“Comença un temps nou, amb una nova política
i un nou impuls per a Gavà.

I ho estem fent possible”.
Raquel Sánchez
Alcaldessa de Gavà

idees

Propostes per a Gavà

El procés ImaginaGavà ha consistit en un espai de participació ciutadana,
impulsat per l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, amb el suport del PSC
Gavà, on a través de diferents trobades, i de les xarxes socials, s’han recollit
més de 120 propostes pel Futur de Gavà, durant els mesos de desembre’14
a febrer’15. Amb la participació de més de 300 persones.

Després de sotmetre-les a votació per part de la ciutadania, s’han prioritzat 50
idees o propostes que Raquel Sánchez assumirà com part del seu programa
electoral per desenvolupar-les durant la propera legislatura.

Podeu consultar més dades sobre el procés a:
www.raquelsanchez.cat
www.facebook.com/imaginagava
Twitter: @imaginagava

persones
famílies
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Lluita contra les desigualtats
1. Augmentar els recursos destinats als serveis socials municipals perquè disposin tant de personal
més format com de recursos adequats per augmentar la seva efectivitat.

2. Millorar l’accés a alimentació per a persones sense recursos
3. Impulsar el lloguer social a Gavà.
4. Complementar i donar més suport als programes públics d’alimentació infantil a les escoles.
5. Continuar becant als nens i nenes per garantir que tots poden fer activitats extraescolars.
6. Promoure la contractació de persones de Gavà per part d’empreses de la ciutat
7. Impulsar i enfortir a la plataforma Gavà Solidària.
8. Presència més activa de l’ajuntament per assegurar que tothom tingui aliments.
9. Lluitar contra les desigualtats laborals i salarials
10. Fomentar i reivindicar el treball amb un sou digne perquè ningú es vegi sense recursos.

ocupació
economia
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Foment de l’ocupació, el comerç i l’Activitat
Econòmica
11. Estimular des de l’Ajuntament que les empreses que s’instal·lin al municipi contractin gent
de Gavà.

12. Fomentar el diàleg entre les empreses i els instituts de la ciutat
13. Impulsar programes d’ocupació orientats a les persones de més de 45 anys.
14. Crear un Centre de Recursos per persones aturades on disposin d’un espai on generar idees
de negoci

15. Millorar els incentius a les empreses perquè vulguin establir-se a Gavà.
16. Creació d’uns premis propis de Gavà que es destinin a aquelles empreses situades al municipi
amb millors pràctiques laborals i major nombre d’empleats de la ciutat.

17. Discriminació en positiu de joves i de gent major de 45 anys en les ajudes a la contractació
per part de l’ajuntament

18. Fomentar lloguers socials de locals per emprenedors.
19. Potenciar la Rambla abaratint els costos de les terrasses
20. Realitzar un programa de coaching per persones aturades per entrenar les seves competències
i millorar les seves habilitats en la recerca de feina.
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espai públic
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Espai públic i entorn natural
21. Reivindicar a la Autoritat Metropolitana del Transport una línia específica que uneixi la població
de Gavà amb el Parc Sanitari de Sant Joan de Deu a Sant Boi de Llobregat

22. Implementar progressivament canvis en la il·luminació que permetin l’estalvi energètic respectant
les normes de contaminació lumínica.

23. Millorar la il·luminació de punts crítics de seguretat
24. Incentivar l’ús de la bicicleta per anar a Gavà Mar
25. Recuperar la figura dels agents cívics per informació i control de les accions incíviques a la
ciutat.

26. Ampliar l’oferta de places genèriques d’aparcament per persones amb minusvalidesa en
zones específiques

27. Promocionar i donar a conèixer la xarxa de camins naturals de que disposa Gavà.
28. L’eliminació progressiva de les línies aèries de cablejat elèctric de la ciutat.
29. Instal·lar pàrquing per bicicletes a totes les escoles públiques de Gavà.
30. Posar 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.
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Polítiques de participació i proximitat
31. Crear un òrgan Consultiu i participatiu de la gent gran per implicar-los en la vida de la ciutat
i en projectes concrets d’abast inter-generacional.

32. Promoure activitats d’oci perquè els joves vulguin ser part de la ciutat: instal·lació de xiringuitos
pel carrer, d’activitats culturals com cinema i teatre, etc.

33. Donar més visibilitat a les activitats de les entitats al espai gavaciutat.cat
34. Realitzar concerts de música en viu en diferents equipaments de la ciutat i a la Rambla perquè
els joves es vegin representats en la vida pública.

35. Fomentar sistemes de participació dels ciutadans en la planificació urbanística.
36. Crear espais per a la gent jove on puguin dur a terme els seus projectes i iniciatives segons
els seus propis termes sense reinterpretacions per part d’adults.

37. Crear una taula d’entitats, per temàtiques i per disciplines amb la possibilitat de fer un calendari
conjunt d’activitats.

38. Optimitzar els espais que utilitzen les entitats, convertint alguns en espais polivalents.
39. Donar una major rellevància a Can Sellarés i fomentar l’ús de les seves instal·lacions esportives
per part de la ciutadania.

40. Foment de la participació dels joves en la vida social de la ciutat amb activitats a peu de carrer
que permetin als joves reconèixer-se en l’espai públic de la ciutat.
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Educació, cultura i tradicions
41. Exigir al Departament d’Ensenyament més recursos per les escoles de Gavà i que torni la
sisena hora lectiva.

42. Potenciar el Parc del Mil·lenni amb actuacions musicals i/o teatrals i donar-li més activitat.
43. Fomentar i coordinar projectes de creativitat a les escoles de primària.
44. Aprofitant les instal·lacions dels mitjans de comunicació municipals, crear Tallers de educació
visual, TV, radio, mitjans de comunicació, per els centres educatius a 3r i 4r d’ESO.

45. Continuar i ampliar les ajudes/beques esportives, que cap nen/a de Gavà es quedi sense
practicar un esport.

46. Millorar la pràctica esportiva base amb la coordinació del clubs des de les AMPES de les
escoles.

47. Educar mitjançant tallers i xerrades a les escoles instituts sobre la igualtat de gènere i la xacra
de la violència de gènere.

48. Promoure estades d’intercanvi d’experiències entre escoles de diferents poblacions i entorns.
49. Afavorir des de l’Ajuntament la realització d’activitats sobre diferents ciències, com l’astronomia,
que puguin ser d’interès pels joves.

50. Afavorir la esportivitat inclusiva ajudant a nens i nenes amb discapacitat perquè cap nen no
es quedi sense una activitat esportiva.

