Gavà Mar, al centre
El Partit del Socialistes vol renovar i refermar el compomís en la defensa dels valors
socials, comunitaris i ambientals de Gavà Mar. Potenciarem el barri de Gavà Mar i
recolzarem el seu teixit associatiu amb el diàleg permanent amb tots els veïns i veïnes.
Gavà Mar, com la resta de barris de la nostra ciutat, és al centre del nostre projecte
polític i ho seguirem demostrant.
Assegurem continuitat en els esforços i ens basem en l’experiència, la comunicació
franca i el treball rigurós. Amb transparència i proximitat defensarem a primer nivell el
barri i la seva gent. Volem un barri tranquil, segur i ben equipat i comptem amb un
projecte sòlid i realista articulat, de manera sintètica, al voltant de dos grans
programes.
Programa de control, reivindicació i millora dels drets ambientals que s’articularà al
voltant de l’existent Oficina Municipal de Seguiment de l’Aeroport (OMSA) i amb
mecanismes de treball conjunt amb la resta de municipis afectats per sumar forces i ser
més contundents en els àmbits de decisió sobre l’aeroport. Reivindicarem l’extensió de
l’actual model d’operacions en pistes segregades que en l’actualitat no té garantida la
seva permanència quan es posi en funcionament la nova Terminal Sud. L’OMSA, que
és un servei pioner, seguirà sent un canal transparent d’informació, comunicació i
representació de les nostres inquietuds i de la nostra lluita per un Gavà Mar sense
soroll. Amb aquest programa l’Ajuntament dona continuitat i reforça la reivindicació
veïnal de justícia.
Programa de qualitat i equipaments que preveu la multiplicació de serveis públics i la
millora de les condicions de l’espai públic per vertebrar millor el barri i per servir
d’aixopluc al potent teixit social i comunitari que ja hi és present. En l’estela de les
darreres inversions en millora de jocs infantils i espais de trobada, procedirem a la
reforma integral de l’Avinguda Europa, aixamplant-ne les voreres, renovant el
mobiliari i millorant-ne l’accessibilitat. Construirem un pas elevat a La Pava i
seguirem preocupats per l’urbanisme de detall, aquell que et posa les coses fàcils i et
millora la qualitat de vida, a través de nombroses actuacions en l’espai públic dins la
segona onada de projectes del Pla de Barris. Treballarem també per un barri més segur
i amb millor convivència que faci compatibles les necessitats de residència i descans
dels veïns i veïnes amb un entorn dinàmic i de lleure com és la platja. Reforçarem els
mecanismes de coordinació entre els cossos de seguretat i elaborarem protocols
específics d’intervenció a Gavà Mar per prevenir robatoris i furts. De la mateixa forma
que incrementarem el control policial per evitar la prostitució que apareix en alguns
indrets del barri. Durant aquest propers quatre anys veurem néixer també el CEIP Gavà
Mar i definirem un Pla d’Equipaments per al barri que reculli les seves necessitats i
que sigui executable de manera realista en els próxims anys.

