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Unir per convèncer
Sempre hem volgut afavorir la dignificació de la
política vista com un servei a la comunitat, i
sempre hem fet plantejaments, esforços i
propostes sorgits, recolzats o fonamentats en el
sentir dels ciutadans i les organitzacions socials.
Hem participat, al costat de la societat civil i des
de la base, en la vigilància davant d’un urbanisme

expansiu i basat en el lucre (Plataforma sobre el Pla de Ponent), i en
la defensa del Medi Ambient (Pel tancament de l'abocador de la Vall
de Joan), entre altres. Ara, des del lloc on els votants ens han situat,
continuem aquesta tasca, i busquem la sintonia i la complicitat d'altres
forces polítiques i socials. Ja podem fer un primer balanç d'aquesta
manera de fer, de la qual ens en sentim modestament orgullosos:

• El pacte amb totes les forces municipals, a excepció del PP, en una
moció demanant un nou Estatut per a Catalunya.

• La commemoració de la diada nacional de l'onze de setembre en un
acte conjunt amb altres partits d’esquerra i catalanistes.

• L'aprovació unànime, a proposta d’ERC, de modificació d'Ordenances
per eliminar les pintades racistes, xenòfobes i feixistes.

• El suport a un grup d’entitats que volen que l'Ajuntament adquireixi
el castell d'Eramprunyà, conjuntament amb el PP, EUiA, CiU i ICV.

• La proposta conjunta amb EUiA per constituir una Comissió Munici-
pal Assessora d'Urbanisme per fomentar la participació ciutadana.

Apostem per cercar la unitat, sense cap mena de complex ni cap
ganes d'especial protagonisme. I continuarem amatents per saber
què pensa la ciutadania de Gavà i traslladar-li-ho a les institucions.

 Marcel·lí Reyes, president d’ERC-Gavà

Sumari
• Ensenyament: l’Ajuntament només gasta

5.500 € en mantenir les escoles públiques.

• Urbanisme: es modifica el planejament a
petició de l’escola privada Bon Soleil.

• Escoles: deneguen ampliar els concerts
educatius a tres escoles privades.

• Educació: comença el curs sense reunió del
Consell Escolar Municipal.

• Veïnal: veïns de can Serra Balet demanen
solució a la pudor del clavegueram.

• Esports: l’Ajuntament no crearà un club de
natació local.

• Gent gran: les Germanetes dels Pobres
deixen la residència d’avis de Gavà.

• Seguretat ciutadana: Gavà tindrà
comissaria dels Mossos d’Esquadra.

• El castell d’Eramprunyà, patrimoni gavanenc.

• Entitats: associacions i partits demanen a
l’Ajuntament que el castell d’Eramprunyà
sigui de propietat pública.

L’Ajuntament nega el suport material per fer l’acte
conjunt d’homenatge de l’Onze de setembre

Homenatge i parlaments

En canvi, l’empresa municipal PRESEC facilita la «Festa de la Rosa» al PSC
La commemoració de la Diada convocada conjuntament per EUiA, CiU i
ERC va ser un èxit, i va atreure prop d’un centenar de persones en un
acte que, tot i la senzillesa, fou molt plural, democràtic i participatiu.

La nota negativa de la jornada la va donar l’Ajuntament de Gavà, que va
negar-se a donar suport material a la commemoració al·legant que el
suport demanat (una estrada i equip d’altaveus) només era disponible
per a activitats municipals. Ni tan sols va donar opció a llogar el material.

Quina no va ser la nostra sorpresa en comprovar que el rigor amb què
vam ser tractats els que volíem commemorar de forma plural la Diada

Nacional no es va aplicar al PSC quan va
organitzar, una setmana després, la «Festa de
la Rosa» a la Pineda de Gavà. Com mostren
les imatges, l’empresa municipal PRESEC no
va tenir cap problema per facilitar material i
recursos per a aquest acte partidista.

ERC ja ha demanat explicacions formals a
l’Ajuntament  per aquesta diferència de tracte
entre el PSC i la resta de grups polítics locals.



Comença el curs sense reunió del
Consell Escolar Municipal

Tot i que el curs escolar
va començar el passat 15
de setembre, afortunada-
ment amb normalitat,
l’Ajuntament encara no
ha convocat el Consell
Escolar Municipal, màxim
òrgan de trobada dels

integrants de la comunitat educativa local. ERC-Gavà lamen-
ta aquest retard, ja que creiem que el Consell Escolar hauria
d’haver-se reunit per fer la previsió del nou curs.

Una ordre recent del Depar-
tament d’Ensenyament ha
denegat ampliar els concerts
educatius en ensenyament in-
fantil a les escoles Sagrada
Fam í l i a ,  San to  Ánge l  i
Immaculada Concepció.
Saludem aquesta decisió,
probablement motivada per l’impuls que el Parlament, a
proposta d’ERC, va acordar donar a l’escola pública a Gavà,
amb la construcció de dos nous centres, un a Gavà Mar i un
altre a les Bòbiles.

Es modifica el planejament a
petició de l’escola Bon Soleil

L’escàs suport munici-
pal a l’ensenyament
públic contrasta amb
el gran suport que
l’Ajuntament dóna a
l’ensenyament privat.

Canv ia r  un  p la
urbanístic no és un afer petit, sinó que requereix d’una
tramitació complicada i a més afecta el futur de la ciutat. Sobta
que una de les primeres iniciatives del nou govern municipal
hagi estat (ple de juliol de 2003) modificar la suspensió de
llicències en la tramitació del Pla d’Actuació Urbanística Muni-
cipal de Gavà. Tot i que la modificació era raonable, el
desencadenant en va ser la petició expressa feta per l’escola
Bon Soleil, l’únic col·legi privat no concertat de Gavà.

L’Ajuntament només gasta 5.500 € en
el manteniment d’escoles públiques

Segons que ha informat l’àrea de Serveis Personals de
l’Ajuntament de Gavà a requeriment d’ERC, aquest any només
s’han invertit, per al manteniment dels edificis escolars de Gavà,
la quantitat de 210.000 € (35 milions de ptes). D’aquesta
quantitat, i gràcies a un protocol signat amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat, el govern català n’aportava
uns 90.150 €. L’abril de 2003 la Generalitat feia públic, a través
del seu Diari Oficial, que ja els havia concedit.

La sorpresa ha saltat quan el grup municipal d’ERC ha comprovat
que la Generalitat havia aportat també a l’Ajuntament, de for-
ma addicional, 114.300 € més. D’aquesta quantitat, tot i que
s’ha demanat formalment, els responsables del Patronat de
Serveis Comunitaris encara no ens n’han donat compte.

Això significa que
al passat curs
2002-2003 l’Ajun-
tament va rebre
del Departament
d’Ensenyament
de la Generalitat,
per arranjar esco-
les públiques, un
total de 204.450

€, mentre que se n’ha gastat, d’acord amb el pressuost, 210.000
€. L’aportació municipal, segons aquests comptes contrastats,
ha estat doncs només de 5.550 €, menys d’un milió de les
antigues pessetes.

La situació és greu perquè els edificis escolars de Gavà són
antics. El més nou, el Marcel·lí Moragas, té ara més d’una vintena
d’anys. L’adaptació als nous models d’ensenyament i a les noves
tecnologies requereix una important adequació material dels
edificis i, a més, molts dels elements més utilitzats (els jocs
infantils dels patis d’educació infantil, per exemple) necessiten
amb urgència una renovació.

Que la promoció de l’ensenyament públic, gratuït, integrador,
igualitari i de qualitat sigui una realitat depèn bàsicament de la
Generalitat, és cert, però també ho és que els Ajuntaments,
que tants diners gasten en polítiques d’imatge (49 milions només
en tres mesos, aquest 2003, vegeu «l’Eramprunyà» número 1),
si políticament consideren prioritari l’ensenyament ho haurien
de demostrar amb un clar compromís econòmic. I a Gavà això
no passa.

L’Ajuntament no crearà un club
de natació local
Gavà comptava, fa uns vint
anys, amb dos clubs de
natació que assoliren fites
molt rellevants als rècods
catalans d’esports aquàtics.
Malauradament, tots dos van
desaparèixer a mitjan  dels
noranta.  Ara que Gavà
compta amb dues piscines,
ERC es va interessar per les
intencions municipals respec-
te de la possible creació d’un club de natació que prestigiés
la ciutat. La resposta municipal va ser negativa.

Veïns de can Serra Balet demanen
solució a la pudor del clavegueram

La Generalitat inverteix 30 vegades més que
l’Ajuntament en millores i arranjaments d’edificis.

Deneguen ampliar els concerts
educatius a tres escoles privades

Arran de diverses queixes dels veïns
de can Serra i Balet, el grup munici-
pal d’ERC va elevar la problemàtica
de les clavegueres del barri a
l’Ajuntament. A causa de la situació
geogràfica del barri,situat al punt de
confluència dels col·lectors principals
que vénen dels barris més enlairats,
es produïen pudors especialment
molestes als mesos d’est iu.
L’Ajuntament s’ha compromès per
escrit a solucionar el problema.
Esperem que així sigui.



Una desena d’entitats i diversos partits polítics demanen a
l’Ajuntament que s’impliqui en la protecció del castell d’Eramprunyà

El castell d’Eramprunyà, un patrimoni gavanenc
El castell d’Eramprunyà és un símbol per a Gavà i per a tota la comarca. Les primeres notícies que hi fan
referència són del segle X. Un document de l’any 988 ens el descriu ja amb les seves torres i muralles, i
explica que havia estat propietat del comte Sunyer, que governà Barcelona entre els anys 911 i 947.

Un altre document interessantíssim, datat pels volts de l’any 1020, fa referència al nostre castell. És un
document molt notable perquè és el primer a tot Europa que fa referència al jurament d’homenatge feudal
que els cavallers medievals prestaven als seus senyors. De fet, en aquest document hi apareix també el
llegendari Mir Geribert, cavaller noble i senyor d’Eramprunyà, que va encapçalar una revolta contra el

comte de Barcelona, que va acabar amb la implantació formal i efectiva del que es coneix com a «feudalisme».

El castell era el centre de govern d’un ampli territori que s’estenia des del riu Llobregat fins a l’altra banda de les muntanyes del
Garraf. Comprenia, originalment, els actuals termes de Sant Boi, Sant Climent, Viladecans, Gavà, Begues, Castelldefels i part
dels termes actuals de Sitges i Olivella. Era un senyoriu feudal molt important, en el context medieval.

El castell té tres recintes, que representen l’ordenament ideal de la societat medieval: el recinte exterior, dedicat als pagesos; el
recinte jussà, dedicat a l’església; i el recinte sobirà, dedicat als senyors feudals.

Al recinte exterior, delimitat per una sòlida muralla, hi ha restes d’empremtes de possibles
habitacles pagesos i de la part rústica del castell, amb una possible premsa de vi i els
ancoratges de molins manuals de blat. El recinte té també diverses inscripcions gravades
a la roca, atribuïdes als segles XII, XIV i XVIII.

Al recinte jussà hi ha la capella de Sant Miquel, que ja era parròquia cap a l’any 976. Aquesta parròquia probablement abastava
els actuals municipis de Begues, Gavà i Castelldefels, i més tard fou traslladada a la plana, a l’actual Sant Pere de Gavà.

El recinte sobirà arribà a ser un petit palau. Reconstruït diverses vegades, mostra
encara els signes d’una sòlida estructura gòtica, amb impactants arcs de diafragma a
l’edifici més noble, el de la sala senyorial. Altres edificacions d’aquesta part són l’entrada
fortificada i la torre de l’homenatge, que tenia també unes profundes masmorres.

Avui, tot aquest patrimoni està en ruïnes, i fóra bo que l’administració pública es
comprometés per protegir-lo. Evidentment, l’Ajuntament hauria de liderar el procés.

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

El passat setembre, aprofitant la celebració de l’Aplec de Sant Miquel al castell d’Eramprunyà, diverses
entitats locals, que apleguen més d’un miler d’associats, van convocar una reunió amb els partits
locals per estudiar què fer per salvar el castell d’Eramprunyà. El castell és un monument protegit. Però
la timidesa de la legislació protectora fa que, any rere any, quan el visitem pel tradicional Aplec de
Sant Miquel, ens aparegui cada cop més degradat i ruïnós.

Aquest castell, ara de propietat privada, és un element molt important de la nostra personalitat
col·lectiva, tant des del punt de vista històric com patrimonial. Aquest fou un dels primers castells de
tot Europa on va aparèixer el feudalisme, i és per tant un emblema del naixement de Catalunya com
a nació. Però a més el castell ha marcat el passat de Gavà des del llunyà any 900 fins ben bé l’any
1900. Un passat que ha influït i explica decisivament moltes coses del nostre present.

A la reunió es va concloure que l’única solució que permetrà garantir la protecció futura del castell és
que passi a ser de propietat pública. Les entitas s’han adreçat directament a l’Ajuntament reclamant-
ho. I tots els partits assistents (PP, EUiA, CiU, ERC i ICV), que representen el 50% dels votants
municipals, han assumit la demanda ciutadana i l’han presentat al Ple Municipal perquè l’alcalde i el govern municipal es comprometin
a fer-hi alguna cosa. Al tancament de l’edició encara no es coneixia la resposta de l’Ajuntament. En parlarem al proper número.

Gavà tindrà comissaria dels
Mossos d’Esquadra

Ja és definitiva la cessió feta per
l ’A juntament  de  Gavà  a l
Departament de Justícia i Inte-
rior d’un solar de l’Avinguda
d’Eramprunyà, al barri de Les
Ferreres, per ubicar-hi la futura
comissar ia dels Mossos

d’Esquadra. La comissaria correspon a Gavà com a cap del partit
judicial que conforma amb Castelldefels, Begues i Viladecans.
L’arribada dels Mossos haurà de permetre a la policia municipal
dedicar-se preferentment a la vigilància dels valors cívics i les
ordenances municipals

Les Germanetes dels Pobres dei-
xen la residència d’avis de Gavà

A principis de setembre
es va fer públic que les
Germanetes dels Pobres
havien de deixar la gestió
de la residència d’avis
Nostra Senyora de
Brugués, oberta l’any
1978. ERC demana que

l’Ajuntament s’hi impliqui per evitar la desaparició d’aquest
important equipament social. L’Ajuntament ha fet reunions i
entrevistes per garantir la continuïtat del centre, tot i que
adverteix que qui s’ha d’implicar per salvar-lo és la Generalitat.



Es busca pis
Tots estem al corrent avui dia dels
problemes que arribem a tenir els
joves a l’hora d'independitzar-nos.
Periòdicament, els mitjans de
comunicació es fan ressò de
l'augment del preu dels pisos i de

l'edat d'emancipació dels joves. I la veritat és que pot
arribar a ser frustrant, ja no el fet d'intentar adquirir
una vivenda, sinó només mirar simplement per sobre
els preus tant de compra com de lloguer, o anar al
banc per informar-nos de les condicions hipotecàries.
Però el més frustrant de tot és el fet que sembla que
això no hagi de canviar el més mínim (més aviat tot el
contrari) a causa de la falta d'escrúpols de constructors
i immobiliàries i, sobretot, del edsinterès per part de
les administracions públiques, que en comptes de fer
el que han de fer (administrar i legislar en benefici del
poble) s'apunten al carro de la construcció per no
perdre's la part del pastís que es pensen que els
correspon.

Respecte de la política que se segueix en aquest tema
des del govern del nostre poble, es nota una total
falta de voluntat, i l'únic que fa és complir els mínims
legals en pisos de protecció oficial, sense prendre cap
iniciativa diferent. No s’hi val a dir que no es pot fer
res, que és la tendencia econòmica del moment i con-
fondre’ns amb paraules complicades. Si existís aquesta
voluntat de millorar la situació, es buscarien, es troba-
rien, i s'aplicarien solucions. Que n’hi ha, com ara:

• Crear una borsa gratuïta d'habitatge de compra-ven-
da i de lloguer en forma de base de dades.
• Formar un servei d'assessorament per orientar la
gent en tots els aspectes de compra i lloguer
d'habitatges.
• Crear conjunts de vivendes d'estructura similar a les
residències universitàries.
• Fer moltes més vivendes de protecció en un
percentatge més elevat que el límit legal establert.
• Prioritzar aquest tema, entre d'altres, respecte a
obres i projectes exclusivament amb finalitat visual.
• Estudiar personalitzadament els casos a l’hora
d'establir el preu a pagar segons possibilitats familiars.
• Donar transparència total a l’hora d'assignar pisos
de protecció oficial.
• Concedir crèdits a molt baix interès, i que aquests
no siguin només per a habitatge protegit, al qual hi ha
difícil accés.També que algun organisme autònom o
empresa pública municipal actuï d'avalador en els
contractes de compra o lloguer d'habitages per a joves,
sabent que si el beneficiat trenca el contracte
s'incrementaria el patrimoni públic d'habitatges.
• Crear mòduls de lloguer on els joves pugin anar a
viure temporalment mentre continuen amb la
possibilitat d'estalviar per a una adquisició definitiva.

Es pot veure que, pensant sense gaire esforç, surten
solucions, i que l'únic que s'ha de voler es trobar-les.
Esperem que es reflexioni sobre l'actual tendència del
govern municipal i es faci de Gavà un exemple a se-
guir per a totes les poblacions del voltant, que se-
gueixen una estratègia similar a la del nostre municipi.

Kilian Soler,

JERC-Gavà
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Despropòsits

ERC-Gavà no va descansar durant les
vacances. EL 13 d’agost al matí, durant
quatre hores, es va muntar aquest joc
inflable destinat als més menuts, amb el
lema «bota amb nosaltres».

D’una mane-
ra festiva i distesa es convidava els
banyistes a reflexionar sobre la impor-
tància de les propereres eleccions al
Parlament de Catalunya. Mig centenar
d’infants van gaudir-ne.

Segons les plaques «informatives»
municipals, Francesc Macià, fun-
dador d’ERC, i primer president de
la Generalitat restaurada, va néixer
el 1859 i va morir el 1993. Una
longevitat remarcable: 134 anys.
Aquest error en l’indicatiu, que ja
fou denunciat per un ciutadà
conscient a través del «Brugués»,
encara no ha estat rectificat.

ERC, present aquest estiu a Gavà amb
la campanya «bota amb nosaltres»

mario_jercgava@hotmail.com

Segons el Govern municipal de
Gavà, en resposta escrita i rubri-
cada pels màxims responsables
polítics locals, aquest contenidor
«està tècnicament ben col·locat».

Els veïns que se’l troben davant la
porta quan entren i surten no
deuen pensar el mateix. Podeu
veure’l al carrer de Calafell, núme-
ro 5, al barri de Gavà Mar.

«El Periódico», 9 / 9 / 2003


