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LES MEVES PRIORITATS
PER GAVÀ
Gavà és allò que els seus ciutadans i ciutadanes volen.
Per això compartim amb tu aquestes propostes, elaborades des
del debat veïnal i que portarem a terme també de manera
compartida. Propostes per un NOU TEMPS, UNA NOVA
POLÍTICA, UN NOU IMPULS PER GAVÀ.
T’animo a participar d’aquest nou temps, a compartir una nova
política per donar un nou impuls a Gavà. A compartir RAONS i abordar
junts els REPTES que tenim al davant per trobar les RESPOSTES
encertades, adequades i possibles.
Per això penso REBEL·LAR-ME contra las injustícies i les
desigualtats i posar tots els mitjans per aconseguir que a Gavà
tothom pugui tenir les mateixes oportunitats. Per això us plantejo
RENOVAR idees i propostes i fer-les realitat. I afrontar totes les accions
que sé que tenim a l’abast per REACTIVAR l’economia i aconseguir
una recuperació real, tangible, que arribi a tothom i permeti generar
nous llocs de treball.
Per fer-ho possible, demano la teva confiança, votant la
candidatura del Partit dels Socialistes de
Catalunya a les eleccions del proper diumenge
24 de maig.

www.raquelsanchez.cat

facebook.com/raquelsanchezgava

@raquelsjimenez

Aquest document inclou les 50 idees més
votades del procés participatiu
ImaginaGavà, i en el que van participar
més de 300 veïns i veïnes de Gavà. Podeu
veure quines són, quan trobeu aquest
logotip

Compromís ètic:
Nova manera de fer política.
Govern honest, ajuntament
transparent, ciutat
participativa i intel·ligent
Vivim temps de canvis que es tradueixen
en noves maneres d´entendre la política.
Gavà avançarà si entre tots i totes la
construïm, donant veu a la intel·ligència
col·lectiva, amb mesures de
transparència i institucions àgils i
orientades a resoldre les necessitats
reals. I amb nous espais de debat i
construcció col·lectiva de la ciutat.

Tothom suma en favor de Gavà:
Garantirem que les inversions municipals de gran impacte pressupostari i les
qüestions importants siguin sotmeses a un debat públic. Impulsarem eines de
participació digital i presencial per a fer-ho possible, introduint també mecanismes
de vot electrònic i espais permanents de participació i proposta ciutadana al web
municipal i a les xarxes socials.
JUNTS FEM BARRI cada any: la ciutadania decidirà anualment el 10% del
pressupost municipal d´inversions a través d´un procés participatiu, en el qual els
veïns i les veïnes podran fer propostes.
Fomentarem sistemes de participació de la ciutadania en la
planificació urbanística.
Promourem la reforma consensuada del Reglament Orgànic Municipal per introduir
nous espais de participació ciutadana.
Farem el Pla d´Actuació Municipal a través d’un procés participatiu abans de la
seva aprovació i contindrà les polítiques municipals durant el mandat.
associatiu

Més suport, més visibilitat i més espais de debat amb el teixit

Optimitzarem els espais municipals emprats per les associacions,
convertint alguns en espais polivalents.
Seguirem fent més suport a les activitats de les associacions locals i crearem un
nou programa municipal de suport en gestió associativa.
Donarem més visibilitat de les entitats a l´espai gavaciutat.cat.
Posarem en marxa la pantalla del parc de la Torre Lluch, per donar
a conèixer les activitats municipals i de les entitats i difusió de les notícies de Gavà
TV. Crearem nous espais amb informació dinàmica dels actes de les entitats a
punts estratègics del terme municipal.
Redefinirem les competències de les regidories de barri, a fi de que esdevinguin
un referent dinamitzador i de proximitat dels veïns i veïnes.
Crearem el consells d’infants per fomentar la cultura de la participació i facilitar
l’exercici del dret a ser escoltats dels infants en les decisions públiques.
Ampliarem el Portal de la Transparència de l´Ajuntament de Gavà, on la ciutadania
podrà consultar que fa l´Ajuntament en tot moment amb els diners públic, com
es gestionen els pressupostos, quines empreses i proveïdors es contracten, quant
cobren els càrrecs electes i directius de l´Ajuntament i els indicadors de gestió.
Farem i publicarem un Codi Ètic de Bon Govern d´obligat compliment per als
regidors/es i l’equip de direcció, que regirà les seves actuacions defensant els
interessos de la ciutadania amb honestedat, objectivitat, imparcialitat, austeritat,
transparència i proximitat.

Convocarem un ple extraordinari a l’any per retre compte de l’estat de la ciutat.
L´alcaldessa es reunirà periòdicament amb tots els portaveus municipals, així com
amb les entitats veïnals, per tractar els temes de l’actualitat i interès del municipi
a través dels fòrums veïnals.
Avaluarem el resultats i impactes de la gestió per a millorar l´eficàcia dels serveis
municipal, presentant públicament un informe d’avaluació i creant noves cartes
de serveis municipals amb compromisos públics. Ajudarem a les entitats i
associacions de Gavà a fomentar mesures a favor de la transparència.

GavàSmart. La ciutat intel·ligent
Posarem en marxa una autèntica finestra única virtual de l´Ajuntament, on poder
fer tot tipus de tràmits, també des dels mòbils intel·ligents, i amb noves eines
basades en les xarxes socials, amb una seu electrònica totalment accessible des
de dispositius mòbils.
Progressivament convertirem Gavà en una “smart city”, amb
solucions innovadores en la gestió de serveis per millorar la qualitat de vida de la
ciutadania. Semàfors intel·ligents, Govern Obert, teleassistència, sensors, pagament
a través del mòbil.
Crearem un portal d´aplicacions de Gavà, amb noves apps per gestionar des del
mòbil els principals serveis municipals, conèixer l´agenda i el directori ciutadà i
facilitar la participació ciutadana.

Primera prioritat:
feina per a la gent de Gavà i
més promoció económica
Apostem per una recuperació
econòmica, justa i innovadora.
Aprofitarem la ubicació privilegiada de
Gavà per atreure empreses en sectors
econòmics amb futur i reforçarem la
nostra primera prioritat: crear ocupació
de qualitat. Proposem un Gavà amb
serveis digitals avançats, destacat al
país per la seva capacitat de generar
coneixement i emprenedoria. I amb un
teixit productiu potent.

Ocupació, objectiu principal
Desenvoluparem nous programes de formació ocupacional en especialitats amb
més demanda, per a persones desocupades.
Farem un estudi de les necessitats d´ocupació que tenen les
empreses de Gavà perquè el Centre de Suport de l´Empresa pugui oferir cursos
de formació que hi responguin.
de 45 anys.

Impulsarem programes d´ocupació orientats a les persones de més

Crearem un Centre de Recursos per l’Ocupació, ubicat al nucli urbà.
Aproparem els serveis d´assessorament a persones desocupades
a la zona urbana. Els usuaris disposaran d´un espai on generar idees de negoci,
revisar el seu CV i rebre assessorament en la recerca de feina.
Realitzarem un programa de “coaching” per a persones aturades per
entrenar les seves competències i millorar les seves habilitats en la recerca de feina.
Més incentius a la contractació de col·lectius amb més dificultats per a la contractació.
Discriminació en positiu de joves i persones majors de 45 anys en
les ajudes a la contractació per part de l´Ajuntament de Gavà.
Promourem la contractació de persones de Gavà per part
d´empreses de la ciutat.
Potenciarem els ajuts a empreses que contractin persones aturades del nostre
municipi i l´autocupació (autònoms), amb els programes 6+6 i 3+3.
Estimularem que les empreses que s’instal·lin al municipi contractin
persones de Gavà.
Millorarem els incentius a les empreses perquè vulguin establir-se
a la nostra ciutat. Desenvoluparem rebaixes progressives en impostos locals a
les empreses que contractin treballadors i treballadores desocupats de Gavà.
Lluitarem contra les desigualtats laborals i salarials, tot fent un codi
de bones pràctiques en aquest àmbit.
Fomentarem i reivindicarem el treball amb un sou digne perquè
ningú es vegi sense recursos.

Una nova estratègia de
promoció econòmica
Crearem el “Parc Empresarial Gavà – 2”, l’Espai productiu / ambiental dels Joncs
i de Matabous, llocs per més indústria i per un nou impuls econòmic de Gavà.
Incrementarà l’àmbit d’activitat econòmica de Gavà en un 60%, en el marc del nou
Pla Director Urbanístic. Serà una reserva per nova activitat econòmica, sostenible
i innovadora, compatible amb l’entorn natural i que oferirà llocs de treball de qualitat
en un entorn metropolità també de qualitat.
Potenciarem la localització d´empreses que aportin valor afegit a l´economia de la
ciutat i que generin nous llocs de treball qualificat.
Impulsarem “Made in Gavà”, nova estratègia de promoció i construcció de la marca
de ciutat, en col·laboració amb els agents econòmics de la ciutat i impulsada
d´acord amb empreses i treballadors/es, per millorar les condicions dels polígons
empresarials i reforçar el posicionament de Gavà a l’àrea metropolitana i Catalunya,
com un enclavament estratègic que aprofiti totes les potencialitats que tenim.
Desenvoluparem millores en la urbanització de la zona industrial de la ciutat, facilitant
la instal·lació de fibra òptica i noves normatives per a facilitar la instal·lació d´activitats
econòmiques.
Millorarem l’accessibilitat als polígons en transport públic i els dotarem de bicis
elèctriques, com a factor clau de competitivitat i suport a la mobilitat de treballadors
i treballadores. Modernitzarem l´avinguda de Bertran i Güell, accés estratègic a la
zona industrial.
Iniciarem l’estudi de la futura transformació urbana a l’entorn de la fàbrica Roca i
la seva seu corporativa, on es generarà una nova zona d’activitat econòmica, que
contempli l’activitat actual i una nova oferta d’usos comercials, equipaments i
espais públics d´alta qualitat urbana, paisatgística i arquitectònica.
Fomentarem el diàleg entre les empreses i els instituts de la ciutat
per a estimular la formació professional. Impulsarem la FP Dual.
Consolidarem i estendrem el projecte Gavà Talent Factory per a fomentar l´esperit
emprenedor entre estudiants de la ciutat.
Crearem uns premis propis de Gavà per a aquelles empreses de
la ciutat amb millors pràctiques laborals i major número d’empleats de la ciutat.
Incentivarem lloguers assequibles de locals per emprenedors/es,
rebaixant l´IBI de locals on s´instal·lin.
Crearem un Pla de Projecció Turística per a Gavà, per promocionar els valors
culturals, naturals i singulars del nostre terme municipal a Catalunya. I farem de
la Marinada una zona de desenvolupament turístic, hoteler i mediambiental.

Amb el comerç de Gavà
Potenciarem tots els eixos comercials de la ciutat, amb nous cicles d’activitats en
col·laboració amb els comerciants .
Abaixarem la taxa d’escombraries dels comerços per estimular l´activitat econòmica
i la creació de llocs de treball.
via pública.

Abaixarem els preus que es paguen per a instal·lar terrasses a la

Farem més suport al comerç de Gavà, amb la marca Gavà Comerç de Qualitat i
amb més facilitats per a l’estacionament, reducció dels tràmits per obrir un negoci
i ampliació de les bonificacions fiscals.

Barris de qualitat, més nets,
cívics i segurs
Fer barri forma part de la nostra vida
diària. És on exercim els drets i on
desenvolupem projectes de vida social
amb els nostres veïns i veïnes. Per això,
cal garantir la seva qualitat, pactar regles
de joc per assegurar la convivència i
apostar per la participació, el civisme i
la seguretat ciutadana.

Una extensió de casa nostra
Cada any farem un pla de millora als barris de Gavà, “Junts fem barri”, on la
ciutadania podrà proposar, debatre i decidir accions per a modernitzar i millorar
la qualitat dels espais públics i carrers de municipi.
Crearem la “Carta dels Barris”, que permetrà que totes les zones de Gavà tinguin
els estàndards de qualitat en quant a mobiliari, vials, accés a parcs infantils,
infraestructures. A tal fi, farem un pla operatiu de serveis urbans i equipaments.
Mantindrem el pla de suport econòmic a la instal·lació d’ascensors i d´acord amb l´Àrea
Metropolitana de Barcelona, els ajuts a la reforma i millora de finques d´habitatges.
Crearem nous programes per a reforçar la neteja dels carrers i espais públics, així
com dels parcs i zones verdes. Millorarem la xarxa de parcs infantils, amb jocs i
elements per a diferents edats.
Millorarem els serveis de neteja i manteniment de la ciutat, amb un compromís de
manteniment pressupostari i noves eines informàtiques de col·laboració ciutadana
amb una app d´espai públic.
Renovarem la flota de vehicles municipals, a fi que siguin menys sorollosos i
contaminants i més eficients. Estudiarem rutes i horaris dels camions de recollida
de residus a fi de reduir les molèsties a la ciutadania.
Eliminarem les barreres arquitectòniques a tot el terme municipal a fi de garantir
l´accessibilitat a carrers i espais públics de la ciutat.
Progressivament implantarem una il·luminació que permeti l’estalvi
energètic i que respecti les normes de contaminació lumínica.
Millorarem la il·luminació dels punts crítics de seguretat.
Eliminarem progressivament les línies aèries de cablejat elèctric de Gavà.
Farem un Pla integral de millora dels carrers de Gavà, que permetrà
progressivament modernitzar els vials de la ciutat perquè esdevinguin més còmodes
per als veïns i les veïnes. També desenvoluparem noves campanyes d’asfaltat
dels vials dels barris de Gavà.
Millorarem la xarxa de clavegueram i el drenatge de la ciutat, prioritzant les
actuacions en els punts que més es necessitin.
Un nou salt endavant en el WIFI de la ciutat. Garantirem servei WIFI gratuït i
d’accés directe en els principals espais públics de la ciutat, millorant els existents
i creant nous punts arreu del municipi, entre ells a parcs i zones verdes.

Farem de Gavà un referent en civisme
Incrementarem les accions orientades al civisme i en cooperació ciutadana per fer
de Gavà una ciutat neta, verda i menys sorollosa. Reforçarem la vigilància per fer
complir les ordenances i les sancions per incivisme.
Pla de xoc per una tinença responsable d´animals:
Campanya permanent al carrer i a diferents hores amb serveis de policia de paisà.
Mesures per a fer efectiu el compliment de sancions de conductes incíviques.
Adquisició de sistemes de neteja específic per netejar excrements i deposicions
de forma ràpida.
Creació d´un equip de voluntariat per a sensibilitzar sobre la problemàtica, noves
accions informatives i de sensibilització. Realització d´activitats cíviques d´acord
amb veterinaris de Gavà.
Nova zona d´esbarjo de gossos (correcan), degudament senyalitzada al barri de Gavà Mar.
Recuperarem la figura dels agents cívics per informació i control
de les accions incíviques a la ciutat.
Farem un nou programa de civisme amb els escolars, amb accions específiques
de promoció del civisme en les escoles de primària i secundària, i en cooperació
amb alumnat, professorat i pares i mares.

Més prevenció i més seguretat
Farem possible que la Policia Municipal sigui més visible i més eficaç a tots els barris de la
ciutat. Reforçarem la presència física dels serveis de Policia, actualitzant el concepte de
Policia de Barri, en contacte amb comerços i entitats de Gavà. Afavorirem la incorporació
de dones a la plantilla i renovarem la flota de vehicles de la Policia Local.
Prioritzarem la vigilància i la persecució policial per a prevenir i actuar en tràfic de
drogues en qualsevol punt de la ciutat, especialment quan pugui afectar a joves.
Reforçarem accions policials contra robatoris a cotxes i també als habitatges,
especialment en períodes de vacances. Durant l´estiu incrementarem la vigilància
a la platja i el barri de Gavà Mar.
Farem, d´acord amb la comunitat educativa, programes de prevenció que garanteixin
que escoles i instituts esdevinguin espais segurs i de convivència.
Desenvoluparem noves mesures per prevenir accidents relacionats amb el trànsit en diferents
carrers i vies de la ciutat, començant pels que tenen més excés de velocitat: Sant Lluís, Sant
Nicasi, avinguda de les Bòbiles, avinguda Riera de Sant Llorenç i avinguda Europa
Impulsarem un projecte integral de Protecció Civil. Reforçarem les mesures per a prevenció,
atenció a la ciutadania en casos de riscos i accidents i seguirem cooperant per a la
prevenció d´incendis especialment a la zona de muntanya del terme municipal.

Gavà sostenible:
Mobilitat i entorn natural
A Gavà estem orgullosos de viure en una
ciutat de dimensions humanes i que
preserva els seus valors naturals. Els
propers anys proposem reforçar aquest
model, amb noves mesures per a
promoure una mobilitat encara més
sostenible i amb propostes per reduir i
recuperar residus. Treballant per un Gavà
que posa en valor el seu entorn natural
únic i que prioritza el consum responsable
amb productes de proximitat.

Millorem la mobilitat
Impulsarem el nou Pla de Mobilitat de Gavà sostenible i fomentarem l’ús del
transport públic, mitjançant el cofinançament del Gavabús, millorant la xarxa de
bus, la informació als usuaris, la intermodalitat i amb accions sensibilitzadores.
Reivindicarem a la Autoritat Metropolitana del Transport una línia
específica de bus que uneixi la població de Gavà amb el Parc Sanitari de Sant
Joan de Deu a Sant Boi de Llobregat. Seguirem exigint la creació del Metro del
Baix Llobregat i amb parades a la nostra ciutat.
Farem més carrils bicis, millorarem els existents i farem activitats per a promoure el seu ús.
Incentivarem l´ús de la bicicleta entre el nucli urbà i Gavà Mar.
Instal·larem pàrquings per bicicletes a totes les escoles públiques de Gavà.
Vetllarem perquè la gestió de l´aeroport no perjudiqui la qualitat ambiental dels veïns
de Gavà i garantirem el funcionament de l´oficina municipal de seguiment de
l´aeroport. Reclamarem compensacions per impacte acústic.
Farem el seguiment corresponent a fi de que la Generalitat implanti mesures per
reduir els riscos d´accidents a la carretera de Begues, especialment en les entrades
i sortides del barri de Bruguers.
Demanarem a la Generalitat que s’estudiï la implantació de serveis d´ITV per a
vehicles al terme municipal de Gavà.

Per un entorn natural únic!
Assegurarem la preservació i la divulgació dels valors naturals del terme municipal,
com ara el Parc Natural del Garraf o la zona agrícola i litoral.
Promourem i donarem a conèixer la xarxa de camins naturals de
que disposa Gavà.
Impulsarem la restauració de la masia de ca n´Horta com a porta d´entrada al
Garraf, espai de difusió i alberg juvenil.
Mantindrem els programes d´educació ambiental i de divulgació del patrimoni
natural de Gavà.
Noves campanyes i activitats pedagògiques per promoure la reducció, la reutilització
i el reciclatge de residus.
Farem un pla integral de conservació i neteja de rieres i correderes de la zona agrícola.
Proposarem un programa d’horts socials per a diferents col·lectius de Gavà, per a ús
agrícola, amb finalitat no lucrativa i tenint en compte els valors de la zona agrícola de Gavà.
Fomentarem les practiques i l’ús de menjar quilòmetre zero, com ara donant suport
al mercat de pagès.

Fem costat a les persones i a
les famílies
Incloure tothom. Aquest és el model
que promou Gavà. Volem impulsar una
Gavà socialment avançada, amb un
Ajuntament que treballa per la igualtat
d’oportunitats. Donant suport a les
necessitats reals de les famílies i
treballant activament per una veritable
igualtat d’oportunitats.

Més suport a les famílies
i més compromís social:
Crearem un nou programa de beques de menjador per a alumnat d’ensenyament
secundari de famílies de Gavà amb recursos econòmics limitats.
Nous ajuts econòmics per a persones jubilades de Gavà que tinguin al seu càrrec
fills/es majors d’edat en situació d´atur.
Garantirem el servei d´assistència a domicili gratuït per a totes les persones que
ho necessitin.
Garantirem beques i ajuts per a infants, adolescents i famílies especialment
afectades per la crisi I que no puguin fer front a les necessitats bàsiques. Assegurem,
també, que cap llar de casa es quedi sense aigua o llum per una situació d´emergència
social.
Més suport a la infància. Crearem un centre de recursos, amb serveis d’atenció
als nens i les nenes i les seves famílies en termes d’assessorament, formació i
acompanyament en la seva criança i creixença.
Augmentarem els recursos materials i humans destinats als serveis
socials municipals amb l´objectiu d´incrementar la seva efectivitat.
Impulsarem i enfortirem la Plataforma Ciutadana Gavà Solidària a
fi de que sigui un referent d´acció social conjunt amb les entitats i voluntariat.
Desenvoluparem una presència més activa de l´Ajuntament per
assegurar que tothom tingui aliments.
Un millor accés a l´alimentació per a persones sense recursos.
Complementarem i donarem més suport als programes públics
d´alimentació infantil a les escoles.
Reforçarem les polítiques adreçades a la gent gran, amb noves activitats per
potenciar l’envelliment actiu i participatiu.
Crearem un òrgan consultiu i participatiu de la gent gran, per
implicar-los en la vida de la ciutat i en projectes integeneracionals.
Desplegarem, d´acord amb les entitats socials, un Pla de suport a persones amb
discapacitats, donant suport a activitats de respir per a famílies amb persones
amb discapacitats. Exigirem a la Generalitat la creació d´habitatge tutelat de
proximitat.
Ampliarem l´oferta de places genèriques d´aparcament per persones
amb discapacitat en zones específiques.
Garantim la contenció de la pressió fiscal a les famílies. També impulsarem noves
bonificacions socials en impostos municipals.

Pla Social d’Habitatge.- Desenvoluparem l´actual Oficina Local d´Habitatge com
a finestra única on tramitar i assessorar sobre habitatge. Potenciarem bosses de
lloguer assequible.
Impulsarem el lloguer social. D´acord amb la llei, multes a bancs i
caixes que tinguin pisos buits més de dos anys i els instarem a que ho destinin
a lloguer social. Juntament amb els membres de la Taula Local d´Habitatge,
impulsarem noves polítiques d´habitatge adaptades a diferents col·lectius (joves,
diferents tipologies de famílies, gent gran).

Salut pública:
exigim acabar amb les retallades!
Continuarem exigint a la Generalitat la construcció de la 3a Àrea Bàsica de Salut
en terreny cedit per l´Ajuntament.
Instarem a la Generalitat a que millori les dues àrees bàsiques de Salut actuals i
que implanti el servei de radiologia a Gavà . Seguirem exigint la reobertura del
servei d´urgències nocturnes i serveis de salut a la zona de Gavà Mar.
Vetllarem perquè la Generalitat realitzi l´ampliació de l´Hospital de Viladecans i
perquè les instal·lacions actuals tinguin els recursos humans, tècnics i materials
necessaris per garantir els serveis que la ciutadania necessita.
Promourem una ciutat cardioprotegida, amb aparells desfibril·ladors en equipaments
i distribuïts pel terme municipal, i programes preventius.
Farem nous projectes d´atenció comunitària en matèria de salut i prevenció de
drogues, especialment en els casos dels més joves.

Educació, educació i més educació!
Primera prioritat: la construcció d´un nou Institut de Secundària Bruguers, per part
de l´administració competent, la Generalitat, perquè doni resposta immediata a
les necessitats d´educació secundària de Gavà.
Vetllarem perquè sigui realitat el compromís adquirit per la Generalitat de crear un
nou Institut Escola al barri de Gavà Mar, en espais cedits per l’Ajuntament.
Impulsarem el 2n Projecte Educatiu de Ciutat d´acord amb entitats, escoles, mares
i pares i de manera participativa. Farem noves activitats educatives, ampliant horari
d´obertura de les escoles en horari no lectiu, patis oberts el cap de setmana, nous
programa de voluntariat educatiu per ajudar a fer els deures.

Promourem l´educació emocional i l´escola inclusiva d´acord amb la comunitat
educativa.
primària.

Fomentarem i coordinarem projectes de creativitat a les escoles de

Contribuirem a facilitar l´aula digital a les escoles, d’acord amb la comunitat
educativa: “ed-tech”, aplicacions, llibres digitals educatius etc.
Aprofitant les instal·lacions dels mitjans de comunicació municipals,
crearem tallers d´ educació visual, TV, radio i mitjans de comunicació, per als centres
educatius a 3r i 4r d’ESO.
Treballarem per aproximar l´empresa la formació, donant suport als cicles duals,
promocionant els oficis i aprenentatge en pràctiques.
Promourem estades d’intercanvi d’experiències entre escoles de
diferents poblacions i entorns.
Continuarem becant als nens i les nenes per garantir que tots
puguin fer activitats extraescolars. I ampliarem les beques a l’educació secundària.
Garantirem l’accés a l´educació dels infants i joves, amb un potent programa de
beques per a menjador i llibres. Farem un nou programa de suport als trastorns
educatius i dificultats d’aprenentatge.
Impulsarem la creació de “Gavapèdia”, una acció de recull de memòria col·lectiva
de forma cooperativa amb la participació de tothom qui ho desitgi i la implicació
de la universitat, amb l’objectiu de recollir la memòria viva de la ciutat i conservarla perquè les properes generacions coneguin d’on venen i decideixin on volen anar.
Ens comprometem amb un correcte manteniment de les escoles públiques
mitjançant inversions municipals.
Exigirem al Departament d´Ensenyament de la Generalitat més
recursos per les escoles de Gavà i que torni la sisena hora lectiva.

Cultura, Esport, Joventut i
Igualtat: Construïm
Ciutadania!
La nostra ciutat sempre ha comptat
amb un teixit ciutadà ampli, plural i que
omple de vida Gavà. Des de
l´Ajuntament proposem noves maneres
d´afavorir la cultura, els esports, la
igualtat entre homes i dones,
l´emancipació dels joves. I ho volem fer
fomentant amb projectes cooperatius,
basats en valors com la solidaritat,
l’associacionisme i l´autogestió .

La cultura és capital
Farem una Illa cultural i creativa al nord de la ciutat: facilitarem la instal·lació
d’activitats d’emprenedoria cultural amb base tecnològica en equipaments municipals
a l’àrea de la Riera de Sant Llorenç.
Constituirem una comissió de festes populars amb entitats i ciutadans, a fi de
cooperar en el disseny i organització d´actes com la Festa Major de Gavà i recuperar
tradicions culturals.
Potenciarem artistes locals que es dediquen a la creació i difusió artística en la
gestió dels espais expositius. Farem del Casal American Lake, un renovat espai
municipal de les arts.
Desenvoluparem un festival de cultures urbanes (com ara skating, Hip Hop, Break
Dance, rap…) amb un fòrum de debat paral·lel, en el que, a més a més de gaudir de
les manifestacions d’aquestes disciplines serveixi per analitzar el seu paper actual, les
perspectives de futur i les formes d’integració en les actuals manifestacions culturals.
Crearem el premi de creació literària Ciutat de Gavà i un Pla de Foment de la
Lectura d´acord amb les biblioteques, entitats i escoles.
Crearem “A Gavà, cultura prop de casa”, amb iniciatives innovadores per a apropar
activitats culturals a nous públics als nostres barris.
Contribuirem a l’arranjament del Centre Cultural i el seu ús públic posterior amb
una gestió conjunta, tot potenciant la creació escènica local i a fi que esdevingui
un espai de cultura popular. Farem d´acord amb les entitats “Jornades de Cultura
Popular” i programes perquè els escolars coneguin les entitats culturals.
Promourem l´Espai Maragall com a centre cívic de difusió teatral i com a espai
català central de producció d´activitats escèniques familiars, d´acord amb la
Generalitat i el sector cultural.
Potenciarem el Parc del Mil·lenni amb actuacions musicals i/o
teatrals i li donarem més activitat. Analitzarem l´oferta d´oci cultural i intel·ligent de
la ciutat amb l´objectiu que esdevingui encara més dinàmica i diversificada.
Farem de Gavà una ciutat de centralitat cultural metropolitana basada en el
patrimoni, amb més projecció exterior del Parc Arqueològic de les Mines de Gavà,
un conjunt únic al país, el castell d´Eramprunyà i el refugi antiaeri.
Garantirem la conservació i la divulgació del ric patrimoni històric de Gavà.
Impulsarem noves activitats d´oci intel·ligent al patrimoni cultural i espais singulars
de Gavà: concerts, exposicions, actuacions.
Desenvoluparem la restauració, difusió i projecció del castell d´Eramprunyà d´acord
amb la Diputació de Barcelona, en el marc d´un nou Pla Director i de manera
consensuada amb entitats cíviques.
Facilitarem l´ús i la divulgació de la llengua catalana, entre altres mesures, a través
de la cooperació amb el Consorci per la Normalització Lingüística, contribuint a
l´existència d´una oferta formativa en català a l´abast de tothom.

Esport per a tothom
Farem un Pla per a la modernització de les instal·lacions municipals esportives de
can Torelló, Diagonal (piscina, estadi, gimnàs i pavelló), can Tintorer (piscina,
gimnàs, pavelló i renovació de la gespa artificial del camp de futbol...) i un rocòdrom
renovat en col·laboració amb les entitats de la ciutat.
Ampliarem les ajudes esportives, que cap nen/a de Gavà es quedi
sense practicar esports.
Millorarem la pràctica esportiva base amb la coordinació dels clubs
i les AMPES de les escoles.
Afavorirem la esportivitat inclusiva ajudant a nens i nenes amb
discapacitat perquè cap infant no es quedi sense activitat esportiva.
Promoure la qualitat del equipaments municipals esportius, diversificant l’oferta
d´activitats , amb preus assequibles i descomptes per a col·lectius amb dificultats
socioeconòmiques.
Donarem una major rellevància a can Sellarès, fomentat l´ús de les
seves instal·lacions esportives per part de la ciutadania.
Impulsarem una oferta esportiva comarcal a fi que la ciutadania de Gavà i del Baix
Llobregat pugui accedir, amb les mateixes condicions a determinats serveis
esportius dels diferents municipis.
Promourem el suport a les entitat esportives sense ànim de lucre i la seva
participació, així com la dels veïns i les veïnes en la definició dels projectes esportius
locals.
Farem noves iniciatives per fomentar hàbits saludables als espais naturals de la
ciutat i en cooperació amb entitats, com “Gavà camina” (caminades conduïdes
per especialistes) i “Gavà tai-txi” als parcs de la ciutat.
Estudiarem la viabilitat d´una nova piscina municipal descoberta a Gavà, com a
espai esportiu i lúdic ciutadà.
Farem un innovador Pla director dels esports de Gavà, un nou model estratègic
per garantir els esports base a la nostra ciutat, amb criteris d´igualtat d´oportunitats
i en xarxa amb les entitats i clubs.

Ajudarem a l’emancipació dels joves
Crearem el carnet “Gavà és jove!”, amb tarifes amb preu reduït per a joves de Gavà
en instal·lacions, serveis i activitats esportives, culturals, educatives i lúdiques.
Desenvoluparem una borsa de treball municipal d’empreses gavanenques o
establertes a Gavà o Baix Llobregat o Barcelona destinada únicament al sector
jove (18-30 anys).
Promourem un espai jove per a fomentar l’emprenedoria i crearem una Beca
d’Excel·lència Ciutat de Gavà, que es donin a estudiants de pregrau, grau, postgrau
i formació professional gavanencs. Subvenció del 50% de les activitats municipals
per a estudiants gavanencs.
Crearem un Consell de la Joventut gavanenc amb una Junta permanent elegida
pels estudiants de Gavà i joves per assessorar l’Ajuntament sobre els aspectes
rellevants pels joves així com adoptar decisions i deure de l’Ajuntament d’escoltar
el Consell.
Crearem espais per a la gent jove on puguin desenvolupar iniciatives
pròpies sense reinterpretracions per part d´adults.
Fomentarem la participació dels joves en la vida social de la ciutat
amb activitats a peu de carrer que permeti reconèixer- se en l´espai públic de la
ciutat.
Promoure activitats d´oci perquè els joves vulguin ser part de la
ciutat, com cinema, teatre i música.
Realitzarem concerts de música en viu en diferents equipaments
de la ciutat i la Rambla perquè els joves es vegin representats en la vida pública.
Habilitarem un equipament o espai municipal per promoció musical, assajos i
concerts.
Afavorirem des de l´Ajuntament la realització d´activitats sobre
diferents ciències, com l´astronomia, que puguin ser d´interès pels joves.

Per la plena igualtat entre
dones i homes
Continuarem incorporant la perspectiva de gènere en totes les actuacions
municipals, avançant cap a una plena igualtat d’oportunitats entre dones i homes
i posant l´accent en la coeducació.
Desenvoluparem els plans d´igualtat de Gavà i de l´Ajuntament i dotant-lo d’un rol
exemplificador en relació a la resta d’agents socials i econòmics.
Potenciarem el Servei d´Informació i Atenció a les Dones com a centre d’atenció
integral per tal d’oferir una intervenció global.
Continuar desenvolupant circuits locals de coordinació per a l’atenció i recuperació
de les dones víctimes de violència masclista amb tots els agents implicats.
Promourem l´educació sobre igualtat de gènere i la xacra de la
violència masclista, mitjançant tallers i xerrades a centres educatius.

Ciutadania de Gavà,
ciutadania del món
Promourem amb polítiques actives una visió de la ciutadania on integració serà
sinònim de viure la ciutat, independentment de l´origen de cada veí o veïna. Posarem
en valor drets i deures, reforçarem programes d´acollida de persones nouvingudes
i suport per incrementar la presència de la diversitat real en totes les associacions
i institucions de la ciutat.
Impulsarem amb programes municipals la promoció dels valors com la solidaritat,
la cultura de la pau, els drets humans i la interculturalitat. Seguirem apostant per
la solidaritat internacional. Es realitzarà un Pla Director de Cooperació al
desenvolupament, de forma participativa.
Farem projectes de cooperació amb municipis del món, per intercanviar
experiències, coneixements entre persones, entitats i centres educatius. Impulsarem
activitats per apropar Europa a la ciutadania.

Una nova etapa de
transformació de Gavà
Proposem un conjunt de projectes que
faran de Gavà una ciutat encara més
humana i moderna. Un procés de
transformació i millora que farà Gavà més
confortable, amb una destacada qualitat
als seus espais públics.
Així mateix, farem un Pla d’Equipaments
de Gavà, que definirà la funció a
desenvolupar d´aquestes instal·lacions
municipals que són els eixos del serveis
municipals més emprats per la ciutadania.
Es farà d’acord amb el model de
desenvolupament i amb la participació
veïnal. Contemplarà els usos dels
equipaments actuals i dels nous
equipaments.
Obrirem un nou capítol de progrés per a
la nostra ciutat.

1. L´edifici de la Unió de Cooperadors (antiga seu
de la Policia Municipal), es convertirà en un
equipament municipal de suport a persones en
atur i per fomentar noves ocupacions i
l’economia del coneixement.
2. Recuperarem el Centre Cultural de Gavà, amb
activitats d´entitats de cultura popular i
tradicional, entre d´altres.
3. El Club Sant Jordi del barri American Lake, nou
espai social i cívic de proximitat.
4. Escola bressol pública al barri de les Bòbiles.
5. Ampliació de les instal·lacions esportives a Can
Torelló, que esdevindrà una “Ciutat Esportiva”,
un gran campus i centre de referència a l’àrea
metropolitana.
6. Pista coberta per a ús poliesportiu local a CEIP
Marcel·lí Moragues.
7. Nou MercaGavà, amb parades modernitzades,
aparcament i centre comercial.
8. Reforma de l´entorn de la Plaça de Catalunya,
que permetrà una millor connexió a l´IES
Bruguers, Mines Prehistòriques i MercaGavà.
9. Nou vial a Ca n´Espinós i vials del barri de Can
Tries, reclamant la seva part a la Generalitat i
revisant el projecte i les etapes per fer-lo
possible.
10. Nou tram del Passeig Marítim, fins a Llevant
Mar, d’acord amb l’Estat i l’Àrea Metropolitana.
11. Nova Escola del Mar i ampliació dels serveis i
equipaments a la platja.
12. Transformació de la zona que ocupa l’empresa
Roca, potenciant la seva activitat com a seu
corporativa, millorant la qualitat al final de la
Rambla i incloent una solució adequada al barri
de la Barceloneta.
13. Pla de xoc de millora de les instal·lacions
municipals esportives: Can Torelló, Can Tintorer
i Diagonal.
14. Ampliació i millora del cementiri municipal.
15. Pla integral de millores del carrers de Gavà.
16. Restauració de la masia de Ca n´Horta com a
“porta d´entrada” al Garraf i projecte d’alberg
juvenil.
17. “Parc Empresarial Gavà-2”: espai productiu i
ambiental dels Joncs i de Matabous.
18. La Marinada: zona de desenvolupament turístic,
hoteler i mediambiental.
19. Reordenació dels entorns de l´autovia C-31
perquè sigui una veritable façana urbana de
qualitat per Gavà.
20. Can Ribes – Pla de Ponent: habitatges protegits,
pautant el creixement de Gavà atenent les
necessitats de la ciutadania i respectant l´entorn.
21. Centre de Recursos per la Infància a la Casa de
les Famílies.
22. 3ª Àrea Bàsica de Salut.
23. Illa cultural i creativa a la Riera de Sant Llorenç.

La nostra Candidatura
Aquest és l’equip que forma la
candidatura del PSC, l’equip de Raquel
Sánchez. Un equip jove i experimentat
alhora, de persones preparades i que
coneixen bé Gavà. I sobretot, persones
compromeses, entusiastes i
treballadores. Bona gent disposada a
seguir compartint la seva ciutat i a
implicar-se per fer-la junts i cada dia
millor. Un equip per un nou temps, una
nova política, un nou impuls.

1.

Raquel Sánchez
39 anys
Barri del Centre
2.

3.

4.

Miquel Àngel Díaz

Rosa M. Fernández

Jordi Tort

44 anys
Barri de Can Serra
Balet

44 anys
Barri de Can Tintorer

38 anys
Barri del Centre

5.

6.

7.

Jordi Jiménez

Germán Barrena

Èric Plaza

44 anys
Barri de Can Pere
Bori

38 anys
Barri de Gavà Mar

26 anys
Barri de Can Pere
Bori

8.

9.

10.

Gemma Badia

Esther Zamorano

Laura Barrufet

44 anys
Barri de Gavà Mar

47 anys
Barri d’Àngela Roca

47 anys
Barri de les Bòbiles

11.

12.

13.

José Manuel Vara

Alba Riba

Luis Guitart

47 anys
Barri de Diagonal
Balmes

29 anys
Barri del Centre

50 anys
Barri de Santa
Teresa

14.

15.

16.

Julia Rivera

David Ugalde

Pilar Gracia

32 anys
Barri d’Àngela Roca

44 anys
Barri de Diagonal
Balmes

60 anys
Barri de Diagonal
Balmes

17.

18.

19.

Manuel Caballero

Nuria Gallego

Jesús Martín

57 anys
Barri de Can Pere
Bori

46 anys
Barri de Bòbiles

67 anys
Barri del Centre

20.

21.

Suplent 1.

Montse Abarca

José Obispo

Ana Ampudia

69 anys
Barri de les
Colomeres

60 anys
Barri de les
Colomeres

42 anys
Barri de Gavà Mar

Suplent 2.

Suplent 3.

Suplent 4.

F. Montserrat

Dulce Molina

Benito de la Cova

71 anys
Barri de Can Ribes

50 anys
Barri de les Bòbiles

82 anys
Barri de les
Colomeres

