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EIX PRINCIPAL DEL PROGRAMA: 

Decidim un nou Gavà 
La ciutat és una obra col·lectiva, que es fa dia a dia i ens 
involucra a tots. Per això creiem que cal abordar la gestió 
municipal escoltant i fent cas del que diu la ciutadania.  

El nou estil, la nova política, que volem aportar a 
l’Ajuntament és aquest: tots els temes de ciutat s’han de 
decidir conjuntament i d’acord amb la ciutadania 

 

 

ELS 6 PUNTS QUE CONCRETEN AQUEST EIX: 

• Decidir en serveis socials, a través d’un pressupost que administrin 
directament les entitats socials 
 

• Decidir la planificació econòmica estratègica, a través d’un Consell Econòmic i 
social que reuneixi els agents econòmics i educatius de la ciutat 

 
• Decidir el futur urbanístic de la ciutat, a través d’un Consell Municipal 

d’Urbanisme i d’un Consell de Medi Ambient amb participació de les entitats 
mediambientals i associacions de veïns 

 
• Decidir el Plans d’Actuació Cultural i Esportiva a través d’un Consell de 

Cultura i un Consell d’Esports amb participació de totes les entitats i 
associacions d’aquests àmbits 

 
• Decidir el pressupost d’inversions anuals a través d’un pressupost 

participatiu 
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• Decidir els plans de mobilitat i les actuacions de microurbanisme aprofundint 
en el mecanisme de ‘‘junts fem barri’’ amb projectes sorgits no de 
l’Ajuntament, sinó de les entitats locals, especialment les veïnals 

El programa en 32 frases. Resum dels principals àmbits 
 
Per garantir l’equitat social, ens proposem: 
 
• Impulsar un equip de suport sociosanitari a les famlílies 
• Impulsar la creació d’un menjador social destinat a millorar les condicions de 

sociabilitat de persones grans i sense recursos 
• Treballar per obtenir places de llar residència per a discapacitats a Gavà ben a 

prop 
• Vigilar que es compleixi l’acord parlamentari d’ampliar l’Hospital de Viladecans 

i que se’l doti millor per garantir un bon nivell assistencial 
• Reclamar el nou IES Bruguers i vigilar que es compleixi l’acord parlamentari 

d’implantar la secundària a Gavà Mar 
• Reforçar les beques de suport a l’escolarització incloent-hi ajudes per a llibres, 

ajudes per a menjadors durant l’època no lectiva, ajudes per a les activitats 
extraescolars, i ajudes per a sortides, excursions i intercanvis escolars. 

• Fer un Pressupost participatiu en serveis socials, amb una dotació important 
l’aplicació de la qual serà decidida per les entitats socials de la ciutat 

 
 
 
Per fomentar una ocupació de qualitat, proposem: 
 
• Crear el Consell econòmic i social com a marc per decidir conjuntament amb 

els sectors econòmics i laborals un pla d’acció destinat a promoure l’ocupació de 
qualitat a Gavà 

• Destinar els terrenys municipals de can Torelló per fomentar la implantació 
d’empreses de nova creació preferentment relacionades amb el campus de la 
UPC. 

• Fomentar nous jaciments d’ocupació relacionats amb el patrimoni local, a través 
del turisme cultural i ambiental 

• Fomentar el conreu dels ermots al Parc Agrari, i potenciar una agricultura de 
proximitat i de qualitat 

• Canviar la noció d’eix comercial per la de xarxa comercial estesa a tota la ciutat 
amb l’objectiu de dinamitzar el comerç local i fer front a l’amenaça dels nous 
grans centres comercials de l’entorn 
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Per fer un urbanisme sostenible, proposem: 
 
• Crear el Consell Municipal d’Urbanisme per permetre que la planificació de la 

ciutat sigui decidida consensuadament i amb participació de tots els actors 
ambientals i econòmics implicats 

• Impulsar consultes cíviques sobre els grans plans urbanístics de futur, per tal de 
poder decidir col·lectivament, entre d’altres, l’aplicació de moratòries als plans 
urbanístics de Ponent, Llevant Mar o els Joncs a través de la revisió del 
Programa d’Actuació Urbanística Municipal 

• Impulsar la declaració del Garraf com a parc natural 
• Prioritzar l’habitatge públic de lloguer, especialment per als joves 
• Acabar amb els abocaments contaminants al mar de la riera dels Canyars 
• Reurbanitzar la plaça Francesc Macià seguint el model de la Diagonal, i convertir 

la plaça Catalunya en un parc 
• Prioritzar la connectivitat dels barris perifèrics i de la zona industrial al nucli 

urbà 
  

 
 
 

Per fomentar una ciutat activa socialment i culturalment, proposem: 
 
• Crear el Consell municipal de cultura, per decidir conjuntament amb les 

entitats de la ciutat un Pla d’Actuació Cultural a llarg terme que projecti la 
ciutat tant als mateixos veïns com als de fora 

• Crear el Consell municipal de l’esport, per decidir conjuntament amb els clubs 
de la ciutat un Pla d’Actuació Esportiva 

• Cedir els equipaments municipals a les entitats locals en règim de cogestió 
• Destinar la Casa Torres Clavé a Casal de cultura popular i tradicional 
• Crear el Consell municipal d’esports, per planificar conjuntament amb els clubs 

de la ciutat els equipaments esportius necessaris, les seves característiques, i les 
quotes d’utilització 

• Organitzar la Diada de l’Esport gavanenc 
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• Incloure la Fira d’Entitats dins de les activitats i recinte de la Fira d’Espàrrecs 
• Replantejar el sistema d’escoles municipals i estudiar la viabilitat, i aplicar-ho si 

escau, de substituir-ho per un sistema de beques 
 
 
 

Per avançar cap a un Ajuntament cada com més obert, proposem: 
 
• Aprofundir la pràctica del pressupost participatiu, de forma que el pressupost 

d’inversions sigui decidit per la ciutadania, a partir de propostes d’entitats 
locals 

• Discutir, consensuar i decidir el Pla Municipal de Mobilitat i els projectes de 
microurbanisme amb la ciutadania, especialment amb les associacions de veïns 

• Establir un coeficient d'igualtat en inversió social entre els barris, valorant una 
taula de mínims urbans i socials aplicables a cada zona 

• Desgovernamentalitzar els mitjans municipals de comunicació, dotant-los d’un 
consell d’administració plural 

• Treballar la seguretat i el civisme a partir d’obrir la Junta de Seguretat local a la 
participació de les associacions de veïns 
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EL PROCÉS D’ELABORACIÓ 
El programa s’ha fet a partir de quatre elements: experiència, obertura, formació i 
participació. 
 

Experiència:  
 
Partim del programa per al mandat 2011-2015, i hi incorporem les propostes fetes 
pel grup d’ERC-Els Verds-Independents x Gavà durant el mandat 2011-2015 que, o 
bé no s’han fet realitat per la negativa del govern local, o bé resten incomplerts. 
 

Obertura:  
 
El 8 i 9 de gener, membres d’ERC i personalitats independents es van reunir per 
preparar un document base amb prop de 500 propostes 
 

Formació:  
 
Experts en atenció sociosanitària i urbanisme alternatiu han assessorat el programa, 
i s’ha creat un grup de treball sobre política cultural. Així mateix, el 21 de març es 
van organitzar a Gavà les Jornades de Formació comarcal d’ERC, amb ponències i 
taules rodones sobre urbanisme, serveis socials, promoció econòmica i política 
cultural. D’aquesta feina han sorgit una trentena de noves propostes. 
 

Participació:  
 
El 14 de gener s’iniciava la campanya #DecideixGavà, que ha recollit 31 idees 
ciutadanes que s’han inclòs al programa.  
 
També s’han fet reunions amb entitats i associacions de la ciutat, que han aportat 
una quarantena de propostes més. 
 
 
 

El programa final detallat 
 
El programa final detallat consta de 600 propostes concretes, pensades amb 
l’objectiu de decidir conjuntament, amb la participació real de la gent i les entitats, 
un nou Gavà.  
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EQUITAT, COHESIÓ I CIUTADANIA 

ACCIÓ SOCIAL EN FAVOR DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 

SERVEIS SOCIALS 

1. El repte del nou mil·leni és garantir l’equitat social. Per això calen polítiques integrals de 
suport a les famílies de tot tipus, ja que sovint les problemàtiques concretes són fruit de 
causes complexes i interrelacionades. Només des d’una aproximació integral es podran 
optimitzar els recursos estinats a serveis socials. 

2. Per això, proposem agrupar en un únic departament o Institut de Serveis Socials municipal, 
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, que integri 
també les polítiques de mediació, drets civils, així com les polítiques d’igualtat, d’acollida i 
d’atenció a la gent gran. La creació d’aquest Institut no significarà cap nova despesa, sinó una 
restructuració funcional de l’administració municipal amb l’objectiu de potenciar la coordinació 
i integració de les polítiques socials municipals. 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 en àrees diverses.  

3. 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. 

4. En el marc d’aquest Institut, replantejar les funcions de la Plataforma Solidària, per tal que no 
esdevingui excusa per justificar la no intervenció de l’administració municipal en els afers 
socials. 

5. 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.  

6. Donar suport a les entitats que reparteixen aliments i fomentar-ne la coordinació a través d’un 
marc participatiu. 

7. Crear un menjador social i un aixopluc per a transeünts a un dels locals buits de GTI. El 
menjador social ha de tenir com a objectiu l’atenció al petit col·lectiu de persones sense sostre 
o amb un habitatge molt precari, que no disposen dels subministraments i equips per cuinar el 
menjar, i també ha de ser un centre de socialització i integració de persones amb risc 
d’exclusió, especialment la gent gran que viu sola i no té família. 
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8. Fer seguiment dels infants de Gavà en situació de risc de malnutrició i incloure al projecte de 
menjador social l’atenció a aquests infants en èpoques no lectives, a través del sistema de 
beques de suport a l’escolarització. 

9. Potenciar les bonificacions fiscals sobre tributs locals, ordenances fiscals i preus públics a 
persones amb rendes baixes. 

10. 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.  

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

12. Potenciar la lluita contra la drogoaddicció, a través del Pla local contra les drogodependències.  

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

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

 

POLÍTIQUES D’IGUALTAT I D’INCLUSIÓ SOCIAL  

15. En el marc de l’Institut de Serveis Socials, proposem aprofundir les polítiques d’igualtat i 
inclusió social, donant veu a les entitats locals que treballen en aquest àmbit. 

16. Així, ens proposem reactivar el Consell de les Dones 

17. Mantenir el SIAD com a centre per a la prevenció i/o intervenció contra la violència de gènere 
interdisciplinari i transversal, en el marc d’una política integral d’atenció a la família. 

18. Facilitar que el SIAD sigui la seu de les entitats que tenen com a objectiu el treball per la 
igualtat de gènere, i fer participar aquestes entitats en la seva gestió. 

19. 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.  

20. Acabar d’adaptar les voreres de tota la ciutat per facilitar-hi l'accés amb cadira de rodes o 
crosses 

21. Acabar d’adaptar l’accessibilitat a tots els equipaments municipals. Estudiar un sistema per 
permetre accedir a la sala d’actes del Casal d'Entitats Sant Jordi amb cadira de rodes 

22. Continuar el suport a la Fundació CAVIGA. 

23. 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, o en algun àmbit municipal proper, d’una 
llar-residència i pisos tutelats per a persones amb discapacitat. Aquest servei seria un pas 
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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. 

24. 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 «especials», la integració i convivència dels discapacitats 
en els entrenaments dels equips titulars.  

25. Potenciar el voluntariat i el banc del temps.  

 

HABITATGE DIGNE 

26. Solucionar el problema de les barraques dins el terme municipal 

27. Desplegar de forma efectiva la Taula Municipal pel Dret a l’Habitatge, amb la realització d’un 
cens realista dels habitatges desocupats, dels habitatges desnonats, i de les famílies en risc de 
desnonament. 

28. Potenciar i fer funcionar de forma efectiva el servei local de mediació hipotecària i promoure 
accions de suport a la dació en pagament 

29. Col·laborar amb la PAH i promoure les accions necessàries per paliar la problemàtica dels 
desnonaments de forma anticipada i, a través de la Taula pel Dret a l’Habitatge, crear un fons 
de rescat social amb aportacions públiques i privades que permeti mantenir un parc 
d’habitatge públic de lloguer per a emergències socials. 

30. Dissenyar un pla de l´habitatge amb foment del lloguer social, adquisició d’habitatges buits,  i 
aplicació estricta de la Llei d’habitatge de Catalunya, amb sancions a grans propietaris, 
especialment grans immobiliàries i entitats bancàries, que mantinguin habitatges buits sense 
una justificació adient. 

31. Crear nous procediments administratius per sancionar a entitats bancàries que realitzin 
pràctiques especulatives amb l’habitatge 

32. Participar a la Taula sobre la pobresa energètica de Catalunya, i impulsar-ne l’aplicació a Gavà 

 

GENT GRAN 

33. Garantir l’ús públic del casal Sant Jordi de l’American Lake per mantenir-hi l’activitat de casal 
d’avis i, si escau, obrir-ne l’ús a altres entitats locals 

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

35. Promoure polítiques d’atenció a la gent gran que viu sola, fomentant activitats de socialització 
i participació social. El menjador social hauria de ser un element clau d’aquesta política. 
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36. Compromís que en el mandat 2015/2019 es disposarà de 50 horts lúdics per a la gent gran.  

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

38. Tornar a oferir serveis als casals de la gent gran que existien i s’han perdut (com podologia) 

39. Facilitar per tots els mitjans possibles informació detallada i pràctica de la Llei de 
dependència, per facilitat que particulars i familiars s’acullin als beneficis que ofereix.  

40. Mantenir el conveni amb l’Autoritat del Transport Metropolità que permet la rebaixa de l’edat 
d’accés a la targeta rosa per als gavanencs, al mateix nivell que als municipis de l’entorn. 

41. Continuar ajudant a 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. 

42. Facilitar espais de trobada intergeneracional als centres cívics existents, especialment pensats 
per a persones grans que no volen recloure’s als casals de gent gran, sinó que busquen llocs 
amb dinàmica cultural, social i lúdica. 

 

INFANTS 

43. Reprendre el projecte Minuts Menuts i oferir-lo a diversos punts de la ciutat, conveniant-ne la 
gestió amb associacions infantils i/o juvenils de Gavà.  

44. Mantenir els programes d’educació dels infants, afavorint l’elaboració de materials didàctics i 
la impartició d’ensenyaments que fomentin l’arrelament local i el coneixement del medi 

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

46. Augmentar les dotacions dels programes de beques menjador, dins d’un pla més ampli de 
beques de suport a l’escolarització, per garantir que cap infant pateixi de malnutrició 

 

NOVA CIUTADANIA 

47. Fomentar la integració dels nous gavanencs mantenint els serveis d’assessorament en drets 
civils i d’informació sobre els recursos i serveis de la ciutat en el marc de l’institut de serveis 
socials 

48. Aplicació de la Llei d'acollida, informant específicament els immigrants sobre els drets i deures 
que comporta viure a la ciutat, i dels serveis de què poden gaudir. Reeditar el llibre d’acollida a 
la ciutat, en què s’expliquen els drets, deures i serveis de la ciutat 

49. 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.  
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50. Treballar la força psicològica de la societat acollidora per evitar l’estrés social davant dels 
nous residents a la ciutat. Continuar aplicant els programes de mediació social que s’han 
aplicat amb èxit en alguns barris de la ciutat 

51. Organitzar una xarxa 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).  

52. Potenciar la integració de la infància immigrant i els seus pares a les entitats culturals, infantils 
i juvenils, de la ciutat a fi que s’integrin amb facilitat en el marc social i cultural català. 

53. 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.  

54. 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, i també facilitant l’oferta informal 
(tallers, colònies, etc) que fomenti la pràctica parlada (català oral). 

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

56. Implantar sense complexos polítiques d'integració per incorporar als nouvinguts en els valors 
de la democràcia i la cultura i llengua del país. Facilitar l’emissió de l'informe d'arrelament per 
part dels serveis municipals 

 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

57. 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.  

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

59. Reactivar 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.  

60. 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. 

61. 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.  
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SANITAT 

62. Vigilar que el govern de la Generalitat compleixi el compromís d’ampliar l’hospital de 
Viladecans. 

63. Reclamar a la Generalitat la reobertura del dispensari de Gavà-Mar 

64. Reclamar a la Generalitat la reobertura de les urgències durant la nit i els caps de setmana  

65. Estudiar 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.  

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

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

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

69. Treballar per eradicar la violència masclista en col·laboració amb les entitats, centres 
educatius, cossos de seguretat, serveis socials i centres d'assistència sanitària, públics i privats. 

70. Potenciar els serveis personals d’assessorament i ajuda a les víctimes de maltractaments, en el 
marc de les polítiques de suport a les famílies 

71. Ampliar els equipaments municipals dotats amb desfibril•ladors i promoure cursos de 
formació continuada del personal municipal 

72. Vigilar la prestació dels serveis especials, tant el servei d’emergències mèdiques, com el 
transport sanitari no urgent, com les visites domiciliàries.  

73. Augmentar l’efectivitat dels controls de plagues, especialment contra els escarabats vermells 

74. Compatibilitzar els tractaments fitosanitaris de la vegetació de parcs i jardins amb la presència 
i possible afectació al veïnat 

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

76. Crear una Oficina municipal de prevenció de riscos laborals.  
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EDUCACIÓ 

77. Continuar pressionant la Generalitat per executar el nou edifici de l’IES Bruguers.  

78. Vigilar que es compleix el projecte d’implantar la secundària a Gavà Mar. 

79. Continuar garantint la continuïtat del CEIP Joan Salamero 

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

81. Obrir la primera llar d’infants municipal a la Casa de les Famílies. La gestió d’aquest centre no 
ha de ser subcontractada a un operador privat, sinó que s’ha de portar a terme a través d’un 
Patronat Escolar específicament creat a aquest efecte. 

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

83. Traslladar el Centre de Recursos Pedagògics a uns nous locals més adients. 

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

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

86. 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. 

87. 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.  

88. 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. 

89. 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:  

a. 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).  

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

c. Aprofundir en les experiències de socialització i reutilització de llibres de text. 
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90. 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 funció de les activitats 
realitzades, nombre de participants, població implicada per a poder fer una programació 
econòmica de les entitats. 

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

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

93. Davant la desaparició dels Programes de Qualificació Professional Inicial i Programes de 
Transició Escola-Treball per a alumnes amb risc d’exclusió social que no acreditin l’ESO, 
derivada de la «Llei Wert» -LOMCE- garantir que hi hagi els programes de FP Bàsica 
necessaris per minimitzar l’abandonament escolar. 

94. 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.  

95. Establir una Agenda 21 Escolar inserida en el desplegament de l’Agenda 21 local, amb els 
materials i suports adients. 

96. Promoure l’elaboració de crèdits variables i Treballs de Recerca de batxillerat sobre Gavà.  

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

98. 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. 

99. 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). 

100. Potenciar la realització de pràctiques escolars en les indústries i empreses de l’entorn 

101. 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. 

102. 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.  

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

104. Continuar suprimint barreres arquitectòniques a les escoles de Gavà.  

105. Millorar la senyalètica dels centres escolars.  
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106. Restablir i ampliar el programa de patis oberts als centres escolars de la ciutat.  

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

108. 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 . 

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

110. Replantejar el model d’escoles municipals, donat que la ciutat ja disposa d’escoles d’arts que 
en reben competència deslleial.  

111. Per garantir la igualtat d’oportunitats per accedir a les escoles o acadèmies d’art de la ciutat, 
establir un sistema de beques per als interessats que no superin un mínim d’ingressos, sigui 
quina sigui l’acadèmia escollida. 

112. Integrar els ensenyaments no reglats de totes les acadèmies locals (música, pintura, dansa, 
teatre, manualitats, ceràmica, gimnàstica, etc.) en un programa conjunt de difusió amb les 
activitats extraescolars impulsades per les AMPA.  
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REACTIVACIÓ DE L’ECONOMIA I L’OCUPACIÓ 

OCUPACIÓ DE QUALITAT I NOUS JACIMENTS DE FEINA 

 

PLANIFICACIÓ A LLARG TERME 

113. 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. 

114. Integrar la planificació econòmica local a la planificació urbanística, a fi de dimensionar 
correctament els creixements urbans del futur a mig terme 

 

PROMOCIÓ DE LA PLENA OCUPACIÓ I L’EMPRENEDORIA 

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

116. 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, la Diputació i altres 
administracions. 

117. Crear el Club de Feina i coordinar-se permanentment amb l’Observatori Permanent del 
Mercat Laboral comarcal, a fi de detectar les mancances del mercat de treball i promoure 
l’ajust entre l’oferta i la demanda de llocs de treball. 

118. 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. 

119. 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. 

120. Incentivar, a través del Pla Educatiu de Ciutat, la participació d’entitats empresarials i 
comercials en el disseny de programes de formació per a joves. (es podria ampliar a formació 
continua pensant en col·lectius com els aturats/des majors de 45 anys) 
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121. Aprofitar la infraestructura existent als centres públics escolars de la ciutat i  de coordinar 
l’Escola d’Adults de la Generalitat i els Cursos de formació del Centre de Suport a l’Empresa. 

122. Aprofitar l’existència de centres escolars professionals ben dotats tècnicament i 
tecnològicament per posar-los a disposició de mòduls formatius específics per a aturats. 

 

FOMENT DE NOUS JACIMENTS D’OCUPACIÓ 

123. El punt principal és erigir Can Torelló com a espai d’innovació econòmica. Aquesta antiga 
caserna, avui abandonada, estratègicament situada al costat de la C-32, a pocs minuts del 
campus de la UPC de Castelldefels, al costat del centre de control aeri d’AENA, i 
perfectament connectat amb l’aeroport i el port, té un potencial d’enorme atractivitat És per 
això que proposem buscar finançament, especialment a través dels fons europeus, per 
aprofitar aquest espai i convertir-lo lo en un centre d’implantació de nous negocis vinculats a 
la tecnologia, d’abast internacional, i d’elevat valor afegit, que promoguin llocs de treball 
d’alta qualitat. 

124. 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. 

125. 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 europeu. 

126. Oferir l’espai de Can Torelló per a viver d'empreses 'high-tech' 

127. Oferir l’espai de can Torelló dins del programa d’smart cities TIC  

128. Oferir l’espai de can Torelló per al programa d’empreses innovadores de l'ESA  

129. Oferir l’espai de can Torelló per iniciatives empresarials i spin-offs relacionades amb el 
campus universitari de Castelldefels. 

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

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

132. Fomentar la creació de cooperatives locals. 

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

134. Organitzar un sector de voluntariat en xarxes de col·laboració en formació: creació del Banc 
del Coneixement. (Aprofundir amb propostes 2.0 de formació col·laborativa en xarxa, seguint 
models com «teaching» del món educatiu reglat) 

135. Incrementar les ajudes als joves emprenedors. Crear i activar un espai empresarial virtual en 
les xarxes socials a Internet perquè es comparteixin iniciatives. 
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136. Destinar parcel·les de conreu del Pla de Ponent a aturats 

137. Aprofitar l’existència de centres escolars professionals ben dotats tècnica i tecnològicament 
per posar-los a disposició de mòduls formatius específics destinats a aturats. 

138. Coordinar l’oferta de mòduls professionals i mòduls formatius per a aturats amb la demanda 
existent a la ciutat. 

139. Bonificació IAE a les empreses que facin contractes fixos 

140. 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. 

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

 

PROMOCIÓ DEL COMERÇ DE PROXIMITAT 

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

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

144. Valorar l'impacte negatiu per als botiguers  de l'outlet de Viladecans i exigir compensacions a 
la Generalitat 

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

146. Congelar les taxes d'apertura de nous establiments comercials 

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

148. Fomentar els eixos comercials i el cooperativisme sectorial. 

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

150. 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. 

151. Detectar les necessitats dels consumidors locals i comarcals, per tal d’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. En concret: 

152. Realitzar, per part del CSE, estudis de mercat sectorialitzats que informin sobre les 
preferències d’horaris, qualitat, productes i serveis que reclama el mercat propi. 

153. Facilitar els tràmits burocràtics per obrir o mantenir els negocis locals. 
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154. 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. 

155. Promoure accions de dinamització comercial en diades i èpoques assenyalades (Nadal, Fires, 
Rebaixes), incorporant l'activitat de la botiga al carrer. 

156. Promoure la presència d’expositors locals a través de la integració de l’activitat «la botiga al 
carrer» durant els dies de la Fira, i alhora delimitar espais de venda al carrer per a les botigues 
no establertes als eixos de vianants. 

157. 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. 

158. Ampliar la presència de la policia de barri al carrer, especialment als eixos comercials 

159. Promoure accions de dinamització per fomentar l'ocupació dels locals comercials tancats de 
Gavà  

160. Acabar la reforma de Merca-Gavà, si és possible evitant-ne la privatització 

161. No estendre el mercat setmanal a carrers amb tránsit, usant només espais per a vianants 

162. Potenciar el mercat setmanal amb el consens dels comerços de la zona, i promoure la 
instal·lació de nous firaires i de nous àmbits de negoci. 

 

PROMOCIÓ DE L’EMPRESA I LA INDÚSTRIA 

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

164. Revisar les ordenances urbanístiques de la zona industrial per possibilitar la implantació de 
petites empreses i negocis, encara que precisin de pocs metres quadrats. Actualment la 
normativa urbanística impedeix en alguns casos la segmentació de naus i arrendar-ne parts a 
empreses diferents. 

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

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

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

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

169. Redactar i aplicar un pla d’igualtat de gèneres que permeti la incorporació de la dona al 
mercat de treball. 
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170. Implantar el programa Incorpora per a integració laboral de persones en risc d’exclusió. 

171. 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. 

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

173. Impulsar el desplegament de la fibra óptica a tota la ciutat 

174. Dirigir, facilitar i fomentar, des de la institució municipal, la consecució d’acords amb entitats 
financeres perquè facilitin línies de crèdit específiques als emprenedors, empreses i 
comerciants de Gavà. Aquest suport es concretaria en: 

175. Ofertar per part del Centre de Suport a l’Empresa (CSE) de serveis d’estudi de riscos 
financers de les propostes de negoci fetes pels emprenedors, empreses i comerciants de 
Gavà amb els quals puguin basar les sol·licituds de crèdit. 

176. Assessorar, per part del CSE, per elaborar pans de viabilitat econòmica de les propostes de 
negoci fetes pels emprenedors, empreses i comerciants de Gavà amb els quals puguin basar 
les sol·licituds de crèdit. 

177. Organitzar, per part del CSE,  trobades amb representants del món financer per presentar les 
idees innovadores que requereixen finançament.  

178. Crear la finestreta única on realitzar tots els tràmits administratius i informar els 
emprenedors dels requisits necessaris. 

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

180. Política de congelació o reducció de taxes per tots aquests conceptes. 

181. Formació dels emprenedors, a través del CSE, buscant i ofertant cursos adients a les seves 
necessitats. 

 

PROMOCIÓ DE LA PAGESIA  

182. Fomentar l’orientació de l’agricultura local cap a mercats de proximitat, com a doble garantia 
de futur, econòmica i ecològica. 

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

184. Promoure les cooperatives de consum ecològic i responsable. 

185. 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. 
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186. Fomentar la incorporació de jovent al treball agrícola a través del foment de cooperatives, el 
banc de terres i la comercialització directa. Aquestes iniciatives s’han d’enmarcar en un 
procés de consens amb les principals organitzacions agrícoles locals. 

187. Potenciar la marca Espàrrecs de Gavà i crear la marca “Hortalisses de Gavà”, en el marc del 
Parc Agrari. (Afegint-se a la marca del Delta del Llobregat) 

188. Ampliar el mercat de pagès a caps de setmana, que ofereixi als residents que no hi poden 
accedir els dies laborables, o a forasters atrets per la qualitat, productes de  proximitat, 
qualitat i ecològic. Aquest mercat es pot convertir en un potent focus d’atracció 
supramunicipal per a la comercialització directa de fruites i horalises del Parc Agrari. 

189. Potenciar el vessant de la «nova economia agrària» a la Fira d’Espàrrecs i convertir-la en un 
aparador anual de la ciutat: 

190. Incorporar l’agricultura ecològica i de proximitat dins de la Fira d’espàrrecs i productes del 
camp, a la fira comercial, en un espai  compartit pels diferents productors locals 

191. Obrir la Fira a la participació de tota la ciutadania de Gavà, inclús les escoles, organitzant un 
recinte paral·lel amb una Fira infantil o familiar, on es puguin presentar i exposar paneres 
fetes a partir de l’aprenentatge mitjançant tallers i cursets, fets tant a les escoles com els 
centres cívics. 

192. Augmentar progressivament l’espai firal estenent-lo a tota la ciutat (Francesc Macià, 
Diagonal, Balmes, Sant.Pere i Rambla). 

193. Organitzar la Mostra d´Entitats Locals durant els dies de la Fira, amb un treball previ de 
preparació. 

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

195. Buscar, d’acord amb l’Àrea Metropolitana i l’Agència Catalana de l’Aigua, finançament per 
instal·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 amb empreses privades del sector agrícola i associacions agràries. 

196. Reduir encara més l’abocament de l’aigua depurada de l’EDAR Gavà-Viladecans al mar, i 
reutilitzar-la, si és ecològicament adequada, per a recarregar l’aqüífer. 

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

198. Solucionar la impractibilitat del camí de l’Aguller cada cop que plou. 

199. 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. 

200. Gravar fiscalment els ermots per tal d’afavorir la seva posada en explotació. 
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201. Fomentar el conreu d'ermots a través dels programes de suport del Parc Agrari, per gestionar 
la posada en explotació, mitjançant arrendament a tercers, de les terres que els propietaris ja 
no conreen. 

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

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

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

205. Organitzar unes Jornades agràries comarcals amb sindicats, cooperatives i l'escola de l'UPC, 
per impulsar  l’agricultura local, . 

 

PROMOCIÓ DEL TURISME 

206. 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. 

207. Treballar en una oferta del Museu i Parc Neolític com un tot, amb panells informatius creuats 
a les dues seus, malgrat que es mantingui que el Parc continuï sent d’entrada de pagament. 

208. 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». 

209. Fomentar la creació de centres d’ecoturisme. 

210. 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. 

211. Obrir oficina de turisme tot l'any, localitzant-la al Museu, on ja existeix un servei de recepció, 
però que es limita al propi Museu. 

212. Fomentar el turisme forani que faci despesa al nostre comerç, sumant a la Fira, i durant 
aquells dies, l’oferta de visites guiades gratuïtes a edificis i equipaments emblemàtics de la 
ciutat (mines, museu, edificis de la ciutat, castell) 

213. Estudiar ofertes combinades de visita comentada al castell, dinar a restaurants gavanencs 
que vulguin afegir-se a la promoció, i posterior visita comentada al parc neolític i Museu, 
coincidint amb el segon diumenge de cada mes. 

214. Impulsar la participació del Museu de Gavà/Parc neolític en el procés del futur nou Museu 
Nacional d’Història de Catalunya que promou el Govern. 

215. Treballar sinèrgies amb altres espais d’interpretació de la nostra prehistòria, integrats també 
a ArqueoXarxa, com a pas previ a la creació d’un carnet de descomptes com el que ja 
disposen els centres de l’actual MNACTEC. 



 
 

25 

216. Incloure les mines a les rutes turístiques europees de museus miners, en el marc del projecte 
European Network of Mining Regions (ENMR). 

217. Organitzar activitats al carrer, durant la Festa Major, Sant Nicasi i Fira d’Espàrrecs,  
vinculades amb el neolític, com elements de promoció del Parc.  

218. Impulsar la cooperació supramunicipal per oferir productes turístics basats en els castells del 
massís de Garraf-Ordal. 

219. Promocionar un dels itineraris del Parc del Garraf, el que recorre diverses masies de la 
població fins arribar a la Clota, tot dotant-lo de senyalització informativa. 

220. Acordar amb Adif que l’estació de ferrocarril es doti d’un panell informatiu sobre el Parc 
Neolític i altres punts d’interès de Gavà, e instal.lar-ne també en punts neuràlgics del 
Pg.Marítim, així com Barnasud, en diversos idiomes. 

221. Instal·lar panells informatius similars en punts neuràlgics del passeig marítim, així com al 
complex Barnasud. 

222. Evitar cap avenç més en la urbanització del turó del Calamot i zona de can Valls de la Roca, 
tot considerant-lo parc arqueològic en potència, amb restes ibèriques i romanes, completant 
així el nostre atractiu ventall patrimonial. 

223. Preservar el valor paisatgístic com un atractiu important, que diferencia Gavà d’altres 
localitats metropolitanes que no han sabut preservar les seves belleses naturals. 

224. Retolar, adaptar el web i editar fulletons de promoció del patrimoni local en anglès, francès, 
italià, alemany, rus, xinès i japonès.  

225. Acordar sinergies de promoció de l’itinerari a l’estany de la Murtra i la pineda de la Maiola 
amb les ciutats per on recorren altres itineraris: Sant Boi, Viladecans i El Prat. 

226. Promoure el coneixement del valor patrimonial dels espais naturals litorals de Gavà i 
dissenyar productes (visites i activitats)  que posin en relació el passat de Gavà amb la seva 
pròpia història. 

227. Potenciar la història gavanenca a partir d’històries teatralitzades amb coordinació amb el 
Centre d’Història local. 

228. Trametre informació personalitzada a cadascuna de les empreses editores de les guies de 
viatges més populars a cada país, sempre en el seu idioma.  

229. Contactar amb tour-operadors que ofereixen excursions des de Barcelona per als turistes, 
per tal d'incloure Gavà i el seu patrimoni en la seva oferta. 

230. Establir un espai d'autocaravanes a l'antiga benzinera Barnasud o voltants 

231. Adaptar un petit espai, a Bruguers o a la Sentiu, per al turisme de caravanes –dues o tres 
places–, amb permís per estar-s'hi com a màxim una setmana, mai un campament permanent. 
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232. Promoure el cicloturisme i les excursions a cavall pels espais naturals del Delta, parc agrari i 
Parc del Garraf, a través del contacte amb associacions ciclistes nacionals i internacionals, i 
amb les hípiques radicades al terme municipal. 

233. Organitzar visites formatives als responsables dels sectors del comerç i la restauració 
gavanenca per donar-lis a conèixer l’atractiu del patrimoni natural i històric de Gavà. 

234. Organitzar una Mostra de cuina que abasti tota la ciutat,oferint als restauradors l’edició i 
difusió d’una guia amb tiquets de menús degustació durant els dies de la fira, potenciant  
menús  elaborats amb productes el més locals possible 

235. 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. 

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

237. Impulsar la cooperació amb el Parc del Garraf a través d’iniciatives com «el parc a taula», tot 
aprofitant la proximitat a Gavà de diversos cellers de la DO Penedès. 

238. Estendre als restaurants de Gavà que encara no en formen part –tots menys tres– la 
iniciativa «Sabors de l’Horta» que promou la cuina feta amb productes dels camps del Baix 
Llobregat. 

 

FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 

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

240. 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 

241. 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, o install parties, que permetin als 
ciutadans de Gavà un millor aprofitament d'aquesta eina tant potent.  

242. 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. 

243. 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. 
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244. 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. 

245. En el marc de la Xarxa Urbana de Fibra Òptica, establir els serveis d’Administració Electrònica 
i nous serveis al ciutadà: tutories a 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. 

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

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

248. 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. 

 

ECONOMIA DEL BÉ COMÚ 

249. En la mesura de les competències municipals, promoure l’economia del bé comú, és a dir, 
aquelles iniciatives econòmiques i empresarials que no busquin la maximització del benefici 
econòmic per se, sinó que generin alhora un impacte positiu en aspectes com ara la 
integració laboral de discapacitats o persones amb risc d’exclusió social, el respecte al medi 
ambient, les pràctiques de contractació responsables, la reducció de les diferències salarials 
dins de l’empresa o la implantació d’un salari mínim elevat. 

250. En aquest sentit, proposem la introducció de clàusules socials i mediambientals en les 
licitacions de contractes públics que llenci l’Ajuntament de Gavà, a fi de puntuar i meritar, en 
el procés de concurs, aquest tipus d’iniciatives econòmiques i empresarials. 

251. Així mateix, es fomentarà la difusió d’aquesta tipologia d’iniciatives econòmiques a través 
dels ensenyaments formals i/o informals que s’ofereix a la ciutat. 
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URBANISME SOSTENIBLE 

PER UN MEDI AMBIENT PROTEGIT I UN ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT 
 
Si el segle XX va ser el del creixement urbà, i el del desplegament urbanístic, el segle XXI ha de ser 
el de la construcció interior de la ciutat, augmentant en qualitat i no en quantitat, i mesurant 
acuradament les decisions per tal de deixar una ciutat, un terme municipal, que funcioni i que sigui 
sostenible de cara a les generacions futures 
 
 
MEDI AMBIENT 

La perspectiva mediambiental 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 urbanístic, 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 de les despeses corrents han d’estar 
presents de forma general. 
 
En l’aspecte més protector, cal 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. 
 
En coherència amb els acords de Kyoto i posteriors, cal seguir impulsant 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. 
 

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL 

252. Actualitzar l’Agenda 21 local. 

253. Crear canals de deliberació i participació ciutadana (orgànica, funcional i cooperativa) en les 
decisions relacionades amb el Medi Ambient: reactivar el Consell de Medi Ambient, o bé crear 
una Taula per a la sostenibilitat i el patrimoni natural de Gavà, amb participació ciutadana, i 
que pugui formular i elevar propostes a la junta de govern local i al ple municipal. 

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

255. Introduir clàusules socials i mediambientals en els contractes i licitacions públiques 

256. Establir un calendari d’implantació de les mesures i recomanacions dels estudis municipals 
sobre espais i corredors d’interès natural al terme de Gavà 

 

EDUCACIÓ MEDIOAMBIENTAL 

257. Propugnar eco-auditories als centres escolars de Gavà com a exercici pràctic i educatiu 
delsconcepte de sostenibilitat 
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258. Generalitzar els plans d´ambientalització de les escoles mitjançant el programa d’´Escoles 
Verdes dins del Pla Educatiu de Ciutat. 

259. Elaborar campanyes educatives i formatives sobre les repercussions ambientals de la nostra 
quotidianitat, orientat-les a l’impacte sobre la presa de decisions personal de la ciutadania. 

 

SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA 

Una de les qüestions estratègiques mes importants en aquest moment és el consum energètic del 
país, desbocat tant en termes relatius com absoluts. L’elevat consum per càpita, la dependència de 
l’exterior. 
 
La biomassa és ja un clar generador d’economia local i supramunicpal. En tenim exemples clars on 
s’han implicat tots els agents (treballador/propietari/administracions) i que comencen a generar 
expectatives de consolidació. Cal doncs, una aposta clara des de l’administració per la biomassa. 
 
Cap a un Gavà eficient i 100% renovable 
 
260. Actualitzar i aplicar el PAES (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible) congelat des de 2010, 

intervenint en la millora de l’eficiència en l’eficiència energètica de les instal·lacions 
municipals (gestió integrada de residus, gestió integrada energètica amb calderes de 
biomassa, il·luminació eficient, energia solar tèrmica i fotovoltaica,...) i ajudes a comerciants, 
emprenedors, pimes per a l´implicació en un nou model energètic sostenible. 

261. Reduir del 2015 al 2019 el 25% del consum elèctric de l’Ajuntament i empreses municipals, a 
través de mesures com ara: 

a. Potenciar la substitució de combustibles fòssils per l’ús de la biomassa en els equipaments 
municipals 

b. Automatitzar mitjançant sensors el temps d'encesa i apagada de l’enllumenat públic 

c. Substitució total, progressivament, de l´enllumenat públic, canviant les lluminàries actuals 
per les de tipus LED. 

d. Continuar implantant energies renovables en els edificis, instal·lacions i vehicles 
municipals, amb àrees d´il·luminació independents. 

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

f. Instal·lar sistemes de control automàtic d’encesa i apagat mitjançant sensors de moviment 
en tots els col·legis, Ajuntament, equipaments esportius i altres dependències municipals. 

262. Fomentar, mitjançant subvencions directes i/o bonificacions de l’impost d’obres, la 
incorporació d’energia solar fotovoltaica i d’altres mesures d’estalvi energètic als edificis 
existents. 

263. Acabar d'instal·lar i connectar a la xarxa les plaques solars al mercat de la plaça Major 
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CICLE DE L’AIGUA 

 
L’aigua: un bé escàs 
 
Catalunya, com a país mediterrani, té un recurs limitat, que és l’aigua. Aquesta evidència ja l’hem 
pogut corroborar amb períodes de sequera severa, que han posat en tensió el sistema 
d’abastament d’aigua. Més que revertir aquesta situació amb falses i costoses solucions, cal trobar 
la forma d’adaptar-s’hi de la manera mes competitiva i menys costosa possible. 
 
264. Reduir del 2015 al 2019 el 25% del consum d’aigua de l’Ajuntament (Dependències 

municipals) i empreses municipals, a través de les mesures derivades d’una auditoria i 
l’aplicació de mesures com ara la instal·lació de sensors d’humitat en parcs i jardins. 

265. Aprofitar totes les obres al clavegueram per començar a implantar la doble xarxa que reculli 
les aigües residuals per una banda i les aigües de pluja per una altra 

266. Reclamar a l’autoritat competent, i si cal via judicial, i mentre la doble xarxa de clavegueram 
no estigui instaurada, la construcció d’un dipòsit de descàrrega del sistema unitari al bucle de 
la C-32, per evitar el sobreeiximent de les clavegueres cap a la riera dels Canyars 

267. Eliminar la vegetació al·lòctona a les rieres i sistemes hídrics secundaris. 

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

269. Revisar les concessions del freàtic a empreses que han tancat o a usuaris agrícoles que no 
conreen. 

270. Aprofitar el cabal de la mina de can Tries per al rec de parcs i jardins (actualment es perd 
l’aigua atès que no es gestiona el seu ús) 

 

ESPAIS NATURALS 

271. Aprovar el Pla Especial del Patrimoni Natural de Gavà prenent com a base els diversos 
estudis sectorials encarregats per l’Ajuntament els darrers anys, en especial el que identifica i 
proposa mesures de protecció dels espais d’interès natural i connectors del terme municipal 

272. Promoure la declaració del Garraf com a Parc Natural 

273. Impulsar el Parc Natural del Garraf, tancant definitivament el camp de tir i restaurant-lo. 

274. Garantir que la restauració de la pedrera de Garraf es porta a terme segons la planificació 
aprovada 

275. Promoure el segellament definitiu de l'abocador del Garraf i l’acabament de la restauració, 
així com la reparació dels cunetons perimetrals i altres elements d’infraestructura malmesos 

276. Promoure l’ampliació del Parc del Garraf al sector de la Sentiu 2. 
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277. Promoure l’acció concertada entre Generalitat i Diputació perquè el Parc del Garraf es faci 
càrrec de la gestió del LIC i ZEPA de Costes de Garraf, tot garantint la unitat de gestió del 
front marítim i terrestre. 

278. Promoure l'ampliació de la zona de seguretat de la Reserva del Delta 

279. Impulsar la inclusió al Parc Agrari dels sectors dels Joncs i Matabous 

280. 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 i 
accessibilitat de camins. 

281. Integrar a l’espai forestal Montbaix - Montpedrós les zones del Calamot, Pla de Queralt, la 
Sentiu i Caçagats, 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. 

282. 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. 

283. Mantenir nets els corredors boscosos de les línies elèctriques de mitjana i alta tensió en tot el 
terme, especialment en les urbanitzacions. 

284. Protegir els espais forestals i potenciar la neteja del bosc, especialment el periurbà, afavorint 
la participació ciutadana en aquestes accions. 

285. Potenciar l’Agrupació de Defensa Forestal en els serveis de vigilància, guàrdia i custòdia. 

286. Arranjar i senyalitzar els camins agrícoles en mal estat 

287. Acabar la 2a fase del Parc de la Roca (Parc del Calamot), consolidar la masia medieval de 
l’Horta 

288. 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. 

289. Garantir el manteniment de l'estany de la Murtra a través del Consorci dels espais protegits 
del Delta del Llobregat. 

290. 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 
rere-pineda, Llevant-Mar, la pineda del càmping 3 Estrelles (Gavà) i les pinedes protegides 
pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. 

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

292. Continuar el manteniment del front dunar de la platja de Gavà, amb programes d’eradicació 
d’espècies invasores i foment de les espècies autòctones. 
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293. Vigilar el retrocés de la platja de Gavà i exigir mesures davant les administracions 
responsables per evitar i corregir els efectes negatius . 

294. Actuar de manera eficient per prevenir la intrusió salina en el subsòl del parc agrari. 

295. Regular i , si cal, prohibir, l'activitat dels motoristes als espais forestals i espais protegits 

 

PAISATGE 

296. Protegir els diversos paisatges del medi natural que envolta la ciutat, incloent com a criteri de 
planificació urbanística el respecte a la integritat dels valors paisatgístics 

297. Vetllar per l’embelliment del paisatge urbà - neteja de carrers, rehabilitació de façanes, 
redacció de la carta de colors i de materials, enjardinaments … 

298. 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. 

299. Mantenir les fonts existents al terme de Gavà i restaurar les que queden 

300. 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. 

 

PLA DE PONENT 

301. Promoure una Consulta ciutadana sobre la moratòria del Pla de Ponent 

302. Oposar-se a la instal·lació de la nova subestació elèctrica de la Sentiu i la línia d’alta tensió 
que ha de travessar la serra de les Ferreres. 

303. Acabar la restauració de la pedrera abandonada de la serra de Queralt, a la Sentiu 

 

FAUNA I FLORA 

304. 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. 

305. 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. 

306. Lluitar contra els abandonaments d’animals domèstics, i alertar la policia municipal per 
perseguir-ne els responsables i sancionar-los si escau. 



 
 

33 

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

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

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

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

311. Vetllar pel compliment de la Llei de Protecció dels Animals i, en conseqüència, impedir cap 
festa o espectacle que impliqui maltractament, sigui denigrant o no respectuosa amb els 
animals i perseguir les baralles clandestines amb gossos i galls que s’organitzen 
eventualment a la nostra ciutat, si escau amb l’aprovació d’una ordenança específica. 

312. Estudiar la conveniència i, si escau, redactar una Ordenança Municipal de regulació de la 
cacera a Gavà, i perseguir la cacera furtiva i incontrolada al terme municipal, especialment als 
espais protegits 

313. Gestionar les batudes d'aus a la zona de seguretat del Delta 

314. Controlar i eradicar els gossos salvatges de la zona de Can Roig i ca n'Amat 

315. Seguir eradicant el mosquit tigre i d'altres espècies invasores nouvingudes . 

316. Seguir fomentant la plantació als jardins espècies autòctones de tipus mediterrani. 

317. Potenciar la creació d´espais verds i arbrats en el casc urbà i millorar i potenciar les zones 
forestals 

GESTIÓ DELS RESIDUS 

Cap a la minimització dels residus a Gavà 

L’augment del consum s’ha traduït històricament en un incremento continua en la generació de 
residus, especialment el que fa las envases i embalatges, que posa en crisi el sistema de gestió. 
L’estratègia de Residu Zero persegueix, per un costat, produir cada cop menys residus i, per altre, 
aconseguir que la totalitat dels residus tinguin una continuïtat en el cicle d’aprofitament. 

318. Potenciar la recollida selectiva amb plans d’educació i conscienciació. 

319. Implantar la recollida per dies de les fraccions segregades, allà on es fa la recollida porta a 
porta 

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

321. Perseguir les actituds incíviques en la disposició dels residus, prèvia campanya informativa 
clara i precisa dels drets i deures de la ciutadania. 
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322. Millorar i reordenar la recollida de residus; en col·laboració amb les associacions de veïns, fer 
un nou mapa d’ubicació de contenidors i estudiar la viabilitat dels sistemes actuals de 
recollida selectiva en zones de vianants. En tot cas, fer més accessibles i pròxims els 
contenidors als usuaris, amb una ampliació dels punts de recollida segregada 

323. Implantació del contenidors soterrats a les zones de vianants, i allà no sigui desaconsellable 
l’ús de contenidors de superfície. Buscar finançament extern per aplicar progressivament 
aquest model. 

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

325. Instal·lar mini-deixalleries urbanes 

326. Establir mecanismes de coordinació amb els comerços per tal de col·laborar en l’establiment 
de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. Facilitar la tasca al comerç amb 
assessorament i suport tècnic directe. 

327.  Promoure campanyes locals per l’eliminació de les bosses de plàstic, prioritàriament en 
equipaments municipals, com els mercats municipals. 

 

LLUITA CONTRA LA CONTAMINACIÓ 

328. 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. 

329. Reclamar a la Generalitat l’ampliació de 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. 

330. Fer un control de les emissions electromagnètiques, transformadors, línies de mitja i d’alta 
tensió i antenes, amb mesuraments periòdics i crear un cens de focus d’emissions. 

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

332. Substitució progressiva dels fertilitzants minerals químics per fertilitzants d´origen orgànic 
en els parcs municipals. 

333. Intensificar els programes de neteja dels embornals, especialment abans de l’època d’aiguats 
d’estiu i tardor 

334. Eliminar la brutícia en les Pinedes  

335. Fer un nou mapa de la capacitat acústica de Gavà i mapa estratègic de sorolls 

336. Col·laborar amb el departament de Política Territorial i Obres Públiques per instal·lar barreres 
sòniques al carrer de Salamanca i al pont del Barnasud. 
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337. Seguir implantant l’asfalt reductor de soroll a tots els carrers de trànsit intens. 

338. Efectuar campanyes de sensibilització als establiments amb terrasses o que tenen activitats 
lúdiques sorolloses, després de les quals es procedeixi a sancionar, si pertorben la qualitat de 
vida dels veïns. 

339. Aplicar estratègies de contenció i minimització de la contaminació sònica en les activitats i 
serveis que realitza l’Ajuntament, com ara la recollida nocturna d’escombraries o les festes 
populars. 

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

341. Introduir criteris de contenció de la contaminació acústica en les llicències d’activitats. 

 

MOBILITAT 

UNA MOBILITAT EQUILIBRADA 

Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements clau a l’hora d’aconseguir 
una distribució de la ciutadania més justa, que permeti equilibrar les oportunitats i les llibertats de 
tots els ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis. 

En aquest sentit, des d’Esquerra optem per unes polítiques locals basades en el reequilibri de la 
mobilitat com a resposta del continu augment de la mobilitat de les persones i de les mercaderies, 
fet que ha accentuat els conflictes generats pel trànsit, com ara la cogestió, la contaminació 
acústica i ambiental o l’accidentabilitat. Cal tenir present que el transport públic és la clau a l’hora 
d’aconseguir una mobilitat equilibrada, i en aquest sentit serà la prioritat en les polítiques locals 
d’Esquerra. Per això, des de l’ajuntament posarem l’accent en la gestió i en l’educació de la 
mobilitat. 

El desplaçament més sostenible és aquell que no es produeix, o que podem fer més proper, i per 
això el disseny de les ciutats i la col·locació dels seus equipaments o centres generadors de 
mobilitat són peça clau per una mobilitat sostenible i amable. I en els nuclis urbans els modes de 
transport més eficient i sostenibles són anar a peu i en bicicleta. 

En aquest sentit, Gavà disposa des de fa unes setmanes d’un Pla de Mobilitat, encara no aprovat 
definitivament. Aquest pla, tot i estar fet d’acord amb uns criteris tècnics innegables, ha patit 
d’una tramitació poc oberta a la participació ciutadana, i sobretot no s’ha tingut en compte, com a 
interlocutors privilegiats, les associacions veïnals, que haurien d’haver participat en la generació 
de les propostes del Pla, i no simplement estar cridades a opinar sobre unes decisions ja preses. 

342. Per això, proposem aturar la tramitació del Pla de Mobilitat de Gavà, i reiniciar la seva 
elaboració a partir d’un diàleg sincer i informat amb les entitats veïnals de la ciutat. 

343. En general, volem potenciar les illes de vianants, zones de prioritat invertida i illes 30 i, 
simultàniament, els plans de dotació d’aparcaments perquè afavoreixin el comerç urbà tant al 
centre com a totes les àrees urbanes amb una presència destacada de l’activitat comercial. 
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TRANSPORT COL·LECTIU 

344. Reconsiderar el traçat i la freqüència de les línies del Gavabús d’acord amb el parer de les 
associacions de veïns, identificar els centres d’interès públic per tal d’adaptar el traçat i 
freqüència. 

345. Millorar l’oferta i accessibilitat de transport públic als polígons industrials. 

346. Fomentar el transport públic ecològic, promovent l’ús d’autobusos elèctrics, híbrids o 
alimentats amb gas natural, en el marc de l’AMT 

347. Protegir amb marquesines totes les parades d’autobús de Gavà 

 

MOBILITAT 

348. Cal prestar atenció a la convivència dels vianants, ciclistes i patins, establint una normativa 
clara i executant les sancions –si cal exemplificants– que calguin per pacificar aquesta 
compatibilitat en les zones per a vianants, de prioritat invertida o zones 30.  

349. 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. 

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

351. Potenciar l’ús de la bicicleta, ampliant i mantenint els carrils-bici de Gavà existents i ampliant-
ne la xarxa : 

352. Reordenar i segregar els carrils bici,tot creant una xarxa interconnectada dins del nucli urbà. 

353. Segregar el carril bici de l’Av. Joan Carles I i connectar-lo amb el de l’Av.del Mar. 

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

355. Condicionar el Camí Ral amb un carril bici segregat i integrat a la xarxa municipal. 

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

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

358. 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. 

359. Reubicar els “bicibox” que actualment estan emplaçats en zones poc visibles, com el de la 
plaça de Balmes, que s’hauria de moure al davant de la biblioteca 
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360. Contribuir a la redefinició d’un sistema públic de «bicing», integrat a l’Àrea Metropolitana, que 
sigui econòmicament viable i que ofereixi una alternativa real al transport privat 

361. Per a la C-31, estudiar la viabilitat d’implantar un carril Bus amb la construcció de carrils 
laterals, sense afectar a la pineda que voreja l’autovia. 

362. Reclamar l’execució del projecte ja redactat de carril bus al llarg de la C-245. 

363. Mantenir actualitzat un mapa amb la sinistralitat als nuclis de Gavà, zones industrials i resta 
de la xarxa viària 

364. Des de l’Ajuntament, oferir una plataforma virtual per al servei de carsharing. 

365. Mantenir el conveni amb l’Autoritat del Transport Metropolità que rebaixa de l’edat d’accés a 
la targeta rosa per als gavanencs, al mateix nivell que als municipis de l’entorn 

366. Garantir la visibilitat de tots els passos de vianants. 

367.  Disposar d’espai suficient d’aparcament i parada per a persones discapacitades, per al 
transport escolar i de passatgers, per als taxis i per al veïnat amb infants, malalts i gent gran. 

 

TRÀNSIT 

368. Un cop discutit i consensuat el Pla de Mobilitat, implantar-lo progressivament. 

369. Reordenar la Plaça Catalunya i carrers adjacents, eliminant 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. 

370. Convertir en zona de circulació de prioritat invertida el carrer del Centre entre Pl Balmes i la 
Rambla, a trams i de manera progressiva. 

371. Estudiar la viabilitat de convertir el tram superior del carrer de Vila i Vilà en un pas de dues 
direccions, per minimitzar els creuaments de la Rambla 

 

HABITATGE, URBANISME I INFRAESTRUCTURES 

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. 
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Des d’Esquerra defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort 
contingut social que validi la subjecció de cada proposta a l’interès general sota el paradigma del 
desenvolupament urbanístic sostenible. 

Cal tenir present que el nostre municipi ja no pot créixer de la mateixa manera que ho han fet en 
els darrer anys, per tant en els propers anys o dècades el manteniment, l arehabilitació i la millora 
de l’existen ha d’ésser la nostra premissa. 

 

HABITATGE 

372. Dissenyar un pla de l´habitatge amb foment del lloguer social, construcció d’habitatge públic 
i sancions a propietaris que mantinguin habitatges buits sense una justificació adient. 

373. 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’ha 
fent reiteradament per part de l’actual majoria al govern municipal. L’objectiu és crear un 
parc d’habitatges municipal de caire social 

374. 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. 

375. En les noves construccions privades, facilitar a través del planejament derivat la construcció 
d’habitatges de lloguer. 

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

377. 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. 

378. Crear ajuts per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en blocs i habitatges, i mantenir el 
programa d’ajust a la rehabilitació d’edificis per a la instal·lació d’ascensors. 

379. Millorar la gestió de l’Oficina de l’Habitatge en quan als habitatges de lloguer, facilitant 
l’accés al lloguer dels interessats i donant garanties als propietaris. 

 

URBANISME 

380. 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. Deixar 
d’especular amb el sòl públic. 

381. 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 
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crisi immobiliària per redefinir-los d’acord amb una reconsideració de les necessitats urbanes 
futures a curt i mig termini. 

382. Oposició al Pla Director Urbanístic dels sectors econòmics del Delta del Llobregat en l’àmbit 
de Gavà, tant per la seva indefinició en aspectes ambientals, com perquè afecta a un sector 
econòmic d’interès com és l’agricultura de proximitat. 

383. Revisió exhaustiva del PAUM, defensant un creixement ordenat i sostenible i definir-hi i 
protegir un sistema de connectors paisatgístics i ecològics que lligui l’espai muntanyenc amb 
l’espai deltaic. 

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

385. 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. 

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

 

INFRAESTRUCTURES VIÀRIES 

387. Millorar la permeabilitat entre el nucli urbà i la zona industrial i Gavà Mar, per evitar els 
col·lapses diaris que es produeixen al migdia i a la tarda al pont sota la via de l’avinguda de 
Beltran i Güell. 

388. 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.  

389. 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). 

390. 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. 

391. Resoldre definitivament la situació urbanística de la Barceloneta, d’acord amb la Generalitat, 
de forma que siguin compatibles els interessos 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 el 2003. 

392. Condicionar el Camí Ral, amb un carril bici integrat a la xarxa municipal. 
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INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT FERROVIARI 

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

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

395. Estudiar la viabilitat d’un servei nocturn de rodalia i/o ampliar horari, especialment el cap de 
setmana. 

396. Promoure i agilitzar la construcció del nou ramal del Ferrocarril R3, tipus metro, entre 
Cornellà i Castelldefels, i actuar davant les administracions competents per fer efectiva 
l’alternativa 3 de les plantejades, tot millorant l’accessibilitat i proximitat de les noves 
estacions Gavà-Sant Pere i Gavà-Viladecans. 

397. 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. 

398. 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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REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA I ESPAI CÍVIC 

UN AJUNTAMENT AMB LES PORTES OBERTES DE BAT A BAT 

UN NOU AJUNTAMENT 

REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA 

399. Limitació a dos mandats consecutius dels electes de la candidatura d’ERC - Els Verds - 
Decidim Gavà amb càrrecs al Govern municipal 

400. Publicació dels bens patrimonials dels electes d’ERC - Els Verds - Decidim Gavà abans i 
després de deixar el càrrec al Govern municipal 

401. Limitació de l’acumulació de càrrecs remunerats a diferents àrees de Govern i empreses 
municipals i/o a organismes i institucions supramunicipals (consell comarcal, govern 
metropolità, diputació…)  

 

AUSTERITAT A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL 

402. L’administració municipal s’ha de restructurar. Cal estudiar la viabilitat de GTI, que acumula 
pèrdues milionàries, i fer PRESEC més eficient. 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. 

403. Eliminar la despesa supèrflua, com ara atencions protocol·làries i estudis o valoracions ficticis  

404. Eliminar les campanyes publicitàries genèriques (civisme, promoció de la ciutat) que no tenen 
cap efecte pràctic concret i només constitueixen eines de promoció personal de l’alcaldia 

405. Limitar la contractació de càrrecs de confiança 

 

TRANSPARÈNCIA 

406. Fomentar la transparència. 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. 

407. Publicar al web els viatges a compte de l’erari municipal amb identificació dels que els fan i la 
despesa associada 

408. Publicar al web totes les relacions de factures de l'Ajuntament i empreses 

409. Publicar al web tots els estudis, informes i projectes que s'encarreguin 

410. Actualitzar mensualment la publicació al de web totes les contractacions amb empreses 
externes 
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411. Publicar al web les bases de tots els concursos per fer adjudicacions de contractes a 
empreses externes, la relació dels participants i el resultat final 

412. Garantir que en els processos de selecció de nou personal es valorin correctament els mèrits i 
capacitats i es garanteixi la igualtat d’oportunitats dels candidats 

413. Primar les empreses arrelades a Gavà que participin als concursos municipals 

414. Publicar al butlletí municipal Bruguers les principals adjudicacions i concursos 

 

INFORMACIÓ 

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

416. Crear els organismes consultius previstos a la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya i 
a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

CONTROL 

417. 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. 

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

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

 

PARTICIPACIÓ 

420. Potenciar la introducció de la democràcia electrònica, a través de l’organització de consultes 
socials de caràcter vinculant. (Tot i que no reconeix un caràcter jurídicament vinculant a les 
diferents modalitats de consultes i altres instruments de participació ciutadana, la nova llei 
que aprovarà el Parlament, a més de les consultes no refrendàries, contempla els fòrums de 
participació i les audiències públiques. Que no siguin vinculants jurídicament no significa en 
cap cas que el resultat d’una consulta no tingui repercussions polítiques: la mateixa llei 
preveu que en el termini de dos mesos passada la votació, la institució convocant reti 
comptes de les conseqüències d’aquesta. Apuntem que per a evitar cap fractura digital, 
qualsevol convocatòria a votar ha de poder expressar-se presencialment i no només 
electrònicament) 

421. Creació pàgina web de Gavà, interactiva i participativa amb una APP per mòbils per orientar-
te a l’objectiu, que serveixi per denunciar, comunicar o intervenir en l’acció de govern. 
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422. Convocar consultes socials de caràcter vinculant abans de prendre cap decisió que condicioni 
el futur de la ciutat 

423. Sotmetre a consulta social de caràcter vinculant la derogació del Pla de Ponent, la protecció 
de la Pineda de Gavà (Llevant Mar) i del Parc Agrari enfront de projectes urbanístics i el 
manteniment de la qualificació de sól industrial dels terrenys propietat de la companyia Roca 
ubicats al terme municipal.  

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

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

426. Fomentar la participació en l’elaboració de pressupostos:  

427. Consensuar part de les partides destinades a despesa social amb les entitats que treballen en 
l’àmbit de l’assistència social. 

428. Consensuar part de les partides destinades a despesa cultural amb les entitats que treballen 
en aquest àmbit 

429. Consensuar part de les partides destinades a despeses en esports amb les entitats que 
treballen en aquest àmbit 

430. Consensuar part de les partides destinades a manteniment de la ciutat i inversions en via 
pública amb les associacions de veïns 

431. 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. 

432. Facilitar i ampliar el tràmit d’audiència veïnal en el cas de la tramitació de llicències d’obertura 
d’establiments que puguin comportar molèsties als veïns, i prioritzar les al·legacions que 
aquests formulin a l’hora de dictar la resolució corresponent. 

433. 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. 

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

435. Reactivar el Consell sectorial de cooperació i solidaritat 

436. Reactivar el Consell de les Dones 

437. Reactivar el Consell de Medi Ambient 

438. Potenciar el Consell Escolar Municipal 

439. Crear el Consell de l’esport de Gavà 
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440. 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 

441. Crear el Consell Assessor d’Urbanisme previst a la Llei d’Urbanisme de Catalunya amb partits 
polítics, grups ecologistes i mediambientalistes i altres experts, com a mecanisme de 
participació ciutadana en el planejament urbanístic local a mig i llarg terme 

442. Potenciar el consell de comerç i valorar-ne la reconversió o integració dins del Consell 
Econòmic i Social de Gavà 

 

SERVEI PÚBLIC 

443. 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. 

444. 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. 

445. 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 i llarga durada 

446. Reajustar els horaris de consergeria de tots els equipaments esportius i culturals per donar 
servei a les necessitats dels usuaris 

447. Consensuar els canvis en l'organització municipal amb tots els grups polítics del consistori 

448. Garantir l’adequació dels locals i espais de treball municipals als estàndars de seguretat i 
salut laboral 

449. Promoure el diàleg permanent en els conflictes laborals de l' Ajuntament amb totes les parts 
implicades, grups municipals i sindicats 

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

451. Aplicar tots els acords pactats amb els treballadors municipals 

452. Introduir clàusules socials i ambientals a les licitacions municipals 

 

UN ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT 

SEGURETAT  

453. Integrar les associacions de veïns a la Junta de Seguretat Local, com a interlocutores 
privilegiades amb els responsables de seguretat. 
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454. Implantar de debò la policia de barri i promoure la proximitat dels mitjans de seguretat, amb 
coordinació amb associacions de veïns i associacions de comerciants. 

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

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

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

458. 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. 

459. 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. 

 

CIVISME 

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

461. 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.  

462. 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.  

463. Actualitzar el mapa acústic de la ciutat i facilitar el seu accés per part dels ciutadans 

464. Mantenir nets els voltants dels contenidors. 

465. 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. 

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

467. 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. 

468. 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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469. Il·luminar la ciutat de forma eficient i suficient, evitant l’existència de racons foscos o 
amagats, tot respectant la normativa sobre contaminació lumínica. 

 

OBRES A LA VIA PÚBLICA 

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

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

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

473. 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. 

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

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

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

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

478. 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 de deixar-ho tot per a la fi del 
mandat, just abans de les eleccions municipals. 

 

APARCAMENT 

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

480. 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. 

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

482. Implantar places d’aparcament per a embarassades i famílies amb nadons. 
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483. 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. 

484. 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. 

485. Oferir zones d’aparcament alternatiu quan es tallen carrers per festes 

 

BARRIS AMABLES, DIGNES, CONNECTATS I AMB SERVEIS 

486. 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 

487. Creació del coeficient d'igualtat en inversió social entre els barris, valorant una taula de 
mínims urbans i socials aplicables a cada zona. El coeficient regularia el dèficit o superàvit 
fins aconseguir un valor relatiu. 

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

489. Establiment de la figura de regidors de barri, però que aquests fossin escollits d’entre els 
membres del Ple Municipal, per les associacions de veïns de cada barri 

490. Establiment d’un calendari de reunions mensuals de cada associació veïnal amb alcaldia, 
policia municipal i equip de govern. 

491. Fer efectiva la interlocució de les associacions veïnals amb els responsables municipals 
obligant a que les peticions d’aquestes entitats rebin resposta i solució 

492. Seguir reclamant, davant de la Generalitat, el finançament dels projectes de la Llei de Barris 
que estiguin en vigor 

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

494. Simplificar la política de subvencions, formalitzant contractes programa per objectius, de 4 
anys de durada, que garanteixin recursos a les entitats veïnals i els permetin programar 
projectes a mig terme.  

495. Dotar d’espais comunitaris públics tots els barris de la ciutat, i permetre que siguin gestionats 
per les entitats veïnals. 

496. 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.  
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497. 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.  

498. Millorar, mitjançant actuacions de micro urbanisme, els petits espais urbans, com ara el carrer 
Raval de Molins (branca carrer Generalitat), espais intersticials entre blocs a 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.  

499. 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.  

500. Millorar la senyalització dels aparcaments públics.  

501. 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.  

502. Retolació de carrers i edificis amb informacions dels noms o dades històriques quan 
s'escaigui, incloent-hi codis QR.  

503. Millorar la c-245 entre Gavà i Castelldefels per implantar-hi un carril bus segregat i permetre 
la comunicació per a vianants. La carretera no té vorera. 

 

AL BARRI DEL CENTRE 

504. Potenciar com a eix comercial el carrer del centre entre la Rambla i el carrer Sant Joan en un 
primer moment 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.  

505. Reobrir el Punt d’Atenció al Ciutadà a l’antic Ajuntament. 

506. Restaurar arquitectònicament la casa Torres-Clavé de la Rambla, una dels principals mostres 
del moviment GATCPAC a la comarca, recuperant la seva imatge original.  Adequar-la com a 
Centre Cívic del barri del Centre 

507. Revisar l'afectació de les cases del costat de l'antic ajuntament 

508. Millorar les voreres prop de la residència d'avis del c/ Concòrdia 

509. Ampliar les voreres del c/ Mare de Deu de Bruguers i Carreró Dolors Clua  

510. Millorar la visibilitat en la cruïlla dels carrers Centre i Sant Isidre 

511. Dignificar l’entrada a la ciutat pel c/ Fortià Casanovas i millorar la mobilitat 

512. Millorar l’acabat dels escocells per evitar caigudes i ensopegades 
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513. Posar bandes sonores a la carretera Santa Creu de Calafell per dissuadir els conductors 
d’anar massa ràpid 

514. Avaluar la possibilitat d’establir dues direccions per al tram superior del carrer Vila i Vilà. 

 

AL BARRI DE GAVA MAR: 

515. Millorar la via pública: asfaltat de carrers, problemes d’inundacions, neteja sorra passeig 
marítim, etc. Augmentar el personal destinat a la neteja viària al barri. 

516. Millorar l’aparcament a través de l’instal·lació de mesures de dissuasió (pilons, senyal-ètica, 
aixecament de les vores de les voreres), informació (amb l’acció informativa d’agents cívics, si 
escau) i de vigilància, control i sanció en darrer terme (presència continuada i intensiva de la 
policia municipal per fer complir les ordenances). 

517. Pactar amb l’associació de veïns del barri la implantació de zona blava, gratuïta per als 
residents a Gavà 

518. Establir un servei especial de vigilància de la policia municipal per pacificar l’aparcament a la 
platja.  

519. 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.  

520. Realitzar les tasques de manteniment del Centre Cívic adients. 

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

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

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

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

525. Mantenir l’obertura de l’oficina de turisme a la Vela de Gavà Mar 

526. Promoure la reobertura de l'oficina d'atenció ciutadana a Gava Mar 

527. Promoure la implementació de les mesures contra el soroll de la C-31 a les cases veïnes 
recomanades per la Generalitat, i habilitació de les línies d’ajut existents 

528. Millorar el servei d’autobús a Barcelona modificant lleugerament el recorregut i horari de les 
línies L95 i L94, de forma que ambdues s’aturin a l’Avinguda d’Europa, i que els cotxes passi 
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en horaris intercalats. Només amb aquesta acció es podria garantir un autobús cada 10 
minuts en les hores punta. 

529. Estudiar la viabilitat d’establir un servei d’autobús directe a l’aeroport. 

530. 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 a cavall de Castelldefels i 
Gavà Mar. Entretant, ampliar i millorar (horaris, instal·lacions, personal) del consultori mèdic 
del Centre Cívic.  

531. 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.  

532. Modificar el planejament urbanístic per tal de protegir de forma efectiva les Zones Humides 
catalogades existents al terme municipal de Gavà.  

533. Redactar i aprovar un pla de protecció de la pineda litoral, especialment als sectors protegits 
pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner.  

534. Fer efectiu el protocol de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament per garantir 
l’oferta de secundària pública a Gavà Mar  

535. Mantenir la pressió contra l’exercici de la prostitució a la via pública. 

536. Mantenir els lavabos i sanitaris a la platja durant tot l’any 

537. Ampliar la capacitat de les papereres i contenidors instal·lats a la paltja. 

 

AL BARRI DE LA SENTIU: 

538. Millorar la manca d’accessibilitat a internet del barri.  

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

540. Canalitzar la riera on hi ha el transformador.  

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

542. Cuidar les franges de protecció contra incendis forestals.  

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

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

545. Mantenir i netejar l' espai perimetral de la masia can Llong 

546. Refer els horaris del servei del Gavà Bus al barri d’acord amb l’associació de veïns 
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547. Millorar l’accessibilitat a peu al barri, promovent un camí verd amb il·luminació que connecti 
el nucli urbà amb el barri, passant pel costat de l’actual carretera. 

548. Lluitar contra els abandonaments d’animals domèstics, i alertar la policia municipal per 
perseguir-ne els responsables i sancionar-los si escau. 

549. Treballar pel soterrament de les línies d’alta tensió que creuen el barri. 

 

AL BARRI DE CA N'ESPINÓS: 

550. Atorgar 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 es 
facin al barri.  

551. 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.  

552. 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. Per millorar 
l’accessibilitat, cal refer el camí d’accés, i dotar-lo d’un camí per a vianants segregat de la 
calçada que connecti el nucli urbà amb el barri, i que estigui suficientment il·luminat. 

553. Potenciar la imatge positiva de la identitat del barri i dels seus veïns i veïnes, a través de 
projectes que incrementin l’autoestima, rescatin les històries de vida del veïnat, i potenciï 
models de comportament cívics i positius.  

554. 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.  

555. Reformar l’interior del Centre Cívic, per possibilitar més activitats de l’Associació de Veïns.  

556. 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). 

557. Millorar urbanísticament les dues entrades de Ca n'Espinós i plantejar-se la possibilitat de fer 
un vial perimetral del barri que resolgui el problema dels carrers en cul de sac. 

558. Millorar l’accés al barri amb transport públic. Estudiar la possibilitat que l’autobús faci alguna 
parada dins del barri. 

559. Senyalitzar de forma correcta els accessos al barri. 
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560. Transformar el carrer del Pou en una plaça, lloc de trobada i esbarjo, buscant prèviament 
alternatives a l’aparcament dels cotxes que actualment s’hi estacionen. 

561. Incrementar el personal que s’ocupa de la neteja i manteniment de la via pública al barri. 

562. Restablir l’enllumenat a la part alta del barri. 

563. Instar els propietaris a sanejar l’espai de l’antiga depuradora d’aigua, que actualment és un 
niu de brutícia. 

 

ALS BARRIS DE CAN SERRA I BALET i ÀNGELA ROCA: 

564. Facilitar espais als equipaments públics (American Lake i eventualment casal Sant Jordi de 
l’American Lake) a l’associació de veïns no només per desenvolupar-hi activitats, sinó per 
esdevenir si escau la seva seu social. 

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

566. Millorar l’entorn del CAP Bartomeu Fabrés i els jardinets de la plaça. 

567. Crear nous passos de vianants a l'entorn de les parades d'autobusos de la C-245 

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

569. Incrementar els passos de vianants als principals carrers. 

570. Netejar la brutícia del solar que es troba en el Pg Maragall i C. Colomeres 

571. Eliminar els pals de fusta i els cables que creuen el carrer Montflorit 

572. Buscar solucions al problema de les rates 

 

AL BARRI DE LA DIAGONAL I SECTOR OEST: 

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

574. Canviar el nomde l' Avinguda J.Carles I per Lluís Companys 

575. Demanar el soterrament del transformador del carrer de la Morella 

576. Millorar l'estat actual del cementiri 

577. Reformar la plaça Francesc Macià per facilitar el seu ús ciutadà, seguint la filosofia del passeig 
de l’Avinguda Diagonal (arbrat, jocs infantils, jocs esportius i d’activitats físiques per a la gent 
gran…) i permetent la connexió de tots dos eixos  
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ALS BARRIS DE CAN TINTORER I CAN PERE BORI: 

578. Millorar l’asfaltat dels trams de la Rambla de Pompeu Fabra que no ha estat arranjat. 

579. 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.  

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

581. Reemplaçar els fanals rovellats de l’Avinguda Eramprunyà 

582. Acordar amb les companyies subministradores el desmantellament dels pals de la llum que hi 
ha a les voreres dels carrers de Roger de Flor i Pere el Gran. 

583. Actuar al talús entre la Rambla de Pompeu Fabra i el carrer de Lamote de Grignon per evitar-
ne la brutícia i degradació. 

584. Reprendre mesures de policia respecte dels aparcaments indisciplinats, a partir de les 9 del 
matí i durant el dia. 

585. Mantenir de forma adient els paviments de les voreres, especialment les rajoles que ballen a 
l’avinguda de l’Eramprunyà. 

 

ALS BARRIS D’AUSIÀS MARC  I CAN RIBES: 

586. 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.  

587. Actuar davant de la Generalitat per executar l’abans possible la pantalla sònica al pont de la 
C-234 sobre la via del tren  

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

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

590. Mantenir els programes per garantir la convivéncia veïnal 

591. Conservar i millorar l'instal.lació dels monopatins de la Roca 

 

ALS BARRIS DE LES COLOMERES I LES FERRERES : 

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

593. Millorar la cruïlla dels carrers Montflorit i Santa Teresa 
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594. Actuar contra la indisciplina viària a Can Badosa, oferint però solució urbanística al dèficit 
d’aparcament al sector 

 

AL BARRI DE CAN TRIES: 

595. Atorgar 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 es 
facin al barri.  

 

A LES ZONES INDUSTRIALS: 

596. Revisar les normes urbanístiques dels polígons industrials per permetre-hi la instal·lació de 
negocis que requereixen naus petites, donat que l’actual normativa dificulta o impedeix la 
subdivisió de naus grans 

597. Fer la nova rotonda de l’Av. Bertran Güell a la cruïlla amb el carrer de la Màquina 

598. Senyalitzar els noms dels carrers de forma que es vegin quan es condueix 

599. Millorar la permeabilitat amb el nucli urbà, per evitar les aglomeracions que es produeixen els 
migdies i tardes al pont sota la via de l’avinguda de Beltran i Güell 
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PER UN GAVÀ SOCIALMENT I CULTURALMENT ACTIU 

DIAGNÒSTIC, INTENCIONS I PROPOSTES 

POLÍTICA CULTURAL 

Societat i cultura   

No cal estar massa implicat en la dinàmica social gavanenca per constatar que, al llarg dels 
darrers anys, la vitalitat cultural de la nostra ciutat s’ha anat afeblint notòriament. Aquest fet 
el considerem altament perillós doncs també ens està afeblint com a comunitat. 

En un context de crisi generalitzada com l’actual posar l’accent en la importància de la cultura 
o, fins i tot, de prioritzar l’acció cultural pot semblar, a priori, una frivolitat poc pràctica i fora 
de lloc.  Doncs ERC està convençuda de que no ho és! 

En el marc de complexitat social que ens envolta i amb la qual estem convivint: diferències 
econòmiques, culturals, d’origen... (Què, certament, no son del tot noves però que ara les 
trobem molt més accentuades).  Pensem que un aspecte important que cal tenir en compte 
per gestionar aquesta complexitat i afavorir la cohesió social és el reforç de la identitat 
col·lectiva, i la cultura hi pot jugar un paper fonamental. A més, la cultura també l’entenem, no 
només com un element de canvi i construcció social sinó, també, com un motor de 
desenvolupament econòmic i de qualitat de vida. 

Així doncs, 

• Cal (re)plantejar-se el què i el com del paper que ha de jugar la cultura i el món   associatiu 
en la nostra localitat si no volem esdevenir irremissiblement una ciutat dormitori, 
despersonalitzada i pobre.  

• Cal intervenir per generar un entorn de convivència i de riquesa cultural que afavoreixi el 
benestar dels gavanencs i  ajudi a fer realitat una “certa satisfacció” de pertànyer a la 
nostra comunitat o si més no la integració en una dinàmica comunitària. 

Política municipal i cultura 

Les polítiques culturals de l’actual (i anterior) govern municipal en lloc d’intentar afavorir el 
“creixement” personal i col·lectiu dels gavanencs han estat, sovint, un veritable entrebanc, 
amb plantejaments poc imaginatius i cada cop més controladors i burocratitzats. 

Així, una perillosa inèrcia a la baixa ha impregnat una gestió cultural municipal sense massa 
idees ni objectius que, poc a poc, ha anat minvant les expectatives, el consum cultural i com a 
conseqüència la participació ciutadana. 

El teixit associatiu, com era previsible, s’ha vist afectat d’una manera especial d’aquest 
desinterès generalitzat, ja que la manca d’espais de debat i decisió ha convertit, sovint, les 
entitats locals en meres comparses (sense veu ni vot) d’aquesta política improvisada i erràtica 
del poder municipal. En lloc de trobar suport i estímul les nostres entitats s’han sentit, massa 
sovint, “utilitzades” pel seu ajuntament. I tot, a canvi d’una, cada cop més minsa, subvenció. 
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Així doncs, 

• Cal establir una nova relació amb el col·lectiu associatiu basat en la confiança    mútua i la 
col·laboració. 

• Cal recolzar i estimular les iniciatives culturals dels ciutadans i les entitats. 

• Cal afavorir i donar suport  a l’autogestió d’espais i de projectes. 

• Cal recolzar la iniciativa privada i apropar-la a les dinàmiques publiques. 

• Cal posar en valor la cultura i la participació ciutadana. 

• Cal fer accessible la cultura amb una bona política de preus i ajuts. 

• Cal construir un espai ampli i efectiu de participació. 

Una nova política cultural: més participació. 

Ja que la gestió de la cultura s’ha fet, en els darrers anys, sense comptar per res amb l’opinió 
dels seus principals actors (entitats, associacions, fundacions, artistes...)  i que, com a 
conseqüència, hi ha un evident allunyament de les necessitats i de la realitat cultural i 
associativa  de la ciutat, creiem que hem de girar aquesta tendència.  

Estem convençuts que una bona part de la iniciativa cultural ha de sorgir de la gent que la fa i 
hem de ser capaços de crear canals de participació “reals” i operatius on “fins i tot” es pugui 
gestionar el destí de les diverses partides del pressupost municipal. 

 Propostes genèriques: 

600. Creació del Consell de Cultura de Gavà. Serà un òrgan de participació, de relació, debat, 
coordinació, avaluació i seguiment de la gestió municipal. 

601. Confeccionar un Pla Estratègic de Cultura. Ha de ser un gran pacte, un acord entre els 
diferents actors que intervenen en el desenvolupament cultural de Gavà i ha de servir per 
marcar les línies estratègiques de futur per a la ciutat a nivell cultural. 

602. Especialitzar equipaments culturals per tal de crear centres de referència. 

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

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

605. Establir una dinàmica “real” de treball transversal entre els departaments de l’Ajuntament. 

606. Definir projectes de barri com acció descentralitzadora i projectes de  ciutat com acció 
d’enfortiment del conjunt. 
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ELS ACTORS DE LA CULTURA 

El moviment associatiu 

És manifest que una bona part de les entitats gavanenques pateixen els mals habituals del 
moviment associatiu actual: manca de socis, dificultats de relleu generacional, falta de locals 
adients, recursos econòmics minsos i, molt important, un baix nivell de relació i cooperació 
entre elles. Hem d’intentar reconduir aquesta tendència ajudant a fer-les més fortes i visibles. 

Propostes: 

607. Conèixer, de primera ma i en profunditat les inquietuds i necessitats de cadascuna de les 
entitats (econòmiques, infrastructura, projectes... ). 

608. Optimitzar els recursos econòmics i d’infrastructura que es posen a la seva disposició. 

609. Crear espais de trobada, debat i també de “decisió” on hi estiguin representades les entitats.  

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

611. Donar suport tècnic en la gestió i facilitar la formació dels equips directius. 

612. Delegar àmbits de gestió concrets a entitats que puguin oferir una prestació o servei 
específic. 

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

614. Replantejar i potenciar la Mostra d’Entitats. Hi pot tenir cabuda una jornada multicultural 
amb la participació de les diverses comunitats presents a la nostra ciutat. 

 

El sector de les arts escèniques: música, teatre i dansa. 

Ha estat un col·lectiu, tradicionalment, prou dinàmic a Gavà però també molt atomitzat i amb 
moltes dificultats per generar projectes creatius importants (per la manca d’infrastructura i de 
suport institucional) i, sobretot, d’iniciatives transversals (dansa-música-teatre) que vagin més 
enllà del seu entorn immediat.  

Els gavanencs ha de poder gaudir i participar dels diferents aspectes de les arts escèniques: 
formació, creació i difusió (actuacions). 

És imprescindible reforçar i fer més visible el sector i una bona estratègia  pot ser especialitzar 
els equipaments per tal que siguin plenament identificables, aglutinadors i puguin 
desenvolupar tot el seu potencial. 

Potenciar els esdeveniments de ciutat: Mostra de Teatre, Dia Internacional de la Dansa, Festa 
de la Música... 

Propostes: 
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La Música: L’American Lake 

615. El casal de l’Americal Lake pot d’esdevenir l’espai de referència de l’activitat musical de Gavà 
on s’ensenyi música, es pugui assajar i també actuar. L’objectiu és que els músics i grups 
locals el tinguin com a referent i se’l facin seu.  

616. Ha de ser un centre viu i d’intercanvi on puguin sorgir propostes musicals riques i variades. 
Ha d’estar obert, també, a acollir les iniciatives i propostes de les diverses escoles de música i 
dels professionals de la ciutat. 

617. S’emprendrà la creació d’un cens de músics, grups, centres de formació gavanencs i es crearà 
un òrgan participatiu de coordinació i gestió del centre. 

618. Hi ha d’haver una programació estable de concerts a càrrec de músics i formacions 
professionals amb la voluntat de formar part de circuits musicals en funcionament o crear-ne 
de propis. 

619. Incentivar la creació d’esdeveniments i temporades musicals i recolzar les ja existents. 

El teatre i la dansa: l’Espai Maragall 

620. L’Espai Maragall ha de consolidar-se com a centre de referència de les arts escèniques a 
Gavà. 

621. L’Espai Maragall estarà sempre obert al conjunt del centres formatius i companyies 
professionals de la ciutat. 

622. L’Espai Maragall ha d’acollir les companyies gavanenques de teatre i dansa, tant per assajar 
com per representar les obres de forma periòdica. 

623. L’Espai Maragall programarà una temporada estable d’espectacles de qualitat i de format 
mitjà, que és el que pot acollir la sala. La programació serà acordada amb el conjunt del 
col·lectiu local per tal d’implicar-lo en la gestió i assegurar-ne la seva participació. 

624. S’ha de reforçant la proposta formativa actual amb cursos especialitzats adreçats al grups 
amateurs locals.  

625. En l’àmbit professional s’hauria de contemplar i potenciar la figura de la companyia resident. 

626. Pel que fa a la programació estable d’espectacles familiars, es reforçarà el paper de La Xarxa i 
es continuarà realitzant el Festival Internacional de Titelles. 

627. La programació estable de teatre familiar, es farà compatible amb el fet que l’Espai Maragall 
sigui un centre de producció teatral per a infants i joves, en col·laboració amb el grup local de 
la Fundació Xarxa d’espectacles infantils i juvenils; així com treballar per a que sigui un dels 
espais del programa “Anem al Teatre” impulsat per la Diputació de Barcelona, tot col·laborant 
amb l’Atrium de Viladecans, amb qui esdevindria una oferta complementària que atrauria 
infants i joves de fora de Gavà. 
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El sector de les arts plàstiques i visuals 

És ric i divers però poc visible. Malgrat els esforços del col·lectiu (bàsicament centres de 
formació privats) el fet de no disposar d’un espai de referència i esdeveniments adequats on 
mostrar el treball dels artistes, fa que no pugui desenvolupar-se i significar-se com caldria. 

Els gavanencs han de poder gaudir i participar dels diferents aspectes de la pràctica artística: 
formació, creació i difusió (exposicions). 

Propostes: 

628. Es crearà un nou centre de referència de les arts plàstiques “El Velòdrom” a l’espai on, fins a 
la reforma del mercat vell, hi havia les parades de fruita, verdura i peix (l’antic Cafè de la 
Plaça i pista ciclista) on hi hagi una sala d’exposicions i espais de creació pels artistes que ho 
necessitin.  

629. Aquest espai pot acollir, també, l’Associació d’artistes de Gavà i ha de poder generar les 
sinergies que calen al sector, propiciant propostes enriquidores i dinàmiques. 

630. S’emprendrà la creació d’un cens d’artistes gavanencs i es crearà un òrgan de coordinació i 
gestió del nou centre. 

631. Es crearan esdeveniments de ciutat que ajudin a fer visible el sector: Mercat de l’Art, 
Primavera Fotogràfica, Artefacte, festivals/mostres de cinema... 

632. Es promourà la creació de la Web ArtGavà on estiguin representats els artistes amb la seva 
obra.   

633. S’ha  de potenciar el paper de l’Agrupació Fotogràfica Gavà en els àmbits de la formació, 
creació i divulgació de la fotografia. 

634. Es propiciaran dinàmiques de convergència entre centres i entitats del sector de les arts 
plàstiques i visuals. 

635. L’Espai Maragall ha de ser, també, la seu estable de les activitats de Cineclub de Gavà que ha 
de continuar rebent recolzament per programar pel·lícules de qualitat, tot i què s’hauria 
d’intentar que la periodicitat de les projeccions fos quinzenal o setmanal. Quan el temps ho 
permeti es poden programar sessions de cinema a l’aire lliure en espais públics emblemàtics o 
innovadors. 

El patrimoni cultural i natural 

El conjunt del patrimoni gavanenc és ric i considerable amb un enorme potencial dinamitzador 
tant social i cultural com econòmic. 

A nivell cultural: El Parc Arqueològic, el Museu, el Centre d’història, el refugi de la Rambla, el 
castell d’Eramprunyà, els jaciments ibers i romans, les masies, les mines de ferro, les fonts ... 

La gestió del patrimoni cultural gavanec es troba en un punt mort. Hi ha, per una banda,  uns 
excel·lents equipaments però que estan infrautilitzades per falta de recursos i per l’altra, falta 
un projecte ambiciós de valoració i projecció del conjunt. 
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A nivell natural: El parc del Garraf, el Parc Agrari, les zones humides, ... 

La riquesa del nostre patrimoni natural contrasta amb l’escàs respecte que se n’ha tingut fins 
ara (abocador, pedreres, urbanitzacions...) i, l’encara, escàs coneixement que en tenen els 
gavanecs.  

Propostes: 

636. Actualitzar el Catàleg i Pla Especial de protecció del patrimoni, ampliant la catalogació dels 
elements protegits i fent un curós seguiment del seu compliment. 

637. Estudiar la possibilitat de protecció d’espais naturals i elements paisatgístics d’interès. 

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

639. Aprofitar el potencial del diferents equipaments relacionats amb el Patrimoni (Museu, Parc 
Arqueològic, Refugi, Centre d’Història, i Castell d’Eramprunyà) per convertir-los en un eix 
estratègic de coneixement i d’ integració a la nostra població. 

640. Potenciar la participació i protagonisme de les 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. 

641. 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. 

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

643. Promoure l’excavació i estudi del jaciments arqueològics coneguts així com continuar amb 
l’excavació i protecció el castell d’Eramprunyà. 

644. Posar en valor “el conjunt” del patrimoni i explorar les possibilitats de generar 
desenvolupament econòmic. (Veure en l’apartat d’economia: Turisme Cultural) 

645. En relació a les Mines Prehistòriques de Gavà, engegar el protocol per preparar la 
candidatura per a la ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les 
candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 

646. En el marc de Gavà Ciutat Educadora, hi ha una base ben fonamentada per estructurar el 
Projecte Educatiu de Ciutat sobre el coneixement del patrimoni cultural i natural gavanenc.  

 

La cultura popular, les tradicions i la festa 

Pel que fa a cultura tradicional  
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Les entitats de cultura popular (Castellers, Geganters, Esbart Bruguers, Bastoners, 
Gegantons, Companyia General del Foc, colles sardanistes...) es trobem en dinàmiques molt 
diverses. Algunes entitats estan plenament consolidades tot i que d’altres pateixen per tirar 
endavant. El que caracteritza, però, el col·lectiu és una manca de visibilitat més enllà dels 
esdeveniments puntuals en els que participen. 

Propostes: 

647. Cal buscar un marc de relació, activitat i trobada entre els diversos col·lectius per tal de crear 
una sinèrgia positiva entre elles. Es crearà un nou centre de referència de la cultura popular i 
tradicional “La Unió de Cooperadors” (Sert-Clavé) a l’edifici on, fins fa poc, hi havia la seu de 
la Policia Municipal.  

648. El nou espai acollirà les entitats de cultura popular que ho desitgin i disposarà d’espais de 
trobada, assaig i magatzem. 

649. Es crearà un òrgan de coordinació i gestió del centre amb la participació de les entitats que 
aculli. 

650. Es revaloritzarà i potenciarà el coneixement de la festa de la Tornaboda com  una peça 
important del patrimoni cultural gavanenc, lligada al Carnaval.  

651. La “marca” Xerinolis ha de ser potenciada i adoptada com el símbol de la nostra festa 
tradicional. 

652. Es treballarà per consolidar les entitats existents i els projectes que duen a terme.  

Pel que fa al calendari festiu 

Actualment les tradicions i la festa està present a Gavà amb una extensa proposta que 
segueix el cicle festiu al llarg de l’any: 

Reis (carters i cavalcada), Carnaval (Tornaboda i Rua), Sant Antoni (Tres tombs), Dilluns de 
Pasqüa (Aplec de Bruguers), Sant Jordi, Fira d’Espàrrecs, Sant Joan (Flama del Canigó i 
revetlles), Sant Pere (Festa Major), Aplec de Sant Miquel, Sant Nicasi, Tot Sants i Nadal, entre 
d’altres. 

Propostes:  

653. S’hauria de revisar a fons (amb els interlocutors adients) cadascun dels esdeveniments del 
calendari festiu de la ciutat i estudiar la manera de fer-los més participatius i millorar-ne els 
continguts. 

654. S’han de definir i potenciar els trets essencials de cada festa per tal de que es vegi plenament 
identificada la seva singularitat. En poques paraules, dotar-les de personalitat pròpia i 
diferenciada.  

655. A més les entitats regional celebren festivals i festes tradicionals de la seva terra d’origen: 
València, Andalusia, Aragó, que cal recolzar. 
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LES INFRAESTRUCTURES DE LA CULTURA 

Amb l’actual conjuntura econòmica és difícil que, a curt termini, es puguin destinar recursos a 
noves infrastructures culturals. 

Propostes: 

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

657. Recuperar equipaments municipals fora d’ús com ara part dels espais del anteriors serveis 
econòmics  i de l’edifici de la Formo ara tancats. 

658. Fer un catàleg d’equipaments culturals tant públics com d’entitats per tal de conèixer el seu 
estat i si s’ajusten a les necessitats d’us o hi ha mancances.  

659. Estar atents i donar suport en les gestions necessàries per recuperar l’activitat en el Centre 
Cultural. 

660. En la mesura de les disponibilitats pressupostàries, acordar amb el bisbat un sistema de 
gestió públic del Centre Cultural que en garanteixi la continuïtat, i que posi en valor i 
rehabiliti les seves instal·lacions. 

661. Recuperar la “tradició” dels equipaments intergeneracionals, on hi puguem trobar activitats 
que permetin la l’accés i posar en relació gent de qualsevol edat, com en els antics casinos o 
ateneus. 

662. Recolzar i potenciar l’activitat en els casals de barri, associacions de veïns i escoles públiques. 

 

LA COMUNICACIÓ DE LA CULTURA 

La comunicació és actualment un dels aspectes més descuidats de l’actual política cultural. No hi 
ha cap canal “efectiu” per donar a conèixer les activitats culturals, tant les d’origen 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 ciutadans i 
prestigiar les propostes.  

Propostes: 

663. Crear una xarxa aprofitant les bases de dades de les entitats gavanenques amb la que sigui 
possible fer circular la informació de manera personalitzada per correu electrònic o xarxes 
socials. 

664. 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...) 
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665. 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 ... 

666. Cada esdeveniment (tant un de puntual com  les programacions) hau  ria de tenir una difusió 
acurada, clara i adequada. 

667. Utilitzar les pantalles informatives que hi ha a la via pública. 

668. Utilitzar les pantalles UbríDigital que hi ha a algunes botigues de la ciutat. 

669. Ampliar i millorar els espais d’expressió ciutadana de la via pública. 

 

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, ... 

Es troba a faltar, però, el foment de l’escriptura així que caldria donar suport a la formació i creació 
literària. 

Propostes: 

670. Ampliar els horaris de les biblioteques als dissabtes per la tarda 

671. Organitzar tallers de creació literària de bon nivell 

672. Organitzar i dinamitzar tertúlies literàries 

673. Recuperar premis literaris que s’ha deixat de convocar com ara el Jacme Marc de narració i el 
Bruguers de poesia 

674. Reprendre i potenciar el premi escolar de narrativa Llacuna de la Murtra 

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

676. Recolzar i difondre els jocs florals que organitza el Centre Cultural. 

677. Potenciar les presentacions literàries i la presència d’autors en col·laboració amb les llibreries 
i entitats locals. 

 

ENTORN DIGITAL I SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 

678. Proposem convertir la Casa Gran en un centre de referència per a la capacitació, divulgació i 
pràctica de les tecnologies digitals. L’objectiu és posar a l’abast dels gavanencs les eines 
necessàries que els ajudin a desenvolupar competències tecnològiques i el foment de la 
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societat del coneixement. Ha de ser, també, un centre dinàmic i obert a propostes formatives 
creatives audiovisuals. 

ELS ESPORTS 

679. Crear un Consell Municipal d’Esports com a fòrum real de coordinació entre administració, 
clubs, esport escolar i patrocinadors. 

680. 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.  

681. Potenciar la coordinació entre els jocs escolars i els clubs esportius locals per fomentar 
l’esport de base. 

682. Millorar també la coordinació entre les regidories d’esports i ensenyament.  

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

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

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

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

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

688. 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.  

689. Planificar la construcció d’un nou poliesportiu cobert a can Torelló, buscar-ne el finançament 
i, si escau, executar l’obra durant el mandat 2015-2019.  

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

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

692. 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. 

693. Promoure l' organització de  la Mitja Marató de Gavà per clubs locals 


