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Avança el Pla d’inversions del mandat

Noves accions per fomentar l’ocupació i fer un espai públic
més accessible i sostenible
. En marxa les obres d’ordenació de l’espai públic a Gavà Mar i
d’ampliació de la xarxa de carril ciclable al carrer de Barcelona
. Al febrer obrirà les portes el nou Servei Local d’Ocupació al carrer de
Jaume I, que centralitzarà tots els programes i serveis adreçats a les
persones en situació d’atur
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha comprovat avui l’evolució de diferents obres
de millora de l’espai públic que s’estan executant aquests dies, així com els últims
treballs que han de dotar el nucli urbà d’un nou equipament que centralitzarà els serveis
destinats a afavorir la inserció laboral dels gavanencs i gavanenques.
La intervenció més important en l’espai públic té lloc a Gavà Mar. En aquest fase,
el projecte de reordenació del barri suposarà una inversió d’1.335.000 euros i ha donat
el tret de sortida al carrer de Llançà, conjuntament amb el tram final d’avinguda
d’Europa, i al carrer d’Arenys. L’actuació tindrà continuïtat després de l’estiu al carrer
de Palafrugell.
L’alcaldessa ha indicat la seva satisfacció per l’inici d’unes reformes “que segueixen la
base del pla director d’ordenació del barri, que fa una anàlisi molt exhaustiva des
de totes les perspectives: millora de l’espai públic, mobilitat, accessibilitat,
subministraments i connexions al clavegueram. Uns aspectes que a Gavà Mar, pels
pas dels anys i els criteris d’urbanització que es van seguir en el seu dia. ens
generàvem certs problemes. Amb aquestes intervencions, molt esperades pel
veïnat, solucionem aquests problemes i dotem el barri d’una qualitat de l’espai
públic que era molt necessària”.
La intervenció convertirà els carrers de Llançà i Arenys en carrers de plataforma
única, on vianants i vehicles compartiran espai. El carrer de Llançà serà per a vianants i
el carrer d’Arenys serà de prioritat invertida. Tots dos esdevindran carrers pacificats i

d’àmbit residencial, que donaran continuïtat a la pineda natural de les parcel·les
privades als carrers.

Projecte d’intervenció al carrer d’Arenys

En ambdós carrers, es plantaran parterres lineals, que resseguiran la tanca de cada
parcel·la, recolliran els pins existents i serviran d’escocell pels nous pins que s’hi
plantaran.

Projecte d’intervenció al carrer de Llançà

L’ordenació del carrer Palafrugell començarà passat l’estiu i tindrà un tractament
diferenciat. El carrer mantindrà segregada la calçada de la vorera i una filera
d’aparcament. La intervenció consistirà a donar resposta als problemes d’accessibilitat,
garantint en tot el tram una vorera de dos metres d’ample, amb estrenyiments
puntuals però sempre amb un pas mínim per als vianants d’1,8 metres.
La major exigència viària d’aquest carrer provocarà que l’arbrat es concentri en aquells
punts que, de manera estratègica, permeti completar la coberta vegetal. Quant als
parterres, es plantegen grans escocells de format rectangular que es col·locaran a la
capçalera del carrer i s’adaptaran a la seva estructura viària.

L’ordenació de l’espai públic a Gavà Mar comportarà la preservació dels pins
actuals i la plantació de nous. També es millorarà el sòl per evitar patologies
constructives a calçada i/o voreres i es definirà una nova paleta de materials que
evocaran, a través de tonalitats terroses, vermelloses i groguenques, els colors i la
textura del sotabosc de la pineda o de les dunes del litoral.
En contraposició a la imatge habitual de la ciutat en què els carrers es presenten amb un
conjunt d’arbres degudament repetits i col·locats en filera, la solució que es proposa
pels tres carrers de Gavà Mar cerca una certa aleatorietat en la disposició dels
parterres i la plantació de l’arbrat. L’objectiu és afavorir una distribució més
natural dels pins i dotar de continuïtat a la pineda de les parcel·les sobre el carrer.
Els pins completaran així l’ombra de la pineda i el carrer es converteix en un camí entre
arbres. A més, en tots tres carrers, les cruïlles adoptaran la forma corbada de la
parcel·la.
També s’actuarà en la renovació d’enllumenat amb la instal·lació de noves llumeneres
amb led per millorar l’eficiència i rebaixar el consum, A més, es soterraran línies
elèctriques i de telefonia.
Mobilitat neta i saludable
L’alcaldessa Raquel Sánchez també ha visitat avui els treballs per a la prolongació del
carril bici al carrer de Barcelona. Un projecte que promourà l’ús de la bicicleta com
a mitjà de transport urbà sostenible en els desplaçaments habituals. Les obres, amb
un pressupost d’uns 370.000 euros finançats a parts iguals entre l’Ajuntament i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, s’allargaran fins a mitjans de març.
El nou ampliarà la xarxa de carrils bici al voltant de l’estació. El projecte se centra
en el carrer Barcelona en el tram immediat a la sortida de l’estació. Es tracta d’un carrer
limítrof del polígon industrial La Post i les vies del ferrocarril.
L’alcaldessa ha explicat que “el nou carril bici connectarà amb els ja existents a la
rambla de Salvador Lluch i a l’avinguda de Bertran i Güell i, amb el futur carril
ciclable de la nova carretera C-245”. Sánchez ha afegit que “des de l’Ajuntament
convidem la ciutadania a què faci servir cada cop més la bici però per això cal
preparar les nostres infraestructures viàries. I aquesta obra ens ajudarà a
continuar avançant cap a una mobilitat més sostenible, compatible amb el vehicle
privat i que afavoreixi la intermodalitat amb el transport ferroviari”.
La intervenció consisteix en l’arranjament i implantació de carril bici de 288 metres al
carrer Barcelona en el tram comprès entre l’estació i l’avinguda Bertran i Güell amb
dues seccions diferenciades. Hi haurà un tram general amb un carril bici sobre
vorera amb una amplada de 2,20 m de doble sentit arran del mur existent, per tal de

reduir encreuaments.
Un segon tram comprèn l’espai de davant de l’estació que redueix la seva amplada a
causa de les escales i la rampa d’accés al túnel de l’estació. Aquest sector quedarà
delimitat a una zona 30 de convivència entre bicicleta i vehicles. Aquest carril tindrà
una amplada d’un metre. El projecte permetrà incorporar fins a un total de 33 places
d’aparcament regulat.

L’actuació també contempla la connexió de carril bici des del pas sota via fins a la
cruïlla amb la carretera de Santa Creu de Calafell, en aquest cas per la vorera
existent segregant el pas de bicicletes del de vianants.
El nou carril bici del carrer de Barcelona connectarà amb un aparcament segur de
bicicletes de gran capacitat que l’AMB està dissenyant per a l’estació de Renfe de
Gavà, que permetrà emmagatzemar un total de 100 bicicletes i fomentar la
intermodalitat bicicleta i transport públic. També enllaçarà amb l’aparcament de l’eBicibox, el nou servei metropolità de lloguer de bicicletes elèctriques que es posarà en
marxa en breu.
El Servei Local d’Ocupació, més a prop
Aquestes setmanes s’ultimen els treballs que convertiran l’antic L’Informal del carrer
de Jaume I en la nova seu del Servei Local d’Ocupació que portarà el nom de Rosa
Luxemburg, la sindicalista i teòrica marxista de la qual enguany es commemora el
centenari del seu assassinat.
L’equipament, que obrirà les portes a principis de març, “acostarà al centre de la
ciutat els programes i recursos municipals que actualment oferim des del Centre
de Suport a l’empresa, al polígon industrial, a les persones es troben en situació
d’atur o bé que volen millorar la seva ocupabilitat”, ha explicat Raquel Sánchez.
La intervenció, que ha suposat una inversió d’uns 150.000 euros, ha comportat la
creació d’un accés únic, la remodelació de la façana i distribució dels espais interiors en

una recepció i espai de treball compartit, una aula deformació, dos despatxos, un espai
d’emmagatzematge i lavabos.

Els serveis que acollirà inicialment el nou Servei Local d’Ocupació són:
- Borsa de Treball on accedir a les ofertes gestionades als Serveis Locals d'Ocupació
de la província de Barcelona, a través de la Xarxa Xaloc.
- Servei d’Orientació Laboral: assessorament mitjançant entrevistes d’orientació,
càpsules formatives de cerca de feina, etcètera, per millorar les competències personals i
adquirir estratègies que facilitin la incorporació al mercat laboral.
- UBICAT: programa d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la
inclusió social. L'objectiu és dur a terme accions d’orientació, acompanyament a la
inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives, o persones
treballadores, preferentment aquelles que es troben en una situació de precarietat
laboral. Aquestes disposaran d’un itinerari personalitzat d’activitats individuals i
grupals d’orientació, i acompanyament tècnic envers la integració sociolaboral.
- Treball i formació: programa d’inserció laboral que convoca el Servei d’Ocupació
Públic de Catalunya i que realitza l’Ajuntament de Gavà per a persones beneficiàries de
la Renda Garantida de Ciutadania, majors de 45 anys que han exhaurit la prestació o el
subsidi per desocupació, i dones en situació d’atur i/o víctimes de violència de gènere.
Aquest programa facilita a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir
al mercat de treball la millora de la seva ocupabilitat i formació professionalitzadora.
Les persones participants són contractades per l’Ajuntament per realitzar treballs en
projectes d’obres o serveis d’interès generals al mateix temps que realitzen accions de
capacitació professional.
- ENFEINA’T: programa que fomenta accions per a la contractació laboral temporal i
acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de llarga durada amb
l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i,
d’aquesta manera, evitar-ne la cronificació i facilitar-les experiència professional per a

la seva inserció laboral.
- Programa 30 Plus: té per objectiu la incorporació al món laboral i la formació de
persones en situació d’atur de 30 anys en endavant de Gavà. Aquest programa inclou
actuacions de prospecció i d’assessorament d’empreses; formació vinculada al contracte
de treball i a les necessitats del participant amb l’objectiu de potenciar les competències
necessàries per ocupar un determinat lloc de treball; experiència professional mitjançant
contractació laboral (mínima de 6 mesos), i orientació i acompanyament en el procés de
contractació i formació.
- Espai de Recerca de Feina: on es pot consultar material i recursos per a la cerca de
feina, ofertes de treball, premsa, ordinadors amb connexió a internet, informació sobre
cursos, i documents sobre tècniques de cerca de feina.
Des del Servei Local d’Ocupació Rosa de Luxemburg també s’impulsaran nous
programes de Garantia Juvenil per a joves entre 16 i 29 anys. Aquests programes
ofereixen informació i assessorament, atenció personalitzada i acompanyament i
possibilitat de seguir diferents itineraris: orientació laboral i suport a la cerca de feina;
formació professionalitzadora, o suport per a la posada en marxa d’una idea de negoci.
Amb l’entrada en funcionament del nou servei, el Centre de Suport a l’Empresa, ubicat
al carrer del Progrés, se centrarà en les accions i programes de promoció econòmica
adreçats a l’empresa i en el suport a l’emprenedoria.

