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Govern republicà
Aquests quatre anys de mandat hem col·laborat amb 
el govern municipal del PSC i CiU aportant propostes 
i ajudant-los en l’aprovació dels pressupostos. Hem 
presentat més de 300 preguntes escrites sobre 
problemàtiques locals, efectuat 210 propostes al 
plenari i 27 mocions sobre temes d’actualitat. Moltes 
de les nostres propostes s’han fet realitat, 
amb un clar benefici per a la ciutat.  Alhora, 
hem imprimit a l’acció de govern un perfil 
progressista i democràtic. Amb el PSC, per 
exemple, hem aprovat mocions en favor de 
la immersió lingüística, contra els grups 
xenòfobs i racistes i, fins i tot, una declaració 
en favor del dret a l’autodeterminació 
seguint els convenis internacionals.  
   De no ser per la nostra  participació, el govern hauria 
estat en mans de grups de dreta, anticatalanistes i 
antidemòcrates. Amb aquesta actitud hem aconseguit 
la confiança, sota la denominació de Poble Unit, d’un 
nodrit grup d’independents que han decidit fer el pas 
i comprometre’s per un Gavà i un país millor. 

   Aquest tarannà el traslladem a la política estatal. 
Contra els brams d’una ultradreta que vomita odi i 
divisió, i contra alguns hiperventilats independentistes 
que creuen que el conflicte permanent els beneficia, 
Esquerra aposta per tocar de peus a terra i governar 
de debò amb polítiques republicanes que retornin el 

prestigi a les nostres institucions i barrin 
el pas a la dreta.
    Però no ens confonguem: no beneficiem 
el PSOE amb l’excusa d’un suposat vot útil. 
Recordem que el primer que va fer Pedro 
Sánchez el 2016 per intentar assolir la 
presidència va ser pactar amb Cs. L’única 
manera d’evitar la repetició d’aquest 
escenari és que ERC al Congrés sigui forta i 

necessària per conformar majories. Si Esquerra rep un 
suport molt majoritari de tota aquella bona gent que té 
por d’un retorn al passat i té la clau de la governabilitat, 
ho aconseguirem. Que no us enganyin: l’única opció 
realista per frenar l’ultradreta és que ERC sigui forta i 
el PSOE es vegi obligat a entendre-s’hi. Som-hi.

Josep Campmany
President d’ERC-Gavà i membre dela candidatura d’Esquerra al Congrés dels Diputats

Representants d’entitats veïnals, culturals
i sobiranistes donen suport a Albert Massana

El pacte de coalició amb el col·lectiu Poble
Unit tanca la candidatura als comicis locals
ERC-Gavà va ratificar el 
6 de març, en una ass-
emblea celebrada a la 
sala d’actes del museu 
municipal, la candida-
tura per a les eleccions 
locals del 26 de maig.
   La llista és cremallera, 
garantint la paritat entre 
dones i homes, i la meitat 
dels seus integrants  són 
independents, agrupats 
dins del col·lectiu Po-
ble Unit. Aquest aplega 
des de membres de les 
entitats civils sobiranis-
tes, fins a representants 
d’associacions de cul-
tura popular, artistes, 
mestres, estudiants, 
presidents d’entitats 
veïnals i altres ciutadans 
compromesos amb el 
programa republicà i 
progressista que lidera 
Albert Massana. 
   La llista es completa 
amb  integrants del partit 
ecologista Els Verds, for-
mant una coalició elec-

toral plural, transversal 
i diversa, que recull les 
diferents sensibilitats de 
la societat gavanenca.
   A l’assemblea, el presi-
dent d’ERC-Gavà, Josep 
Campmany, va fer balanç 
de la feina feta aquest 
mandat i va explicar els 
eixos bàsics del progra-
ma electoral per millorar 
Gavà des dels valors re-
publicans de la llibertat, 
la igualtat i la solidari-
tat, amb una gestió de 

ERC presenta a Gavà una llista paritària de 
dones i homes i la meitat d’independents

l’Ajuntament més trans-
parent i la participació 
real de les persones i el 
teixit associatiu. 
   Hi destaquen com a  
principals propostes el 
manteniment i neteja de 
la via pública; fer més 
aparcaments per afavo-
rir la mobilitat sosteni-
ble; dinamitzar la cultu-
ra, sobretot la popular; 
la defensa del patrimoni 
natural i històric i el res-
pecte als animals. 

A la fotografia  superior, diferents integrants de Poble Unit, a la plaça de Catalunya. 
A la dreta, signatura de l’acord entre l’alcaldable d’ERC, Albert Massana i Marc So-
lina, en representació del col·lectiu local d’independents.   



Crònica municipal Entrevista als tres regidors d’ERC-Gavà Crònica municipal

L’Ajuntament reclama accions concretes 
per lluitar contra l’escalfament global
El Ple de març va aprovar, 
amb l’abstenció del PP, 
una declaració política 
d’ERC i el PSC que insta 
l’Ajuntament a reivindicar 
l’adopció de mesures reals 
contra el canvi climàtic.
   La moció està basada en 
el moviment Fridays for fu-
ture, iniciat per l’estudiant 
sueca Greta Thunberg, 
que va decidir no anar a 
classe els divendres a la 
tarda per protestar per la 
inacció del seu govern da-
vant l’escalfament global.

«Hem demostrat que estem disposats a 
assumir responsabilitats de govern» 

Esquerra s’afegeix a la vaga feminista i 
a la commemoració del Dia de les Dones
ERC-Gavà es va sumar el 
passat 8 de març, com ja és 
tradicional, als actes com-
memoratius del Dia Inter-
nacional de les Dones, amb 
una concentració de mili-
tants i amigues a la plaça 
de la Pagesia.   
  A la trobada, Montse Arn-
au, responsable de política 
econòmica local, va llegir 
un manifest amb deu mo-
tius per sumar-se a la vaga 
feminista i manifestar-se.

«Els ciutadans s’han 
beneficiat de la nostra 
tasca fiscalitzadora del 
Govern i de les moltes 
propostes acordades »

Albert Massana, Marta Ji-
ménez i Andreu Pérez han 
protagonitzat el primer 
mandat a Gavà des de la 
Segona República -quan 
el municipi va tenir un 
alcalde d’ERC- on, tot i ser 
a l’oposició, Esquerra ha 
participat en l’acció de go-
vern mitjançant el suport 
al pressupost local dels 
anys 2016, 2017 i 2019.  
   
Quins beneficis per a la 
ciutadania ha tingut aquest 
canvi històric?   
Se n’han beneficiat de la 
nostra tasca fiscalitzado-
ra del govern, alhora que 
feiem realitat part del nos-
tre programa dedicat a la 
defensa del medi ambient, 
el reciclatge, l’ocupació, 
la cultura i la gestió dels 
recursos i les d’inversions. 
També hem demostrat que 
estem disposats a assumir 
responsabilitats de govern, 
tant des de dins com des 
de fora, perquè creiem que 
la política ha de servir per 
millorar les ciutats.  
   
Quines propostes fetes 
realitat us satisfan més? 
Encara que hagi trigat, la 
del punt verd de la plaça Ca-
talunya. També l’augment 
en les dotacions de pro-
grames d’ocupació juvenil, 
el reforç del circuit contra 
la violència masclista i la 
contribució a l’obertura 
del carrer Rius i Taulet (on 
va ser clau la implicació 
de l’arquitecte Jordi Roca).
També hem posat molt 
d’èmfasi en l’atenció als 
infants i joves amb diver-
sitat, en les bonificacions 
del preu dels equipaments 
esportius per a persones a 
partir d’un 33% de discapa-
citat, en la divulgació del  
patrimoni històric i en do-
nar més recursos a la co-
operació i a les entitats ani-
malistes i ecologistes.  
   
I entre les desestimades pel 
govern local?  
S’havien pactat més punts 
verds i dinamitzar d’una 
forma diferent la Platafor-
ma Gavà Solidària. Han fal-
tat més mesures de millora 
del GavàBus i una aposta 
decidida per l’habitatge de 
lloguer, el Casal Sant Jordi 
i el pla de promoció turís-
tica. També queda pendent 
l’ordenança per abaratir 
els serveis funeraris i la 
xarxa de sanejament de la 
riera dels Canyars.  

   La iniciativa de Thunberg, 
de 16 anys, s’ha replicat a 
270 ciutats de tot el món. 
A Catalunya s’hi han sumat 
el Sindicat d’Estudiants i 
Ecologistes en Acció, que el 
15 de març van organitzar 
una vaga i una manifestació 
a Barcelona. 
   L’objectiu del moviment 
és conscienciar i educar la 
societat envers els greus 
problemes d’aquesta cri-
si climàtica i les falses 
promeses de les classes 
dirigients i els governs per 
defensar una economia 
sostenible i més vinculada 
al medi ambient. 

El Ple de març aprova
una moció d’ERC i el 
PSC de suport al 
moviment ‘Fridays 
for future’ per aturar 
el canvi climàtic

  

Actituds personals per salvar el planeta
Davant del canvi climàtic, quina pot ser 
la forma de contribuir des del nostre 
poble? Per exemple, fent ús d’energies 
renovables d’empreses sostenibles i  
ecològiques; movent-nos en 
transport públic;  apostant 
pels productes alimentaris de 
proximitat (quilòmetre zero) 
i reduint el consum de carn, 
perjudicial també per al medi.    
   Desde ERC-Gavà hem fet moltes 
propostes aquest mandat per 
millorar la gestió dels residus i el 
reciclatge selectiu i fer un ús correcte dels 
contenidors. Les ordenances municipals 
haurien de preveure mesures per eliminar 
les bosses de plàstic dels comerços (la 
Generalitat obliga  a cobrar-les). Per cada 

1.000 quilos de paper reciclat salvem 17 
arbres i per cada 1.000 quilos de plàstic 
reciclat s’estalvien 500 litres de petroli. 
   La potència standby o de repòs dels aparells 

elèctrics no és necessària en el 
80% del casos, desconnectem-
los quan no els fem servir. També 
podem reduir el consum d’aigua 
amb mitjans a l’abast de tothom 
com els aparells economitzadors. 
Als vàters hi ha sistemes que, 
amb tres litres d’aigua, fan tota 
la neteja adient. I canviant les 

banyeres per dutxes estalviem també. 
  No diem més allò de «i jo què he de fer des 
del meu poble? Si no servirá de res». Podem 
fer moltes accions personals des de Gavà 
per salvar el planteta

Miquel Roselló
Membre del consell d’aministració de PRESEC

   Entre aquests destaquen 
la reivindicació dels drets 
de les dones en tots els àm-
bits de la vida i la denúncia 
de les violències masclis-
tes i les discriminacions 
de gènere, com la major  
precarietat laboral, la bre-
txa salarial, la conciliació 
de la vida  laboral, personal 
i familiar, els permisos de  
maternitat i paternitat i el 
dret a decidir sobre el  pro-
pi cos des dels 16 anys. 
   El manifest demana 
fer realitat una societat  més 
justa i igualitària, més enllà 
de les campanyes de màr-
queting dels partits conser-
vadors i liberals.  

Parleu de fer República des 
dels municipis. Com?  
Governant les ciutats, 
que també són un espai 
d’acció política, seguint 
els tres principis republi-
cans: llibertats individuals 
i col·lectives (en contrapo-
sició a la repressió ideolò-
gica que patim actualment 
en aquest àmbit  essencial); 
igualtat d’oportunitats i 
solidaritat  entre barris, 
amb més inversió social, 
màxima transparència des 
de l’Ajuntament i un em-
poderament ciutadà que  
es pugui concretar en una 
participació real i efectiva 
en la gestió local. 

Es pot separar la lluita 
per la independència de 
l’agenda municipal?  
A nivell local, on el contacte 
amb la ciutadania és més 
directe, és on més i millor 
podem treballar per can-
viar el sistema vigent, que 
ha quedat caduc. I també 
per difondre els ideals de 
la República, entesa com 
l’espai físic i mental en 
què l’individu se socialitza i 
participa en la presa de de-
cisions. Treballant de baix 
a dalt per una democràcia 
real i defensant la llibertat 
d’expressió i els drets hu-
mans que l’Estat espanyol 
està vulnerant.   

Com han notat els gava-
nencs la tasca d’ERC al Go-
vern de la Generalitat?  
S’estan atenent reivindica-
cions històriques en la sa-
nitat i l’ensenyament, amb 
la reforma de l’Hospital de 
Viladecans i la de l’Institut 
Bruguers com a projectes 
destacats. Estar al peu del 
canó davant d’institucions 
supramunicipals com la 
Generalitat i participar, 
cada cop més, en altres 
com la Diputació i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelo-
na, ens dona l’oportunitat 
de treballar per Gavà des 
de fora i defensar millor les 
seves prioritats.  

  

La lluita continua
El feminisme és la idea radical que les 
dones som persones. Quan el 1980 es va 
crear el Grup de Dones de Gavà (primera 
associació feminista de la ciutat) hi havia 
molt de camí a fer per aconseguir 
l’emancipació femenina, en drets 
i en pràctica social. El control del 
propi cos esdevenia essencial i 
es van centrar, per començar, en 
l’assessorament en mesures de 
contracepció.  
    Quaranta anys després, la 
igualtat de drets entre homes i dones no té 
contestació pública en la nostra societat, 
però si hi aprofundim, la igualtat grinyola. 
Podem posar molts exemples. Com el de 
que les dones patim major precarietat 
laboral i això fa que 7 de cada 10 víctimes de 

Montserrat Arnau
Secretària de política econòmica municipal d’ERC-Gavà

Regidors, militants i 
amigues de la secció 
local es van reunir a 
la plaça de la Pagesia 
per donar suport a un 
manifest de protesta

pobresa energètica siguin del sexe femení. 
Alhora, continuem trobant desigualtats 
retributives per fer la mateixa feina i 
encara no s’ha trencat el sostre de vidre 

per accedir als llocs de decisió 
de les empreses privades, les 
institucions públiques i bona part 
dels col·lectius socials.  
   També es manté la xacra de la 
violència masclista. Un 25% de 
les dones catalanes l’han patida 
de forma greu en algun moment 

de la seva vida, segons dades de l’enquesta 
de violència masclista del 2016 de la 
Generalitat de Catalunya. Per això, des d’ERC 
diem que encara hi ha feina a fer, canviant 
els estereotips masclistes per assolir una 
societat realment igualitària.  

«Estar al peu del canó 
al davant d’institucions 
supramunicipals ens 
ajuda a defensar millor 
les prioritats de Gavà»

«A nivell local és on 
més podem treballar  
per fer realitat els 
ideals republicans de 
democràcia i llibertat»

La consellera de Salut, 
Alba Vergés (ERC) i el 
candidat a l’alcadia de 
Gavà, Albert Massana 
(foto) van participar el 27 
de març a la gala benèfica 
de l’Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge 
(IDIBELL), celebrada a la 
masia de Can Ribes, per 
finançar projectes de re-
cerca sobre el càncer. 
   L’IDIBELL és un centre 

Un estudi de voluntaris de 
DEPANA i S.O.S. Delta del 
Llobregat ha constatat la 
presència d’una població 
d’esquirol a les pinedes de 
la Pava de Gavà (a la foto, 
un exemplar).   
   Aquesta confirmació és 
de gran importància, ja que 
no hi ha constància històri-
ca de presència estable 
d’aquest mamífer al delta 
i és la primera reproduc-

Tiquets per aparcar sense pagar 
si es compra a comerços locals
Els veïns de Gavà Mar com-
pren poc al nucli urbà per la 
zona blava i l’obligatorietat 
de pagar aparcament. Un 
fet que també perjudi-
ca al comerç local.  
   Per canviar la situació, ERC 
va demanar al Ple de març 
un sistema de tiquets ho-
raris d’aparcament gratuït 
si es fan compres a les 
botigues superiors a un 

determinat valor, aplicable 
als pàrquings de la plaça 
Balmes, plaça de Batista i 
Roca i Torre Lluc. 
   El govern local va dir que 
aquest model discrimina 
les rendes baixes i que ja 
ofereix als comerciants 
comprar vals de mitja hora 
d’aparcament i codis de 
zona blava per repartir 
entre els clients.  

Lectura del manifest per part de Montse Arnau, a la plaça de la Pagesia, el 8 de març.

La consellera de Salut recolza a 
Gavà la recerca sobre el càncer

d’investigació on també 
participa l’Hospital de Vi-
ladecans. La campanya de 
recaptació de fons porta  
per nom #josalvovides. 

ció d’esquirol a la zona en 
gairebé 40 anys.  
   Els ecologistes denun-
cien que aquest hàbitat, 
d’elevada biodiversitat, no 
està protegit i reclamen me-
sures per fer-ho possible 
de forma urgent.   

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. 
Treballa com a tècnica de
normalització lingüística.
Militant d’ERC des de 1990,
va ser regidora entre els
anys 2007 i 2011 (els dos
últims com a portaveu del
grup municipal). En aquest
mandat ha complert la 
seva segona presència 
al consistori local. 

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.
Entre el 2012 i el 2017 
va regentar un negoci de
restauració a Gavà. És regi-
dor des de 2010 i, en aquest
mandat, ha sigut també con-
seller comarcal.  

Troben una població d’esquirol 
estable a la pineda de la Pava

Pla per fer arribar el Gavabús
als polígons industrials locals 

Reclamació de més vigilància
policial al barri de la Sentiu
Arran de la sensació 
d’inseguretat expressada 
per veïns de la Sentiu per 
l’augment dels robatoris i 
l’ocupació de cases buides, 
ERC va presentar al Ple 
de març una proposta per 
incrementar la vigilància 
policial al barri.  
   Els veïns estudien con-
tractar un servei privat, 
una idea que xoca amb el 
model de seguretat pública 
que caldria, amb patrulles  

La manca actual de trans-
port públic entre el nucli 
urbà i els polígons indus-
trials de la ciutat, com ara 
el del Camí Ral o el sector 
Regàs, fa que molts treba-
lladors es desplacin amb 
vehicle privat, incremen-
tant la contaminació i cau-
sant col·lapses diaris. 
   Per solucionar-ho, ERC 
va presentar al Ple de 
març una proposta de re-
formulació del circuit dels 

Execució de propostes del Pacte 
contra la Segregació Escolar
El 18 de març es va signar 
el Parlament el Pacte con-
tra la Segregació Escolar 
(a la foto, els impulsors de 
la iniciativa).   
   L’objectiu és avançar, de 
forma real, cap a un model  
sense guetos a l’escola pú-
blica i que aquesta tingui 
la màxima qualitat pel que 
fa a mestres, instal·lacions 
i oferta educativa. 

coordinades d’agents mu-
nicipals i mossos i càmeres 
de videovigilància. 
   El govern local va dir que  
es reuneix sovint amb els 
veïns per millorar la segu-
retat i que enguany només 
han rebut una denúncia. 

busos urbans (el Gavabús) 
per posar-hi parades. 
   El govern local es va  negar 
a fer-ho, al·legant que les 
línies actuals passen molt 
a prop de les zones indus-
trials i que vol prioritzar els 
desplaçaments en bici.  

   Atès que moltes propos-
tes de millora es poden fer 
des dels ajuntaments, ERC 
va demanar al Ple de març 
que Gavà les comenci a im-
plementar el proper curs.  
   L’equip de govern va dir 
que s’ha adherit al pacte i es 
limitarà a seguir les orien-
tacions de la Generalittat 
per evitar segregació a les  
matriculacions.  

Imatge de la manifestació de Fridays for Future organitzada a Barcelona el 15 de  març.

Albert Massana i Gràcia 
Va  néixer a Sallent (Bages) el
1963 i des de fa 43 anys 
viu a Gavà, on actualment 
treballa d’inspector de la 
companyia d’aigües. Té 
un fill i és llicenciat en 
Econòmiques i màster 
en Hisenda Pública. És
membre d’Els Verds i 
fou portaveu de la pla-
taforma Salvem el Ca-
lamot. Va ser secretari
de l’ANC a Gavà i aquest 
mandat ha fet de portaveu 
del grup municipal. 
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Ciutat activa

La norma que regula les 
subvencions a clubs es-
portius locals dona més 
punts a les entitats amb 
més conjunts i membres 
federats. 
   Atès que la nova llei 
estatal de l’esport im-
posarà de forma obliga-
tòria l’existència fede-
rativa d’esport femení, 
ERC-Gavà va demanar 
al Ple de març incloure 
com a requisit per ac-

El valor ciutadà de la participació
Els clubs esportius i les entitats de 
cultura popular són dues de les formes 
associatives amb més adeptes a la 
nostra ciutat. Totes dues tenen en 
comú el foment de l’esperit 
col·lectiu i d’equip per sobre 
de l’individual; totes dues 
són formes de treballar 
valors personals com el de 
l’esforç i la col·laboració. 
Per tant, són entitats que 
mereixen un suport decidit 
i entusiasta per part de les 
administracions. Calen espais per a 
la pràctica esportiva i per a acollir 
entitats culturals, que haurien de 

ser espais també d’interacció entre 
les entitats i la ciutadania. Hi ha un 
potencial enorme en aquestes propostes 
associatives per ajudar a cohesionar i 

enfortir els vincles socials. 
Però cal també que es faci 
de manera integradora, i 
incorporant-hi alhora valors 
com el de la igualtat de 
gènere i d’oportunitats per a 
les persones amb diversitat. 
Són espais en els quals fer 
exercici de ciutadania, i per 

això la ciutat els ha d’afavorir i potenciar. 
Allà on hi ha un col·lectiu participatiu i 
cohesionat, els valors es multipliquen. 

Marta Jiménez
Regidora d’ERC-Gavà

La Tornaboda compleix amb 
la tradició del Carnestoltes

El Ball de la Tornaboda, 
una tradició secular de 
Gavà i Viladecans recu-
perada fa tres dècades, 
va ser, de nou, un dels mo-
ments destacats del Car-
nestoltes local. Les tres 
ballades, a Viladecans, 
Can Sellarès i el parc de 
la Torre Lluc (fotos), es 
van fer el 3 de març, amb 
la participació destacada 
de l’Esbart Brugués.

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Els Bastoners de Gavà  van 
participar a l’acte institu-
cional del Dia Internacio-
nal de les Dones, el 7 de 
març, a la sala de plens de 
l’Ajuntament, presentant 

Les bastoneres fan el ball Les 
Criades pel Dia de les Dones 

el ball Les Criades, de Som 
Roba Estesa (foto). Hi van 
participar les integrants 
femenines de la colla, amb 
un acompanyament musi-
cal de gralla i timbal. 

Cultura popular al Col·legi
Jacme March i l’IE Gavà Mar
El Col·legi Jacme March i 
l’Institut Escola Gavà Mar 
han protagonitzat aquest 
curs dues activitats vin-
culades a la cultura po-
pular del municipi.
  En el cas del Jacme 
March, el 15 de març va 
organitzar una mostra de 
tradicions locals davant 
uns nens vinguts de Po-
lònia i Grècia. Hi van par-
ticipar els Castellers, els 

Celebració dels Tres Tombs  
pels carrers de la ciutat
Gavà va viure el 3 de març 
una nova edició dels Tres 
Tombs, una tradició cen-
tenària a la ciutat i la 
resta del país, que es va 
recuperar al municipi ara 
fa uns anys.  
   Hi van participar repre-
sentants d’hípiques i per-
sones a nivell individual, 
a més dels Castellers de 
Gavà. 

Un centenar d’atletes 
van participar, el 23 de 
març, al 3r Gran Premi de 
Marxa Ciutat de Gavà, una 
prova en consolidació.

3r Gran Premi de Marxa

cedir a les subvencions 
municipals que els clubs 
tinguin equips de dones. 
   El govern local es va 

oposar, al·legant que es 
discriminaria les entitats 
d’esports amb menys 
practicants femenines. 

Proposta d’ERC per fer més 
promoció a l’esport femení

Bastoners, l’Agrupació de 
Gegants i Gegantons i els 
Grallers l’Anguila (foto). 
   Per la seva banda, 
l’AMPA de l’IE Gavà Mar 
va estrenar un gegantó 
durant el Carnestoltes.

Un model republicà de ciutat
Els nostres valors republicans enllacen 
perfectament amb la defensa d’una 
ciutat socialment cohesionada que 
posa persones i entitats al centre de 
les polítiques, a través de 
la seva participació real. I 
ara, fent balanç del mandat, 
s’evidencia que des de 
l’oposició hem contribuït, i 
molt, a la millora de Gavà.
   Les propostes d’ERC fetes 
realitat que expliquem en 
aquest suplement especial 
són fets, no paraules. Com 
l’inici de l’ampliació de l’Hospital de 
Viladecans. ERC tenia la iniciativa i el 
compromís ferm de licitar les obres i, 
tossudament, s’ha complert el mandat 

del Parlament i les reivindicacions del 
territori. El mateix passa en la defensa 
dels drets de les dones, la lluita contra 
l’atur juvenil, les iniciatives per millorar 

la vida de les  persones amb 
discapacitat i les ajudes 
a les famílies amb menys 
ingressos i recursos. 
   Aquestes idees i propostes 
de les dones i  homes 
d’Esquerra garanteixen les 
tres virtuts republicanes: 
una ciutadania lliure, amb 
uns serveis públics que 

afavoreixen la igualtat d’oportunitats i 
solidària amb els més desafavorits. Ens 
hem de sentir orgullosos. Tenim model 
de ciutat i hem de seguir aplicant-lo.

Albert Massana
Portaveu del Grup municipal d’ERC-Gavà i candidat a l’Alcaldia

    Quatre anys millorant Gavà
 Propostes d’ERC que s’han fet realitat en el mandat 2015-19 

Un dels punts estrella de l’acord pactat amb el govern 
local per donar suport al pressupost de 2016 fou 
l’aprovació  d’una inversió de 68.000 euros en un pla de 
xoc contra l’atur juvenil i el de majors de 45 anys. 

ERC-Gavà es va implicar en el projecte cívic Menús 
Solidaris, per ajudar les persones amb menys recur-
sos. I va aconseguir, posteriorment, que l’Ajuntament  
assumís la gestió d’un servei social de menjador. 

La defensa dels drets de les dones per assolir una so-
cietat realment igualitària forma part de l’ADN republicà 
d’ERC, també a Gavà. En aquest mandat s’han presen-
tat diferents propostes per avançar en aquest objectiu 
i, entre les assolides, hi ha la potenciació del servei 
local d’informació i atenció a les dones (SIAD) i més 
recursos contra la violència masclista.  

ERC-Gavà va demanar al Ple d’octubre de 2015 mesu-
res per augmentar les beques menjador i millorar-ne 
la gestió. Un cop assolit aquest punt es van aconseguir 
també 26.000 € per beques de llibres aquest 2019. 

En resposta a les demandes d’usuaris afectats, ERC-
Gavà ha aconseguit l’ampliació de les bonificacions 
en abonaments a equipaments municipals esportius 
a les persones fins amb un 33% de discapacitat.

Tot i la desídia del govern local en aquest tema, ERC-Gavà 
ha aconseguit més dotació pressupostària i de mestres 
per atendre nens amb necessitats educatives especials 
dels 0 als 3 anys i entre els 12 i els 18.  

L’estiu de 2015, ERC va  impulsar, des del Parlament, 
la instal·lació a l’estació de panells informatius dels 
trens  adaptats per a viatgers amb mobilitat reduïda. La 
mesura es va fer realitat el maig de 2018.  

Arran de la visita de la 
consellera Dolors Bassa 
al barri de ca n’Espinós, 
gestionada per ERC el 
5 de maig de 2017, la 
Generalitat va fer una in-
versió especial per solu-
cionar problemes veïnals 
i va contractar un nou 
mediador social.  

Després de cinc anys 
insistint, ERC-Gavà va 
aconseguir la instal·lació, 
el novembre de 2015, de 
desfibril·ladors als equi-
paments públics. Aquests 
aparells són claus per 
salvar vides quan una 
persona pateix una atu-
rada cardíaca.  

L’ampliació de les instal·lacions i la millora dels serveis de l’Hospital de Viladecans 
ha estat un objectiu cabdal d’ERC-Gavà durant aquest mandat. Primer, participant 
a les protestes i reivindicacions contra les retallades de CiU i, posteriorment, tre-
ballant com a intermediaris entre els consellers de Salut d’Esquerra, Toni Comín 
i Alba Vergés, i els representats dels professionals del centre i dels usuaris per 
enllestir el projecte. Finalment, les obres ja estan en marxa des del passat estiu 
i, gràcies a l’impuls d’ERC, el Govern de la Generalitat invertirà més de 60 milions 
d’euros en els propers quatre anys per reformar i modernitzar el centre. 

ERC-Gavà ha presentat diverses propostes per donar 
suport al petit comerç de  proximitat. Entre aquestes 
destaca l’aprovació, al Ple municipal d’octubre  de 2016, 
de 10.000 euros per accions de promoció.  

Inici de l’ampliació de l’Hospital de Viladecans

Bonificacions per discapacitats

Menús solidaris 

Pla de xoc conta l’atur juvenil 

Més beques escolars 

Impuls a l’escola inclusiva 

Panells informatius a l’estació Suport al comerç de proximitat

Desfibril·ladors a equipaments

Defensa dels drets de les dones

Ajudes al barri de ca n’Espinós

Albert Massana,
Un projecte, un equip,
un model de ciutat

Un candidat treballador,
honest i enamorat de Gavà

http://locals.esquerra.cat/gava/videos

609010313 



Protegir el nostre municipi
La sensibilització vers el respecte als 
animals ha estat un objectiu principal 
d’ERC-Gavà en aquest mandat. Un 
objectiu concretat en accions com 
tenir cura de les colònies 
de gats al carrer, reclamar 
la captura de coloms en 
condicions dignes, denunciar 
la utilització d’animals per a 
espectacles i garantir un final 
digne als animals domèstics 
quan els propietaris estan 
en risc d’exclusió.  
   Alhora, hem mantingut la lluita per 
preservar el medi natural únic de Gavà, 
mitjançant la conservació de platges i 
pinedes i la defensa de la no urbanització 
del Pla de Ponent. I denunciant les fuites 
tòxiques de l’abocador del Garraf, per 

solucionar-les. També hem reclamat la 
millora de camins forestals, la implantació 
de punts verds de recollida selectiva 
i de minideixalleries de reciclatge i la 

potenciació del parc agrari 
com a motor econòmic.  
   S’evidencia, així, que 
per a ERC la proteccio del 
nostre entorn és un punt 
fonamental. La finalitat 
d’aquestes propostes no 
és altra que vetllar per la 
sostenibilitat de la nostra 

ciutat i el benestar dels seus habitants, 
ja siguin persones o animals. Sabem que 
tenim un entorn privilegiat de muntanya 
i platja, a més dels camps de la pagesia. 
Hem de protegir-lo i no posar més 
voreres a la natura, ni portes al camp.

Miquel Roselló
Secretari de Política Social d’ERC-Gavà

ERC-Gavà va acordar amb el govern municipal, per donar 
suport al pressupost de 2019, una inversió de 50.000 
euros a l’avinguda de Joan Carles I, al seu pas pel barri 
de can Ribes, per millorar la seguretat dels vianants i 
les bicis i aconseguir un trànsit més sostenible.  

ERC-Gavà va començar a demanar a l’abril de 2010 
la instal·lació a la ciutat de minideixalleries de 
recollida selectiva de piles, bombetes i altres estris 
que requereixen un tractament posterior per reduir-
ne l’impacte ambiental. Tot i que cada cop hi havia 
més ciutats implicades, el govern local va trigar fins 
al febrer de 2017 per decidir-se a posar els primers 
contenidors d’aquest tipus, que ara es troben repartits 
per diferents punts del casc urbà del municipi. 

Durant tot el mandat, ERC-Gava ha donat suport a les 
entitats animalistes locals en les seves demandes per 
millorar el respecte als animals i la convivència entre 
veïns. El colofó a aquesta actuació va ser la inclusió, a 
l’acord pressupostari de 2019 amb el govern local, d’una 
partida de 12.500 euros per desenvolupar noves  accions.

A petició de les entitats ecologistes, ERC-Gavà va 
incloure a l’acord amb  el govern local per donar suport 
al pressupost de 2016 la signatura de convenis entre 
l’Ajuntament i aquestes associacions  per fer tasques 
de manteniment  als boscos i la resta d’espais naturals.  
L’èxit d’aquesta iniciativa farà que vagi a més en un futur.

Esquerra  va presentar al Ple d’abril de 2017 una proposta 
per millorar el transport públic a la platja. Aquesta 
recollia demandes anteriors que ja s’havien concretat 
en un servei de bus-llançadora des de l’aparcament de 
Barnasud. El govern local va seguir les recomanacions 
i ha potenciat l’oferta de forma significativa.   

Un dels punts de l’acord d’ERC amb el govern municipal 
per donar suport al pressupost de 2016 era la creació 
d’un punt verd de recollida selectiva al costat de 
Mercagavà i del Mercat Central. L’estiu de 2018 es 
va obrir el primer, a la plaça Catalunya, i davant l’èxit 
que ha tingut entre la ciutadania, s’estan estudiant 
actualment altres emplaçaments on fer-ne de nous a 
la plaça Major, la plaça Balmes, la plaça de l’Església 
i altres indrets on hi ha activitat comercial.  

Civisme i compromís
Gavà pateix, com la resta de municipis de 
la comarca i el país, unes problemàtiques 
comunes en referència al civisme i la  
convivència a l’espai públic. A la nostra  
ciutat també és un objectiu principal tenir 
uns carrers i places més 
nets, i on la relació entre 
vianants, cotxes, bicicletes 
i altres modes de mobilitat 
sigui ordenada i possible. 
   Des d’ERC-Gavà tenim 
propostes per millorar tots 
aquests àmbits.  Farem  més 
places d’aparcaments a 
diferents barris i ampliarem 
la xarxa de carrils bici,  generant circuits 
connectats que facilitin una mobilitat 

més neta. Alhora, s’han d’actualitzar 
les ordenances per regular l’ús de 
patins elèctrics i altres ginys similars, 
respectant sempre la prioritat dels 
vianants a les voreres.   

   Hem de redifinir també 
el  model  de  recol l ida 
d e  l a  b r o s s a ,  n o v e s 
ubicacions de contenidors 
i l’ampliació d’horaris per 
acabar amb l’incivisme. 
S’han de fer campanyes de 
sensibilització i informació, 
però també ha arribat el 
moment de sancionar les 

actituds incíviques. Hem de fer un Gavà 
millor des del compromís de tothom.

Andreu Pérez
Regidor d’ERC-Gavà

El grup municipal d’ERC-Gavà va demanar al Ple de 
setembre de 2016 instal·lar nous aparcaments per 
a bicicletes davant d’equipaments públics com ara 
ambulatoris, escoles i altres espais d’ús comunitari 
(teatres, centres cívics i culturals, casals...). Durant el 
2018, el govern local ha començat a posar-ne. 

Els darrers dies de 2016, la Generalitat va iniciar la 
instal·lació d’uns semàfors a la carretera de Begues 
(BV-20141) per millorar els accessos al barri de 
Bruguers. El projecte, reclamat pels veïns i gestionat 
al Parlament per ERC-Gavà, ha fet també més segura 
la cruïlla, moderant la velocitat dels vehicles.

ERC va presentar al Ple de juliol de 2016 una proposta 
perquè l’Ajuntament s’impliqués en l’obertura del 
carrer Rius i Taulet, entre Artur Costa i Sant Antoni 
Abat, i millorar la mobilitat del centre. Per fer-ho 
realitat es proposava col·laborar amb els propietaris 
dels edificis afectats, que ja havien encarregat la 
redacció del projecte de reurbanització de la zona. 
Un any després es va signar el conveni i el pla ja s’ha 
iniciat, amb l’enderroc de les primeres cases.

El 16 de febrer de 2016, ERC-Gavà va demanar al 
govern local l’adequació de la zona on hi ha la parada 
de bus ubicada davant del barri de les Panes, al cantó 
mar de la carretera a Santa Creu de Calafell. L’agost 
de 2018 es van posar voreres i una zona de protecció 
dels usuaris davant del pas dels vehicles. 

Després d’aconseguir que el govern municipal decidís 
renovar el 2017 les màquines que fan el servei de 
cobrament de la zona blava d’aparcament, ERC-Gavà va 
demanar que s’aprofités l’operació per modernitzar els 
equips amb tecnologia digital i dotar-los, entre altres 
serveis per als clients, del sistema de pagament des 
de dispositius mòbils. El govern municipal va acceptar 
la proposta i la ciutat compta actualment amb uns 
parquímetres d’energia solar de darrera generació.

La carretera de Begues ha viscut entre el 2017 i el 2018 
una important reforma del paviment, les cunetes, els 
creuaments, la separació entre carrils, el drenatge, 
la senyalització i les barreres de protecció dels 
motoristes. El projecte de la Generalitat, pressupostat 
el 1,1 M€, compleix una vella reivindicació d’ERC. 

Després d’anys de reclamació per part dels veïns i de propostes de suport d’ERC-Gavà 
per reduir el soroll del trànsit en un dels principals accessos a la ciutat, la Generalitat 
va instal·lar, l’estiu de 2016, unes pantalles acústiques de formigó i metacril·lat al 
pont de la carretera C-234, al seu pas pel barri d’Ausiàs March. Un any després es 
va completar l’operació amb asfalt sonoreductor al terra.   

Després que ERC presentés diferents propostes per 
instal·lar a Gavà punts de càrrega de cotxes elèctrics (la 
darrera el  desembre de 2015), l’Autoritat Metropolitana 
de Barcelona  va posar-ne els primers a la zona industrial, 
el febrer de 2017. Una mesura que s’ha d’anar ampliant.

Rellançar el Parc Agrari com a motor econòmic Reducció del soroll dels cotxes a Ausiàs March

Recàrrega de cotxes elèctrics 

Manteniment del medi naturalMés transport públic a la platja Suport a entitats animalistes Aparcar bicis als equipaments

Trànsit sostenible a Can Ribes

Minideixalleria de residus Punt verd de recollida selectiva

Davant l’aprovació, el gener de 2016, del Pla de Desenvolupament Urbanístic  (PDU) del 
Delta, pactat pel PSC i l’ara PDeCAT, Esquerra va iniciar una campanya per defensar el 
Parc Agrari com a motor econòmic i rebutjar un nou projecte d’especulació immobiliària 
a la zona. ERC  va registrar al·legacions i va fer front comú  amb  les entitats ecologistes 
en la presentació d’una demanda judicial contra el pla.     

Pacificar el carrer Rectoria 

Semàfors al barri de Bruguers

Parada de bus a les Panes 

Parquímetres digitals Obertura de Rius i Taulet 

Canvis a la carretera de Begues

Esquerra va demanar al Ple maig de 2017 l’ampliació 
de l’illa de vianants del centre a altres carrers adjacents 
com el de la Rectoria. El govern local va entormar la  
proposta i les obres s’estan culminant aquests dies, 
perllongant la plataforma prioritària que ja uneix 
aquesta via amb el carrer Sant Nicasi. 



Un Gavà inclusiu, democràtic i culte
Aquests quatre últims anys hem lluitat 
per incidir en les polítiques socials, 
educatives i culturals de la nostra 
ciutat, tot mirant d’aportar-hi una visió 
republicana i d’esquerres.  
   Hem fet de la defensa de l’ensenyament 
públic una prioritat, lluitant 
per mantenir i recuperar 
línies perdudes durant 
els anys de les retallades; 
per la reforma de l’Institut 
Bruguers, f inalment ja 
c o m p r o m e s a  a m b  l a 
Generalitat; per la creació 
d’un institut-escola a Gavà 
Mar, que aquest curs 2018-
2019 ha començat a funcionar. I hem 
lluitat amb les famílies per la dignificació 
dels nostres centres educatius públics. 
   També ens ha guiat la visió inclusiva 
del que ha de ser la ciutat i de les 
possibilitats que ha d’oferir a les 
persones amb diversitat, del tipus que 
sigui: hem lluitat per fer del projecte 
de la Unió de Cooperadors un espai que 
fomenti la integració laboral de persones 

amb discapacitat. I hem estat al costat 
d’entitats i ciutadans en la reclamació 
d’unitats d’escolarització inclusiva als 
centre educatius, que han augmentat 
significativament els darrers cursos.    
   En l’àmbit cultural, hem recuperat les 

restes romanes de can Valls 
de la Roca i hem fomentat 
el coneixement del nostre 
patrimoni arquitectònic amb 
la implantació de codis QR a 
tots els edifics emblemàtics 
de la ciutat. També hem 
fomentat l’ús del català en 
l’àmbit de la creació amb el 
premi Paraules en escena. 

   Alguns d’aquests assoliments han 
estat per proposta directa o per gestions 
davant dels nostres representants en 
altres administracions (Generalitat, 
Diputació, Consell Comarcal), i d’altres 
fruit de pactes pressupostaris amb el 
govern municipal. Sabem quina ciutat 
volem, i volem que sigui inclusiva, cívica, 
democrática i culta. I els propers quatre 
anys seguirem treballant-hi. 

Marta Jiménez
Regidora d’ERC-Gavà

Ja està en marxa la recuperació de la façana original de 
l’edifici de la Unió de Cooperadors, un símbol republicà 
d’alt valor arquitectònic. El pla inclou, a petició també 
d’ERC i altres col·lectius, un espai de  memòria històrica.

El front comú de la comunitat educativa i les mares i 
pares de l’Escola Marcel·lí Moragas amb els partits pro-
gressistes de l’Ajuntament (entre ells, ERC) ha permès 
recuperar i mantenir dues línies de P-3 al centre. 

Arran d’una petició del grup Quercus, ERC va demanar, 
el desembre de 2016, la neteja i dignificació d’un forn de 
calç, un de rajoles i una premsa de fa més d’un segle al 
paratge de can Llong. El 2018 es van iniciar els treballs.

L’arribada d’ERC al govern de la Diputació ha donat un 
gran impuls a la recuperació del castell d’Eramprunyà. 
L’avenç més destacat n’és el pla director, presentat el 
2017, que recull les intervencions que s’han de fer. 

Arran d’una denúncia d’ERC, presentada al Ple de novem-
bre de 2015, l’Ajuntament va prohibir l’exhibició de pan-
cartes, símbols i actituds feixistes a l’Estadi de la Bòbi-
la durant els partits del FC Gavà.   

En aquest mandat, i amb el treball d’ERC a nivell local i des 
de la Generalitat, Gavà Mar ha guanyat un Institut Esco-
la, que ara s’ampliarà amb la construcció d’un nou edi-
fici per donar resposta a les demandes del barri. 

El pacte per aprovar el pressupost de 2016 ha permès 
crear un premi d’escriptura dramàtica a la ciutat, dividit 
en dues categories per edats (de 12 a 17 anys i majors de 
18 anys). El concurs viu enguany la tercera edició. 

Durant aquest mandat, diferents propostes d’ERC s’han 
concretat en millores al mercat ambulant que es fa els 
dimarts. La més destacada és la creació d’un espai  reser-
vat als pagesos del Parc Agrari.   

ERC-Gavà  va fer realitat el 2018, gràcies al grup republicà 
a la Diputació, la preservació de les restes romanes de 
Can Valls de la Roca, on hi romanen cisternes, paviment 
i una volta de canó de 2.000 anys d’antiguitat. 

L’any 2017, i després d’unes pluges que van causar 
més desperfectes al camí, el govern local i la Diputació 
van complir la demanda d’ERC de crear un accés còmo-
de i segur a l’ermita de Bruguers des de la Sentiu. 

L’arribada d’ERC a la Conselleria d’Ensenyament, dirigida per Josep Bargalló des 
del passat estiu, ha portat els primers rèdits a Gavà. En una visita oficial a la ciutat, 
el 5 d’octubre de 2018, el conseller va anunciar l’inici del procés administratiu per 
a la reforma integral de l’Institut Bruguers, una llarga demanda de la comunitat 
del centre i d’Esquerra, a nivell local. Seguint aquest compromís, el 5 de febrer el 
Parlament va instar al Govern de la Generalitat a elaborar, abans que comenci el 
proper curs, el calendari d’execució de les obres i la dotació pressupostària.

Gràcies a l’acord amb el govern local per aprovar el pres-
supost del 2016, ERC ha aconseguit la instal·lació a es-
pais històrics de plaques informatives amb codis QR, que 
es poden llegir des de dispositius mòbils.  

Projecte de reforma integral de l’IES Bruguers

Prohibir el feixisme a la Bòbila

Més  places al  Marcel·lí   Moragas

La nova Unió de Cooperadors 

Pla del castell d’Eramprunyà 

Institut Escola de Gavà Mar 

Mercat de pagès els dimarts 

Premi juvenil d’escriptura 

Difusió del patrimoni històric 

Camí de la Sentiu a l’ermita 

Preservar llegat preindustrial

Restes romanes de Can Valls 


