PLATAFORMA GAVÀ SOLIDÀRIA

QUÈ ES?
Gavà Solidària és una plataforma plural i oberta, impulsada per l’Ajuntament de Gavà i formada per
entitats sense afany de lucre, col·lectius diversos i ciutadans i ciutadanes. Neix amb la voluntat
d’impulsar i donar suport a iniciatives socials que promoguin la lluita contra la pobresa i
contribueixin a garantir una vida digna a les persones amb dificultats i amb risc d’exclusió social.
OBJECTIUS
La Plataforma Gavà Solidària té la finalitat de posar en marxa programes i projectes de solidaritat a
través d’un treball en xarxa en què hi participin entitats i ciutadania. L’objectiu principal d’aquestes
iniciatives és lluitar contra la pobresa i ajudar a els ciutadans i els ciutadanes sense recursos a
cobrir necessitats tan bàsiques com fer un àpat digne.
La Plataforma també pretén consciència la població,. Enfortir la col·laboració entre l’Ajuntament, les
entitats i la ciutadania per promoure accions d’àmbit social i solidari i fomentar el voluntariat. Es
tracta de sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió social, fer efectiu els drets de les
persones i minimitzar l’impacte de la situació econòmica mitjançant la construcció d’una societat
basada en el treball conjunt i la implicació.
ELS PROJECTES
La suma de recursos materials, humans i de voluntaris/es permetrà el desenvolupament de
diverses accions, creant una xarxa de projectes solidaris de la ciutat i a la ciutat, per a la ciutat i
amb la ciutat. Algunes de les línies de treball ja fa anys que són actives i d’altres són de nova
creació per tal de donar resposta a les necessitats presents en l’entorn.
La Plataforma inclou el projecte “Aliments Gavà Solidària”, amb la implicació de les diferents
entitats que ja presten aquest servei i d’altres que s’hi vulguin afegir, per garantir la distribució
d’aliments a les famílies de la ciutat que més ho necessitin.
Una altra de les iniciatives que s’impulsen des de la Plataforma Gavà Solidària és la campanya “A
Gavà cap infant sense joguines”, un projecte molt arrelat a la ciutat que, any rere any, rep el màxim
suport de les entitats locals i de la ciutadania perquè els nens i nenes de les famílies amb menys
recursos de la ciutat puguin obrir un regal el dia de Reis.
COM ADHERIR-SE
Totes les entitats i ciutadans i ciutadanes de Gavà es poden adherir a la Plataforma Gavà Solidària
i col·laborar en els projectes que es posin en marxa. Les entitats i la ciutadania, en col·laboració
mútua amb l’Ajuntament, desenvoluparan els projectes, campanyes i accions.
Les entitats i ciutadans i ciutadanes que vulguin formar part de la Plataforma han de signar el
següent full d’adhesió indicant, si així ho desitgen, els projectes en què volen col·laborar o plantejar
propostes. Aquest full d’adhesió es pot fer arribar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, a
l’Alcaldia o a l’Àmbit de Benestar i Acció Social.

