La ciutadania de Gavà ja pot
votar els projectes per millorar
l’espai públic
 A la tercera edició del programa Junts Fem Barri
els veïns i veïnes podran triar 30 projectes d’un
total de 92 propostes
 Els projectes presentats volen fer dels barris de
Gavà uns espais més inclusius i més verds
 El període de votació serà entre el 20 de maig i el
30 de juny

S’obre el procés de votació on els
gavanencs i gavanenques prioritzaran
les accions del programa Junts Fem
Barri
Cada ciutadà podrà
puntuaran per igual

escollir

5

projectes

que

El proper 20 de maig s’obre el procés de votació per tal que la ciutadania de Gavà
prioritzi les actuacions a dur a terme dins la tercera edició del programa Junts Fem
Barri. En aquesta convocatòria, són 30 els projectes que es porten a votació per tal
que els gavanencs i gavanenques prioritzin aquelles accions que consideren més
necessàries a realitzar en el propers mesos.
A la primera fase del programa, s’han rebut un total de 92 propostes ciutadanes.
D’aquestes, desprès d’analitzar la viabilitat de cadascuna de les accions plantejades,
els serveis tècnics de l’Ajuntament han validat 18 propostes que s’han sumat als 12
projectes presentats inicialment per l’Ajuntament.
El procés d’aportació de propostes es va perllongar durant un mes, del 20 de març al
25 d’abril, on gavanencs i gavanenques majors de 16 anys van fer les seves
aportacions presentant aquelles intervencions en l’espai públic que han cregut més
necessàries. En aquest procés també han participat empresaris i comerciants que
tenen negoci a la ciutat, encara que no són residents a Gavà.
Les propostes recollides provenen de tots els barris de la ciutat. En concret s’han
rebut aportacions des de Gavà Mar, Can Serra Balet, Àngela Roca, Ausiàs March,
Bòbila-Diagonal, Les Colomeres, Santa Teresa, Can Tintorer, Can Pere Bori, Cant
Tries, Ca n’Espinós, La Sentiu i Bruguers, El Centre i la Barceloneta.
El programa està dotat amb 500.000 euros, de manera que el total de les accions
que es realitzaran no podrà superar aquesta quantitat. De la seva banda, cada
actuació concreta no pot superar els 35.000€, una limitació pressupostària que
permet diversificar la quantitat i la tipologia de les actuacions que s’executaran en el
marc d’aquest programa que té una dotació pressupostària de mig milió d’euros. Així
mateix, els diferents projectes s’ajusten a l’objectiu del programa: millorar l’espai
públic i fer dels barris de Gavà uns espais més inclusius i més verds.

La fase de votació tindrà lloc entre el 20 de maig i el 30 de juny i incorpora canvis
respecte a les dues edicions anteriors. Enguany, cada persona podrà escollir 5
projectes, que puntuaran per igual. Fins ara s’establia un sistema de vot ponderat, en
què es prioritzaven les actuacions atorgant-les d’1 a 5 punts.
PROJECTES A VOTACIÓ

Bóbiles -Diagonal, Les
Colomeres i Santa
Teresa

La Sentiu, Ca n’Espinós i Mas
Bruguers

Gavà Mar

Centre i
Barceloneta

LLISTAT DEFINITIU JFB 2018
1 Jocs per a la gent gran a la plaça de la Concòrdia

2

Remodelació del mobiliari i de l'enjardinament de la plaça Pablo
Neruda

A

A

3 Correcan a Central Mar

A

4 Transformació d’skateparc existent a Gavà Mar

A

5 Ampliació parc infantil a Central Mar

C

6 Retirada de Jardineres als carrers de Gavà Mar

C

7 Instal.lació de serveis públics a l’entorn de l’avinguda del Mar

C

8

Adequació tram superior del carrer Principal de Ca n'Espinós i nova
parada d'autobús

A

9 Jocs per a la Gent Gran a Ca n’Espinós

C

10 Parc infantil a ca n’Espinós

C

11 Instal.lació de jocs infantils a l’Àrea de Lleure de la Sentiu

A

12 Pista poliesportiva a Can Long – Àrea de lleure la Sentiu

C

13 Dotació espai per l’AAVV a la zona verda del carrer Cal Margarit

C

14

Adequació del parc infantil de Sant Martí i instal.lació de jocs adaptats
A
i plantació d’arbrat

15 Ombrejat àrea de jocs Diagonal

A

16 Retirada de Xarxa elèctrica aèria al sector Colomeres

C

17 Instal.lació de jardineria i mobiliari mòbil a la plaça de Francesc Macià C

Can Serra Ballet,
Angela Roca i
Ausias March

18

Jocs per a gent Gran Riera de les Parets

A

19

Integració parc Sant Jordi al carrer dels Usatges

A

20

Arranjament d’espais a la plaça Pare Poveda

C

21

Jocs per a la gent gran al parc del Calamot

C

Can Tintorer, Can Pere Bori i Can Tries

22

Construcció de Parc infantil a l'avinguda de
l'Eramprunyà

A

23

Correcan a la plaça de Blas Infante

C

24

Instal.lació de bancs a la Rambla de Pompeu Fabra

C

25

Zona de jocs a l’accés exterior de l’escola Marcel.lí
Marcel.lí Moragas

C

26

Prolongació carril bici a l’av Riera de Sant Llorenç

C

27

Adequació de rampa d’ accés entre Av.
Eramprunyà i Rambla de Pompeu Fabra

C

28

Parc infantil a la zona del carrer Montserrat Roig

C

29

Ombrejat àrea de jocs a la plaça d’Amadeu Vives i
instal.lació de joc adaptat

A

30

Creació de circuit per a cotxes dirigits amb
radiocontrol

C

Canals de votació
Les votacions es podran fer a través de diferents canals. De forma presencial als
equipaments municipals habilitats o digitalment a través de la plataforma Gavà
participa, Gavà decideix.
Els equipaments habilitats són:
. Ajuntament de Gavà
. Casa Gran
. Mercat del Centre
. MercaGavà
. Biblioteca Josep Soler Vidal
. Biblioteca Marian Colomé
. Zona esportiva can Tintorer (accés piscina)
. Zona esportiva Diagonal (vestíbul)
. Casal de Gent Gran El Centre
. Casal de Gent Gran Torre Lluc
. Casal de Gent Gran can Tintorer

. Regidories de Barri: Bòbiles-Diagonal, les Colomeres i Santa Teresa, can Serra
Balet, Àngela Roca i Ausiàs March, can Tintorer, can Pere Bori i can Tries, Centre i
Barceloneta, la Sentiu i Bruguers, Gavà Mar i ca n’Espinós.
Pel que fa a la votació digital, es pot fer la votació a través de qualsevol mòbil entrant
a la plataforma “Gavà participa-Gavà decideix”, una aplicació innovadora i
rigorosa posada en marxa a la segona edició del programa Junts Fem Barri.
Aquesta aplicació comprova directament amb el padró les dades dels ciutadans i
ciutadanes que participin en el procés.
Acabat el període de votacions i comptabilitzats els resultats del procés, i un cop
elegides i prioritzades les accions per part de la ciutadania, es portaran a terme les
gestions i tràmits administratius necessaris (redacció dels projectes tècnics, limitació
i adjudicació de les obres).
Al portal www.gavaciutat.cat i a través dels mitjans de comunicació local es
publicaran els resultats del procés i posteriorment es podrà fer un seguiment de
l’evolució de les obres a http://obres.gavaciutat.cat.

Junts Fem Barri, un procés arrelat
El programa Junts Fem Barri es va posar en marxa l’any 2014, recollint l’experiència
prèvia del projecte “l’Alcaldessa als barris” en què Raquel Sánchez va recollir a peu
de carrer i amb un contacte directe amb el veïnat els suggeriments, inquietuds i
propostes de la ciutadania.
Junts Fem Barri va ser una experiència pionera i innovadora a Gavà que volia assolir
un doble objectiu: realitzar projectes de millora de l’espai públic i promoure un procés
participatiu en què la ciutadania pogués proposar i votar les accions que calia dur a
terme.
Aquests procés participatiu ha estat mereixedor de diferents reconeixements.
Enguany aquest programa ha estat distingit als Premis Sant Jordi que convoca
anualment l’Institut d’Estudis Catalans. Aquesta distinció s’afegeix a la rebuda l’any
2017, quan la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer
d’Estudis autonòmics i Locals va incloure la iniciativa al Banc de Bones Pràctiques
per promoure la millora i la innovació en els governs locals.
Fins ara han participat 1.081 persones que han prioritzat 42 actuacions: 17 a la via
pública, 15 en millores en parcs i jardins, 8 accions relacionades amb l’esport i el
lleure i 2 projectes de correcan.

Fruit de l’edició de 2014, s’han executat 24 obres, entre elles els primers correcans
de la ciutat, el circuit d’exercicis físics del parc del Mil.lenni i un parc infantil a can
Tries, així com la millora de la protecció de les dunes al passeig Marítim, i la millora
de la seguretat de la rotonda de la carretera de la Sentiu.

Joc infantils parc Torre Lluch

Correcan Mil.lenni

A la convocatòria de 2016 van sortir 18 obres, set de les quals ja són una realitat: la
retirada d’una de les dues alineacions d’arbrat de les voreres del carrer de Sant
Lluis, la renovació de l’enllumenat de l’avinguda de Joan Carles I i de l’entorn del
carrer de Manuel de Falla; la remodelació de l’àrea de lleure de la Sentiu, la creació
de pistes de petanca a la Sentiu i al carrer de Sant Martí i l’ampliació de parc d’skate.
Actualment estan en fase d’execució els projectes de creació d’un parc street
workout, la instal.lació de murs lliures per grafitties, una pista polivalent al parc del
Calamot, la pista poliesportiva al parc del Mil.lenni i al barri de Mas Bruguers,
l’arranjament del camí de can Pardal, condicionament de la zona de recollida de
residus i la instal.lació de parc infantil.
Resten per començar els projectes d’adequació del parc infantil de la plaça
Catalunya, l’arranjament de la plaça del Pare Poveda i parc Sant Jordi i la instal.lació
de fonts a diferents punts de la ciutat.

Àrea de lleure La Sentiu

Pista poliesportiva parc del Mil.lenni

