. Fer i desenvolupar un estudi sobre la circulació dins del nucli urbà i als seus 
accessos, per tal de reordenar el trànsit, tenint en conte els suggeriments 
canalitzats per les associacions veïnals. 

368. Reordenar la Plaça Catalunya i carrers adjacents, eñiminat trams de vial i 
aconseguint una plaça de major superfície amb l’agregació de les actuals 
illetes, tot reduint-hi la velocitat de la circulació rodada i afavorint el trànsit 
dels vianants. 

369. Convertir en zona de circul.lació de prioritat invertida el carrer del Centre 
entre Pl Balmes i la  Rambla, a trams i de manera progresiva. 

3.2.6. Aparcament 

370. Fer aparcaments públics, o ampliar els existents, a les entrades a la ciutat 
(Estació de RENFE, en col·laboració amb ADIF, Parc del Mil·leni, Parc del 
Calamot, etc). 

371. Crear una xarxa de petits aparcaments de superfície en llocs estratègics dins 
de la ciutat, barri a barri, i prop d’equipaments amb gran afluència diària de 
persones, aprofitant espais lliures marginals. 

372. Modificar les Normes Urbanístiques per reduir el dèficit d’aparcaments: exigir 
més aparcaments vinculats als habitatges d’obra nova (l’exigència actual –
Normes Urbanístiques metropolitanes– és 1´5 aparcaments per cada  
habitatge de menys de 80 m2). 

373. Implantar places d’aparcament per a embarassades i famílies amb nadons. 

374. Fer, allà on sigui possible, com a la Riera de Sant Llorenç o a l’Avinguda de 
Joan Carles I, aparcaments en bateria per guanyar llocs d’aparcament. 

375. Iniciar negociacions amb ADIF per ampliar l’aparcament de l’estació de 
RENFE, en el marc d’una reforma integral de l’estació, la Rambla de Lluch i el 
carrer de Salamanca. Cal estudiar la viabilitat de fer-hi un aparcament 
soterrat o en pisos, juntament amb la possibilitat d’ubicar-hi en planta baixa 
la parada dels taxis i una petita estació per als autobusos de línia. 
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BLOC 4: COHESIÓ I CIUTADANIA 
POTENCIEM EL GAVÀ ACTIU, GARANTIM LA IGUALTAT 
 
 
La cohesió social és indispensable per garantir una bona qualitat de vida, i sobretot una 
ciutat més acollidora, humana i sensible amb les persones desafavorides. Per això, creiem 
que les accions social, educativa i sanitària han de ser prioritàries.  
 
Especialment en època de crisi, que colpeja sempre els més febles, cal garantir els serveis 
públics bàsics, especialment els d’atenció primària, que és on l’Ajuntament té més 
competències i capacitat d’influència. 
 
És en aquest context, quan les polítiques intervencionistes de l’esquerra clàssica 
fracassen per manca de recursos, prenen valor els conceptes republicans d’igualtat i de 
fraternitat. Defensem la garantia d’una igualtat d’oportunitats real, a través de l’accés 
universal a l’ensenyament públic de qualitat, i de l’accés universal a la cultura i al gaudi 
del patrimoni. Defensem també la pràctica de la solidaritat, estimulant l’acció del 
voluntariat i, de nou, convertint la gent activa de la ciutat, en protagonistes, de forma que 
l’administració municipal es limiti a acompanyar aquest tipus d’iniciatives. 
 
En un àmbit més institucional, l’Ajuntament ha de vetllar davant de les administracions 
supramunicipals competents pel manteniment dels serveis públics bàsics en 
ensenyament, sanitat i serveis socials. Les tres potes de l’estat del benestar, més 
necessàries que mai, han de segui sota gestió i responsabilitat públiques, i cal lluitar 
contra tota privatització declarada o encoberta. Entenem que la solidaritat s’ha 
d’expressar a través d’un sistema impositiu que es basi en la progressivitat, és a dir, en 
què aquells que més tenen contribueixen en major mesura al bé comú.  
 
Per poder practicar aquesta solidaritat entre classes socials és necessari l’establiment 
d’un nou i millor sistema de finançament municipal, lligat a l’augment dels recursos de les 
institucions catalanes a través de l’eliminació del dèficit fiscal català. L’objectiu de la 
independència  de Catalunya esdevé, d’aquesta manera, per a nosaltres, un instrument útil 
i necessari per garantir la sostenibilitat i funcionalitat de l’estat català del benestar, i per 
dotar els municipis del finançament necessari per garantir els serveis públics que la 
ciutadania reclama i que formen part de les prestacions obligatòries d’un estat modern. 
 
Cal doncs, des d’aquesta òptica, que la institució municipal s’involucri en el procés 
d’alliberament nacional que en el darrer mandat ha realitzat passes tan notòries com la 
consulta ciutadana sobre la independència. També en aquest camp cal que l’Ajuntament 
vagi de la mà de la gent socialment més activa. 
 
I també ho ha de fer en el camp de la cultura, en què la potenciació dels creadors i 
operadors culturals locals s’ha de veure afavorida i acompanyada per l’Ajuntament. 
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4.1. ACCIÓ SOCIAL 

4.1.1. Educació 

376. Seguir fent de Gavà una ciutat educadora, en què aquesta tasca esdevingui 
una acció integrada entre la família, l’escola i l’entorn, aplicant el Projecte 
Educatiu de Ciutat, especialment:  

• Potenciar l'elaboració de recursos educatius arrelats al medi a través de 
campanyes cíviques participatives i la col·laboració d’entitats i 
associacions locals. 

• Fomentar les trobades interculturals, no només com a mostra de 
cultures, sinó com a un recurs que faciliti la integració i el coneixement 
de l'altre, per tal d’afavorir la convivència, el compartir neguits i 
il·lusions, i la transmissió de la nostra manera de fer i de viure. 

• Impulsar la formació durant totes les etapes de la vida, per millorar les 
capacitats professionals i personals. 

• Cohesionar territorialment el mapa educatiu local, per tal que els 
recursos educatius arribin a tothom, facilitant l'accessibilitat, a nivell de 
transport, senyalització i trencament de barreres arquitectòniques i, en 
l’àmbit socioeconòmic, potenciant les beques o activitats i cursos més 
assequibles. 

• Elaborar una única Guia Educativa dels 0 als 100 anys que abasti l’oferta 
reglada i no reglada.  

• Obrir les escoles per aprofitar els espais i les infraestructures fora de 
l'horari lectiu. 

• Incrementar l'oferta educativa alternativa a l'ESO. 
• Buscar espais per als joves entre 12 i 16 anys perquè no hagin de 

marxar de Gavà per trobar diversió. 
• Promoure més activitats al carrer perquè tothom pugui gaudir de l'espai 

públic. 
• Potencial el paper de la gent gran com a actors educatius i el seu 

contacte amb altres segments d'edat, creant espais de contacte entre 
diferents generacions. 

377. Potenciar l’escola pública davant  de l’actual  predomini de la privada a través 
d’un pla de qualitat que estableixi objectius anuals i els avaluï. El pla i 
l’avaluació estaran especialment enfocats a tot allò que és competència 
municipal (mitjans materials, personal de neteja, conserges, manteniment 
d’edificis, etc). 

378. Col·laborar amb l’administració catalana i les famílies en l’avenç de la 
digitalització de les aules, amb la introducció de les noves tecnologies en 
l’ensenyament. 

379. Aprofundirem en les experiències de socialització i reutilització de llibres de 
text. 

380. Garantir el manteniment del CEIP Joan Salamero. 

381. Pressionar la Generalitat per executar el nou edifici de l’IES Bruguers. 

382. Establir un contracte programa amb les associacions de mares i pares de les 
escoles per a la realització de les seves activitats, amb una política d’ajuts en 
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funció de les activitats realitzades, nombre de participants, població 
implicada per a poder fer una programació econòmica de les entitats. 

383. Solucionar els problemes de trànsit relacionats amb les escoles de la ciutat. 

384. Comptar amb la comunitat educativa per al control d’entrades i sortides dels 
centres educatius, alliberant a la major part de la policia municipal que es 
dedica a aquest menester, per assegurar la regularitat en el servei . 

385. Reordenar el mapa escolar de la ciutat tenint en compte la ubicació dels 
centres i dels equipaments complementaris des del punt de vista de l'equilibri 
territorial. 

386. Integrar el sistema de matriculació i actuar des de l’Oficina Municipal 
d’Escolarització, on s’integraria la Taula de Matriculació, per equiparar al 
màxim les condicions d’admissió reals entre els centres públics i privats 
concertats, i garantir una distribució equitativa dels alumnes amb necessitats 
educatives especials. 

387. Garantir la presència de tots els grups polítics municipals en el Consell 
Escolar Municipal per tal de facilitar-li la tasca; de tal manera que sigui un 
organisme de treball, d’anàlisi i prospectiva, i no un ens que no actua perquè 
tot ja ha estat decidit.  

388. Potenciar el Consell Escolar com a òrgan participatiu de la comunitat 
educativa, perquè s’hi puguin elevar i estudiar propostes, suggeriments o 
queixes. 

389. Vetllar perquè en tots els nivells de l'àmbit educatiu a més de la màxima 
transversalitat i sigui present la noció d'inclusió. 

390. Efectuar periòdicament estudis sobre el fracàs escolar a la ciutat, i implantar 
accions per minimitzar-lo. 

391. Coordinar Programes de Qualificació Professional Inicial i Programes de 
Transició Escola-Treball per a alumnes amb risc d’exclusió social que no 
acreditin l’ESO, amb un d'ells com a mínim adreçat a l'alumnat amb 
necessitats educatives especials. 

392. Crear un pla d’actuació contra l’absentisme escolar, i implantar accions per 
minimitzar-lo, especialment en els barris en els que té major incidència. 

393. Potenciar des de l'Ajuntament tasques de rehabilitació amb jovent de la 
ciutat. En aquest sentit, crear una escola taller i casa d’oficis permanent per 
rehabilitar la masia de Horta i d’altres de la vall de la Sentiu que es troben en 
estat molt precari o ruïnós. 

394. Potenciar la integració dels nens immigrants i de pares immigrants a les 
entitats culturals, infantils i juvenils,  de la ciutat a fi que s’integrin amb 
facilitat en el marc social i cultural català. 

395. Crear plans de prevenció de l’assetjament (bullying) escolar. 

396. Treballar per la supressió de les barreres arquitectòniques a les escoles de 
Gavà.  

397. Millorar la senyalètica dels centres escolars. 

398. Establir una Agenda 21 Escolar inserida en el desplegament de l’Agenda 21 
local, amb els materials i suports adients. 
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399. Promoure l’elaboració de crèdits variables sobre Gavà. 

400. Promoure cursos de formació continuada dels professors i mestres de Gavà, 
especialment en matèries relacionades amb l’entorn local. 

401. Promoure Gavà com a seu de jornades, cursos  i congressos de formació 
pedagògica d’abast supramunicipal, facilitant que els docents de Gavà hi 
puguin assitir i participar. 

402. Impulsar formació professionalitzadora i l’orientació tot elaborant una oferta 
de mòduls en vistes a la demanda en sectors amb ocupació (cultura, salut, 
cura de persones grans, hostaleria, informàtica) o amb sectors econòmics 
ben implantats a Gavà i a l’entorn (metal·lúrgic, químic, agrícola, turístic). 

403. Integrar els ensenyaments no reglats de totes les acadèmies locals (música, 
pintura, dansa, teatre, manualitats, ceràmica, gimnàstica, etc.) en un 
programa conjunt de difusió conjunt amb les activitats extraescolars 
impulsades per les AMPA. 

404. Establir un sistema de beques per als matriculats en aquestes escoles o 
acadèmies que no superin un mínim d’ingressos, sigui quina sigui l’acadèmia 
escollida. 

405. Descentralitzar als centres cívics de barri la formació continuada, i dotar-la 
de continguts útils, com ara informàtica, anglès, català, mecanografia, etc. 

406. Ampliar el programa de patis oberts als centres escolars de la ciutat. 

407. Potenciar l’Escola d’Educació Especial Maria Felip. 

408. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament que obri, a Gavà, una delegació de 
l’Escola Oficial d’Idiomes. 

409. Obrir les dues primeres guarderies municipals de la ciutat. Creiem que la 
gestió d’aquests centres no ha de ser subcontractada a operadors privats, 
sinó que s’ha de portar a terme a través d’un Patronat Escolar específicament 
creat a aquest efecte. 

410. Assumir, per part de l’Ajuntament, les escoles bressol actualment de la 
Generalitat  tot respectant els respectius projectes de centre i subrogant les 
plantilles, de forma que es garanteixi sempre la continuïtat de les condicions 
pedagògiques i econòmiques dels centres. 

411. Omplir de contingut la Casa de les Famílies, pactant-los amb els 
protagonistes, famílies i centres educatius, i potenciar l’escola de famílies. 

412. Acabar i obrir, al curs 2011-2012 els nous locals per a l’Aula de Formació 
d’Adults Eramprunyà, i afavorir-ne la conversió en Centre d’esenyament per a 
adults. 

413. Estudiar la viabilitat d’implantar el model d’Institut–Escola, de 6 a 16 anys a 
algun centre de la ciutat. Creació d’una comissió mixta Ajuntament-
Generalitat per acordar la gestió de les despeses del centre, atès el diferent 
model existent a Primària (responsabilitat municipal) i secundària 
(responsabilitat Generalitat). 
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4.1.2. Sanitat 

414. Estudiar, a través del Consorci Territorial del Govern Sanitari del Baix 
Llobregat Litoral, la viabilitat i conveniència de crear una nova Àrea Bàsica de 
Salut per als barris de Gavà Mar i Castelldefels-Platja. La idea és optimitzar, 
davant la crisi, la prestació de serveis, formant comunitats de municipis per a 
gestionar serveis comuns de manera més eficient. En cas que el nombre de 
residents en aquests sectors no superi el llindar necessari, ampliar i millorar 
(horaris, instal·lacions, personal) del consultori mèdic del Centre Cívic. 

415. Garantir la continuïtat del servei de pediatria de proximitat a tots els 
ambulatoris i centres de salut públics de la ciutat. 

416. Crear el Consell de Sanitat Local, amb representació de les entitats veïnals. 

417. Redactar i aplicar un programa d’atenció a la primera infància, en cooperació 
amb les ABS Gavà I i II. 

418. Crear una Oficina municipal de prevenció de riscos laborals. 

419. Dotar el conjunt d’ambulatoris locals de les especialitats necessàries per 
atendre la població. 

420. Potenciar els serveis personals d’assessorament i ajuda a les víctimes de 
maltractaments. 

421. Vigilar, des del Consorci Territorial del Govern Sanitari del Baix Llobregat 
Litoral, la prestació dels serveis especials, tant el servei d’emergències 
mèdiques, com el transport sanitari no urgent, com les visites domiciliàries. 

422. Pressionar el govern de la Generalitat per fer realitat l’ampliació de l’hospital 
de Viladecans, començant per l’obertura dels dos quiròfans actualment 
tancats per obres i l’ús intensiu, matí i tarda, de les infraestructures 
sanitàries. 

4.1.3. Serveis socials 

 
423. Crear l’Institut Municipal de Serveis Socials, per coordinar i potenciar 

l’assistència social primària que és competència del municipi, amb 
participació real de les  associacions ciutadanes i amb autonomia efectiva de 
gestió i dotació suficient. La creació d’aquest Institut no significarà cap nova 
despesa, sinó una restructuració funcional de l’administració municipal. 
L’institut es dotarà dels mitjans humans i materials actualment adscrits al 
departament de Serveis Socials. La creació d’aquest Institut facilitarà la 
captació de recursos a través de programes de la Diputació, la Generalitat o 
la Unió Europea, i permetrà actuacions integrades i transversals entre 
funcionaris i departaments que ara estan dispersos entre distints organismes 
municipals. 

424. Dins d’aquest Institut, crear el Consell assessor d'experts en Serveis Socials 
amb capacitat per elevar propostes al ple i fer informes previs a les 
actuacions municipals.. 

425. Potenciar les bonificacions fiscals sobre tributs locals, ordenances fiscals i 
preus públics  a persones amb rendes baixes.  
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426. Descentralitzar els serveis socials municipals, tot aprofitant els centres cívics 
de barri i les seus de les entitats veïnals. Cal passar del concepte d’atenció 
social primària al d’atenció social de proximitat. 

427. Incrementar els ajuts a les entitats, a les famílies i a col·lectius sense ànim de 
lucre, subjectes a projectes sota la supervisió del consell d'experts. 

428. Potenciar els serveis d’assistència familiar domiciliària i teleassistència. 

429. Potenciar els convenis i contractes programa amb les entitats locals de caire 
social, aprofitant l’interès de la gent activa que les lidera. En col·laboració 
amb aquestes entitats les prestacions socials que es materialitzen a la ciutat 
poden arribar molt més enllà dels recursos i les iniciatives administratives. 

430. Potenciar el reconeixement oficial de l'Associació Pro-Ajuda Minories 
Marginades com a organisme col·laborador, per part del Departament de 
Benestar Social i Família. Això ha d’anar acompanyat d’un increment 
significatiu en la dotació pressupostària en la lluita contra la drogoaddicció, a 
través del Pla local contra les drogodependències. 

431. Incrementar, a través de les directrius de la Junta de Seguretat Local, el 
control policial del tràfic de drogues. 

432. Mantenir els Pla d’atenció a persones discapacitades i el transport adaptat 
específic per a aquest col·lectiu. 

4.1.4. Cooperació internacional 

433. Realitzar cursets de formació a la cooperació per mòduls i suficients per tal 
que treballadors i cooperants disposin de la formació necessaria. 

434. Dotar amb el 0,7% del pressupost municipal real, que significa calculat sobre 
el consolidat, i centrar-lo en el desenvolupament humà (educació, sanitat, 
immigració, etc.) i ecològic. 

435. Organitzar brigades en  camps de treball per cooperar amb el tercer món, i 
fomentar una autèntica política d’agermanaments. 

436. Destinar el 15% de la partida del 0’7 per a casos d’emergència en els camps 
abans esmentats. 

437. Rectivar les funcions del Consell sectorial de cooperació i solidaritat, a través 
de la transformació de l’actual comissió de cooperació,  amb acords 
vinculants, amb representants de les ONG locals, de la FAV - Gavà i de tots els 
partits polítics amb representació i amb el suport de tècnics en Cooperació 
per al desenvolupament. 

438. Facilitar la comercialització de productes de comerç just a través de convenis 
amb entitats locals solidàries, amb finalitat divulgativa, i introduir aquests 
productes  a  tots els àmbits institucionals  de Gavà, per tal de facilitar el 
consum ecològic i just, apostant per l’economia social i solidària. 

439. Promoure accions de suport a les entitats sense ànim de lucre que treballen 
fora del principat de Catalunya per preservar la cultura catalana i promoure 
el coneixement del català. 

440. Conscienciar sobre la condonació del deute de països del sud. 

 



Apartat de correus, 24 
08850 Gavà 
gava@esquerra.org 

 

 42

 
4.2. IGUALTAT I CIUTADANIA 

4.2.1. Polítiques d’igualtat i d’inclusió social 

441. Mantenir el SIAD com a centre per a la prevenció i/o intervenció contra la 
violència de gènere interdisciplinari i transversal. 

442. Continuar els projectes i les activitats de foment de la igualtat a tots nivells, 
de la cultura de la diversitat i del respecte a la diferència. 

443. En col·laboració amb el govern de la Generalitat o alguna fundació sense 
ànim de lucre, iniciar les actuacions per fer possible la construcció a Gavà 
d’una residència i pisos tutelats per a persones amb discapacitat. Aquest 
servei, juntament amb l’anterior, seria un pas endavant important per a la 
ciutat, ja que les persones amb discapacitat intel·lectual podrien tenir un 
projecte de vida i de futur al municipi mateix. 

444. Fomentar activitats lúdiques, esportives i socials per a persones 
discapacitades. L’activitat en el lleure ha de prolongar la inclusió existent a 
l’escolaritat reglada. Per això cal mantenir i potenciar les subvencions a clubs 
i entitats amb projectes inclusius, potenciant, més que la creació de seccions 
segregades per a «specials», la integració dels discapacitats en els 
entrenaments dels equips titulars. 

445. Potenciar el voluntariat i el banc del temps. 

446. Continuar el suport a la Fundació CAVIGA. 

4.2.2. Gent gran 

447. Potenciar els serveis d’ajuda domiciliària i teleassistència a la gent gran fins. 
Clarificant els criteris d'actuació i les prioritats i comptant amb una dotació de 
personal suficient  

448. Compromís que en el mandat  2011/2015 es disposarà de 50 horts lúdics per 
a la gent gran.  

449. Mantenir i incrementar les bonificacions en els impostos i taxes locals per als 
majors de 65 anys que cobren pensions reduïdes. 

450. Modificar la política de concessió de viatges subvencionats per a gent gran, 
per tal d’ampliar el ventall de beneficiats. 

451. Situar en els punts d’atenció al ciutadà (PAC) i en les pàgines web municipal 
nformació detallada i pràctica de la Llei de dependència, per facilitat que 
particulars i familiars s’acullin als beneficis que ofereix. 

452. Acordar amb l’Àutoritat del Transport Metropolità la rebaixa de l’edat d’accés 
a la targeta rosa per als gavanencs, perquè quedi al mateix nivell que als 
municipis de l’entorn. 

453. Ampliar la cobertura de la instal·lació d’ascensors, d’acord amb la 
Generalitat, als blocs d’habitatges amb majoria de gent gran o discapacitada, i 
amb pocs recursos. 
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4.2.3. Infants 

454. Incrementar els espais Minuts Menuts a diversos punts de la ciutat, 
conveniant-ne la gestió amb associacions infantils i/o juvenils de Gavà. 

455. Mantenir els programes d’educació dels infants, afavorint la producció de 
crèdits amb arrelament local. 

456. Lluitarem per mantenir l’atenció pediàtrica a tots els ambulatoris i centres de 
salut de la ciutat. 

4.2.4. Nova ciutadania 

457. Fomentar la integració dels nous gavanencs a través d’un servei d’informació 
únic sobre la ciutat, oferint una acollida única per a tots els nouvinguts, 
vinguin d’un país extracomunitari o de les ciutats veïnes. Cal desvincular el 
concepte d’acollida a la ciutat del concepte immigració extracomunitària. 

458. Convertir l’acte d’empadronament en acte de trobada i benvinguda a la ciutat, 
dedicant-hi temps i personal especialitzat i revestint-lo de la parafernàlia 
institucional necessària. Aquesta acció d’acollida reforça l’autoritat de les 
figures de poder local. 

459. Treballar la força psicològica de la societat acollidora per evitar l’estrés social 
davant dels nous residents a la ciutat. 

460. Implantar el multilingüsime d’acollida juntament amb el català com a única 
llengua normal. Per això és important organitzar una transició ordenada des 
del procés d’acollida al procés de vida habitual. Si cal, implantar la figura del 
«jove mentor» com a referent per a l’acollida. Aquests mentors estaran 
formats per voluntaris migrants amb trajectòries d’èxit. 

461. Organitzar una zarxa d’acollida municipal, integrada per entitats, serveis, i 
sectors que han de col·laborar en l’establiment de les directrius a seguir (per 
exemple, ambulatoris, entitats de nous gavanencs, parelles lingüístiques, etc).  

462. Potenciar la integració dels nens immigrants i de pares immigrants a les 
entitats culturals, infantils i juvenils,  de la ciutat a fi que s’integrin amb 
facilitat en el marc social i cultural català. 

463. Fer del català una eina d’integració social, a través d’accions decidies de 
promoció de la llengua entre aquells que no l’usen habitualment. En aquest 
sentit, establir programes adreçats específicament per ensenyar la llengua 
catalana a la nova immigració amb col·laboració amb el Centre de 
Normalització Lingüística. 

464. Facilitar la formació en català, com a  element de cohesió. Aprenentatge de la 
llengua. Oferta CNL. Oferta informal (tallers, colònies, etc). Pràctica parlada 
(català oral)., aplicant la Llei d'acollida, sobre els drets i deures que comporta 
viure a la ciutat, i dels serveis de què poden gaudir. 

465. Fomentar una distribució uniforme dels escolars nouvinguts en els centres  
públics  i concertats, a través de la Taula de Matriculació. 

466. Implantar sense complexos polítiques d'integració per incorporar als 
nouvinguts en els valors de la democràcia i la cultura i llengua del país. 
Emetre l'informe d'arrelament . 
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4.3. LA CULTURA COM A FORJADORA DE LA IDENTITAT LOCAL 
 
 
Tot i el creixement continuat de la nostra ciutat podem constatar que, al llarg dels darrers 
anys, la seva vitalitat cultural s’ha anat afeblint notòriament. Les polítiques culturals de 
l’actual govern municipal en lloc d’afavorir el creixement individual i col·lectiu dels 
gavanencs han estat, sovint, un veritable impediment, amb plantejaments cada cop més 
controladors i burocratizats. Una perillosa inèrcia a la baixa ha impregnat una gestió 
cultural municipal sense idees ni objectius, que poc a poc ha anat minvant les 
espectatives, el consum cultural i la participació ciutadana. 
 
El teixit associatiu s’ha resentit d’una manera especial d’aquest desinterès generalitzat. La 
manca d’espais de debat i decisió ha convertit les entitats locals en meres comparses 
d’aquesta política improvisada i erràtica de l’actual poder municipal. I, a més, enlloc 
d’obtenir recolzament i estímul, han estat  massa sovint vistes pel poder polític municipal 
sota l’únic prisma de l’interès polític partidista. 
 
Cal replantejar-se el què i el com del paper que ha de jugar la cultura i el món associatiu 
en la nostra societat si no volem esdevenir irremissiblement una ciutat dormitori i 
despersonalitzada.  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. 
 
Cal intervenir, doncs, per generar un entorn de convivència urbana i de riquesa cultural 
que afavoreixi el benestar dels ciutadants i les ciutadanes i l’orgull de viure a Gavà. En 
aquest sentit, són importants els instruments d’anàlisi ja que permeten dotar-se d’una 
visió de conjunt i d’una coherència en el global de les mesures, accions i polítiques que es 
duen a terme. És en aquesta direcció que és necessàri dissenyar un Pla Estratègic del 
Sector Cultural de Gavà, que serveixi de marc de referència i orientació per a les polítiques 
culturals dels propers anys. 
 
Aquest ha de ser un pla de corresponsabilitat que ha de comptar amb la participació dels 
sectors  implicats directament o indirectament  en el desenvolupament cultural de Gavà. 
Per contrastrar i debatre la diagnosi sobre el moment actual que viu la ciutat, per detectar 
i prioritzar les necessitats de cada sector i, finalment per acabar definint els nous reptes 
estrtègica per al futur de la ciutat. Per fer realitat aquest pla cal constituir el Consell de 
Cultura de Gavà, un nou element organitzatiu obert a la participació dels principals agents 
culturals de la ciutat: entitats, fundacions, col·lectius i associacions. 
 
 

4.3.1. La política cultural 

La gestió municipal en l’àmbit de la cultura s’ha fet d’esquena i sense comptar per 
res amb l’opinió dels seus principals actors: entitats, associacions, fundacions, 
artístes. Hi ha un llarg allunyament de les necessitats i de la realitat cultural i 
associativa  de la ciutat. Cal girar aquesta tendència i crear canals de participació 
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reals en què, per descomptat, es puguin gestionar i codecidie l’aplicació de les 
diverses partides del pressupost municipal. Per això proposem: 

467. Crear el Consell de Cultura de Gavà com a òrgan de participació, de relació, de 
debat, de coordinació, d’avaluació i de seguiment de la gestió municipal. El 
Consell de Cultura reforçarà la participaicó en la política cultural i aglutinarà 
la representació dels interessos i les posicions dels diferents sectors  i agents 
del món cultural de Gavà. Així  els seus membres seran de dos tipus: 
col·lectius (entitats, associacions, fundacions, etc) i individuals (personalitas 
reconegudes del món cultural o del món social i econòmic). Si escau, el 
Consell crearà grups de treball específics per tractar temàtiques, necessitats 
i problemàtiques concretes.  

468. Posar en funcionament una oficina tècnica (membres d’entitats i tècnics de 
l’Ajuntament) per assegurar el bon funcionament del Consell i dels seus 
grups de treball específics. 

469. Confeccionar el Pla estratègic de cultura, com a pacte, acord entre els 
diferents actors que intervenen en el desenvolupament cultural de Gavà i que 
ha de marcar les línies estratègiques de futur per a la ciutat a nivell cultural. 
El Pla s’hauria de definir -fruit del debat i posada en comú dels múltiples 
interessos, necessitats i potencialitats del sector cultural gavanenc- al llarg 
de de 2011 i aprovar-se abans de l’estiu de 2012. El Consell de cultura seria 
l’encarregat de dissenyar i fer el seguiment del Pla. 

470. Cooperar amb el sector privat: llibreries, estudis de disseny, centres de 
formació, professionals... 

471. Explorar propostes de mecenatge i posar-les a l’abast del sector cultural 

472. Establir una dinàmica real de treball transversal entre els departaments de 
l’Ajuntament. 

473. Definir projectes de barri com acció descentralitzadora i projectes de  ciutat 
com acció d’enfortiment del conjunt de la ciutat. 

474. Crear el carnet jove cultural, amb descomptes per als espectacles culturals 
locals. 

4.3.2. Les infrastructures de la cultura 

Amb l’actual cojuntura econòmica és dificil que, a curt termini, es puguin destinar 
recursos a noves infrastructures culturals. Tot i això, es poden millorar aspectes 
funcionals rellevants, a l’espera de la recuperació econòmica que ajudi a invertir 
en nous equipaments. Proposem: 

475. Optimitzar la gestió dels equipaments actuals amb l’ampliació d’usos i 
horaris d’obertura. 

476. Recuperar equipaments municipals fora d’us com ara els antics serveis 
econòmics o una part de l’edifici de la FORMO, per evitar que es perdin, com 
el malaguanyat escorxador, o la Casa dels Delmes de la baronia. 

477. Crear una xarxa entre els equipaments municipals, els de les entitats i els 
privats que ho desitgin,per optimitzar-ne màxim el rediment 
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478. Redefinir els objectius i ampliar la xarxa d’equipaments de proximitat ubicats 
als barris. Cal que compleixin una funció d’espais de trobada, d’intercanvi i de 
generació de valors socials i culturals. 

479. Fomentar l’ús intergeneracional dels equipaments culturals. Defugir els 
equipaments culturals exclusius per a joves i/o gent gran, i afavorir la 
concurrència de col·lectius diversos en els mateixos espais. 

480. Dotar tots els equipaments municipals d’un espai relacional i de trobada 
acollidor i útil, al marge dels usos  concrets de les activitats pròpies que s’hi 
desenvolupin. 

4.3.3. El moviment associatiu 

Una part destacada de les entitats gavanenques pateix els mals habituals del 
moviment associatiu actual: atomització de les entitats, falta de seguiment per part 
de la població, dificultats de relleu generacional, manca de locals i recursos 
econòmics, baix nivell de relació entre elles i sovint desencaix amb les dinàmiques 
socials i culturals més contemporànies. És per això que cal potenciar la capacitat 
del moviment associatiu com agent actiu de la cultura a Gavà. Cal entendre, també, 
l’associacionisme com un excel·lent i contrastat element integrador per als nous 
ciutadans. Per això proposem: 

481. Coneixer, de primera ma, les necessitats reals de les entitats (econòmiques, 
infrastructura, ...) 

482. Optimitzar els recursos econòmics i d’infrastuctura que es posen a la seva 
disposició. 

483. Establir la política de suport a la iniciativa cultural associativa en base a 
criteris, convocatòria, assignació i avaluació públics i transparents, tot 
Prioritzant els contractes-programa de diversos anys de durada. 

484. Crear un espai de trobada, debat i també de codecisió dins els organismes de 
gestió municipal on hi estiguin representades.  

485. Propiciar dinàmiques de convergència entre entitats del mateix sector. 

486. Donar suport en la gestió i facilitar la formació dels membres de les entitats. 

487. Delegar àmbits de gestió concrets a entitats que puguin oferir un servei 
determinat en les mateixes condicions que una empresa. 

488. Redefinir el funcionament del Casal Sant Jordi com a hotel d’entitats. 

489. Dur a terme un programa de foment de l’associacionisme cultural cercant la 
incorporació de nous  socis a les entitats.  

490. Ajudar a les entitats a definir propostes culturals de qualitat 

4.3.4. Les biblioteques i el foment de la lectura 

La tasca de les biblioteques públiques segueix les directius encertades de la 
Diputació de Barcelona pel que fa al foment de la lectura: grups de lectura, 
presentacions de llibres a càrrec dels autors, etc. Es troba a faltar, però, el foment 
de l’escriptura. Incentivar el gavanencs a la creació literària. Proposem: 

491. Organitzar tallers de qualitat enfocats cap a la creació literària. 

492. Dinamitzar tertúlies literàries fora de l’àmbit de les biblioteques 
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493. Recuperar premis literaris que s’ha deixat de fer com ara el Jacme Marc de 
narració i el Bruguers de poesia 

494. Potenciar i prestigiar el premi escolar Llacuna de la Murtra 

495. Facilitar la difusió de les creacions literàries locals mitjançant la creació 
d’una pàgina web específica. 

496. Potenciar, difondre i reorientar els Jocs Florals que ja fa anys organitza el 
Centre Cultural. 

497. Organitzar, a voltat de Sant Jordi, la Festa de les lletres de Gavà. Aprofitar la 
diada per plantejar un seguit d’activitats literàries: presentacions de llibres, 
recitals, lectures públiques, etc. 

4.3.5. Un centre per a les noves tecnologies 

No cal insistir en que les noves tecnologies  formen ja part de la nostra 
quotidianitat. I que. Sovint, el seu ritme d’implantació supera la nostra capacitat de 
comprensió i d’estar al dia. És necessari que hi hagi a Gavà un equipament de 
referència pel que fa a les noves tecnologies. Proposem: 

498. Impulsar la creació d’un Laboratori ciutadà per a les noves tecnologies a la 
Casa Gran, obert a tots els segments de la població. 

4.3.6. Els esports 

La pràctica esportiva no deixa de ser un fenomen cultural i, per tant cal tenir-lo en 
compte en les seves potencialitats de definició de la identitat local, d’arrelament de 
la ciutadania, i de participació. A més, el foment de virtuts esportives com ara 
competitivitat dins del respecte a les regles, treball en equip, potenciació dels 
lideratges i la superació personal contribueixen a la definició d’una millor 
ciutadania. Tot i això, la pràctica esportiva, per ser tan específica, requereix un 
tractament diferenciat i un suport econòmic diferent. També aquí cal donar relleu a 
la gent més activa, al voluntariat que manté la vida esportiva local i l’organitza. 
Proposem per tant: 

499. Crear l’oficina de patronici esportiu, destinada a aquells clubs i esportistes 
locals que per la seva excepcionalitat o mèrit precisen d'un suport específic. 
Aquesta oficina ajudarà a la captació de patrocinadors i estarà al servei dels 
clubs locals.  

500. Reformar el Patronat Municipal d’Esports per permetre que es converteixi en 
un fòrum real de coordinació entre administració, clubs, esport escolar i 
patrocinadors. 

501. Crear una Diada de l’esport anual en què els diferents clubs i associacions 
esportives mostrin les seves activitats i puguin captar nous socis, 
col·laboradors i jugadors.  

502. Planificar la construcció d’un nou poliesportiu cobert a can Torelló, buscar-ne 
el finançament i, si escau, executar l’obra durant el mandat 2011-2015. 

503. Construir una piscina descoberta a can Torelló, buscant el suport privat i 
explorant tècniques de gestió mixta. 

504. Potenciar la coordinació entre els jocs escolars i els clubs esportius locals 
per fomentar l’esport de base.  
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505. Millorar també la coordinació entre les regidories d’esports i ensenyament. 

506. Millorar el servei de transport públic a la zona esportiva de Can Torelló. 
Millorar l’aparcament de l’equipament. 

507. Formalitzar contractes programa i convenis amb els clubs en funció del 
nombre d’associats, les activitats i les classificacions assolides. 

508. Col·laborar amb els clubs esportius locals per dotar-los de seus adients. 

509. Potenciar la coordinació o unificació dels clubs locals d’un mateix esport. 

510. Promoure la creació de nous clubs esportius en especialitats actualment no 
practicades a la ciutat. 

511. Mantenir el Centre de Medicina de l’Esport, buscant-ne patrocinadors externs. 

512. Promoure l’obertura de tots els equipaments escolars en horari no lectiu 
(especialment els caps de setmana, dissabtes a la tarda i diumenges o 
festius) i ampliar els horaris de les instal·lacions ja utilitzades, per facilitar la 
pràctica de l’esport de base. 

4.3.7. El sector de les arts  

És un col·lectiu tradicionalment prou dinàmic a Gavà però també molt atomitzat i 
incapàç de generar sinèrgies interessants per a la ciutat en les seves actuacions i, 
sobretot, iniciatives que vagin més enllà del seu entorn més proper. Els gavanencs 
ha de poder gaudir i participar dels diferents aspectes de la pràctica artística: 
formació, creació i difusió. Cal reforçar i fer molt més visible aquest sector amb 
equipaments de referència  i especialitzats per tal que siguin fàcil i plenament 
identificables i així poder desenvolupar tot el seu potencial. Proposem: 

513. Potenciar el casal de l’American Lake com a Casal de la música de Gavà on 
s’ensenyi música, es pugui assajar, hi hagi una programació estable, i el més 
important, que els grups locals el tinguin com a referent i s’el facin seu. Ha de 
ser un centre viu i d’intercanvi i d’on puguin sortir propostes musicals riques i 
variades.  

514. Habilitar-hi un espai obert a tots els grups i entitats musicals de Gavà on 
trobin assessorament i recursos musicals, com ara biblioteca musical, sala 
de gravació, discoteca, partitures, etc. 

515. Habilitar-hi també un punt d’informació de concerts i activitats relacionades 
amb la música. 

516. Reforçar l’Espai Maragall com a centre de referència de les arts escèniques, 
incrementant la proposta formativa actual amb cursos especialitzats 
adreçats als grups locals.  

517. Obrir l’Espai Maragall a les companyies gavanenques de teatre i dansa que ho 
desitgin, tant per assajar com per representar les obres i espectacles de 
forma periòdica. 

518. Potenciar, en l’àmbit professional, la figura de companyia resident, tant pel 
que fa a la dansa com al teatre. 

519. Obrir l’espai Maragall al conjunt del centres formatius i companyies 
professionals de la ciutat. 
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520. Oferir una temporada estable d’espectacles de qualitat i de mig format (que 
és el que pot acollir la sala). La programació es consensuarà amb el conjunt 
del col·lectiu artístic local per assegurar-ne la seva implicació. 

521. Integrar Gavà als circuits nacionals de productes culturals 

522. Potenciar les actuacions de grups amateurs locals o comarcals en totes les 
disciplines artístiques, amb actuacions, exposicions aprofitant les 
instal·lacions municipals. 

523. Fomentar els Festivals de musica i teatre i dansa al carrer a l'estiu. El Dia de 
la Música, el Dia de la Dansa, el Festival de Titelles han d’esdevenir referents 
culturals locals per ocupar els espais públics de la ciutat amb cultura. 

524. Reforçar el paper de La Xarxa dins de la programació estable d’espectacles 
familiars. 

525. Ubicar la seu del Cineclub Gavà a l’Espai maragall, per seguir programant-hi 
pel·lícules  de qualitat. Cal incrementar la periodicitat de les sessions fent-les 
a un ritme quinzenal i fins i tot setmanal, per tal que l’equipament torni a ser 
el cinema de referència de la ciutat. 

526. Crear un nou centre de referència de les arts plàstiques a l’antiga seu de la 
Casa de València (anteriors dependències dels serveis econòmics municipals 
al carrer de Salvador Lluch) on hi càpiga una escola d’art en totes les seves 
disciplines i espais de creació per artístes. 

527. Habilitar-hi una sala d’exposicions a l’espai que, fins a la remodelació del 
mercat de la plaça Major, hi havia les parades de fruita, verdura i peix. 
Aquests espais han de poder generar les sinergies necessàries que necessita 
el sector i han de veure neixer propostes enriquidores i dinàmiques. 

528. Crear un cens d’artistes plàstics gavanencs i crear un organ participatiu per 
gestionar el nou centre i coordinar-ne la programació. 

529. Organitzar un Mercat de l’Art amb la participació dels col·lectiu d’artistes 
Gavanencs, i potenciar l’ús dels espais cívics per a activitats plàstiques 
(pintades col·lectives, exposicions a l’aire lliure, etc). 

530. Reprendre  el projecte Artefacte com a plataforma per cercar i difondre el 
treball dels artistes locals. 

531. Ubicar en aquest nou centre la seu l’Agrupació fotogràfica Gavà. 

4.3.8. El patrimoni 

El conjunt del patrimoni (natural i cultural) gavanenc és ric i considerable. En 
l’aspecte cultural tenim, com a més rellevants, el Parc Arqueològic, els jaciments 
íbers i romans del Pla de Queralt i el Calamot, el castell d’Eramprunyà, les masies 
de la Sentiu i el Pla de Queralt, el refugi de la rambla, el Centre d’història i el 
Museu. Junts, configuren un recorregut històric gairebé únic a tot Europa, que 
passa per totes les èpoques i edats de la història, i que té un un enorme potencial 
dinamitzador tant social com econòmic. Però la gestió del patrimoni cultural 
gavanec es troba en un punt mort. Hi ha, per una banda,  unes excel·lents 
infraestructures, però estan infrautilitzades per falta de recuros. D’altra banda, 
manca un projecte ambiciós de projecció del conjunt. En l’aspecte natural, tenim 
com a més rellevants el Parc de Garraf, l’Espai Forestal Muntanyes del Baix, el 
Parc Agrari i els Espais Naturals del Delta, amb una diversitat de paisatges única 
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en el context català. La riquesa del nostre patrimoni natural contrasta amb l’escàs 
respecte que se n’ha tingut, sobretot a l’hora de plantejar el creixement de la 
ciutat. El respecte i valoració del patrimoni és un valuós element d’identificació i 
integració ciutadana. Per això proposem: 

532. Sol·licitar a la Diputació la realització d'un mapa de patrimoni cultural de tot 
el terme municipal. 

533. Actualitzar el Catàleg i Pla Especial de protecció del patrimoni, ampliant la 
catalogació dels elements protegits amb la informació del mapa de patrimoni 
cultural, i fent un seguiment més curós del seu compliment. 

534. Declarar Bé Cultural d’Interès Local el poblat ibèric del Calamot i les restes 
romanes de can Valls de la Roca. Organitzar-ne campanyes d’estudi, 
excavació i protecció. La valorització d’aquests elements evidenciarà la 
inconveniència de projectes com el Pla de Ponent. 

535. Protegir els espais naturals i elements paisagistics d’interès a través d’un Pla 
Especial i Catàleg del Patrimoni Natural. 

536. Fomentar la recerca i l’estudi de la història local mitjançant beques o borses 
d’estudi. També, donant continuitat al premi de recerca Josep Soler Vidal. 

537. Donar cabuda a la participació i protagonisme a entitats relacionades amb la 
protecció i difusió del patrimoni com ara l’Associació d’Amics de Museu, 
Quercus, el Centre d’Estudis de Gavà o la Unió Muntanyenca Eramprunyà, tant 
a través de convenis de custòdia i difusió, com a través del seu paper en la 
definició de les polítiques patrimonials de la ciutat. 

538. Potenciar el coneixement de la història i de l’entorn gavanenc amb el suport a 
iniciatives de formació i de rutes guiades. Així com amb la realització 
periòdica d’exposicions i edició de publicacions. 

539. Generar els material pedagògics necessàris per poder incidir en l’àmbit de 
l’ensenyement i fer possible que a les aules de la ciutat s’incorpori el 
coneixement de la història i el medi gavanencs.  

540. Promoure l’excavació i estudi del jaciments arqueològics coneguts així com el 
castell d’Eramprunyà. 

541. Posar en valor el conjunt del patrimoni, a través de l’establiment d’una marca 
identificatòria, i explorar les possibilitats de generar desenvolupament 
econòmic (ecoturisme i turisme cultural). 

542. Retolar els edificis històrics i punts d’interès de Gavà amb la informació 
necessària per fer-los coneguts i valorats. Fer dels carrers de Gavà una 
«ciutat parlant» en què els edificis i llocs d’interès s’expliquin al visitant. 

543. Estimular la recerca històrica i donar suport als estudiosos locals. 

4.3.9. La cultura popular i les tradicions 

La cultura tradicional i popular està present a Gavà amb una extensa proposta de 
festes i esdeveniments que segueix el cicle festiu al llarg de l’any i que estableix el 
calendari següent: Cavalcada de Reis, Carnaval, Dilluns de Pasqüa, Sant Jordi, Fira 
d’Espàrrecs, Sant Joan, Sant Pere, Aplec de Sant Miquel, Sant Nicasi i Nadal. A 
més, les entitas regional celebren festivals i festes tradicionals de la seva terra 
d’orígen, com ara les Falles (Casa de València), la Creu de Maig (Centre Andalús) o 
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la diada del Pilar (Casa d’Aragó). Pel que fa als elements festius de la cultura 
tradicional, la dinamització engegada els darrers anys amb el projecte Xerinolis va 
en la bona direcció. Han augmentat el nombre d’elements i cada cop són més 
populars. Pel que fa a les entitats que hi participen cal constatat que, llevat l’Esbart 
Bruguers (que disposa del Centre Cultural), la resta del col·lectiu (geganters, 
gegantons i diables) no ha disposat de les condicions necessàries per créixer i 
consolidar grups que pugui treballar amb continuïtat i normalitat durant tot l’any. 
Per això proposem: 

544. Destinar l’espai de l’antic edifici FORMO, un cop l’escola d’adults el deixi lliure,  
a un espai de referència on poder acollir, per una banda, les figures de la 
festa (Brumot, Anguila, gegants i gegantons, Calamot, mussol, ...)  i els grups 
que les porten i, per l’altre, la resta de grups que hi participen (Companyia 
General del Foc, Diablets,...). El local ha d’esdevenir espai de trobada, cèntric i 
de lliure accés per a tot el col·lectiu, on poder fer-hi reunions i preparar les 
activitats (actuacions/sortides, tallers, etc). Ha de ser, també, el magatzem 
del material divers que les entitats han anat creant al llarg dels anys. 

4.3.10. La comunicació de la cultura 

La comunicació ha estat un dels aspectes més descuidats de l’actual política 
cultural. No hi ha cap canal efectiu per donar a conèixer les activitats culturals, tant 
d’ordre municipal com la que generen les entitats i col·lectius gavanencs. Una 
comunicació clara i assequible és un arma imprescindible per  captar l’atenció dels 
ciutadants i prestigiar les propostes. Proposem: 
545. Crear una xarxa amb les bases de dades dels socis de les entitats 

gavanenques en la que sigui possible fer circular la informació de manera 
personalitzada per correu electrònic o xarxes socials. 

546. Dissenyar una web  atractiva i dinàmica on hi hagi actualitzada tota la 
informació cultural de la ciutat (cursos, espectacles, actes d’entitats....) i a 
més que s’hi pugui demanar informació i fer tràmits (reserva d’entrades, 
inscripcions...). 

547. Utilitzar els panells informatius municipals per difondre tota la programació 
cultural de la ciutat. 

548. Dissenyar una agenda cultural que vagi més enllà de la mera informació i 
pugui acollir també opinió, crítica, divulgació de les activitats i inquietuds de 
les entitats i grups, tauló d’anuncis ... 

549. Identificar millor els espais de cultura amb una retolació adequada, visible i 
entenedora. 

550. Tenir cura de l’entorn dels equipaments culturals i del seu accés (bona 
il·luminació, bancs per esperar/descansar,...) És a dir, comunicar qualitat, 
acolliment... 



 
 
 
 
 
 

 
Compartim idees per 

construïr el futur 
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1. PARTICIPACIÓ 
La principal manca de participació del jovent en l’associacionisme i en el creixement de la ciutat ve 
donat per la manca de possibilitats d’implicació que, per part dels Ajuntaments, s’ofereixen. La 
participació no sempre s’ha d’institucionalitzar i, molt menys, dirigir, perquè deixa de ser 
participació lliure. Aquesta participació lliure de tot el jovent és fonamental per tal que estiguin 
representats els interessos de tothom en el moment de crear i implementar polítiques, tot 
fomentant una cultura del consens i del respecte cap a l’opinió dels altres.  

Fins ara, la baixa participació dels i les joves tant en el teixit associatiu com en la política municipal 
és conseqüència d’un model de societat passiu, i és per això que cal que des de l’Ajuntament es 
facin un seguit de propostes per tal que els i les joves de la ciutat tinguem incentius per participar 
de l’activitat del poble. 

La participació no és només un hàbit positiu per tal d’enfortir la democràcia, sinó un mètode 
d’igualar en capacitat de decisió a tots els i les membres d’una comunitat política independentment 
de la seva classe, gènere, nacionalitat, etc.. És per això que cal crear espais públics de participació 
pel jovent. 

Per tot això nosaltres proposem: 

• Crear un Consell Local de la Joventut on el jovent, associat o no, pugui participar sense cap 
tipus de discriminació, amb l’objectiu de participar en la planificació de les polítiques 
locals de joventut. Aquest Consell disposarà d’un Reglament i serà el que representarà la 
nostra ciutat al Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC). 

• Celebrar un Fòrum Local de Joventut bianual que fomenti la participació dels i les joves de 
la ciutat o poble amb l’objectiu d’identificar les necessitats reals d’aquests i poder influir 
així en el curs polític. S'haurien de tractar tots els afers relacionats amb joventut: oci, vida 
laboral, emancipació, educació i formació, salut... 

• Visites mensuals d’un regidor de l’Ajuntament a les sessions de tutories dels instituts, 
sobretot dels alumnes amb edats més avançades (3r i 4rt de la ESO i 1r i 2n de Batxillerat) 
on aquest podrà parlar amb l'alumant i debatre amb ells sobre quines són les seves 
necessitats reals (i tenir-les en compte per fer polítiques municipals o presentar mocions 
al Ple). Això, òbviament, haurà de ser rotatiu, per tal que el jovent poguin tenir contacte 
amb tots els regidors i regidores del seu municipi independentment del color polític que 
aquest tingui. 

• Fomentar la participació del jovent a les associacions a través de canals de difusió eficients 
i directes. S’ha d’intentar, des de les institucions, fomentar que és positiu la participació 
dels i les jovesdel jovent en aquestes, perquè els pot ajudar a satisfer les seves 
necessitats i les del col·lectiu.  

• Crear uns pressupostos participatius a nivell juvenil i que es podrien vehicular a través del 
Consell Local de la Joventut. El pressupostos són fonamentals per tal d’implementar 
polítiques, i encara que el jovent participi del disseny de les mateixes, tindrà menys valor 
si això no es reforça amb uns pressupostos que ajudin a desenvolupar les polítiques 
proposades pel jovent. 
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2. ASSOCIACIONISME I LLEURE 
Els Països Catalans i el Baix Llobregat sempre han tingut un fort moviment associatiu de caire 
juvenil. Aquest associacionisme, des de finals de dictadura fins ara, ha estat el protagonista de 
molts canvis socials. Inclòs podríem dir que ha estat un motor de transformacions lentes, però 
constants, als nostres municipis i país. És per això que cal seguir fomentant l’esperit crític, solidari, 
d’autonomia personal, cooperatiu, constructiu i de foment de la cultura catalana, de les entitats 
joves. Cal recordar que han estat, sobretot les entitats de lleure, les que han aconseguit que la 
llengua catalana gaudeixi d’una millor salut a alguns dels pobles de la nostra comarca. És, i ha 
estat, la seva capacitat d’integració de la multiculturalitat en la nostra cultura un element clau 
perquè el català hagi seguit avançant poc a poc al Baix Llobregat.  

L’associacionisme té implícites tota una sèrie de millores per a les persones que no són palpables 
d’un dia per l’altre, però que a la llarga sí que es poden observar. Aquestes podrien ser la millora de 
la confiança entre les persones, respecte cap a l’opinió dels altres, voluntat de treball altruista cap 
a altres membres de la teva comunitat i també d’arreu del món, etc. 

Per tot això nosaltres proposem: 

• Que les associacions juvenils puguin participar en el disseny i execució de les Festes 
Majors de la ciutat, entenent que la voluntat d’aquestes no podrà ser mai absoluta, sinó 
una part més d’un conjunt.  

• Creació d’espais físics per les seves  activitats. A més a més, que aquests també han de 
poder ser utilitzats per tot el jovent, organitzat o no, per tal que existeixin espais en bones 
condicions perquè els i les joves puguin realitzar aquelles activitats que creguin 
convenients.  

• Facilitar l’accés de les entitats a escoles i instituts, per tal de donar-se a conèixer entre el 
jovent i que el món associatiu creixi. 

• Atorgar més ajudes a iniciatives noves de la societat civil sobretot a través de recursos 
més tècnics o materials (difusió, assessorament, etc.), però sense descartar subvencions. 

• Oferir cursos, tallers i seminaris de formació segons les necessitats generals i específiques 
del jovent associat i dels centres de lleure. 

• Creació de la figura d’un tècnic/a no només per ajudar i assessorar a les associacions sinó 
per ajudar-les a innovar, a formar-se, a intentar anar més enllà. Aquesta ha de ser una 
persona propera i no pas un buròcrata enviat per l’Ajuntament. El tècnic o tècnica també 
haurà d’anar observant quines són les activitats diverses que realitza el jovent no associat, 
per tal d’aconseguir convertir en associació, en organització, aquelles dinàmiques que ja es 
realitzen habitualment. 

• Promoure més activitats al carrer a través de les associacions juvenils o de participació 
juvenil, perquè tothom pugui gaudir de l'espai públic. Aquestes activitats serien 
promogudes per les pròpies associacions i l'Ajuntament garantiria el suport tècnic i logístic 
per a la correcta realització. 
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3. TREBALL I JOVES EMPRENEDORS 
Trobar feina és una de les majors preocupacions del jovent avui en dia. Tenir feina i ingressos obre 
moltes portes: poder emancipar-se, no dependre econòmicament de la família ni d’altres agents, en 
definitiva gaudir de més llibertat. Però parlar d’ocupació no és només parlar de feina, també ho és 
de formació, i és que tenir una bona formació laboral és imprescindible, i més en els temps que 
corren.  

El jovent també ha de poder ser emprenedor, hi ha molta gent jove amb idees i ganes d’obrir 
negocis, i és per això que s’han de crear ajudes que afavoreixin que el jovent pugui començar les 
seves aventures empresarials i de negocis. 

Per tot això nosaltres proposem: 

• Fomentar entre el jovent l’ús del Servei Local d’Ocupació per tal que puguin accedir al 
mercat laboral més preparats i sent conscients de les oportunitats que se’ls ofereix. A més, 
l’ocupació que es promogui s’ha de procurar que sigui de qualitat, estable i respectuosa 
amb l’entorn urbà i natural del municipi i el país.  

• Creació d’una assessoria laboral que informi al jovent dels seus drets i deures en el 
mercat laboral i que els permeti realitzar consultes gratuïtes sobre el mercat laboral i el 
seu funcionament, així com sobre la diversitat de sectors laborals. 

• Elaborar un Pla d’autoocupació juvenil per animar els joves a crear noves empreses de 
forma individual o col·lectiva. Aquest pla ha d’anar acompanyat de partides econòmiques 
destinades a ajudar econòmicament el jovent emprenedors de la ciutat. 

• Elaboració d’un Pla Local d’Ocupació Juvenil que doni resposta a les necessitats 
ocupacionals del jovent de la ciutat i que permeti planificar amb previsió la creació de 
places de treball. 

• Crear una xarxa amb les empreses de Gavà per a la creació de treball juvenil de 
qualitat. Un treball que cerqui la qualificació i una bona qualitat laboral, que desemboqui 
en contractes indefinits. 

• Promoure convenis entre l’Ajuntament i el sector privat per tal de procurar que el 
jovent que s’aculli a cursos de formació acabi trobant feina, de la mateixa manera que s’ha 
d’instar l’empresa per donar una bona formació a la gent que té contractada a través 
d’aquests cursos de formació. 

• Promoure les iniciatives emprenedores cooperatives, sabent que el seu objectiu no és 
només la cerca de benefici sinó el treball per la comunitat a través del treball cooperatiu de 
tots els membres de la cooperativa. 

• Convertir la Casa Gran en un espai que aplegui ofertes laborals a la ciutat per al jovent 
de Gavà. 
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4. HABITATGE 
Emancipar-se és una experiència de vida, i l'habitatge, un dret reconegut legalment per l’Estatut  
d’Autonomia de Catalunya. Això no vol dir obligatòriament poder comprar un pis, sinó que hi ha 
diferents opcions per tenir accés a un habitatge. Nosaltres apostem pel lloguer, ja sigui compartit o 
individual, doncs no cal tenir un pis en propietat per tal d’emancipar-se, a més a més que existeixen 
actualment molts habitatge buits que no tenen altre ús que l’especulatiu. Però per apostar pel 
lloguer cal incentivar els propietaris a llogar els seus pisos a preus raonables i assequibles pel 
jovent. A més a més cal apostar pel lloguer també en els habitatges de protecció oficial. 

Per tot això nosaltres proposem: 

• Dotar d'eines i personal el Servei d'Habitatge Municipal per tal que gestioni les actuacions 
en habitatge, ofereixi assessorament al jovent i que potenciï els pisos de lloguer per 
facilitar l’accés al primer habitatge. 

• Elaboració d’un pla plurianual de construcció d’habitatge social per a joves i crear un 
programa d’ajudes per a la rehabilitació de pisos vells i en zones amb poca població jove. 

• Elaboració d’un Pla Local d’Habitatge Juvenil que faciliti l’accés a l’habitatge dels i les 
joves centrat en tres aspectes: lloguers econòmics de pisos buits en mal estat, a canvi que 
els llogaters el rehabilitin, incrementar el nombre de pisos de protecció oficial per a joves i 
promoure les borses de compartir pis entre joves i de joves amb gent gran. 

• Destinar el 100% de l’habitatge públic de nova construcció de la ciutat a través del 
lloguer. 

• Garantir el dret a un habitatge digne amb preus de lloguer popular per al jovent de Gavà. 

• Potenciar la construcció a sòl ja urbanitzat, per reconvertir Gavà en una població més 
integrada a l'entorn i que integri el jovent als espais públics de la ciutat. 

• Evitar la segregació del jovent a zones deshabitades, amb mala connexió de transport 
públic i sense serveis bàsics. 
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5. LLENGUA I CULTURA 
El coneixement de diferents llengües és un dels principals enriquiments culturals que podem 
adquirir a més de ser un element bàsic per garantir la comunicació. S'ha de vetllar perquè tothom 
conegui i aprengui la llengua pròpia dels Països Catalans així com fomentar l'ús social del català en 
les activitats dels i les joves. Hem de garantir que la cultura sigui accessible per tothom i no només 
sigui un producte de luxe per aquells que tenen un poder adquisitiu major. També hem de procurar 
fomentar el consum de la cultura com a garantia d'una millor qualitat de vida.  

Per tot això nosaltres proposem:  

• L’Ajuntament ha de reforçar la presència del català en tots els actes lúdics o culturals 
que organitzi o que comptin amb el seu suport. 

• Aprovar un Reglament d’Usos Lingüístics, que garanteixi a la ciutadania el dret de 
relacionar-se amb l’Ajuntament en llengua catalana i castellana. 

• Oferir com a primera llengua d'aprenentatge el català a les persones nouvingudes 
que arribin a la ciutat, per a reforçar la seva integració i una bona acollida per part de la 
població de Gavà. 

• Posar en marxa del Carnet Cultural i Esportiu Juvenil per a joves d’entre 14 i 28 anys 
que els permeti tenir un conjunt de descomptes per accedir a la oferta cultural i esportiva 
de Gavà. 

• El Carnet Cultural i Esportiu Juvenil tindrà cost zero per a les persones que fan la 
majoria d'edat. L'objectiu serà estendre la gratuïtat a tota la franja d'edat. 

• Programar espais de nous talents juvenils en totes les arts escèniques amb el suport 
de les associacions culturals i escoles artístiques de la ciutat. 

• Emprendre accions a favor de la difusió de l’art local a través de diversos concursos, 
exposicions, festivals, sempre amb una periodicitat regular i estable, per garantir la oferta 
durant tot l'any. 

• L’Ajuntament ha de facilitar l’autoedició de les obres del jovent que tinguin dificultats 
per a publicar-les. 

• L’Ajuntament acollirà i promourà les diferents associacions cíviques que promoguin la 
recuperació de les diferents tradicions i manifestacions de cultura popular. 

• Donar suport econòmic i logístic als Festivals Musicals que organitzin les associacions 
locals.  

• Reformar els locals d'assaig per a millorar la qualitat de so. 

• Garantir els preus públics dels locals d'assaig per al jovent. 
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6. EDUCACIÓ  
L’educació que rebem és uns dels principals agents de socialització, conjuntament amb la família i 
els amics. Cal tenir en compte que la qualitat de l’educació i els valors que els joves assolim en el 
període de formació acadèmica ens marcarà el full de ruta de les nostres vides personals, socials i 
professionals. És per això que l’administració local té un paper molt important en aquest sector, 
més enllà de l’àmbit competencial que tingui, ja que l’educació dels i les joves és competència de 
tothom, ja sigui essent un referent dels valors que considerem bàsics que assoleixin els i les joves o 
bé donant els mecanismes necessaris perquè els agents educadors desenvolupin les seves tasques 
amb la qualitat i els recursos necessaris. Tampoc hem d’oblidar que l’educació és, i ha de ser cada 
cop més, un instrument per igualar les oportunitats de tots els i les joves. L’educació ha de fer que 
tothom tingui les mateixes oportunitats i capacitats per tal de ser allò que vulgui, per tal d’exercir la 
seva llibertat autònomament (sense dependre de la voluntat de ningú altre) però també 
responsablement (en consonància amb la seva comunitat, el seu entorn natural i les persones 
d’arreu).  Cal dividir les propostes segons siguin d’educació formal o d’educació no formal: 

L’educació formal és, sens dubte, considerada la primera “obligació” del jovent amb la societat.  
Això és el que habitualment es diu. Nosaltres, però, tenim la visió que l’educació és el primer “dret” i 
el primer “deure” que tenen els i les joves respecte a la societat i les administracions públiques.  

Per tot això nosaltres proposem en EDUCACIÓ FORMAL: 

• Obertura de les aules d’estudi durant tot l’any per poder donar millor resposta a les 
necessitats formatives dels i les estudiants de la ciutat. 

• Obrir aules d'estudi als centres cívics per donar més proximitat als i les estudiants. 

• Fomentar la creació d’un teixit associatiu a partir de les escoles: des de AMPAs fins a 
esplais o entitats esportives. L’Ajuntament haurà d’aconseguir això tant amb 
assessorament tècnic com amb ajudes d’altres tipus a les escoles. S’ha d’aconseguir que 
l’abast educatiu vagi més enllà de l’aula. 

• Garantir la immersió lingüística com a eina d'integració social a Gavà. 

• Fomentar l’ensenyament de valors ètics, potenciant valors com el respecte, la 
cooperació i la convivència.  

• Vetllar per tal que el material educatiu editat o co-editat per l'Ajuntament no hi hagi indicis 
de discriminació i d’agressió a qualsevol sector de la població. 

• Coordinar Programes de garantia social per a alumnes amb risc d’exclusió social que no 
acreditin l’ESO, amb un d'ells, com a mínim, adreçat a l'alumnat amb necessitats 
educatives especials. 

• Programació de Jornades Formatives per a centres educatius de secundària i batxillerat 
sobre les sortides laborals i educatives a l'estil del Saló de l'Ensenyament. 

• Planificació de crèdits variables per a conèixer la història de Gavà (en coordinació amb 
entitats i museus) per què tot l'alumnat conegui la població i l’evolució que ha viscut al llarg 
dels anys. 
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• Reforçar la comunicació intercentres per a millorar la col·laboració en unitats didàctiques 
comuns: història del municipi, coneixement de l'entorn de Gavà, sostenibilitat a la 
població... 

• Ajudar a la creació de material didàctic i educatiu juntament a les escoles i instituts, 
museus i entitats de Gavà per a treballar a l'aula. 

• Garantir la publicació del material didàctic per tal de permetre l'abast de tota la població: 
exemplars a les biblioteques públiques, edicions de butxaca per a la venda a les llibreries 
locals... 

• Impulsar formació professionalitzadora i l’orientació tot impulsant l’oferta de mòduls en 
vistes a la demanda en sectors amb ocupació (cultura, salut, cura de persones grans, 
hostaleria, informàtica) o amb sectors econòmics ben implantats a Gavà i a l’entorn 
(metal·lúrgic, químic, agrícola, turístic). 

• Sol·licitar al Departament d’Educació que obri, a Gavà, una delegació de l’Escola Oficial 
d’Idiomes. 

• Aplicar les conclusions del Projecte Educatiu de Ciutat, especialment:  

1. Potenciar les dinàmiques actives en l'elaboració de recursos educatius a través de 
l'impuls de campanyes cíviques participatives. 

2. Fomentar trobades interculturals, no només com a mostra de cultures, sinó com a un 
recurs que faciliti la integració i el coneixement de l'altre, per tal d’afavorir la 
convivència, el compartir neguits i il·lusions, i la transmissió de la nostra manera de fer 
i de viure. 

3. Impulsar la formació durant totes les etapes de la vida, per millorar les capacitats 
professionals i personals. 

4. Cohesionar territorialment el mapa educatiu local, per tal que els recursos educatius 
arribin a tothom, facilitant l'accessibilitat, a nivell de transport, senyalització i 
trencament de barreres arquitectòniques i, en l’àmbit socioeconòmic, potenciant les 
beques o activitats i cursos més assequibles. 

5. Elaborar una única Guia Educativa dels 0 als 100 anys, reglada i no reglada 

6. Incrementar l'oferta educativa alternativa a l'ESO. 

7. Crear una ludoteca per als més petits i els familiars a Can Sellarès 

• Afavorir l'intercanvi intergeneracional acabant amb les polítiques de segregació per edats, i 
potenciar l’intercanvi cultural entre la gent gran i els joves, impulsant l'enregistrament de 
dades orals. 

• Vetllar perquè en tots els nivells de l'àmbit educatiu a més de la màxima transversalitat i 
sigui present la noció d'inclusió. 

D'altra banda, l’educació en el lleure és una tasca que duen a terme fonamentalment els Esplais i 
Agrupaments Escolta de les ciutats i pobles de la nostra comarca des de fa molts anys, però de 
vegades no es reconeix la seva tasca educativa més enllà del lleure lúdic que implementen. Des de 
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les JERC considerem que aquestes entitats, com a agents educadors que són, han de participar 
activament en les propostes educatives de la ciutat o poble, per això cal:  

Per tot això nosaltres proposem en EDUCACIÓ NO FORMAL 

• Elaborar un Pla de xoc local per garantir l’educació en el lleure dels infants i adolescents, 
de suport a l’estabilitat dels centres d’esplai i agrupaments, i garantir la participació dels 
centres de lleure educatiu en els espais de planificació i consulta en matèria  educativa.  

Incloure la participació de les entitats juvenils d’educació en el lleure al Consell Municipal 
d’Educació.   

• Garantir la participació de les entitats juvenils d’educació en el lleure en el disseny de les 
campanyes institucionals de sensibilització  per al jovent de la ciutat.  

• Reforçar la figura dels educadors i educadores en el lleure per a que siguin valorats com a 
agents potencials en l’educació dels infants i adolescents permetent l'entrada d'aquestes 
entitats a les escoles per fer-se conèixer. 

• Fomentar la visualització dels Centres d’Esplai i Agrupaments en tots els àmbits de la 
ciutat o poble, però sobretot en l’àmbit escolar. En concret s’ha de facilitar l’accés 
d’aquests a les escoles, per tal que puguin explicar quina feina fan i perquè els infants i 
joves han de participar de la seva activitat. Això implica explicar-se no només davant dels 
infants i joves, sinó, sobretot, davant dels pares i mares de les escoles. 

• Obertura de la condició d'Escola Municipal a totes les acadèmies (música, pintura, dansa, 
teatre, manualitats, ceràmica, gimnàstica, etc.) que acompleixin  uns requisits mínims. 
Establiment d’un sistema de beques per als matriculats en aquestes escoles o acadèmies 
que no superin un mínim d’ingressos, sigui quina sigui l’acadèmia escollida. 

• Crear espais de contacte entre diferents generacions. 

• Potenciar des de l'Ajuntament tasques de rehabilitació amb jovent de la ciutat. En aquest 
sentit, crear una escola taller i casa d’oficis permanent per rehabilitar la masia de Horta i 
d’altres de la vall de la Sentiu que es troben en estat molt precari o ruïnós. 
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7. SALUT  
La salut és un dels eixos cabdals en el desenvolupament del jovent com a persones en tots els 
àmbits de la vida, sense una bona salut no podrem gaudir d’una vida plena. Poder decidir sobre el 
nostre propi cos és un dels drets fonamentals que tenim com a persones. És de vital importància 
informar al jovent ben aviat de com poden evitar el contagi de malalties de transmissió sexual 
perquè puguem gaudir d’una vida sexual plena, evitar els embarassos no desitjats o a no adquirir 
hàbits que poden malmetre la nostra salut (drogodependències, trastorns alimentaris, tabaquisme, 
alcoholisme, etc). Hem d’incidir ben aviat en el jovent perquè adquirim uns bons hàbits que ens 
proporcionin una vida plena. Però també hem de tenir cura que els i les joves puguin gaudir, també, 
d’una bona salut mental evitant tant la violència masclista, tant física com psicològica, com 
malalties com l’anorèxia i la bulímia. Tanmateix no hem d’oblidar que hem d’informar al jovent de 
com adquirir uns bons hàbits alimentaris, els quals, combinats amb l’exercici físic, ens 
proporcionaran una millor salut que ens permetrà gaudir d’una millor qualitat de vida i reduir el 
risc de malalties en un futur.  

Per tot això nosaltres proposem:  

• Establir un pont de connexió entre centres educatius i món de la salut, per a tractar 
l’ús de mètodes anticonceptius, embarassos no desitjats i malalties de transmissió 
sexuals. 

• Facilitar l’accés al preservatiu masculí i femení a les escoles, instituts, instal·lacions 
esportives i tots aquells centres públics i d’oci accessibles per a joves, en especial, a la 
Casa Gran a través de màquines expenedores. 

• Treballar de manera conjunta amb els centres educatius i sanitaris per a transformar el 
cànon de bellesa actual i així evitar trastorns alimentaris.  

• Crear una figura propera als centres educatius on les dones joves que pateixin casos 
de violència masclista (tant física com psicològica) s'hi puguin adreçar i rebre 
assessorament, així com realitzar campanyes de sensibilització sobre la violència 
masclista als centres educatius per conscienciar al jovent i ensenyar als i les joves a 
detectar els primers estadis de la violència masclista.  

• Facilitar el treball conjunt entre centres educatius i sanitaris per a tractar temes com 
el tabac, l'alcohol o les drogues, per tal de reduir el risc d'impacte negatiu en la societat. 
Cal reconèixer el paper dels pedagogs i els sanitaris per a preparar tallers, cursos de 
formació i projectes interdisciplinars que tractin d'una manera real i propera aquestes 
temàtiques. 

• Garantir l'accès de la policia local i Mossos d'Esquadra a les escoles, així com associacions 
de víctimes d'accident de trànsit per a apropar experiències reals a l'escola i conscienciar 
el jovent de la ciutat. 

• Elaborar tallers i seminaris per a la conscienciació del jovent de Gavà en temàtiques 
sobre dogrues, sexe, alcohol i tabac. Es demanarà la implicació de les escoles i instituts, 
així com de les entitats de la ciutat que hi estiguin relacionades. 
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• Donar suport a iniciatives que portin temes de rellevància juvenil al carrer, a l'estil de 
les Jornades Matemàtiques s'organitza anualment a Gavà. 

• Garantir el seguiment escolar dels i les joves que pateixen malalties cròniques que 
requereixen ingressos reiterats o de llarga durada. 

• Eliminar les màquines expenedores de begudes gasoses i pastisseria industrial als 
centres educatius en benefici d’altres que puguin contenir fruita, sucs, i productes làctics 
o els seus derivats.  

• Potenciar l’esport com a element que fomenta la salut física i mental, també no 
només com a eina social. Per a fer-ho, caldrà comptar amb els clubs esportius de la 
ciutat i permetre la seva entrada als centre educatius. 

• Establir una xarxa entre totes les entitats educatives de secundària de la ciutat per a 
tractar temes de drogues, trastorns alimentaris i violència escolar de manera 
contextualitzada a la nostra població. 
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8. MOBILITAT I SOSTENIBILITAT 
Equivocadament es relaciona les polítiques de promoció d’accés i ús dels i les joves als transports 
públics com una “necessitat econòmica”. Més enllà d’aquest factor, important però no únic, cal 
comprovar que el jovent aposta per mitjans de transport col·lectius per la seva comoditat, 
sostenibilitat i solidaritat; davant d’aquesta realitat cal, també, oferir un transport públic de qualitat 
i complert, a més a més d’unes polítiques sostenibles que respectin el medi ambient.  

Per tot això nosaltres proposem: 

• Creació d’un Servei de Bus Nocturn que enllaci de manera directa Barcelona amb les ciutat 
del sud de la comarca Viladecans-Gavà-Castelldefels, per a reduir el temps de trajecte. El 
trajecte també es realitzarà en sentit contrari. 

• Instar la Generalitat de Catalunya a donar servei de Rodalies Nocturn o bé ampliar els 
horaris ja existents. 

• Millorar el servei de transport públic a la zona esportiva de Can Torelló en horari de tarda, 
que és quan hi ha més activitat esportiva juvenil. 

• Completar la instal·lació de semàfors per a invidents, així com un servei de megafonia que 
indiqui les parades d’autobús. 

• Acabar amb totes les barreres arquitectòniques a les escoles de Gavà amb la construcció 
de rampes on hi calguin i ascensors a les escoles que no en disposin. 

• Construir nous carrils bici i millorar la connexió entre els ja existents; així com l’elaboració 
d’un mapa del carril bici local. 

• Garantir la seguretat de ciclistes i vianants en la construcció dels nous carrils bici a Gavà. 

• Coordinar l’ús de bicicleta amb la resta de transports públics amb la instal·lació 
d'aparcaments de bici a les parades de bus més freqüentades. 

• Habilitar els principals espais públics amb zones d’aparcament per a bicicletes així com els 
aparcaments públics. 

• Millorar la xarxa de transports públics interurbana entre els municipis del Baix Llobregat, 
sempre tenint en compte el respecte al medi ambient. 

• Establir una connexió amb transport públic sense passar per Barcelona amb les 
poblacions del centre i nord del Baix Llobregat, ja que actualment és inexistent. 

• Fletar autobusos directes per a les zones universitàries que no tenen connexió directa amb 
Gavà: Bellaterra, Vall d'Hebron, Plaça Universitat... 

• Crear una tarifa especial per al jovent de Gavà en l'ús del Gavà-Bus durant la temporada 
d'estiu, per a fomentar l´ús del transport públic per a baixar a la platja o pujar al nucli urbà. 
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9. ESPORT  
L’esport és una forma de desenvolupar-se com a persona. Forma part del procés educatiu dels 
infants i joves, millora la qualitat de vida de tothom i cada cop és més present com a fenomen de 
lleure i social. Creiem que l’Ajuntament ha de donar suport a la iniciativa social i atendre les 
diferents demandes donant un clar suport a les noves propostes sorgides pel col·lectiu jove. 

Per tot això nosaltres proposem:  

• Establir descomptes en les activitats esportives dels centres esportius municipals a 
través del Carnet Cultural i Esportiu Juvenil  

• Construir una piscina descoberta a can Torelló. 

• Fomentar de l'oferta esportiva entre el jovent de la ciutat des del moment en que estan 
en període d’escolarització fins que arriben a l’etapa adulta 

• Continuar fomentant l’educació esportiva des dels instituts inculcant valors esportius 
com el respecte pels rivals i les regles del joc. 

• Oferir formació gratuïta per a àrbitres i monitors d’esports escolars 

• Continuar amb l'apertura dels patis escolars durant els caps de setmana i ampliar 
l'horari d'ús. 

• Preparar competicions esportives amistoses per al jovent de la ciutat durant la Festa 
Major, amb la participació de les entitats esportives de la ciutat. 

• Coordinar una mostra anual dels esports presents a la ciutat durant la Festa Major 
d'estiu, d'hivern o durant la Fira dels Espàrrecs. Es donarà suport logístic i econòmic, si 
s'escau, per a la difusió d'aquests esports entre el jovent de Gavà. 

 

 

 


