INFORME TALLER SOBRE GOVERN OBERT EN EL MARC DEL PROCÉS DE
PARTICIPACIÓ DEL PAM
El taller sobre Persones i Famílies va desenvolupar-se a l'Espai Maragall el dimarts 1 de març de
2016. Fruit de la deliberació dels assistents al taller van sorgir un conjunt de propostes
consensuades. A continuació detallarem la resposta que dóna l'Ajuntament un cop treballada de
manera tècnica i validada per l'equip de govern.
ACTIVITAT EN DIUMENGE PER A PERSONES GRANS (A CAN SELLARÉS)
L'associació de la Gent Gran realitza un ball mensual al Casal de Can Tintorer; tanmateix, el Casal
del Centre i el Casal Can Tintorer estan oberts al públic per a fer activitats lliures els dissabtes i
diumenges a la tarda.
BEQUES PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I ESPORTIVES (BÒBILA, GIMNÀS,
PISCINA...)
Ja existeixen beques per a activitats extraescolars. Es bequen qualsevol tipus d'activitat, sigui
esportiva, de lleure, d'idiomes… Aquest any hem dedicat 50.000€ i s'han beneficiat 355 infants i
joves.
DONAR MÉS FORMACIÓ EN CULTURA DIGITAL I NOVES TECNOLOGIES PER A
LES PERSONES GRANS
Tenim en compte l'èxit d'aquest tipus d'activitat així com d'altres activitats programades durant
l'any. Ara bé, la programació d'activitats ha de contemplar actuacions que assegurin i contemplin
una àmplia varietat de propostes, per a tots els públics i interessos.
OBRIR UNA FARMÀCIA NOCTURNA AL CENTRE DE GAVÀ
Coincidim que falten recursos sanitaris per a la ciutadania de Gavà: una farmàcia nocturna però
també un servei d'urgències, un tercer CAP o l'ampliació de l'Hospital de Viladecans. Són recursos
que exigim a la Generalitat de Catalunya que és qui té les competències per a fer-ho.
OFERIR UNA AJUDA ECONÒMICA ALS ADULTS QUE TENEN AL SEU CÀRREC
PERSONES GRANS
Els serveis socials municipals ja contemplen aquest tipus de necessitats tant des del Servei d'Ajut a
Domicili com des de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i la Dependència de la
Generalitat de Catalunya. En aquest darrer cas la persona gran ha de tenir un grau de dependència.
FOMENTAR LA COOPERACIÓ AMB PROJECTES D'EMERGÈNCIA
L'Ajuntament té una línia pressupostària destinada a projectes d'emergència que contribueixen a
resoldre situacions precaries derivades de crisis humanitàries. Aquests projectes es realitzen a
través de la coordinació amb el Fons Català de Cooperació.

REFORMAR CAN SELLARÉS I POSAR UNA PISCINA PER L'ESTIU
L'Ajuntament valora la viabilitat de la proposta. No obstant això, la situació econòmica de
l'Ajuntament no permet aquest tipus d'instal·lacions.
MILLORA DELS EQUIPAMENT ESPORTIUS I CULTURALS
Estem treballant continuament per millorar els equipament, entre d'altres actuacions estem
treballant en la instal·lació d'una coberta a la pista del Marcel·lí Moragas, millores dels vestuaris
de Can Tintorer i Jacme March, entre d'altres.
ÚS PRIORITARI DE PERSONES DISCAPACITADES ALS CENTRES ESPORTIUS
L'Ajuntament, actualment, ja treballa perquè les persones amb discapacitats utilitzin de manera
prioritària les instal·lacions esportives.
PROMOURE ESPORTS ALTERNATIUS, COM EL RUGBY A GAVÀ
Des de l'Ajuntament valorem totes les noves propostes d'esports alternatius que sorgeixen del teixit
social i associatiu de la ciutat, i donem suport a totes aquelles propostes que considerem que són
viables valorant la necessitat d'espai esportiu i massa social.
DIVULGAR MÉS LES ACTIVITATS ESPORTIVES PER A GENT GRAN I JOVES
Reforçarem la presència i difusió d'activitats esportives en els diferents canals i espais municipals.
OFERIR MÉS ACTIVITATS ESPORTIVES PER A GENT GRAN I JOVES
Valorem aquesta proposta tot i que considerem que l'oferta d'activitats per gent gran s'adequa
correctament a la demanda existent. Pel que fa als joves, comptem amb el programa FIT JOVE,
que valorem ampliar pel que pugui arribar a més col·lectius en el futur. Tot i així, revisarem
l'oferta d'activitats esportves per gent gran i jove per tal que estigui actualitzada en tot moment.
NOVES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Dins del Pla d'Equipaments que es desenvoluparà estudiarem aquesta demanda.
DISPOSAR D'UN MAPA D'EQUIPAMENTS PÚBLICS AMB ESPECIFICACIONS
TÈCNIQUES
L'Ajuntament estima parcialment la proposta perquè està previst el seu estudi al Pla Director
d'Equipaments.
MILLORAR ELS CANALS DE COMUNICACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I LES
ASSOCIACIONS QUE VOLEN FER SERVIR EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Som concients que cal millorar aquesta comunicació i per aquest motiu hem creat un protocol per
estandaritzar-la.

SUPORT DE L'AJUNTAMENT PER A LA CREACIÓ D'UN EQUIP DE GIMNÀSIA
RÍTIMICA
Estem treballant des del Departament amb l'objectiu que aquest equip sigui una realitat la propera
temporada.
PROMOURE LA UTILITZACIÓ DEL PATRIMONI ABANDONAT: CAS DE CAN
SELLARÉS. ES PODRIA FER UN CENTRE CULTURAL
Dins del Pla d'Equipaments que es desenvoluparà estudiarem aquesta demanda.
REOBRIR L'ANTIGA CASERNA MILITAR DE CAN TORELLÓ: OBRIR UN CONCURS
CIUTADÀ D'IDEES
S'estima parcialment perquè està previst fer una Ciutat esportiva.
RECUPERAR LA ZONA CREMADA DEL PARC DEL GARRAF. POTSER AMB
SERVEIS COMUNITARIS O NOUS LLOCS DE TREBALL
El Parc del Garraf no és competència de l'Ajuntament de Gavà sinó de la Diputació de Barcelona.
FER UNA TAULA D'ENTITATS DE CULTURA, PER A CREAR SINÈRGIES
Actualment s'ha creat una comissió de companyies de teatre amateur per tal d'establir i enfortir
punts de trobada i compartir projectes. Valorem l'aportació de cara a ampliar-ho a atres disciplines
i àmbits culturals. També existeix les Xerinoles on les entitats de cultura popular i tradicional
participen conjuntament. Tot i així, impulsarem més espais de trobada per fer sinergies.
PROMOURE LA CULTURA POPULAR ALS COL·LEGIS COM A ACTIVITAT
ALTERNATIVA
L'Ajuntament estima parcialment la proposta de cara a la confecció de la propera guia educativa.
FOMENTAR LES ACTIVITATS CULTURALS EN LES QUALS ELS CIUTADANS DE
GAVÀ, INDEPENDENTMENT DE L'EDAT, CULTURA, RELIGIÓ, ETC. PUGUIN
FORMAR PART, GAUDIR I CONÈIXER-SE EN COMUNITAT
L'Ajuntament té en compte la proposta de cara a la confecció de futurs programes d'activitats
culturals que potencien la participació ciutadana així com l'intercanvi de coneixement i
experiències.
HABILITAR ESPAIS PER A TOCAR MÚSICA
Actualment s'està treballant en la línia de potenciar un programa específic vinculat a l'exhibició,
difusió i creació musical- el Circuit Musical de Gavà- que tindrà en compte la proposta.
APROFITAR ELS ESPAIS I PLACES MUNICIPALS PER A GENERAR ESPAIS DE
CELEBRACIÓ PER FESTES I ACTES DE CULTURA POPULAR. CASA DE LES
FAMÍLIES, TORRE LLUCH, PLAÇA FRANCESC MACIÀ, PATIS DE COL·LEGIS,
PLAÇA BATISTA
L'Ajuntament tindrà en compte la proposta de cara a futures programacions.

POTENCIAR LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES ENTRE EL PROFESSORAT I
L'ALUMNAT
L'Ajuntament comparteix també la necessitat de potenciar-les. Ja hi ha algun centre treballant
planificadament en aquest tema i potenciarem que altres s'hi sumin, no obstant això, s'ha de tenir
en compte que tots els centres treballen segons el currículum establert pel Departament.
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
OBRIR UNA EOI A GAVÀ
Les Escoltes Oficials d'Idiomes no són de competència municipal sinó de la Generalitat de
Catalunya. Tot i així, l'Ajuntament de Gavà seguirà reivindicant que hi hagi una escola oficial
d'idiomes a la nostra ciutat.
REFORMAR L'INSTITUT BRUGUERS
La reforma de l'institut Bruguers és una reivindicació constant de l'Ajuntament de Gavà, no
obstant això, s'ha de tenir en compte que és el Departament d¡Ensenyament qui té la competència
obligatòria en aquesta matèria.
FACILITAT PER ALS DISCPACITATS PER A QUE ES PUGUIN TREURE EL GRAU DE
L'ESO
Estem d'acord que les persones amb discapacitat també han de poder-se treure el grau de l'ESO, si
així ho desitgen. Hi ha recursos als centres, com adaptacions curriculars, que lpoden ser d'utilitat.
MILLORAR PROTOCOLS CONTRA L'HOMOFÒBIA A LES ESCOLES
Actualment s'està treballant per promoure campanyes de sensibilització entre la ciutadania i
actuacions de foment del respecte i la no discrmiinació als centres docents, no obstant això caldria
millorar els protocols contra l'homofòbia i altres conoductes discriminatòries a les escoles.

