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PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE USOS,
NECESSITATS I PROPOSTES PER DEFINIR
EL PROJECTE DE REMODELACIÓ

APORTA LES TEVES IDEES!
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L’avinguda de l’Eramprunyà i la plaça de Catalunya constitueixen un dels 
eixos urbans més importants de Gavà, especialment per al nord de la ciutat. 
Per això volem que tinguin la qualitat que mereixen i que s’adaptin com cal 
a les necessitats dels veïns i les veïnes que les utilitzen i les han de gaudir.

És amb aquesta voluntat que impulsem un projecte de remodelació integral, 
que començarà a ser realitat els pròxims dos anys amb una primera inversió 
de prop de 2 milions i mig d’euros finançats per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Aquesta inversió es destinarà a una primera fase de reforma, a la 
qual hauran de seguir noves actuacions per completar la remodelació de 
l’avinguda de l’Eramprunyà, la plaça de Catalunya i el seu entorn.

Parlem d’un projecte molt important per a un espai molt important. Per 
aquest motiu no volem que sigueu espectadors passius d’aquesta transfor-
mació sinó que us impliqueu i ens ajudeu a pensar-la i definir-la.

Gavà la fem entre tots i totes, i aquest projecte és un bon exemple d’una 
manera de fer que potenciarem encara més. Escoltar-vos, conèixer la 
vostra opinió, rebre les vostres propostes: aquest és el meu desig i el meu 
compromís. Només entenc una acció de govern eficaç i efectiva si dona 
resposta a les necessitats reals de la gent, i això passa per la proximitat, pel 
diàleg, per la suma d’idees.

Us animo a participar. Posem a la vostra disposició diferents canals perquè 
ens feu arribar les vostres aportacions i junts aconseguim que la nova 
avinguda de l’Eramprunyà i la nova plaça de Catalunya donin resposta a les 
vostres expectatives.

Compto amb vosaltres!

Gemma Badia
Alcaldessa de Gavà



PER QUÈ AQUEST PROJECTE?
L’avinguda de l’Eramprunyà és l’eix vertebrador del nord de la ciutat. La seva 
intersecció amb la plaça de Catalunya i prolongació i enllaç amb la Rambla la fan 
encara més rellevant com a espai de ciutat. I té un gran potencial:

  • Per amplitud.

  • Pel gran nombre de ciutadans que hi viuen i hi conviuen.

  • Pel seu dinamisme comercial, amb la centralitat que li dona el mercat. 

  • Per la vitalitat que li donen els centres educatius i els equipaments
          culturals, esportius i socials de l’entorn.

  • Per la relació que genera entre barris a sud i a nord.

  • Per la seva importància en la mobilitat tant de vehicles com de vianants i
         de noves modalitats de transport personal.

Afrontem un gran repte: definir una nova avinguda i una nova plaça que 
dinamitzin les activitats que acullen, que millorin la convivència dels diferents 
usos i facin un salt qualitatiu en l’espai públic. Un projecte que reculli tot allò 
que demanem d’aquest eix amb perspectiva de futur i de convivència. Perquè la 
seva transformació doni resposta a la ciutadania actual i a les futures 
generacions.



COM HO FAREM?
Amb una remodelació integral que començarem a executar els pròxims dos anys amb 
una primera inversió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 2,5 milions d’euros.

Les etapes:

     1.  Avinguda de l’Eramprunyà, entre Joan I i Rafael Casanova

     2.  Avinguda de l’Eramprunyà, entre Rafael Casanova i plaça de Catalunya

     3.  Plaça de Catalunya i tram de l’avinguda fins a la Rambla

     4.  Entorn de l’avinguda i de la plaça 

Volem fer-ho amb tu, perquè l’avinguda de l’Eramprunyà i la plaça de Catalunya són 
casa teva. Explica’ns la teva opinió i les teves propostes.

Pots plantejar-nos millores relacionades amb la mobilitat, l’accessibilitat, la neteja i el 
manteniment, les zones verdes, els equipaments, la recollida de residus i el mobiliari 
urbà. També dir-nos com podem reactivar el comerç i millorar la seguretat i la convi-
vència.

Volem recollir el màxim nombre d’opinions i de la diversitat més gran possible. Tant si 
ets veí o veïna del barri, com si hi treballes, hi estudies, hi vas a comprar, a passejar o 
simplement t’estimes Gavà.

Totes les aportacions seran benvingudes i el punt de partida per definir una proposta 
que millori l’espai actual, fent-lo més còmode, més amable i, en definitiva, de més 
qualitat.

Implica’t!

COM POTS PARTICIPAR?
Hem habilitat diferents canals per recollir les teves propostes. 
Podràs fer-les del 26 d’octubre al 26 de novembre.

Itineraris participatius, espais de trobada ciutadana per compartir i recollir 
opinions, comentaris i aportacions. 

>> Dissabte 6 de novembre, a les 10:30 h. 

>> Dimarts 16 de novembre, a les 18 h.

Cal inscripció prèvia. Pots fer-la ja accedint a través  de la Plataforma Digital “Gavà 
participa, Gavà decideix”:  
https://participa.gavaciutat.cat/processes/eramprunyacatalunya

Un cop t’has inscrit, rebràs un correu electrònic amb el lloc exacte on començarà 
l’itinerari. Les places són limitades.

També es farà un itinerari participatiu jove, amb alumnat de l’INS Bruguers (delegats i 
delegades de classe), dijous 18 de novembre, a les 11.50 h.

Informadors a peu de carrer, que et facilitaran un qüestionari.
 
>> Els trobaràs a l’avinguda de l’Eramprunyà i a la plaça de Catalunya del 8 al 13
         de novembre:
     • De dilluns a divendres, de 9 a 15 h i de 15:30 a 20:30 h.
     • Dissabte, de 9 a 15 h.

Qüestionari digital a la Plataforma Digital  “Gavà participa, Gavà decideix”
https://participa.gavaciutat.cat/processes/eramprunyacatalunya

>>  Del 26 d’octubre al 26 de novembre.

I si tens algun dubte...
Envia un correu electrònic a participa@gava.cat
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