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Torna «L’Eramprunyà»
Després del parèntesi estiuenc ens retrobem
amb la ciutadania i ho fem des de l’agraïment,
ja que, gràcies a vosaltres, ERC torna a ser a
l’Ajuntament. A més, ens sentim recolzats en la
nostra línia de treball, i prenem el compromís
de continuar el camí emprès i fer-ho amb la
màxima transparència. D’aquí la voluntat de
comparèixer cada mes i retre comptes de l’acció

d’ERC a través d’aquesta revista.

Haureu observat el canvi de nom de la capçalera. Això rebla el
nostre compromís de ser fidels a la tradició («L’Eramprunyà» era el
nom històric del portanveu d’Esquerra a Gavà) i d’obrir aquests fulls
a la realitat gavanenca, a tots vosaltres.  Així, «L’Eramprunyà», nom
emblemàtic per a tots, aspira a ser un òrgan per a tothom, no
solament per a militants d’ERC. Aquí podreu trobar coses que no
surten al «Brugués» municipal.

En aquest exemplar veureu un recull de fets i notícies, i amb elles
l’eloqüent evidència que es pot fer política d’una manera diferent:
activa, clara, i amb tant de suport que hem batut tots els rècords de
preguntes escrites presentades  a l’Ajuntament per transmetre tot
allò que heu volgut consultar o demanar. I també hem assolit els
primers fruits: hem obtingut l’acord del govern municipal en modi-
ficar l’ordenança per aturar la proliferació de pintades feixistes.
També, aquest any, us convoquem a una commemoració diferent
de la festa nacional, que esperem que us agradarà.

 Marcel·lí Reyes, President d’ERC-Gavà

Sumari
• El Pla de Ponent, en suspens.

• Publicitat municipal: l’escàndol de les
despeses sumptuàries en publicitat
institucional.

• Atenció domiciliària: només dues persones
en plantilla per a tot Gavà.

• Aquest any, GTI no iniciarà habitatges
protegits.

• ERC porta al Congrés la manca
d’accessibilitat de les andanes de l’estació
de RENFE.

• L’Ajuntament demana per àmplia majoria
un nou Estatut per a Catalunya.

• Gràcies a ERC, l’Ajuntament actuarà contra
les pintades xenòfobes, nazis i racistes.

• L’Ajuntament encara no s’implica en la
recuperació de la fossa de gavanencs
morts en la Guerra Civil de Gurb (Osona).

• Per què Gavà commemora amb dedicació
especial l’onze de setembre.

No més guerres contra la llibertat

Dia: dimecres, 10 de setembre
Hora: 8.00 del vespre
Lloc: Monument als màrtirs del 1714 (Rambla)

11 de setembre de 1714. Catalunya i Gavà
perden les llibertats per la força de les armes

Homenatge i parlaments

Convoquen:



Aquest any, GTI no iniciarà cap
habitatge protegit

Segons informa el pla d’actuacions per a 2003, l’empresa muni-
cipal «Gavanenca de Terrenys i Immobles», GTI, no iniciarà
aquest any la construcció de cap habitatge protegit. Les
actuacions que es faran, uns 25 habitatges en diversos solars
del nucli antic, es vendran a preus de mercat, per tal de poder
finançar la construcció del nou edifici municipal.

Atenció domiciliària: només dues
persones per a tot Gavà

Una de les primeres actuacions
d’ERC ha estat interessar-nos pel
servei d’atenció domiciliària per a
la gent gran, que segons dades de
l’Ajuntament mateix només compta
amb dues persones en plantilla per
atendre tota la ciutat.

A Gavà hi ha unes 5.000 persones
més grans de 65 anys, moltes amb seriosos problemes de salut.
ERC presentarà aviat una proposta a l’Ajuntament per incre-
mentar els pocs recursos que es destinen a atenció domiciliària,
que contrasten amb les despeses en altres àrees.

El Pla de Ponent, en suspens

La Plataforma per una consulta ciutadana del Pla de Ponent ha
informat que el Pla Parcial ha decaigut legalment en no haver-se
aprovat el desembre passat. La Plataforma està moderadament
satisfeta per la suspensió, tot i que sap que el PSC el vol reactivar
en un termini breu. La Plataforma referma els seus principis bàsics:

• oposició al projecte municipal de 2001.

• demanda de transparència i participació en la planificació
urbanística del futur de Gavà.

•  exigència d’una consulta ciutadana sobre qualsevol projecte
que afecti la zona.

Publicitat municipal: l’escàndol de les
despeses sumptuàries en publicitat
institucional

Un dels objectius que ERC s’ha plantejat
en aquesta etapa de presència al
consistori és la de controlar el govern,
ja que el manteniment de la majoria ab-
soluta per part del PSC fa que, en la
pràctica, no estiguin obligats a pactar les
polítiques concretes en cada camp i, per
tant, les nostres propostes per a Gavà
difícilment seran assumides per l’equip
de govern.

Així doncs, pretenem fer un seguiment exhaustiu de la facturació
municipal, sobretot en despeses corrents i inversions, per tal
que la ciutadania conegui, jutgi amb coneixement de causa, i
castigui si escau, l’acció del govern municipal.

A partir de l’estudi de la facturació dels mesos de maig, juny i
juliol, ens hem adonat de la gran despesa aprovada pel govern
municipal destinada a campanyes institucionals, en època
preelectoral, destinades únicament a beneficiar el govern local.
Es tracta, doncs, de campanyes fetes amb diner públic destinades
únicament a beneficiar el PSC, cosa que creiem de dubtosa
legalitat i, evidentment, fora de tota ètica política.
En total hem avaluat en 294.000 € (49 milions de ptes) les
despeses aprovades, en un context d’altra banda de precarietat
en les prestacions socials i de manca de suport als joves que
busquen habitatge a preu assequible.

Heus aquí el desglossament de les despeses analitzades, només
en tres mesos:

• Estand fira espàrrecs: 44.200 € (7’4 milions de ptes)
• Nou emblema: 36.700 € (6’1 milions de ptes)

• Publicitat a la premsa: 33.400 € (5’6 milions de ptes)
• «Gavà ara»: 30.300 € (5 milions de ptes)
• Inauguració Casa Gran: 29.700 € (4’9 milions de ptes)

• Promoció «Gavà-bus»:  29.000 € (4’8 milions de ptes)
• Inauguració Ajuntament: 24.700 € (4’1 milions ptes)

• Publicitat míting atletisme: 21.100 € (3’5 milions de ptes)
• 25è aniversari Museu: 14.400 € (2’4 milions de ptes)
• Repartiment geranis PRESEC: 12.000 € (2 milions ptes)

• Publicitat festival titelles: 7.800 € (1’3 milions de ptes)
• Inauguració centre Gavà Mar: 7.400 € (1’2 milions de ptes)

• Inauguració ampliació illa: 3.300 € (0’5 milions ptes)

L’Ajuntament demana per majoria
un nou Estatut per a Catalunya

El Ple municipal del passat 24 de juliol va
consensuar una declaració política votada a fa-
vor per tots els partits, excepte el PP, en la qual
es demana un nou estatut per a Catalunya.

La proposta aprovada reflecteix
explícitamentent, en clara referència al dret a

l’autodeterminació dels pobles, que aquesta acció «és l’expressió
del dret col·lectiu a l’autogovern i que no suposa cap renúncia
en un procés obert i respectuós amb la voluntat popular». Així
mateix, la declaració aprovada exigeix que el nou estatut
«garanteixi el reconeixement de Catalunya com a nació».

El passat juliol, ERC-Gavà va presentar una iniciativa al Congrés
dels Diputats demanant mesures per garantir l’accessibilitat als
trens de les persones amb mobilitat reduïda. Actualment no hi
ha rampes ni ascensors al pas subterrani, únic camí per accedir
a l’andana central, on paren tots els trens.

ERC porta al Congrés la manca
d’accessibilitat de l’estació.



L’Ajuntament actuarà contra les
pintades xenòfobes, nazis i racistes

La recent proliferació de pintades de contingut nazi, racista o
xenòfob va portar al grup municipal d’ERC a l’Ajuntament a
demanar un canvi en l’ordenança municipal d’usos de la via pú-
blica per tal que l’Ajuntament s’impliqués en la neteja d’aquestes
pintades delictives. La proposta també recollia la demanda de la
Federació d’Associacions de Veïns de Gavà de crear un servei
municipal anti pintades.

La proposta d’ERC va ser transaccionada amb el PSC i fou
aprovada per unanimitat al Ple municipal del 24 de juliol, i preveu
fins i tot la possibilitat d’actuar d’acusació particular en el cas de
pintades especialment delictuoses.

Esperem veure ben aviat Gavà neta d’aquest tipus de pintades.

L’Ajuntament encara no s’implica
en la recuperació de les fosses de
la guerra civil

Al Ple municipal del 24 de
jul iol, ERC va demanar
formalment que l’Ajunta-
ment  participés en la
creació del consorci per a
la recuperació de les fosses
de la guerra civil que el
Parlament havia instat a
crear, i va demanar també
que el Museu de Gavà creés
un grup de trebal l amb
voluntaris per recuperar la
memòria històrica de
l’època. Aquesta petició es

va fer perquè al poble de Gurb (Osona) hi ha una fossa amb els
cossos no identificats de 22 gavanencs, que els familiars demanen
identificar i recuperar.

Tot i apel·lar a la potestat  de l’alcalde perquè la proposta fos
discutida i votada al plenari, l’alcalde de Gavà no ho va acceptar.
Per aquest motiu, la proposta es va formular com un simple
prec, al qual el govern municipal va respondre que l’Ajuntament
només s’implicarà en aquest consorci per recuperar les fosses
un cop la Generalitat l’hagi creat. També es va negar a crear un
grup de treball sobre aquella època dins del Museu de Gavà fins
que la intregració al consorci no s’hagi fet efectiva.

Per què Gavà commemora amb una intensitat especial
l’onze de setembre

L’onze de setembre no és una festa. És una diada commemorativa i d’homenatge a tots els que caigueren
defensant les llibertats de Catalunya, en una guerra especialment injusta. Perquè la nostra ciutat va partir la
invasió de francesos i espanyols, i la població es va polaritzar d’una forma socialment molt clara: els barons
d’Eramprunyà (Francesc de Copons, Francesc de Bournonville i Agustí de Copons), aristòcrates desenfeinats
que malgastaven el temps entre les acadèmies i els salons de la noblesa, es posaren al servei del rei Borbó.
Tots reberen càrrecs i pensions de la cort de Madrid, i el darrer fins i tot s’allistà a l’exèrcit reial per lluitar
primer a Itàlia i després, durant la invasió de Catalunya, contra el seu poble mateix.

D’altra banda, la població local va fer front amb valentia a aquesta invasió. Ja el 16 d’agost de
1713 una primera topada entre l’exèrcit invasor i els patriotes aixecats en sometent tingué
per escenari  Gavà i Viladecans. Els locals provocaren desenes de baixes en l’exèrcit atacant,
que es veié obligat a retirar-se a l’altra banda del Llobregat.

Gairebé un any després, el maig de 1714, l’exèrcit invasor tornà a provar sort. Aquest cop la
columna travessà tot Gavà, però es va haver de tornar a retirar després de no poder ocupar
el castell de Castelldefels, on els nostres patriotes avantpassats s’havien refugiat i plantaven cara com a lleons contra els invasors.
Documents secrets d’aquells dies indiquen que fins a sis-cents voluntaris de Gavà i tot Eramprunyà s’havien allistat a les milícies
catalanes que lluitaven contra els invasors.

Un mes després, però, arribà la sagnant revenja dels borbònics. Com explica l’historiador local
Marian Colomé, «segons conten els nostres avis, uns quants gavanencs que prengueren per
refugi la capella de Bruguers, foren trets del temple sense cap respecte d’aquell lloc sagrat a
empentes i culatades amb les armes que duien i, posats en fila al davant de la capella, morien a
trets d’armes de foc sense compassió a les súpliques i plors d’aquella bona gent».

Però encara l’agost de 1714 la milícia local plantava cara i planejava ajudar Barcelona, assetjada
des de feia un any, i que cauria, després d’atacs imponents, l’11 de setembre de 1714.

Els barons d’Eramprunyà reberen llavors els premis a la seva traïció: Francesc de Bournonville fou nomenat alcalde de Barcelona,
mentre que els altres dos, Francesc i Agustí de Copons, n’eren nomenats regidors.

En commemoració d’aquells gavanencs caiguts a Bruguers el 1714 i, a proposta del periòdic local d’esquerres i nacionalista
«L’Aramprunyà», el 1922 es canvià el nom a l’antic carrer Nou, que passà a denominar-se carrer dels Màrtirs del setge del 1714.
Per això actualment Gavà commemora amb especial dedicació la Diada Nacional de Catalunya.

Josep Campmany i Guillot,
estudiós local i portaveu del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Gavà



La columna de les Joventuts d’ERC

Neix l'esquerra jove i
alternativa a Gavà !

Les JERC-Gavà som una
organització política juvenil de la
ciutat de Gavà, que forma part i
impulsa el moviment nacional
català, i que trebal la per
conscienciar i mobilitzar el jovent

del municipi per arribar a la consecució d' una societat
justa i democràtica en una Catalunya lliure i sobirana.

Som jovent gavanenc, amb un fort esperit de treball,
lluita i plens d’idees al servei dels mateixos joves de
la ciutat per millorar les nostres condicions de vida.
Entenem la nostra militància com un compromís amb
el país i la gent, per tal d' evitar amb tots els mitjans
que tinguem al nostre abast qualsevol signe d’opressio
social, municipal i/o nacional, dins d'un territori
ecològicament equilibrat.

L’alternativa de l’esquerra nacional és l’única possible
per afrontar els problemes de la manca d’habitatge i
la precarietat laboral, la normalització cultural i lin-
güística, el respecte al nostre medi natural, un
ensenyament públic, català i de qualitat o l’assoliment
de la igualtat home-dona.

Els nostres objetius concrets a Gavà són:

•  Promoure la recerca de feina de qualitat per part
del jovent, denunciant possibles casos d'abusos i
d' explotació per part de les empreses i treballant
per la supressió dels contractes escombraria i per
l’eliminació de les ETT.

•  Potenciar l’accés dels joves a l’habitatge protegit i
de lloguer, denunciant la falta de transparència
per part del consistori municipal en l’adjudicació
d’aquestes vivendes, i col·laborar en la lluita a gran
escala contra l’especulació.

•  Promoure una educació pública i de qualitat,
denunciant les imposicions educatives per part de
les diferents administracions.

•  Recuperar els autèntics valors de l’esquerra
d’honestedat i compromís, i fer saltar l’espurna
del sentiment catalanista i gavanenc, apropant el
jovent a la cultura, història i llengua del nostre
país i municipi, dintre d' un marc de solidaritat,
pau, igual tat, democràcia i respecte
mediambiental.

•  Posar en coneixement de la joventut gavanenca
tot allò de què disposa a la ciutat i donar-li veu a
l’ajuntament de Gavà, oferint una via de
participació a través de la qual el jove pugui de-
nunciar, reclamar o plantejar a l’alcaldia, a través
del partit que ens representa (ERC-Gavà), allò que
cregui convenient.

Contacte: mario_jercgava@hotmail.com

Mario Bernadó,

Coordinador de les
JERC-Gavà
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