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Fer les eleccions del 14-F: una negligència
contra la salut de les persones 

Centenars de catalans 
i catalanes han estat ci-
tats el diumenge 14 de fe-
brer per formar part d’una 
mesa electoral. Aquest 
any, però, la citació no és 
especialment ben rebuda. 
Davant d’una situació tan 
delicada com la que estem 
vivint, com es pot demanar 
als ciutadans, després de 
mesos d’esforç per seguir 
estrictament totes les me-
sures de restricció i segu-
retat, que s’exposin en una 
mesa electoral durant més 
de dotze hores?

Tot i que metges i cien-
tífics, com Bonaventu-
ra Clotet o Magda Cam-
pins, han estat partidaris 
d’endarrerir les eleccions, 
els jutges han decidit igno-
rar aquestes opinions i se-
guir endavant. Una decisió 
que suposa una autèntica 
negligència contra la salut 
de les persones i en la que 
han tornat a prevaldre els 
interessos polítics i les 
ganes del règim del 78 de 
governar Catalunya per 
sobre de tot. S’ha establert 
un mínim de normes de 

seguretat. Entre elles, s’ha 
dividit el vot per franges 
horàries: de 9h a 12h del 
matí tindran preferència les 
persones de risc, de 12h a 
19h la població general i 
de 19h a 20h totes les per-
sones infectades. Perquè 
sembla que per a l’Estat el 
dret a vot preval per sobre 
del dret a la vida de les 
persones. Si per aquesta 
decisió els membres de 
mesa es contagiessin, jut-
ges i fiscals podrien ser 
acusats de prevaricació i 
imprudència temerària.

  

Som davant una ope-
ració d’estat per intentar 
derrotar l’independentis-
me i concentrar tot el vot 
unionista en el candidat 
del PSC. No és la primera 
vegada. Ja ho vam viure 
el desembre del 2017. 
Tots els engranatges 
de l’Estat al servei d’un 
partit per intentar gua-
nyar l’independentisme: 
jutges, mitjans de co-
municació, patronals, 
empreses i l’IBEX35.

El seu somni és veure 
un ministre espanyol 
presidint la Generalitat 
de Catalunya. Un minis-
tre que, per cert, ha dei-
xat tirat a tot un país per 
les seves ambicions per-
sonals en plena tercera 
onada de la pandèmia. 
I tot això, amb el suport 
del PSC.

L’Estat està disposat a 

posar en risc la salut de 
milers de ciutadans obli-
gant a fer les eleccions el 
14-F en plena crisi de la 
covid-19. Inclús ignorant 
totes les recomanacions 
per part de metges, cien-
tífics i infermers d’endar-
rerir les eleccions. Estan 
disposats a modificar les 
llistes electorals, com 
han fet a Lleida apartant 
el Bernat Solé, a qui el 
TSJC ha inhabilitat un 
any per la seva partici-
pació a l’1-O quan era 
alcalde d’Agramunt. O, 
fins i tot, acceptant els 
vots de la ultradreta es-
panyola. Tot val contra 
l’independentisme. Tot.

El passat mes de ge-
ner, la majoria de partits, 
excepte el PSC, van veure 
amb bons ulls passar les 
eleccions al mes de maig. 
Aquesta decisió presa 

arran de les dades epide-
miològiques del moment, 
va suposar un exercici de 
maduresa política en un 
moment molt difícil. 

La petició no va ser cap 
caprici, va ser un acte de 
responsabilitat per part 
dels partits que volien 
garantir el dret a vot però 
també la seguretat de 
tothom. No es buscava 
trepitjar cap dret, al con-
trari, calia assegurar-se 
que ningú hagués d’ex-
posar-se al virus. Es volia 
no col·lapsar més encara 
els centres de salut. De 
cuidar als que ens cuiden. 
Però, com sempre, els 
poders fàctics no en van 
fer cas.

El ministre Illa, el pas-
sat mes de maig, defen-
sava ajornar les elecci-
ons del País Basc i Galícia 
amb unes dades molt 

Som-hi! Guanyarem!

Albert Massana i Gràcia
Portaveu del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Gavà

Quan la justícia es posa a fer de metge

Estem en plena onada de la pitjor 
pandèmia i el ministre Illa, el govern 
socialista i els comuns, decideixen 
celebrar les eleccions. No han pensat 
en l’impacte sanitari que pot perjudicar 
a tota una economia ja malmesa. Una 
cosa és anar a treballar, amb 
totes les mesures, perquè no 
hi ha més remei, i una altra 
ben diferent, fer-nos anar 
a votar ara per qüestions 
electoralistes. 

La majoria dels partits 
només  d emanaven  u n 
ajornament fins al maig. No es retallava 
cap dret essencial, només es tractava 
d’ajornar-lo tres mesos!

Estem davant d’una operació d’estat 
per intentar derrotar l’independentisme 
amb el vot unionista concentrat en 
el PSC. No ho dubteu: jutges, mitjans 

de comunicació, patronals, i IBEX35 
s’abocaran per intentar aniquilar-nos i 
recol·locar-nos el 155 amb els vots de 
la ultradreta. Només nosaltres podem 
aturar-ho.

Tenim una estratègia definida i una 
visió municipalista, de tot el 
territori, que ens fa únics. 
Garantia de gent rigorosa, 
pacient i amb molta il·lusió.

I això vol dir apartar-nos 
de camins màgics que no ens 
porten enlloc, ans al contrari, 
a fer-nos petits. Ens cal ser 

oberts i capaços de sumar més gent 
al projecte de la República catalana. 
Ara i sempre.

Estem a la primera trinxera i 
Esquerra ja hi està acostumada. Som-
hi! Guanyarem!

més baixes que les que 
tenim avui dia. Ara, però, 
que és candidat ha po-
sat per damunt els seus 
interessos personals i 
polítics posant així en pe-
rill milions de ciutadans.

Només hi ha una mane-
ra de frenar aquesta ope-
ració, votant a Esquerra 
Republicana, aglutinant 
el vot perquè no triomfi 
el cop a la democràcia. El 
vot en Esquerra Republi-

cana és l’única garantia 
de constituir un Govern 
independentista, l’úni-
ca manera de derrotar 
el bloc del 155. ERC és 
l’únic antídot a l’operació 
d’estat en marxa. 



a partir del 15-F, veurem 
amb qui les podem treba-
llar i quins acords es poden 
assolir, siguin de caràcter 
permanent o puntual. Però 
sempre tenint com a objec-
tiu la defensa de la justícia 
social i de lluita contra les 
desigualtats. Som l’opció 
de les classes populars. 

Si cal, quins serien els 
nostres aliats, i en quins 
moments? 
Ja es veurà, però és clar 
que tenim un horitzó 
d’emancipació social i na-
cional, que no es poden 
destriar. Per tant, no ho 
veig tant com amb qui hem 
d’acordar sinó que tinguem 
la força suficient per imple-
mentar les polítiques de 
transformació que ens per-
metran assolir els objectius 
de transformació social 
que necessitem com a país.

La feina del grup municipal Gent i entitats:                              L’entrevista del mes Crònica local

L’equip vermell, integrat 
per quatre joves de Gavà, 
ha guanyat el Talent Factory 
School amb un projecte per 
fer accessible la platja a les 
persones amb mobilitat re-
duïda. El premi ha estat un 
viatge a Brussel·les i una 
beca del Founder Institute 
Barcelona. La competició, 
on han participat un total 
de dotze joves de Gavà, 
Viladecans i Sant Boi, bus-
cava donar solució a reptes 
relacionats amb temes de 
salut, mobilitat i consum 
responsable.

El Jordi Albert i Caba-
llero (Sant Andreu de la 
Barca, 1978) és candidat 
a les llistes d’Esquerra 
Republicana com a cap de 
llista del Baix Llobregat 
i l’Hospitalet (circums-
cripció Barcelona) a les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya del pròxim 
14 de febrer. 

Estem davant d’unes elec-
cions nacionals dins d’una 
greu pandèmia. Amb quins 
ànims et vas presentar a 
les llistes d’Esquerra?
Amb tota la il·lusió i con-
vicció. És en els moments 
de màxima complexitat 
quan hem de prendre de-
cisions i fer un pas enda-
vant. Ara és quan hem de 
demostrar que tenim el 
compromís i la capacitat 
de liderar les polítiques 
de transformació social 
que es requereixen per 
superar la crisi sanitària, 
econòmica i social.

Creus que ERC representa 
la diversitat de la societat 
en què vivim?
S í ,  l a  c a n d i d a t u r a 
d’Esquerra Republicana 
és un reflex fidel de la so-
cietat que forma el país. A 
les nostres llistes hi tenim 
referents de la lluita social 
i col·lectiva, de la diversi-
tat cultural i religiosa del 
nostre país, lluitadors i 
lluitadores del dia a dia, 
que estan a peu de fàbrica 
defensant llocs de treball i 
reivindicant un nou model 
econòmic i social respec-
tuós amb el medi ambient 
i amarat d’ecologisme i 
feminisme.

Quines són les princi-
pals apostes del partit 
en l’àmbit social? Serem 
transgressors?
Hem de ser transgres-
sors perquè només fent 
polítiques de transfor-
mació social  podrem 
superar la crisi. Tenim 
un programa molt am-
biciós a tots els nivells. 
Amb inversió social , 
transformant el model 
d’atenció a la gent gran, 
incrementant l’aposta per 
la primària en l’àmbit de 
Salut, i capacitat per ge-
nerar ocupació de qualitat 
i ben remunerada, sempre 
complint els objectius de 
desenvolupament soste-
nible (ODS). I creant espais 
per a l’acollida, en defensa 
dels drets humans.

Quin esforç i mesures s’han 
aplicat durant la pandèmia?
Mesures en tots els àmbits. 
Per exemple per combatre 
la 2a onada de la covid-19 
s’hi van destinar 122,5M € 
per a reforçar les polítiques 
d’atenció als col·lectius 
més vulnerables, o 90M€ 
d’ajudes directes per a 
autònoms, pimes, restau-
ració i centres d’estètica, 
també 20M € per al sector 
del lleure educatiu, o 26M 
€ destinats a reforçar les 
ajudes per al lloguer de 
l’habitatge, o 17,5M € de 
suport a la Cultura. També 
s’han aprovat decrets llei 
per alleugerir la càrrega 
dels lloguers comercials 
i combatre els desnona-
ments. A més, hem posat 
en marxa totes les me-
sures necessàries per la 
creació de llocs de treball 
en diversos àmbits per do-
nar resposta a la pandèmia 
des de l’àmbit públic.

Esquerra està preparada 
per liderar sola el país?
Esquerra hem de liderar el 
país. I ho hem de fer amb 
una majoria de govern 
d’esquerres. Ara cal que 
ens centrem a explicar 
la nostra proposta de go-
vern, a explicar les acci-
ons polítiques que volem 
implementar i executar i, 

  

Cuidem el bosc, evitem perills
Arbúcies (Montseny), existeixen convenis 
de col·laboració entre l’Ajuntament i els 
propietaris. 

És a dir, l’Ajuntament es 
queda tota la matèria primera 
que obté pel desbrossament 
i neteja de les zones i així al 
propietari no li suposa una 
gran despesa. Així doncs, la 
matèria primera que s’obté es 
pot transformar en biomassa i 
generar energia verda, reduint 

la despesa energètica del municipi (cale-
faccions en instal·lacions municipals, etc.) 
i creant llocs de treball.

És una fórmula que es pot aplicar a Gavà, 
si hi ha voluntat política.

Miquel Roselló Lasheras
Regidor d’ERC a l’Ajuntament de Gavà i president del Col·lectiu La Mata de Jonc

El grup d’ERC proposa instal·lar un passamà al barri de les Colomeres Nord
Tot i que recentment 

s’han fet reformes al barri 
de les Colomeres, no s’ha 
adoptat cap mena de solu-
ció per les grans pendents 
que hi ha al llarg d’aquest 
carrer, un dels més allar-
gats de la ciutat. 

En concret, a la can-
tonada entre el carrer 
dels Garrofers i el carrer 
Sant Martí hi ha una vo-
rera amb una inclinació 
molt pronunciada, que 

comporta un greu risc de 
caiguda per a persones 
grans o amb mobilitat 
reduïda. L’Ajuntament hi 
ha col·locat una barana, 
insuficient per salvar el 
desnivell; al ple munici-
pal de gener, el govern 
municipal es va limitar 
a assenyalar que ja s’hi 
havia col·locat una barana, 
i no va recollir la petició 
d’ERC de reforçar-ne la 
seguretat.

Una xarxa d’entitats po-
tents és un actiu vital per 
al bon funcionament d’una 
societat. Més enllà del seu 
component lúdic, són una 
de les bases per vertebrar 
una ciutat i ajuda a fer que la 
ciutadania estigui molt més 
implicada en el bé comú. Des 
d’ERC-Gavà sempre hem 
donat suport a demandes 
destinades a enfortir aquest 
teixit, així com denunciar 
aquelles situacions que la 
debiliten, com per exemple, 

El grup d’ERC demana un pla urgent de 
reactivació del teixit associatiu i cultural

Arran de la Covid-19, les 
associacions de Gavà han 
patit una baixada important 
de socis que les ha portat 
a una situació d’incertesa

la manca d’espais existents 
per tal que les associacions 
culturals i esportives puguin 
desenvolupar la seva acti-
vitat. Arran de la Covid-19, 
el conjunt d’associacions de 
Gavà han patit una baixada 
important de socis, ja que han 
hagut de cancel·lar totes les 
activitats que feien i que les 
ajudaven a sobreviure. Per 
tot plegat, ERC va presentar 
al ple del mes de gener una 
proposta demanant, de ma-
nera urgent, un pla de reac-
tivació del teixit associatiu 
local per tal de mantenir en 
marxa les entitats locals que 
garanteixen la cohesió de la 
ciutadania.

L’equip gavanenc va pro-
posar crear un camí se-
gur fins al mar amb ajut 
de les noves tecnologies

L’equip gavanenc va pro-
posar crear un camí segur 
fins al mar per a les per-
sones amb mobilitat re-
duïda. La idea compta amb 
instal·lacions adaptades 
de nova tecnologia i unes 
passeres amb una super-
fície llisa que permet a les 
cadires de rodes lliscar 
fàcilment en el trajecte que 
va des del passeig marítim 
fins a l’aigua. 

Talent Factory School és 
un projecte creat i dirigit 
per Talent Factory, produït 
per La Bombilla Media i amb 
el suport de Mood Z TV3.

Fa uns anys que al bar-
ri de can Badosa, conegut 
també com les Talaies de 
Gavà, s’hi produeixen mol-
tes situacions problemà-
tiques. Cada nit, especial-
ment els caps de setmana, 
s’organitzen festes amb 
música, alcohol, baralles 
i carreres de cotxes. Tot i 
que alguns veïns han avi-
sat a la policia, aquests o 
no s’hi acosten o ho fan al 
cap d’unes hores. 

Tot plegat és una vulne-
ració del dret al descans 
sense sorolls. A més, està 
prohibit beure alcohol al 
carrer i no està permès 
des de certes hores de la 
nit fer soroll. Aquests fets 
no preocupen gens al go-
vern actual i a l’anterior, 
ambdós sota la bandera 

del mateix partit, el PSC. 
Els actes vandàlics no 
han deixat de créixer, els 
últims han estat la crema 
d’un porter automàtic i el 
robatori d’un extintor d’in-
cendis. S’ha d’actuar de 
forma urgent per frenar 
els excessos que es pro-
dueixen en aquest barri 
i, alhora, iniciar una cam-
panya de sanejament dels 
carrers, mobiliari urbà i 
enllumenat, de forma que 
el barri esdevingui una 
zona segura i tranquil·la.

Victòria per a l’equip gavanenc al Talent Factory 
School

Des del temporal Glòria, 
el passat gener del 2020, 
i la borrasca Filomena ara 
fa menys d’un mes, diver-
sos paratges de Gavà han 
patit caigudes d’arbres 
que, amb el temps, es van 
assecant i constitueixen 

una massa de biomaterial 
degradat molt perillosa 
que pot elevar el risc 
d’incendi forestal. 

En molts municipis de 
Catalunya, especialment 
els pirinencs i tot i ser ter-
renys privats, han acon-

És aviat per parlar dels 
futurs pressupostos, però 
cap on anirien encaminats?
Ho he dit en diverses oca-
sions. Seran socials, que 
apostin desacomplexada-
ment per la inversió social 
a la cerca de complir objec-
tius d’emancipació social i 
des de la mirada republi-
cana. Amb molt més pes 
dels serveis públics i amb 
una fiscalitat progressiva 
on qui més té aporti més 
en una clara aposta per les 
polítiques fiscals de redis-
tribució de la riquesa. 

Parlant de la pandèmia, 
quines mesures haurem 
d’aplicar als col·lectius 
més castigats?
Han de ser l’objecte prin-
cipal de la nostra acció 
política. Amb polítiques que 
posen l’habitatge al centre 
de les necessitats socials i 
hi garanteixin l’accés com 
a dret universal. Generant 
ocupació i lluitant per can-
viar la normativa laboral 
de l’Estat que, ara mateix, 
afavoreix la destrucció de 
feina. Hem de protegir el 
nostre sistema de salut 
potenciant l’assistència 
primària com a eix de les 
polítiques de proximitat. 
Defensarem propostes per 
la millora de les condicions 
laborals de les professio-
nals que es dediquen a les 
cures. Perquè hem de cui-
dar a les que ens cuiden. 

Què recomanaries als lec-
tors de L’Eramprunyà?
Que segueixin la campa-
nya electoral i que donin 
suport a ERC. Com més 
forts siguem més opcions 
hi haurà de tenir un govern 
d’esquerres amb polítiques 
reals de transformació 
social. I que no caiguin en 
la trampa de qui vol dividir 
el vot entre els eixos so-
cial i nacional. Nosaltres 
som la garantia de la lluita 
constant des de l’esquerra 
per assolir una República 
catalana de les classes 
populars.

La muntanya de Gavà, totalment descuidada per l’Ajuntament 

  

La tranquil·litat dels veïns de can 
Badosa, prioritat per a ERC-Gavà

Jordi Albert: «Només sent transgressors i fent políti-
ques de transformació social podrem superar la crisi»

Prou d’actes incívics als nostres barris
Per a molts gavanencs el barri de les 

Talaies és un gran desconegut. Nascut 
fa uns vint anys, es troba a l’extrem on 
comença la carretera de Begues. Els 
seus veïns es queixen d’un 
cert abandonament per part 
de l’Ajuntament: problemes 
als vials, brutícia, manca de 
llum en algunes zones... 

En els darrers mesos 
s’han produït una sèrie 
d’actes incívics, sense 
gaire resposta del govern 
municipal del PSC. Caps de setmana de 
«botellada» nocturna fins a altes hores de 
la matinada, amb molt de xivarri i música 
a tot volum. 

Trencadissa de vidres a les porteries, 
Andreu Pérez Lorite

Regidor d’ERC a l’Ajuntament de Gavà

crema de porters automàtics, robatoris... 
Malgrat que el veïnat ha denunciat 
repetidament tots aquests fets, les 
solucions no arriben i el silenci de 

l’Ajuntament és cada cop més 
notori. 

Perquè la tranquil·litat torni 
al barri és necessari que 
les autoritats competents 
p re n g u i n  l e s  m e s u re s 
pertinents. No es pot ignorar 
el malestar d’uns veïns a qui 
els estan vulnerant el dret 

del descans i la tranquil·litat dia rere dia. 
Se’ls ha de donar respostes i solucions 
ràpidament. L’actual inacció només pot 
donar ales als incívics per seguir amb les 
seves bretolades.

«Els col·lectius més 
castigats per la pandè-
mia han de ser l’objecte 
principal de la nostra 
acció política»

«Volem uns pressu-
postos socials que 
apostin per la inversió 
social i des de la mira-
da republicana»

«La candidatura 
d’Esquerra Republicana 
és un reflex fidel de la 
societat que forma el 
nostre país»

«Tenim un programa 
molt ambiciós a tots els 
nivells però complint 
els objectius de desen-
volupament sostenible»

Jordi Albert i Caballero, cap de llista d’ERC del Baix Llobregat i l’Hospitalet

seguit que els propietaris 
signin contractes amb 
empreses del ram de la 
fusta per tal que s’encar-
reguin de netejar els bos-
cos i així prevenir incendis 
o qualsevol situació peri-
llosa. A més, les empreses 
explotadores d’aquests 
recursos no cobren res 
als propietaris, ja que es 
beneficien transformant 
la fusta dels arbres morts 
en pellets i comercialit-
zant-les, cosa que serveix 
per aprofundir en l’avenç 
cap a una economia més 
neta i sostenible. L’Ajun-
tament del PSC, però, ja 

ha demostrat més d’una 
vegada la poca cura que 
té amb la natura que ens 
envolta. De fet, li interes-
sa que el bosc es degradi 
per «justificar» la bes-
tiesa ambiental del Pla 
de Ponent. Per això ERC 
demana treballar amb els 
propietaris dels boscos 
on hi ha aquesta fusta 
seca per arribar a acords 
amb empreses desbros-
sadores especialistes i 
garantir d’aquesta mane-
ra una mínima seguretat 
als nostres boscos i als 
ciutadans.

El restaurant Anhel es trasllada 
al carrer de la Indústria 

El restaurant Anhel can-
via d’ubicació i obrirà prò-
ximament al carrer de la 
Indústria número 13-15. 
El passat dilluns 11 de 
gener, Anhel va tancar les 
portes del número 19 de la 
rambla de Salvador Lluch 
a causa de les obres del 
nou carril bici-bus que es 
farà a la carretera C-245. 
L’edifici de la rambla és 
molt antic i, per tant, fer 
un tall quirúrgic és molt 
complicat. Aquesta és la 
principal raó per la qual 
tota la finca haurà d’anar a 
terra quan les obres arri-
bin a aquest punt. 

El restaurant, però, man-

tindrà el seu nom i seguirà 
apostant per la cuina ca-
talana, de la terra, i tre-
ballant amb productes de 
proximitat. El trasllat arri-
ba enmig de la pandèmia, 
una crisi que ha afectat 
molt al camp de la restau-
ració. L’amo d’Anhel, Joan 
Campanyà, assegura que 
aquest any 2020 han fac-
turat un 60% menys que 
abans de la pandèmia. Una 
època difícil on han hagut 
d’adaptar tota la carta al 
servei per emportar o bé 
de lliurament a domicili. 
Una modalitat de venda a 
la qual, fins ara, no esta-
ven gens habituats. 

Gavà és una població amb una im-
portant massa de terrenys forestals  
la tercera part dels quals es troba dins 
del parc natural del Garraf. 

El ciutadà de Gavà quan 
surt a caminar o fer esport 
pels voltants, pot observar 
que molts arbres es troben 
caiguts pels temporals o 
estan secs i esqueixats, i 
arriben a impedir el pas per 
alguns camins.

Una gran part d’aquests terrenys són 
de propietat privada i l’Ajuntament no 
te competències per actuar-hi. Això no 
vol dir que no s’hi pugui fer res; de fet, 
en molts municipis com per exemple a 



És la vuitena vegada 
que l’actriu gavanenca 
Candela Peña és nomina-
da als premis Goya. 

Aquest cop ha estat 
en la categoria de Millor 
Actriu protagonista per 
la seva interpretació a 
La boda de Rosa, una pel-
lícula dirigida per Icíar 
Bolláin. 

L’actriu ja ha aconseguit 
tres Goyas al llarg de la seva trajectòria professional. 

Entre moltes de les seves activitats, destaca també la seva 
participació a la sèrie Hierro, amb què va guanyar el premi 
Ondas, i on també participa el gavanenc Juan Carlos Vellido, 
fent de sergent de la Guàrdia Civil.

Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
Joan Campedrà travessa la meta del 
Dakar per primera vegada 

El gavanenc ha su-
perat amb èxit el seu 
primer Dakar i ha acabat 
63è a la classificació 
final. La competició la va 
afrontar en moto i en la 
categoria Original, cosa 
que significa que no va 
comptar amb cap mena 
d’assistència externa. 
Tot i això, Campedrà ha 
aconseguit endur-se a 
casa la medalla de fi-
nisher.

Segons explica, “ha 
estat una experiència 
extrema i super heavy 
per a un amateur que el 

seu dia a dia consisteix 
a treballar i anar a fer 
enduro els diumenges 
amb els amics. Es tracta 
d’una prova d’un nivell
molt elevat”. De fet, re-
coneix que ha estat la 
prova més dura que 
mai ha disputat. El ga-
vanenc ha estat sobre 
la moto entre sis i deu 
hores diàriament. Tam-
bé lamenta la quantitat 
d’accidents i víctimes 
mortals que hi ha hagut 
durant l’esdeveniment, 
i recorda que «aquest 
ral·li no és cap broma».

L’Handbol Mascu-
lí reprèn la lliga

El passat gener, el Club 
Handbol Gavà va tornar 
a jugar un partit de lliga 
catalana després de qua-
tre mesos d’aturada. 

L’administració va au-
toritzar la represa de 
les dues màximes com-
peticions de l’handbol 
català tant en la catego-
ria masculina com en la 
femenina. 

Ara es juguen dos par-
tits cada cap de setmana 
amb el mateix equip, és 
a dir, d’anada i tornada, 
i després durant quin-
ze dies no hi ha encon-
tres. D’aquesta manera 
és més senzill tenir un 
control dels possibles 
contagis. 

L’Exposició Clic 
a la Casa Gran

L’exposició Clic de fo-
toperiodisme jove, que 
es pot visitar fins al 
pròxim 20 de març a la 
Casa Gran, reuneix una 
selecció de les fotogra-
fies guanyadores a les 
convocatòries del 2011, 
2012, 2013 i 2014. 

La mostra de reportat-
ges fotogràfics es fa des 
d’una perspectiva social 
i toquen un gran ventall 
de temes.

L’activitat forma part 
de la programació de 
l’Hivern Solidari i és fruit 
de la iniciativa del Depar-
tament de Joventut de 
la Generalitat i l’entitat 
Diomira. 

Presentació del tràiler del curtmetratge 
Fils trencats

El dissabte 30 de gener 
es va celebrar en format 
en línia la presentació del 
tràiler del curtmetratge 
Fils trencats. Una part 
de la peça, dirigida per 
Josep Oller, va ser roda-
da a Gavà. 

L a  i d e a  o r i g i n a l 
d’aquest projecte, però, 
és del gavanenc Paco 
Camarsa i intenta donar 
visibilitat al problema 
de la soledat que pateix 
molta gent gran, així com 
la violència de gènere o 
intrafamiliar que, de ve-
gades, també pateixen. 

És un projecte social 

que intenta combinar 
diferents missatges, com 
també el de la respon-
sabilitat envers els ani-
mals, ja que en molts 
casos, aquesta soledat 
es pot combatre amb la 
presència d’un animal 

El músic de Gavà 
Ricardo Marín ha pu-
blicat senzill i videoclip 
amb el nom de Cuando, 
l’avançament del seu 
tercer àlbum com a 
solista. El disc compta 
amb un total de deu te-
mes que, segons expli-
ca, també tenen molt 
a veure amb la pandè-
mia i el confinament. 

Tot i els moments 
difícils que els artistes 

L’editorial Efadós publica  Francesc Català Agustí, 
una mirada fotogràfica de Gavà

El llibre Francesc Català 
Agustí, una mirada fotogràfi-
ca de Gavà, que ha publicat 
l’editorial Efadós, és un recull 
d’unes 200 fotografies del 
fotògraf gavanenc, totes da-
tades entre els anys 60 i 70 
del segle passat. 

Els autors, Benet Solina 
i Vanessa Rodríguez, han 
repassat tot el seu treball 
d’aquests anys. 

L’obra forma part d’una 
sèrie de llibres dedicats a 
altres fotògrafs de la nostra 
ciutat que, igual que va fer 

Francesc Català, van ce-
dir el seu fons a l’Arxiu 
Municipal, com ara Pere 
Marrugat, Jordi Vaghi o 
Joan Mitjans.

El Centre d’Història de 
Gavà ha muntat una expo-
sició fotogràfica d’acom-
panyament de 60 de les 
fotografies més repre-
sentatives de les que hi 
apareixen al llibre. 

A més, el llibre es pot 
adquirir a les llibreries 
de Gavà.

Ricardo Marín publica el seu 
nou treball: Cuando

estan passant arran de 
la Covid-19, el músic 
se sent positiu envers 
el futur, ja que la mú-
sica és essencial per 
a l’ésser humà i això, 
assegura, seguirà sent 
així. 

Marín edita el disc 
amb Barba Records, 
un subsegell de Sony 
Music. Cuando es pu-
blicarà aquesta pri-
mavera.

Candela Peña nominada al Goya

14 de febrer !!!

domèstic com, per exem-
ple, un gos. Alhora mos-
tra també la realitat de 
les dones migrades que 
arriben al nostre país i, 
en molts casos, acaben 
cuidant a la nostra gent 
gran.
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El model republicà de la sanitat catalana

Marta Jiménez Iborra
Regidora Grup Municipal d’ERC-Gavà

Les polítiques es poden explicar amb 
paraules i amb números. Els números 
en salut, a Catalunya, són clars: els 
anys que el departament 
del ram l’ha gestionat 
ERC han augmentat els 
pressupostos i s’han 
revertit les retallades de 
governs anteriors. S’ha 
apostat per l’enfortiment 
del sistema i per fer de 
l’atenció sanitària un 
model de qualitat i d’eficiència. Però 
no tot són números: també cal canviar 
les paraules, és a dir, el relat, el model. 
I el relat que es vol implantar és que el 

sistema ha de modernitzar-se, ser més 
eficient, adaptat a les necessitats d’una 
demografia que és molt diferent a la 

de fa trenta anys, a noves 
malalties (la COVID-19 
potser serà la primera de 
moltes) i que aprofiti noves 
tecnologies que obren 
moltes possibilitats de 
millora (com l’e-Consulta). 
Conjugar tot això donarà 
pas a un model sanitari 

públic d’excel·lència: un autèntic model 
republicà, que primi l’atenció al ciutadà 
sobre els interessos de les grans 
corporacions privades.

FER EL MÀXIM AMB ELS 
POCS RECURSOS DISPONIBLES

Tothom recordarà, cap allà el 2011, la cara de cofoi que feia l’ales-
hores president de la Generalitat, Artur Mas, dient que Catalunya era 
la campiona de l’austeritat. És a dir, la campiona en les retallades 
en els serveis bàsics: sanitat, educació i serveis socials. Una política 
que promovia sanitat, educació i atenció social privades. Era una 
estratègia calculada per la dreta neoliberal de PP i de CiU per des-
mantellar el sector públic en favor del sector privat, tot creant una 
gran bretxa social entre els rics que podien pagar-se grans mútues 
privades i en grans clíniques privades, i els pobres mileuristes o 
simplement persones en atur que amb prou feines podien arribar a 
fi de mes. Eren els campions de la privatització dels serveis bàsics. 
Això va causar un desastre social i sanitari que encara avui patim. I 
encara avui, el candidat neoconvergent Canadell demana rebaixar 
impostos i suprimir l’impost de patrimoni, o sigui, menys recaptació 
i per tant més retallades. 

La reversió: polítiques republicanes al servei de la gent
Conscients del greu error comès amb el suport a uns pressupostos 
fets a mida dels membres de les classes més adinerades, a qui 
ja els està bé la privatització dels serveis públics, ERC va decidir 
apostar per un altre tipus de política en què el centre havia de ser 
la ciutadania. 

Per aquest motiu, el 2015 ERC es va fer càrrec dels departaments 
més socials: Sanitat, Educació i Benestar. La despesa sanitària es 
pot veure al gràfic adjunt. L’any 2019 es van revertir les retallades, 
i el passat 2020 encara es van destinar més recursos per garantir 
una sanitat universal i gratuïta.

L’hospital de Viladecans, un exemple
El projecte de nou hospital de Viladecans havia dormit anys en un 
calaix. Ni quan el PSC tenia Salut va tirar-lo endavant. No fou fins al 
2015, quan la conselleria va passar a estar gestionada per ERC, que 
el projecte es va desencallar. Al darrere hi havia hagut una enorme 
mobilització ciutadana i sindical, però fins aleshores no havia estat 
escoltada. Amb ERC, el clam popular va ser escoltat i es va posar en 
pràctica. Avui tenim el nou hospital de Viladecans en marxa -amb 
retard a causa de la pandèmia- però aviat es convertirà en un gran 
hospital de referència per a tota la zona del delta del Llobregat.

La pandèmia que ha evidenciat la fragilitat del sistema
L’arribada de la COVID ha evidenciat la fragilitat d’un sistema malmès 
per les retallades fetes per la dreta neoliberal. Per sort, i gràcies a 
la ingent feina feta per la consellera Alba Vergés, s’han dotat de més 
places d’UCI, més personal i més mitjans el sistema públic de sanitat. 
El preu ha estat alt: recursos dels CAP es van haver de derivar cap als 
hospitals, per millorar l’atenció als pacients de les UCI, i l’atenció als 
malalts crítics o en planta. Passada la primera onada, es va apostar 
pel reforç de l’assistència primària amb més personal. I recentment 
s’ha anunciat l’obertura de cinc espais hospitalaris nous. 

La vacunació, una mostra d’eficiència
Els protocols desenvolupats per detectar preventivament el càncer 
de còlon o la vacunació massiva de grip han ajudat a implementar 
de forma eficaç una campanya de vacunació que s’està portant a 
terme de forma massiva. Una vacunació que comença pel personal 
sanitari de primera línia, i la gent gran de les residències, els més 
vulnerables. I que, malauradament, es veu frenada per l’escassetat 
de vacunes que subministra el govern estatal, incapaç d’aconse-
guir les dosis necessàries, tot i ser la vacunació imprescindible 
per assolir una bona immunitat de grup. Només cal recordar què 
passa en països com Brasil o Estats Units d’Amèrica on neguen 
l’epidèmia, i on tenen més infectats i morts de tot el planeta. 

Cap a una nova visió del sistema sanitari
La pandèmia també ha evidenciat l’obsolescència del sistema actual. 
Les cues davant del metge esperant una recepta o una altra, ja no va-
len. La digitalització, gràcies a la nova tecnologia 5G, permet demanar 
receptes remotament, sense que calgui desplaçar-se al CAP. A més, 
totes les històries clíniques estan digitalitzades, cosa que permet al 
metge saber en cada moment l’estat del pacient i fer-ne el seguiment.  
D’altra banda, el servei del 061 ha agafat protagonisme. Et poden 
atendre telefònicament en cas de dolències lleus. En cas de casos 
greus, un equip mèdic especialitzat es desplaça a domicili i atén direc-
tament el pacient. Finalment, les urgències també tendeixen a con-
centrar-se en un o dos centres de referència, per millorar l’eficàcia.

El drama de la manca d’infermeres i metges de família
Actualment, en aquest món tan competitiu, molt pocs estudiants de 
medicina opten per l’atenció primària. La majoria volen esdevenir 
grans especialistes en malalties complicades, grans cirurgians o ex-
perts en càncer, en malalties de cor o en altres dolències i malalties 
complexes.  Això fa que costi cobrir les places de metge d’atenció 
primària i fa que augmenti desmesuradament la càrrega de treball 
dels professionals en actiu. El referent francès, per exemple, aquí 
no es practica. Allà cada família té un metge o metgessa assignat, 
que en fa el seguiment al llarg de tota la vida. Avui per als profes-
sionals joves és més atractiu especialitzar-se en altres branques 
de la medicina.  Per altra banda, els i les professionals d’infermeria 
tenen molta pressió i estan sobrepassats. La població envelleix, i 
cada cop són més necessaris per atendre i fer cures a una població 
envellida. I a més estan mal pagats. Les infermeres troben millors 
oportunitats fora, i moltes, un cop formades, marxen al Regne Unit, 
per exemple. Per tant, cal reorientar els objectius del sistema.



    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Siguem realistes! No ens deixem enganyar!
Les àvies sempre ens deien que 

toquéssim de peus a terra. Els catalans 
i les catalanes necessitem un nou 
lideratge, una nova manera de dirigir 
el país, amb el bé comú per davant de 
tot, amb honestedat i justícia social 
com a bandera, basada en 
els valors republicans i 
e n  l ’ i n d e p e n d e n t i s m e 
guanyador. Una via àmplia.

Hem de seguir sumant, 
ser més, construir grans 
majories i preparar-nos 
mi l lor  per  tornar-hi  i 
guanyar. Una via on hi cap 
tothom, sense deixar ningú 
enrere. 

Som els que apostem per liderar 
les lluites compartides: feminisme, 
igualtat, valors republicans, estat del 
benestar, sostenibilitat

Després d’una etapa de resistència i de 
recuperació de les nostres institucions és 
hora de recuperar la iniciativa, reconstruir 
l’independentisme i reprendre el camí cap 
a la llibertat. Construïm una Via Àmplia 
cap a la independència realista i útil, 

guanyadora i oberta, per ser 
més. Només hi ha un vot en 
aquestes eleccions que permet 
derrotar el 155. Només hi ha 
un vot que permet assegurar 
un Govern independentista i 
progressista a la vegada.

El bloc del 155, l’establishment 
i  els tentacles de l’Estat 
han canviat  de candidat , 

han abandonat C’s i han abraçat el PSC 
d’Illa. Una operació d’estat per aturar 
l’independentisme; i només hi ha una 
opció que ho pot aturar, que és Esquerra 
Republicana. Som-hi !

Albert Massana i Gràcia
Portaveu d’Esquerra Republicana de Gavà

L’economia de la vida: l’economia al servei 
de les persones i del medi ambient

  

Cap a la protecció del medi ambient i la transició ecològica
Els efectes del canvi climàtic al planeta 

ha obligat els països a arribar a acords com 
el de París del 12 de desembre del 2015 
per trobar mesures urgents i respectuoses 
amb el medi. A Catalunya estem a la cua en 
generació d’energies renovables. Cal posar-
se a treballar per complir amb els objectius 
de reducció al 50% de les emissions de CO₂ 
a l’atmosfera.

Per a nosaltres, la generació 
d’energia és clau per a dur a terme 
aquest canvi de mentalitat i poder 
passar de l’actual model oligopolístic 
on les grans empreses controlen els 
mercats, a un model democratitzat 
on qui pren el control és el ciutadà a través 
de l’autogeneració, l’intercanvi d’energia i la 
creació de cooperatives de consum. Des dels 
ajuntaments cal fer polítiques valentes per 
potenciar-ho i ajudar amb reducció de taxes 
i augment de bonificacions als que optin per 
instal·lacions pròpies d’energia fotovoltaica 
i de biomassa. Millor gestió dels boscos Miquel Roselló Lasheras

Regidor d’ERC-Gavà i president del col·lectiu La Mata del Jonc

per la preservació de l’entorn i reduir el 
perill d’incendis, i obtenir pellets per a 
combustible per als equipaments, tant 
municipals com particulars, per rebaixar 
la despesa energètica i crear una xarxa 
d’economia circular on el municipi generi 
prou energia per autoabastir-se.

Localment, substituir les instal·lacions 
d’equipaments per d’altres que 
optimitzin el consum d’energia 
verda, com ara calderes de 
biomassa per a calefacció i leds 
de baix consum per il·luminar 
la via pública. Apostar pel Km 
0 per reduir els transports de 

mercaderies i la contaminació associada. 
La prohibició del fracking és una prioritat, 
ja que és destructiva i agressiva amb 
el medi ambient com també ho són les 
centrals nuclears. En definitiva, volem 
potenciar tota classe de mesures de 
preservació del medi ambient.

Pragmatisme realista / 
Sentimentalisme sense concreció

El mandat de l’1 d’Octubre
Es parla molt d’un mític i sentimental «mandat de l’1 d’octubre» per 

invocar una espècie de missió essencial que les masses electores van 
imposar als polítics. 

Efectivament. Els votants de l’1 d’Octubre vam donar un mandat. Però 
no el que interpreten alguns, els de la ratafia, la barretina i la faixa. No: el 
mandat de l’1 d’Octubre va ser molt clar. (1) Encara no som prou. Només 
es va manifestar electoralment el 40% del cos electoral, i d’aquest no-
més el 95% va votar “sí”, per tant, només el 38% de l’electorat va dir “sí” 
a una hipotètica independència.  (2) La repressió de l’Estat, inesperada 
per la seva violència, i orquestrada pel deep state del règim del 78, va 
actuar amb contundència per advertir els votants i els futurs votants. (3) 
La repressió absurda orquestrada pels sectors rancis de l’Estat, inven-
tant-se acusacions de terrorisme (així s’asseguren que seran jutjats per 
magistrats afins) no cessarà. El deep state té el monopoli de la violència, 
i no dubtarà mai en usar-lo. Ja sigui per impedir la independència, o per 
derrocar qualsevol govern que no els caigui bé. De fet, ja estan actuant per 
fer caure l’actual gobierno qualificant-lo de social comunista i filoetarra. 
Per tant, el camí cap a la llibertat de Catalunya serà llarg i costerut. Dir 
qualsevol altra cosa és autoenganyar-se.

El gran engany
Alguns prometen fer la independència ja mateix, «publicant-la al DOGC 

i fent-la efectiva», quan saben que estan enganyant la gent, ja que en el 
moment que això passi, ni els mossos, ni els jutges, ni les grans empreses 
de l’IBEX acataran, ans al contrari.

La via realista
L’única via que pot donar fruits és la que al seu dia va seguir Irlanda. 

Una via gradual, anant acumulant poder i autonomia. Aconseguint el 
control dels elements claus del sistema, amb empreses que no depen-
guin del BOE i que no es pleguin al xantatge que rebran dels poders 
fàctics. Aconseguir el control total de les infraestructures. Aconseguir 
un cos policial que pugui desenvolupar totes les funcions: seguretat 
duanera, seguretat de ports i aeroports, seguretat marítima, lluita 
contra el terrorisme internacional i lluita contra les xarxes mafioses. 
Igualment, aconseguir un poder judicial neutre, lliure de prejudicis 
ideològics, i que per llei es vegi obligat a entendre el català -sens pre-
judici que pugui redactar les sentències en la llengua que li plagui.

I tot això vol temps, paciència i molt de treball de formigueta. Pactes 
puntuals i successius amb l’Estat, de cessió de competències, una a una. 
Començant per la hisenda pròpia, contemplada ja a l’Estatut a través 
del Consorci Tributari de Catalunya. O la conversió de l’Institut Català 
de Finances en la banca pública del país. Alguns d’aquests objectius ja 
s’han pactat en el pacte de pressupostos amb PSOE, igual que l’increment 
d’inversions en infraestructures i la clàusula de control i seguiment que 
se’n deriva.

Només d’aquesta manera, acumulant poder, i alhora gestionant el bé 
comú a la manera republicana -és a dir, posant la ciutadania per davant 
dels interessos de les grans corporacions- podrem assolir l’objectiu final 
de república catalana, entesa com un subjecte polític amb personalitat 
jurídica pròpia.

La resta és fer volar coloms i enganyar la ciutadania.

Una República neta de corrupció
Un país sa ha de tenir polítics lliures de corrupció. I si se’ls descobreix, 
han de dimitir immediatament. 

Aquest 2021 hem pogut presenciar el vergonyós espectacle de la Di-
putació de Barcelona, on la sociovergència de sempre ha bloquejat una 
iniciativa que pretenia netejar la tercera institució del país de corrupció. 
Cal recordar, aquí, que un dels imputats en el cas del Consell Esportiu de 
l’Hospitalet, membre del seu consell de govern, és de Junts per Catalunya. 
I que la Diputació ha contractat familiars de destacades figures polítiques 
d’aquest espai. 

     El programa d’Esquerra Republicana de Catalunya
  Un  model  basat en la  llibertat, la igualtat i la fraternitat: el bé comú

Com ens definim? Qui som nosaltres?
Esquerra Republicana som el partit útil per defensar els interessos dels 

ciutadans i ciutadanes d’aquest país, perquè som els únics que creixem 
en espais on la independència ha de deixar de ser una amenaça per ser 
una eina per millorar les condicions de vida. Útils perquè enlloc de dedi-
car-nos a criticar els companys de viatge, mirem endavant, reconeixent 
les debilitats del moviment i treballant per convertir-les en fortaleses.  
Gràcies a com som, avui hi ha més gent que se’ns acosta, creixem i no 
som un moviment que retrocedeix ni es divideix.

Útils a la ciutadania
Som útils a la ciutadania, a les persones que més pateixen, lluitant 

pels seus interessos, evitant retallades, i fent pressupostos que ens per-
meten tenir més recursos. Gràcies a Esquerra Republicana tindrem més 
inversions que en els últims anys, a més amb mecanisme de control.

Pressupostos per ajudar la ciutadania i defensa del català a l’escola
-Defensar la ciutadania. Gràcies a nosaltres, avui no tenim uns pres-

supostos fets per C’s en contra de Catalunya, ni una llei d’educació feta 
per anar contra el català a l’escola, com era la llei Wert.

-Volem construir un futur per Catalunya. Mentrestant, altres s’enroquen 
en actituds obstruccionistes. Nosaltres aprofitem les oportunitats per 
posar les bases de la futura Catalunya Republicana mitjançant les ajudes 
europees, ajudes que es decidiran en part des de Catalunya.

Som útils per a tothom, vulguin o no la independència
-Som útils a tot el país sense excepció. Coneixem millor que ningú el 

territori i la seva gent, especialment el tarannà a l’Àrea Metropolitana.
Podeu confiar en nosaltres perquè sempre posarem els interessos de 

la majoria de catalans, siguin de la ideologia que siguin, per davant. 
Som un partit útil per millorar el benestar col·lectiu.

Durant 90 anys hem estat el soci més fidel a la ciutadania de Catalunya. 
En els moments més feliços de la nostra història però també, i especi-
alment, en els més complicats. Com ara.

Llibertat, igualtat d’oportunitats i solidaritat
Fem política per ajudar la gent d’aquest país. Per un país millor que 

garanteixi les oportunitats i un futur digne per a tothom. Amb uns bons 
serveis públics, que permeti construir futur i una societat més igualità-
ria, avançada i que respecti l’entorn. Volem ser un Estat de primera i això 
ara per ara és impossible dins de l’Estat espanyol amb una administració 
profundament ancorada en esquemes del segle passat. 

El nostre objectiu és ajudar la ciutadania d’aquest país i construir un 
futur millor per als ciutadans d’ara i els que ens succeiran: els nostres 
fills i nets.

Volem la independència de Catalunya perquè sabem que és l’única 
manera de construir un país millor, més just, més lliure, més pròsper.  
Que és la millor eina per poder ajudar i millorar la vida de la gent 
d’aquest país, perquè dins l’Estat espanyol els catalans no tenim futur ni 
llibertat i ho constatem cada dia. I mentrestant, no podem renunciar a cap 
instrument que ens permeti ajudar la gent d’aquest país avui. Mai sacri-
ficarem el benestar de la gent per simbolisme ni renunciarem a millorar 
la vida de la gent del nostre país. El 14F ens hi juguem molt. O bé tenir un 
Govern al costat de la gent per construir conjuntament un futur millor o 
bé un Govern que dificulti, encara més, la sortida de la crisi. Som l’única 
garantia perquè hi hagi un Govern capaç de culminar el procés a través 
d’una via àmplia i realista i a la vegada que hi hagi un Govern de progrés 
per emergir més forts d’aquesta crisi sense deixar ningú enrere. Tenim 
un doble objectiu: avançar cap a la República Catalana per fer un país 
millor i alhora treballar de manera incansable per millorar la vida de la  
gent d’aquest país. La nostra acció sempre respon a dues preguntes: Això 
ens acosta a la llibertat del país? Ajuda a millorar la vida de la gent? Si la 
resposta és afirmativa,  ho fem, i això ens diferencia de la resta d’opcions 
polítiques que sovint només actuen responent a una o altra pregunta, mai 
a les dues. Ajudar la gent d’aquest país és lluitar contra la corrupció amb 
nivells molt alts d’autoexigència, ser capaços de teixir grans aliances 
per defensar i tirar endavant els grans consensos de país o afrontar la 
crisi econòmica post-covid amb més inversió i evitant les retallades com 
a fórmula, com han fet altres abans. Amb nosaltres al capdavant, la  Ge-
neralitat no tornarà a ser l’alumne avantatjat de l’austeritat.

Per una nova governança basada en el republicanisme i el bé comú
Representem una nova generació, una manera diferent de governar ba-

sada en el republicanisme i el bé comú. Cal transformar el país després de 
40 anys d’alternança  sociovergent. Venim a fer les coses diferent.  És l’hora 
de construir una nova unitat republicana i  de cosir el país socialment i terri-
torialment. Podem tornar a tenir un president republicà després de 90 anys.

No depenem ni dels bancs i de cap empresa de l’IBEX
La nostra prioritat és la justícia social, treballem per la gent. Ens de-

vem a ells i a ningú més, i això no tothom ho pot dir. No responem ni a les 
elits ni als grups d’interès. No tenim deutes amb cap banc ni amb cap 
empresa de l’IBEX. No som un partit sucursalista, no devem res a ningú, 
tenim les mans lliures i netes i aquesta és l’única manera de treballar 
de veritat per la ciutadania d’aquest país. I per disposar dels recursos 
necessaris per avançar en aquesta direcció cal ser un Estat, una república 
com a subjecte polític.

Lluitarem contra el canvi climàtic, contra l’especulació urbanística, 
pels drets dels animals i per un medi ambient més just i saludable
Som els únics que tenim una proposta clara de com avançar cap a 

l’objectiu de la república catalana, i es concreta en tres punts:
1. Llibertat: superant el 50% en les properes eleccions i repetint-ho.
2. Igualtat: teixir aliances per representar els grans consensos de país, 

com són la fi de la repressió, el dret a l’autodeterminació, la República, el 
model d’immersió lingüística de Catalunya, la protecció del medi ambient 
i els drets dels animals.

3. Fraternitat: millorar la vida de totes les catalanes i catalans en el 
mentrestant, situant el país a l’avantguarda i construint els fonaments 
de la futura República catalana.

L’Estat seurà i negociarà per solucionar políticament un conflicte polític
Aquí s’emmarca la negociació amb el govern espanyol. L’Estat ha de 

saber que si la seva negativa a negociar un referèndum perdura en el 
temps, la nostra paciència no és infinita, i desembocarà en una nova 
actuació unilateral. Ara bé, aquesta acció exigirà un suport molt majo-
ritari, i la seva operativitat i eficàcia dependrà sempre de l’acumulació 
de suports, electorals en primer lloc, però també institucionals, socials, 
econòmics i mediàtics. 

Contra la destrucció del Calamot i el pla 
de Queralt, des de 1990

Salvem la Pineda, can Sellarès i el Parc agrari

Defensant els drets dels animals

L’any 1990 es presentava amb gran pompa el projecte d’urbanitzar 
l’entorn del Calamot i pla de Queralt, fruit d’un desfici urbanitzador en 
una època en què el toxo feia furor. ERC vam fer una campanya explicant 
el greu error del projecte, en una ciutat que tenia una població estable i 
que no necessitava més habitatge. Vam editar un llibret explicatiu, amb 
un bon argumentari. La crisi del 1993 va aturar el projecte. El 2006, 
blanquejat amb el nom de Pla de Ponent, va ressuscitar. Era una època 
de desfici especulador, i el sector era molt llaminer. Es va intentar ven-
dre com a habitatge per als joves de Gavà, quan en realitat, els elevats 
preus i l’obligació de fer una hipoteca impedien que els joves de la ciutat 
hi accedissin, com es demostrà amb la primera promoció. De nou, la crisi 
de 2007 va aturar-ho. El 2019 els terrenys van ser adquirits per un fons 
voltor, KRONOS, i el govern del PSC, amb majoria absoluta, té la voluntat 
de reprendre’l. De nou, la crisi de la pandèmia ha fet desplomar els preus 
i el fons inversor de moment no sembla estar-hi interessat.

L’any 2015, el delta del Llobregat estava amenaçat pel projecte de 
macrocasino denominat Eurovegas. Els ajuntaments de Gavà, Cornellà, 
Viladecans i Sant Boi s’hi van afegir entusiastes. De nou, la política del 
totxo. Gràcies a la lluita cívica i diverses circumstàncies adverses el 
magnat trumpista Sheldon Adelson, promotor del projecte, va desistir. En 
compensació, els ajuntaments van exigir compensacions a la Generalitat,  
en mans de CiU. Es va formular el Pla Director d’Activitats Econòmiques al 
Delta, que preveia requalificar terrenys d’equipaments en sol industrial. 
Les seccions locals d’ERC i CUP de Gavà, Viladecans i Sant Boi van impug-
nar el projecte, en un contenciós que es va perdre en primera instància. 
Per sort, uns particulars van impugnar la sentència, i el 2020 el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar el Pla Director. Igualment va 
passar amb el projecte de can Sellarès. ERC Gavà i ERC Viladecans van 
contribuir econòmicament al recurs en què el TSJC va acabar declarant 
nul el projecte de requalificació i conversió en habitatge dels terrenys 
de can Sellarès. L’última lluita és la d’aturar el despropòsit d’urbanit-
zar Llevant Mar, el darrer sector amb pineda verge que queda a Gavà.

El 28 de juliol de 2010, a instàncies d’una ILP, i amb el suport d’ERC, el 
Parlament va aprovar la prohibició de les curses de braus a Catalunya. 
Malgrat tot, alguns s’ho van saltar. El juliol de 2015, al Ple Municipal, ERC 
va denunciar l’existència de festes taurines il·legals privades (capeas) a 
l’hípica Linde, al camí de la Pava. La denúncia va motivar un expedient san-
cionador atès que l’empresa promotora no tenia permís per desenvolupar 
l’activitat. El 2 de novembre d’aquell mateix any, arran d’una denúncia, 
els mossos d’esquadra van detenir dues persones per tràfic de drogues. 
Es van localitzar una plantació de marihuana en una antiga deixalleria i 
60 galls engabiats destinats a baralles il·legals, una activitat prohibida.

ERC s’ha compromès sempre en la defensa del benestar animal, i mostra 
d’això és l’activisme en favor de la protecció dels drets dels animals i la 
lluita contra el brutal tracte que en fan alguns.



  

  

  

  

  

  

Revertint les retallades

El dret a l’educació, un dret fonamental
Una bona educació i un sistema públic educatiu fort són la garantia 
per formar ciutadans amb esperit crític i analític. Els valors que es 
transmeten a les escoles, com ara el de la igualtat i el de la solida-
ritat, són fonamentals per construir una ciutadania educada i lliure 
de prejudicis.

Només quan ERC ha gestionat el departament d’Educació, la des-
pesa ha evolucionat en positiu, amb la construcció de nous edificis 
escolars -abandonant la política dels barracons que els governs de 
dretes ens van deixar. Un dels exemples és el nou Institut Escola de 
Gavà Mar, que va ser aprovat gràcies a la pressió veïnal del barri, 
encarrilada per la secció local d’ERC de Gavà. 
Cal recordar que els partits del consistori (PSC i PP) volien per al 
barri una escola no pública, demostrant la seva falta d’implicació 
amb el sistema públic d’educació. Per sort, el Departament estava 
en mans nostres i va apostar, lògicament, per una escola pública.
Com es pot observar al gràfic superior, només quan el Departament 
d’Educació ha estat en mans d’ERC la despesa s’ha incrementat, fins 
al punt que aquest passat 2020 s’ha aconseguit revertir la retallada 
que va imposar la dreta entre el 2011 i el 2015. Actualment s’estan 
contractant molts més mestres i professors que mai. I a més han de 
passar una avaluació molt més completa i han de demostrar plena 
capacitació per les tasques que se’ls encomana. Perquè educar les 
critatures d’avui és preparar la ciutadania del demà.

El model que voldria la dreta
La dreta sempre ha apostat pel model privat o concertat, en mans de 
determinats grups que veuen l’educació com un negoci. La nefasta 
llei Wert, per exemple, va treure del currículum assignatures tan im-
portants com la filosofia, un ensenyament que forma ciutadans crítics 
i que poden jutjar per si mateixos les informacions que reben. La dre-
ta voldria una ciutadania mesella i consumista, sense esperit crític.
Un cas per exemple és el de les escoles que separen per sexe. 
És evident que les famílies tenen llibertat d’elecció pel que fa a l’es-
cola on volen que vagin els seus fills, però tal com diu l’article 14 de 
la Constitució, que indica que els ciutadans «són iguals davant  la llei, 
sense que pugui prevaldre cap discriminació per raó de naixement, 
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol atra condició o circumstància 
personal o social».
És a dir, les famílies poden escollir el centre on vagin, però si el 
centre vulnera l’article 14, en cap cas aquest centre podrà rebre 
fons públics per al desenvolupament de les seves activitats, ja que 
es vulnera el dret a la no discriminació per raó de sexe.

El model educatiu republicà
El model republicà és diametralment oposat al de la dreta. Volem 
una ciutadania ben formada, crítica, que pugui discernir de forma 
lliure. Un model basat en la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Una 
escola en què, si cal ensenyar religió, que s’ensenyin les religions 
de totes les comunitats presents al país, o bé que se n’ensenyi la 
història en termes genèrics. De fet, el model republicà d’escola, com 
el que impera a França, és un model laic, en què la religió juga un 
paper purament individual. 
Aquest és el model que volem per a la futura República Catalana, 
un model basat en el respecte i el coneixement, orientant també 
l’alumnat (nois i noies) cap a feines tècniques i científiques, perquè 
el futur del país està en la generació de coneixement, la recerca i 
la innovació.

Serveis socials, el tercer pilar de l’estat del benestar
La crisi assistencial provocada per la pandèmia ha evidenciat 

les limitacions i mancances d’una de les potes més importants de 
l’estat del benestar: l’assistència social, el suport als treballadors, 
l’ajuda a les famílies que ho han perdut tot.

Com es pot comprovar al gràfic superior, només quan ERC ha ges-
tionat aquesta àrea, la inversió social ha augmentat, fins al punt que 
aquest 2020 s’han revertit les retallades. Tot i això, el nombre de per-
sones que han necessitat ajudes ha augmentat exponencialment.

Els ERTO, un fracàs del govern de l’Estat
La gestió dels ERTO ha estat un autèntic fracàs per part del 

govern de l’Estat, deixant sense tramitar centenars de sol·licituds, 
o fent-les tard i malament. Els oferiments del SOC de cooperar 
en general, no han estat atesos. Tot i això, el SOC ha atès aque-
lles persones que podia, i que havien estat deixades de banda 
per les sucursals de l’Estat. Pel que fa a Treball, gestionat per la 
Generalitat, en el cas dels autònoms, si bé el primer intent va ser 
un fracàs, finalment s’ha trobat un mètode més equitatiu i robust 
que permet ajudar a aquells que realment ho necessiten, incloses 
PIMES i sectors afectats com el cultural o la restauració. I això 
malgrat els minsos pressupostos de què disposa el govern. I a 
sobre, al govern de l’Estat no se li acut altra mesura que apujar 
les quotes dels autònoms. Lamentable. Per això el govern català 
ha aprovat un nou paquet de 618 milions per a autònoms, PIMES 
i afectats per la manca de celeritat dels ERTO, a més de regular 
els preus de lloguer.

La crisi del model neoliberal
La crisi també ha evidenciat que, en un marc econòmic basant 

en un sector de serveis (turisme, hosteleria, construcció) amb 
sous miserables quan han hagut de tancar per motius sanitaris, 
l’economia s’ha enfonsat. És el drama d’un país que viu del tu-
risme i el totxo. 

Res a veure amb països com Alemanya, Dinamarca o escandi-
naus, que tenen en les empreses tecnològiques, la indústria i la 
recerca el puntal econòmic  —amb treball de qualitat i ben remu-
nerat—. Ells han pogut ajudar els sectors afectats amb generoses 
ajudes, compensant les pèrdues. 

Aquí, les arques de l’Estat estan buides, perquè mai s’han acabat 
d’omplir. Sous baixíssims que no cotitzen, treballs en negre per 
empresaris explotadors, evasors d’impostos, i banquers que en 
comptes de revertir els seus beneficis en la comunitat, reparteixen 
generosos sous als membres dels seus consells d’administració. 
Tot plegat, mostra que el model neoliberal, basat en fer més po-
bres els pobres (la figura del treballador pobre) i més rics els rics, 
és inviable a llarg termini. Perquè aboca l’Estat a fer fallida.

El model econòmic republicà
El model republicà és un model totalment diferent, basat en 

el bé comú. És a dir, que els rics han de pagar més, i els po-
bres menys, i que els sous han de ser prou elevats com per 
poder cotitzar i tornar a omplir les arques exhaurides de l’Estat.

El nou model econòmic ha de ser cooperatiu. De fet, moltes de 
les grans empreses automobilístiques que tanquen, deixant al 
carrer milers de treballadors i empreses auxiliars, en alguns 
casos aquests estan optant per formar cooperatives de treba-
lladors, reorientant les fabricacions, i trobant nínxols de mercat 
nous que els permeten competir i alhora repartir els beneficis 
de forma equitativa entre els seus associats. Aquest ha de ser el 
nou model: centrat en les persones, el bé comú, el respecte pel 
medi ambient i en la promoció del petit comerç local i de l’agri-
cultura de proximitat. Productes de qualitat, potser un pèl més 
cars, però millors que els de baixíssima qualitat que trobem en 
algunes grans superfícicies.


