
 Justícia social, igualtat i solidaritat

1. Creació Taula Coordinació de ca n’Espinós

2. Taxes a empreses de serveis per lluitar 

    contra la pobresa energètica

3. Formació ocupacional per a discapacitats

4. Rebaixar els preus de lloguer d’habitatges

5. Contractació de discapacitats intel·lectuals

6. Tarifar socialment taxes locals des del 2018

7. Ampliar l’àmbit de la Plataforma Solidària a 

     projectes inclusius

8. Garantir el projecte dels menús solidaris

9. Salaris mínims de mil euros mensuals    

     per subcontractar serveis municipals

10. Bonificar abonaments per a discapacitats 

       als equipaments esportius municipals

11. Millorar els serveis socials municipals

12. Reactivar el pla de la Serra de les Ferreres 

13. Agilitzar els tràmits Llei de la Dependència

14. Habitatge social per a persones que viuen

       en barraques, cotxes i caravanes

15. Coordinar l’ajuda als refugiats a l’hivern

16. Resoldre problemàtica beques-menjador

17. Quantificar els joves de que han de tornar   

       part de la Renda Bàsica d’Emancipació

18. Integrar entitats en polítiques d’igualtat

      del Servei d’Informació i Atenció a la Dona

19. Acollida de refugiats a Gavà

      Via pública, civisme i mobilitat

1. Renovació dels parquímetres de zona blava

2. Urbanitzar el camí a ca n’Espinós

3. Millorar el control de les obres a les voreres

4. Prevenció incendis provocats a contenidors

5. Pagar des del mòbil als nous parquímetres 

6. Fer més segur el camí a ca n’Espinós

7. Combatre l’incivisme amb conductors bus

8. Posar punts d’aparcament per a bicis davant 

    dels equipaments locals

9. Obrir el carrer de Rius i Taulet per millorar la 

    mobilitat a l’Illa del Centre

10. Optimitzar emplaçament mercat setmanal

11. Planificar sanejament del sector Marinada

12. Creació d’un carril bici al camí del cul

13. Regular ús bicis, patinets i patins elèctrics

14. Calendaritzar execució de prioritats del pla 

       de millora de l’espai públic

15. Soterrar línies de mitja tensió a can Tries, la       

       Sentiu i ca n’Espinós

16. Prohibir el consum d’alcohol a menors a 

       la Casa Gran

DOS ANYS DE FEINA 
FETA PER GAVÀ

     Medi ambient natural i animal i ecologia

1. Millorar gestió de les platges i recuperar la bandera blava

2. Millorar l’accés a l’estiu en transport públic a la platja 

3. Millorar la recollida segregada a la ciutat 

4. Regulació de la cacera als espais periurbans

5. Replantació de la parcel·la de pineda talada el 2016

6. Millorar el control de les colònies de gats

7. Regulació de l’enllumenat amb cèl·lules fotoelèctriques

8. Promoure el canvi de titularitat de diversos camins locals

9. Certificar energèticament els edificis municipals

10. Evitar noves tales d’arbres a la Pineda

11. Intensificar la lluita contra la processionària

12. Agilitzar instal·lació punt de recàrrega cotxes elèctrics

13. Acabar amb contaminació desembocadura riera Canyars

14. Implantar la recollida segregada a l’Illa de Vianants

15. Protegir el sector Llevant Mar davant plans urbanístics

16. Prevenir i minimitzar la pols vermella de les obres 

       dels pisos del Calamot

17. Promoure el voluntariat per a la neteja dels boscos

18. Prohibir espectacles perillosos i degradants d’animals

             

        Bones pràctiques i transparència a   
                l’administració municipal

1. Agilització de la concessió de llicències d’obres

2. Modificar reglament segona activitat policia local

3. Provisió plaça de direcció del Museu municipal

4. Facilitar les donacions de sang

 5. Instar al govern local a respondre les preguntes 

     escrites de l’oposició dins el termini normatiu

6. Crear noves App sobre via pública i cultura

7. Posar al web de l’Ajuntament plans sotmesos a 

     informació pública

8. Actualitzar el portal municipal de transparència

9. Agilitzar la nova ordenança de serveis funeraris

10. Millorar la seguretat a l’edifici de l’Ajuntament

11. Crear comissió reforma ROM

12. Actualitzar el portal municipal de transparència 

13. Millorar l’ordenança dels serveis funeraris

14. Agilitzar tramitació de les llicències urbanístiques

15. Millorar la gestió del casal d’estiu municipal

  

                           Ensenyament

1. Extensió de l’EOI de Viladecans a can Sellarès

2. Reparar la tanca i les goteres del CEIP Gavà Mar

3. Participació escoles locals a plans renovació pedagògica

4. Participació escoles a pla contra l’absentisme escolar

5. Lluitar contra l’assetjament escolar (bullying)

6. Reclamar Unitat de Suport Educatiu Especial a Secundària 

  Hem plantejat 105 propostes per millorar la ciutat
                          Memòria històrica

1. Dedicar un espai emblemàtic a Lluís Companys

2. Pla de recuperació memòria històrica local en la lluita   

    contra el feixisme a l’antic edifici Unió de Cooperadors

3. Emfasitzar record de la lluita obrera en la commemoració 

    del centenari de Roca

4. Integrar Gavà a la xarxa comarcal memorial democràtic

5. Eradicar actituds nazi-feixistes a l’Estadi de la Bòbila

6. Treure del nomenclàtor local els noms de feixistes

7. Evitar que es faci propaganda militarista a la seu d’AENA

8. Canviar el nom de l’avinguda de Joan Carles I

9. Prohibir entrada grups nazi-feixistes a l’Estadi La Bòbila

10. Treure del nomenclàtor de carrers el nom d’Artur Costa

11. Dedicar a Companys la plaça del monument a la Vela

  

                      Cultura, esports i lleure

1. Dotar can Sellarès de camps de gespa artificial

2. Creació d’oferta cultural pública al mes d’agost

3. Creació de grups d’intercanvi lingüístic a la Casa Gran

4. Agilitzar el tràmit de les subvencions a les entitats locals

5. Organitzar una Diada de l’esport gavanenc

6. Recuperar les pistes Ernest Barrufet

7. Destinar a usos culturals locals en desús del Mercat vell

8. Rehabilitar per a usos culturals la Unió de Cooperadors

9. Donar continuïtat al Club Sant Jordi de l’American Lake

    

           Protecció del patrimoni

1. Excavació de les ruïnes romanes del carrer de la Rectoria

2. Protecció d’elements com a Béns Culturals d’Interès Local

3. Protegir les ruïnes romanes de can Valls de la Roca

4. Protegir el patrimoni cultural artístic de la ciutat

               Foment de l’economia productiva

1. Mantenir als terrenys de Roca activitats empresarials

2. Crear una taula local de la pagesia

3. Pagar els impostos que recapta l’Ajuntament a l’Agència 

     Tributària de Catalunya

4. Suport a les petites i mitjanes empreses de Gavà

      Suport al petit comerç local

1. Proposta per ampliar l’Illa de Vianants

2. Informar dels al·lèrgens dels aliments servits en bars i 

    restaurants 

3. Pla de xoc de suport al comerç davant l’entrada en 

    funcionament de  l’Outlet Viladecans

 Podeu consultar els continguts detallats de cada proposta a: locals.esquerra.cat/gava/document/5494

Balanç de meitat de mandat 2015-2019 



Hem enviat 243 iniciatives  
per escrit al govern local

Hem portat al Ple 17 mocions 
sobre drets i justícia social

APROVADES (15)

7.5.2017
Declaració sobre la reinversió del superàvit a l’administració local per a la millora dels serveis 
públics i l’execució d’inversions prioritàries                                     

17.4.2017
Declaració en suport a la dignificació del treball pagès   

20.3.2017
Declaració en suport als drets i llibertats contemplats per Nacions Unides

12.2.2017
 Proposta de resolució sobre una nova taxa als oligopolis energètics 

  24.1.2017
  Declaració en suport als drets dels discapacitats   

  15.11.2016
   Declaració en suport a la reforma horària    

  19.9.2016
  Declaració contra la corrupció de l’Estat espanyol   

  11.7.2016  
  Declaració en defensa del dret a la igualtat reconegut per la llei suspesa pel TC  
  
  6.6.2016
  Suport a la campanya per un salari mínim superior als mil euros mesuals   
 
  28.4.2016
  Adscripció de l’Agència de qualitat d’FP al Departament d’Ensenyament   

  21.3.2016
  Declaració contra l’acord entre la Unió Europea i Turquia sobre els refugiats

  15.2.2016
  Declaració sobre les deficiències del servei de Rodalies de Catalunya   
     
  18.1.2016
  Declaració sobre les prioritats del nou Govern de la Generalitat a Gavà   
   
  23.11.2015
  Declaració per lluitar contra la pobresa energètica    
  5.10.2015
  Suport als afectats per l’Índex de Referència de Prèstecs Hipotecaris (IRPH)

    
REBUTJADES (2)

  17.5.2016
  Suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir

  7.9.2015
  Proposta resolució Pla de Desenvolupament Urbanístic (PDU) del delta del Llobregat     

Podeu veure els continguts de les declaracions a: 
locals.esquerra.cat/gava/documents/categoria/propostesParlaments

«Per primer cop des de 1979 ERC ha incorporat una 
part del seu projecte als pressupostos municipals»

Canvis en marxa a l’Hospital de Viladecans El dret a ser escoltats per millorar Gavà 
Sóc usuari crònic de l’Hospital de 
Viladecans, en concret, dels departaments 
d’endocrinologia i oftalmologia. El primer 
el visito des de fa deu anys per controlar 
la diabetes. Faig una valoració 
molt positiva, tant de la doctora 
-ja jubilada- que em va tractar 
inicialment, com de l’actual. 
I afegeixo a l’infermera que 
gestiona el dia a dia. Estic 
content de la tasca que fan, 
sobretot pel que fa a l’educació 
alimentària i la recerca de nous 
productes que ajudin a millorar la nostra 
qualitat de vida. És un servei rigurós en 
la programació d’hores de visita i les 
esperes són mínimes. L’oftalmologia 
la visito vinculada a la diabetes, ja que 
porten un control exhaustiu sobre la vista, 

Per dur a terme un projecte de ciutat 
amb resultats ha de passar un temps 
per veure què falla i què s’ha de canviar. 
Amb un govern local del mateix color des 
de fa quaranta anys, el problema no és 
ja el projecte, sinó el model de 
ciutat. Des d’ERC-Gavà complim 
amb la nostra obligació de fer 
propostes i preguntes, des de 
l’oposició, a l’equip de govern per 
millorar allò que no va bé. Sovint, 
aquests accions s’originen en 
queixes ciutadanes. Mereixen, 
doncs, la màxima atenció, però 
el govern local no aporta cap solució i 
tot segueix igual. Vull destacar en el que 
portem de mandat propostes com crear 
la taula de coordinació de ca n’Espinos, 
garantir la continuïtat del projecte Menús 
Solidaris, bonificar els abonaments a 

persones amb discapacitat als equipament 
municipals, millorar la gestió de les platges, 
replantar la parcel·la de la pineda talada 
el passat estiu, millorar el control de les 
colònies de gats, promoure el voluntariat 

per la neteja dels boscos, 
incorporar parquímetres amb 
l’opció d’interactuar des del 
mòbil, millorar la seguretat 
dels vianants al camí de ca 
n’Espinós, millorar l’ordenança 
de serveis funeraris, recuperar 
la memòria de la lluita local 
contra el feixisme a l’antic 

edifici de la Unió de Cooperadors, dotar Can 
Sellarès de camps de gesta,  lluitar contra 
l’assetjament (bullying), protegir el patrimoni 
cultural i mantenir l’activitat productiva als  
terrenys de la Roca. Tenim el dret a ser 
escoltats per millorar Gavà. Quan ho faran?

com està previst en el protocol. En aquest 
cas, és un departament saturat i amb poc 
espai. Malgrat la gran feina del personal 
mèdic i auxiliar, la sensació es agobiant. És 

en aquests casos on l’ampliació 
de l’hospital, que ja s’ha iniciat 
gràcies al nou Govern de la 
Generalitat, millorarà el servei. 
I, alhora, treurà pressió al 
personal del centre. El mateix 
esdevindrà amb les Urgències. 
L’únic cop que en vaig fer ús, com 
acompanyant, fou el febrer del 

2010. Tinc un mal record ja que el diagnòstic 
inicial va ser erroni. Sort que al canviar el 
torn de guàrdia es van adonar que el que 
semblava gasos era una peritonitis aguda. 
Cal més espai  i millors condicions de treball. 
La solució ja està en marxa.  

Jordi Parera
Secretari de Finances d’ERC-Gavà

Miquel Roselló
Secretari de Política Social d’ERC-Gavà

El mandat municipal 2015-
2019 té connotacions his-
tòriques a Gavà. Va néixer 
amb un acord de govern 
inèdit entre el PSC i la des-
apareguda CiU. Un pacte 
que, per primer cop, no 
serveix als socialistes per 
tenir la majoria al consis-
tori, la qual cosa ha deri-
vat en una entesa, també 
innovadora, amb ERC per 
aprovar els dos primers 
pressupostos. Arribats a 
la meitat del camí, Albert 
Massana, Marta Jiménez i 
Andreu Pérez, els tres regi-
dors d’Esquerra -una xifra 
mai vista al municipi des de 
la II República- fan balanç 
de la feina feta.   
   
Com valoreu aquests dos 
primers anys?  
Està sent un mandat carac-
teritzat per la monotonia: 
falta de projectes de futur, 
de visió a llarg termini; 
l’Ajuntament viu instal·lat 
en la mera gestió del dia a 
dia, a cavall entre un model 
de ciutat caducat (la cons-
trucció i el totxo) i una alar-
mant falta d’alternatives. I, 
com de costum, sense gai-
re atenció a propostes que 
vinguin d’altres grups. 

Quin moment destacaríeu 
positivament?  
L’acord per aprovar el 
pressupost del 2016 i el 
2017, un fet impensable 
fins ara que ens ha per-
mès introduir propostes 
del nostre programa en 
els plans de govern. Veure 
aquestes iniciatives fetes 
realitat és molt satisfactori.

I negativament? 
La manca de diàleg i con-
fiança real per part del PSC, 
que encara viu ancorat en el 
tarannà de la vella política. 
I la falta de concreció i exe-
cució en aquest segon any 
del pacte de pressupostos. 
És a dir, la constatació que, 
tot i la millora en el tracte 
als grups de l’oposició, 
l’actitud predominant conti-
nua sent la falta de diàleg. 
   
Podeu concretar més els re-
sultats de l’acord per apro-
var el pressupostos? 
S’han centrat en l’àmbit so-
cial i les inversions. Els re-
sultats del primer exercici 
van ser positius, però min-
sos, i enguany estem pen-
dents dels mesos que que-
den per fer una valoració, 
malgrat que encara no hem 
tingut cap reunió de segui-
ment. Pendents d’això po-
dem constatar que alguns 
dels punts pactats s’han 
complert, però d’altres no, 
tot i no ser tècnicament gai-
re complexos ni costosos. 
    
És compatible aquest suport 
amb no compartir el model 
de ciutat de PSC i CiU? 
Ho és en la mesura que 
incorporem, per primer cop 
des de 1979, una part del 
nostre projecte als pres-
supostos. Com a partit de 
l’oposició, podem optar per 
la confrontació sistemàtica 
o per la col·laboració en 
alguns punts concrets que 
reflecteixen el nostre model 
de ciutat, sempre que el go-
vern no engegui cap pla que 
el contradigui clarament. 

Per primer cop des del 
retorn dels ajuntaments 
democràtics, ERC compta 
a Gavà amb tres regidors 
al consistori. En què s’ha 
notat això fins ara? 
En que tenim més capacitat 
per treballar, més equip, 
més mitjans per fer arri-
bar les nostres propostes 
a la ciutadania, més coixí 
de gent al darrere ajudant 
a aportar idees i treba-
llant per fer-les possibles. 
Hem pogut repartir molt 
millor les tasques entre 
nosaltres, amb l’ajuda, com 
sempre, de l’executiva del 
partit, i podem assistir a 
tots els actes que es fan 
al municipi. Hem intensi-
ficat el contacte directe 
amb la ciutadania.  

Enguany esteu fent recorre-
guts mensuals pels barris, 
on escolteu les demandes, 
ciutadanes per millorar 
Gavà. Quina valoració feu 
d’aquesta experiència?
Intentem sortir vàries ve-
gades al mes per conèixer 
de prop les inquietuds, 
problemàtiques i possibles 
propostes dels nostres 
veïns. Val a dir que la re-
buda ha estat molt positiva 
i això ens engresca i en-
coratja a seguir treballant 
És veritat que els ciuta-
dans tenen una visió més 
centrada en el seu entorn 
individual més immediat, 
però el fet de recórrer di-
ferents barris i parlar amb 
tothom fa que ens anem 
fent una composició bas-
tant global del que opina la 
majoria de la població.  

Quins són els àmbits de la 
gestió municipal on la gent 
us demana més canvis?  
Un de destacat és el de la 
mobilitat (càrrega i descàr-
rega, aparcament, bicicle-
tes...). També el de la falta 
de neteja i manteniment de 
l’espai públic, ja que hi ha 
una percepció molt estesa 
sobre la seva degradació 
durant els darrers anys. La 
seguretat i la necessitat de 
protegir millor el patrimoni 
natural i el medi ambient 
també són qüestions im-
portants.  

Com estan notant les gava-
nenques i els gavanencs la 
tasca d’ERC al Govern de la 
Generalitat?   
Enguany, el govern del 
nostre país ha pogut apro-
var els pressupostos més 
socials de la història. Prova 
d’aixó ha estat el ferm com-
promís de la Conselleria 
de Salut en l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans i 
en la reducció de les llistes 
d’espera. La Conselleria de 
Benestar s’ha implicat en 
la solució de les proble-
màtiques del barri de ca 
n’Espinós i respecte a la 
de Justícia, en els nostres 
jutjats ja s’han incorporat 
nous funcionaris. Els dos 
àmbits on més s’està no-
tant és en sanitat i educa-
ció. Sobre el segon, aviat 
s’obriran noves places per 
a professors d’ESO en els 
centres públics de la ciu-
tat, una cosa que feia vint 
anys que no passava. 

El PSC està governant Gavà 
en minoria, per primer cop, 
tot i l’acord amb l’antiga 
CiU. Ha suposat això cap 
canvi formal i/o de fons 
en la gestió política de 
l’Ajuntament?    
La gestió municipal, la 
política de comunicació i 
propaganda, no ha variat 
amb l’arribada de CiU. Ara 
bé, ha suposat donar una 
pinzellada catalanista a 
l’equip de govern. Creiem 
que el canvi ha estat només 
formal, no pas de fons. I si 
alguna cosa ha variat és 
per la manca de pressu-
post i les limitacions de 
despesa a què obliga la 
llei, que ha impedit el fa-
raonisme d’altres èpoques.

A inicis de mandat, els 
partits de l’oposició van 
plantejar la reforma del Re-
glament Orgànic Municipal 
(ROM) per tenir un consis-
tori més participatiu i amb 
més pes executiu. S’hi ha 
avançat?   
Gens, almenys no de mane-
ra substancial; sembla que 
l’equip de govern pretén 
fer-ne una reforma pura-
ment tècnica (incorporant-
hi els canvis obligats per 
llei). És un mal símptoma 
que encara no s’hagi fet 
cap reunió de treball amb 
l’oposició perquè puguem 
plantejar propostes de mi-
llora. Sembla doncs, que el 
govern local hi està treba-
llant, però dissortadament 
d’esquenes a la oposició i 
sense transparència.  

Quin treball esteu fent al 
consistori, com a repre-
sentats del principal partit 
independentista del país, 
per impulsar el procés cap 
a la República catalana?  
Des de l’oposició som els 
únics que hi treballem, i es-
tarem a les ordres del que 
marqui el nostre Govern per 
facilitar que es pugui realit-
zar el referèndum al nostre 
municipi amb totes les 
garanties democràtiques.
També donem, quan cal, 
suport i cobertura a les en-
titats civils sobiranistes.   
   
Hi ha gent que es pregunta 
què passarà a ciutats com 
Gavà, on no hi ha una majo-
ria social independentista, 
si al referèndum de l’1 
d’octubre guanya el ‘sí’. Què 
els hi podeu dir?  
Per damunt de tot, els ga-
vanencs i gavanenques són 
demòcrates i acceptaran 
el resultat que emeti el 
conjunt del nostre poble. 
Davant del referèndum 
només hi ha dues posici-
ons, els que col·loquen les 
urnes i els que les neguen.
Estem segur que ben aviat 
les reticències de molta 
gent es veuran superades 
quan vegin que el compro-
mís dels que volem la in-
dependència no és per una 
bandera, sinó per la demo-
cràcia i una millor qualitat 
de vida de tots els catalans 
i les catalanes, els d’ara 
i els del futur. Nosaltres, 
per la part que ens toca, hi 
posarem el coll.  

Albert Massana i Gràcia 
Nascut a Sallent (Bages) el 
1963. Té un fill i és llicen-
ciat en Econòmiques i màs-
ter en Hisenda Pública. És 
membre d’Els Verds i fou 
portaveu de la coordinadora 
Salvem el Calamot (2006-
2011). Ha estat secretari 
de l’Assemblea Nacional 
Catalana a Gavà (2012-
2015). Treballa d’inspector 
de la companyia d’aigües. 
Aquest mandat és el porta-
veu del grup municipal. 

Marta Jiménez Iborra 
Nascuda a Gavà el 1967. 
Te dos fills i és llicencia-
da en Filologia Clàssica 
i diplomada en Gestió i 
Administració Pública. Tre-
balla com a tècnica de 
normalització lingüística. 
Militant d’ERC des de 1990, 
va ser regidora entre els 
anys 2007-2011 (els dos 
últims com a portaveu del 
grup municipal). En aquest 
mandat torna a formar part 
del consistori.  

Andreu Pérez i Lorite 
Nascut a Jódar (Jaén) el 
1963. Té dos fills i és lli-
cenciat en Ciències de la 
Informació. Va ser delegat 
sindical d’una empresa 
del metall entre el 1988 i 
el 2010. Fou objector de 
consciència i insubmís. Va 
ingressar el 1993 a ERC. 
Des de 2012 té un negoci de 
restauració a Gavà. És regi-
dor des de 2010 i, en aquest 
mandat, conseller comar-
cal del Baix Llobregat.

Podeu veure les 243 iniciatives escrites realitzades a: 
http://locals.esquerra.cat/gava/document/5529

Si voleu veure les respostes rebudes, demaneu-les a 
gava@esquerra.cat i us les farem arribar

Entrevista als regidors d’Esquerra a Gavà 



Dotació de 18.000 euros per a nous programes d’ocupació juvenil. 

Dotació de 50.000 euros per reforçar la recerca de feina activa de persones 
desocupades. 

Dinamitzar la Plataforma Gavà Solidària com espai participatiu i en xarxa amb 
entitats socials

Reforçar el suport a projectes inclusius a les escoles. 

Garantir participació discapacitats als casals d’estiu municipal. 

Reforç del circuit contra la violència masclista amb més recursos. 

Duplicar la dotació prevista per a projectes de cooperació internacional. 

Dinamitzar el casal municipal d’entitats Sant Jordi. 

Projecte de promoció de l’escriptura entre escolars. 

Divulgació del patrimoni històric amb la col·locació de codis QR als edificis 
d’interès. 

Convenis de col·laboració amb entitats locals per la custòdia del medi am-
bient. 

Foment del reciclatge, amb punts verds als mercats municipals.

Millorar les prestacions del GavàBus i escurçar els temps de trànsit. 

Optimitzar les despeses d’organització del festival Gavà Món.

Reducció de la partida de lliure disposició de la Junta de Govern, de 20.000 
euros a 15.000 euros. 

Mantenir el programa Junts Fem Barri, consensuant els projectes amb les 
associacions de veïns abans de sotmetre’ls a votació. 

Reivincar una residencia pública al delta del Llobregat, per a persones amb 
discapacitats intel·lectuals. 

Garantir la sostenibilitat de l’empresa GTI. 
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Hem pactat 34 actuacions per afavorir 
l’ocupació, el benestar i la solidaritat

Dos anys d’oposició constructiva 
Ara fa dos anys que ERC ampliava la representació 
municipal a Gavà, i esdevenia peça clau per 
garantir la governabilitat de l’Ajuntament, amb 
un PSC a la baixa, l’aliança del qual amb l’antiga 
CiU no els garantia la majoria absoluta. En aquest 
escenari, la secció local d’Esquerra 
va decidir fer una aposta estratègica 
per donar suports puntuals al govern 
local, sempre a canvi d’actuacions 
concretes en benefici de la ciutadania. 
Estem satisfets d’haver aconseguit, 
sense abandonar la línia crítica que 
sempre ens ha caracteritzat, fer realitat moltes 
de les propostes del nostre programa electoral. 
Nosaltres sempre hem procurat fer oposició 
constructiva, i fins i tot quan érem marginals, 
aportàvem idees i propostes que en moltes 

ocasions eren posades en pràctica pel govern 
local. Amb la nova situació, aquesta actitud s’ha 
vist afavorida i potenciada. Ara bé, és evident 
que aquesta aposta té una data de caducitat, 
i dependrà molt de la posició del govern local 

davant del referèndum de l’1 d’octubre. 
En tot cas, siguem conscients que els 
models de ciutat defensats pel PSC i 
ERC són molt diferents. I que l’ideal 
d’un Gavà sostenible, amb respecte 
a l’activitat agrícola, amb la protecció 
integral del medi ambient, i amb el suport 

incondicional a les iniciatives socials i culturals 
que sorgeixen de la base només serà possible 
amb un canvi de majories a la ciutat. D’aquí a dos 
anys, en el marc d’una nova República Catalana, 
esperem que sigui una realitat.

Josep Campmany
President d’ERC-Gavà

Habilitar un nou espai per a la pràctica del caravàning al terme 
municipal.

Realització d’un pla de promoció turística per a Gavà, amb 
l’elaboració de paquets i l’edició d’informació que es posi a dispo-
sició de possibles turistes. 

Aplicació de la taxa per a la inspecció i el control dels habitatges 
declarats buits més de dos anys.

Bonificar els preus públics als equipaments esportius a persones 

amb fins un 33% de discapacitat. 

Augmentar dotació serveis socials per acollir persones ateses pel 
projecte menús solidaris i incloure’l a la cartera de recursos so-

cials. 

Realitzar tasques de prevenció, control i, si s’escau, denúncia de 
l’absentisme escolar.

Facilitar l’obertura del carrer de Rius i Taulet per millorar la mo-

bilitat. 

Inici de la millora de la xarxa de sanejament a la Riera dels Ca-
nyars.

Suport econòmic a entitats locals de caire animalista que fan ac-
cions sensibilitzadores sobre animals abandonats.

Cursos i activitats d’alfabetització per a nouvinguts/des.

Catàleg i inventari del patrimoni cultural de Gavà.

Arranjament per a vianants del camí al castell d’Eramprunyà.

Protecció de les restes romanes de can Valls de la Roca

Garantir que als carrers Marinada, Pineda i del Pinar es podran fer 
iniciatives dels propietaris per dotar de serveis la zona.

Nova ordenança de serveis funeraris.

Reglament dels mitjans de comunicació municipals.
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