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Incendi a la fàbrica Roca Castell d’Eramprunyà: èxit de la
petició social a l’Ajuntament

La petició de més d’una desena d’entitats
locals i de la totalitat de partits de l’oposició
a l’Ajuntament per demanar més protecció
per al castell d’Eramprunyà, de la qual ens
fèiem ressò al passat número, va tenir èxit.

Al ple del passat 25 de setembre el govern
municipal es va comprometre formalment que «per part de
l’equip de govern s’endegarien novament els contactes amb
la propietat per veure si podia existir alguna possibilitat d’acord
per tal de portar a terme accions que ajudessin a desbloquejar
l’actual situació del castell».

La campanya publicitària munici-
pal «Gavà Ara» ha costat 94.000

El nou ajuntament ha costat més
de 10 milions d’euros

El passat dijous 23 d’octubre un
incendi va destruir tres naus de la
fàbrica Roca Radiadors, prop de
l’aparcament de l’estació de RENFE
de Gavà. Per apagar l’incendi van par-
ticipar 20 bombers del parc de Gavà.

Arran d’aquest fet, ha renascut la preo-
cupació de molts treballadors per un
possible tancament de la fàbrica de Gavà, seguit d’una
requalificació i posterior operació immobiliària dels terrenys.
ERC-Gavà es va interessar per conèixer la postura del govern
municipal i la resposta oficial és que «en aquests moments no
hi ha previsió sobre una possible requalificació dels terrenys».

PRESEC: 13.000 hores extres en
9 mesos

Gavà només cobreix el 22% de les
necessitats en atenció domiciliària

Els pisos protegits de la riera de
Sant Llorenç van per llarg

El 18% de famílies gavanenques
viu sota el llindar de la pobresa

Entre les activitats de l’Obra Social de la
Caixa de Catalunya destaca la fundació
Un Sol Món, dins de la qual s’ha creat
l’Observatori de la Pobresa, un organisme
estadístic que estudia aquest problema.

Fa poc s’ha presentat la memòria de l’any
2002, on apareixen dades preocupants so-
bre Gavà. Concretament, segons l’informe,
el 18,2% de les llars de Gavà, que abasten

el 14,6% dels habitants, estan per sota del llindar de la pobresa.
La major part d’aquestes llars corresponen a gent gran: l’estudi
indica que el 34,4% de les llars amb persones més grans de
64 anys són pobres.

ERC segueix complint el compromís elec-
toral de controlar i fiscalitzar el govern
municipal. Avui divulguem el cost total
de la confecció, edició i tramesa de la
memòria de gestió del mandat anterior,
i la campanya de divulgació d’aquesta
memòria feta sota el títol «Gavà ara»,
que ha estat de 93.964,00 €, amb el
desglos-sament següent:

•   59.844,13 € confecció, edició i tramesa de la memòria
• 10.399,17 € disseny, confecció, edició i tramesa del díptic
• 16.764,64 € producció i edició d’un espot publicitari
•   6.956,06 € en banderoles i anuncis a la premsa

A Gavà hi ha actualment 5.688 per-
sones més grans de 65 anys. Segons
els criteris establerts per la Unió Eu-
ropea, els ajuntaments han de dispo-
sar de mecanismes que permetin
portar ajuda a domicili al 8% de les
persones més grans de 65 anys. Això
suposaria prestar assistència a 455 persones. En canvi, segons
la informació municipal facilitada a instàncies d’ERC-Gavà,
l’atenció domiciliària (any 2002) només ha arribat a 97 perso-
nes, que representen l’1,7% de la gent gran de Gavà.

La xifra evidencia que l’assistència domiciliària municipal només
cobreix el 22% dels mínims fixats per la Unió Europea.

Finalment s’ha fet públic el cost to-
tal de la construcció, trasllat i altres
despeses del nou edifici municipal.
La xifra, que no inclou ni la refor-
ma integral de la Plaça Balmes, ni
la construcció de la biblioteca, ni
l’aparcament subterrani, arriba als
10.470.075 €, és a dir, uns 1.750
milions de les antigues pessetes.

D’aquesta quantitat, pràcticament el 70% (7.123.122 €) ha
estat aportat per l’Ajuntament o empreses i organismes
municipals. ERC creu que a Gavà hi havia altres prioritats
abans que fer aquest nou edifici.

El passat 11 d’agost
de 2003 l’Agència
Catalana de l’Aigua
va dictaminar que
«no es podrà portar

a terme cap treball d’urbanització en el sector Riera de Sant
Llorenç fins que no s’hagi executat la corresponent bassa de
laminació». En aquest sector, Generalitat i Ajuntament hi han
de construir els únics habitatges protegits previstos fins ara.

La bassa de laminació ha d’evitar el desbordament de la riera
de Sant Llorenç i la inundació del nucli antic. Fou prevista l’any
1996, i l’havia de construir la immobiliària VERTIX. L’empresa
no ho va fer, i ara l’han de pagar les administracions públiques.
No està previst que s’acabi abans de 2004.

Una bona gestió dels serveis
públics exigeix el dimensio-
nament correcte de plantilles
i la gestió eficaç de recursos.
ERC-Gavà s’ha interessat per
conèixer les hores extres
realitzades pels treballadors
de l’empresa pública munici-
pal PRESEC. La resposta municipal indica que només en nou
mesos (gener-setembre), s’han realitzat 12.948 hores extres.

Aquestes hores extres s’han dedicat, sobretot, a acabar obres
municipals i netejar els nous edificis de la biblioteca i
l’Ajuntament nou. Per a una plantilla d’uns 160 treballadors
en plantilla resulten una exageració evident.



Canvis a ERC-Gavà

La direcció d'ERC-Gavà ha anunciat una sèrie de canvis en la direcció
local destinats a conciliar les responsabilitats laborals i la dedicació
política dels seus màxims representants. Els canvis, que es van
començar a fer efectius al Ple Municipal del 30 d'octubre, s'espera
que s'acabin de completar al Ple Municipal del 27 de novembre, i
consisteixen en l'intercanvi de responsabilitats dels seus màxims
dirigents, Josep Campmany i Marcel·lí Reyes.

Així, Marcel·lí Reyes passarà a ser regidor-portaveu del Grup Muni-
cipal d'ERC a l'Ajuntament, càrrec que deixarà de ser assumit per
Josep Campmany. Alhora, Campmany exercirà de president de la
secció local d'ERC, responsabilitat que deixarà de ser assumida per
Marcel·lí Reyes. L'intercanvi de càrrecs inclou altres organismes
municipals: Campmany serà el nou representant d'ERC a l'Institut
Municipal per a la Promoció i Activació de la Ciutat (IMPAC) i Reyes
serà el representant d'ERC als patronats municipals de Serveis
Comunitaris i Esports, i membre dels Consell Escolar Municipal i del
de Medi Ambient.

ERC demana un catàleg d’arbres
singulars de Gavà

El PSC impedeix crear un Consell
Assessor d’Urbanisme participatiu

Marcel·lí Reyes, nou regidor-portaveu del Grup Municipal d’ERC i
Josep Campmany, nou president de la secció local d’ERC-Gavà

Quins són els motius del canvi?

Josep Campmany: El motiu principal d'aquests canvis és la
conciliació entre les meves responsabilitats laborals i la dedicació
política. Concretament, les noves responsabilitats laborals que
m’han estat assignades en el projecte científic del Sincrotró de
Catalunya, que s’està construint al Vallès, inclouen la necessitat
de fer estades relativament llargues a l'estranger, cosa que
m’'impossibilita de seguir exercint el càrrec de regidor-portaveu
d'ERC a l'Ajuntament. En canvi, en Marcel·lí té més flexibilitat
horària per exercir de regidor-portaveu d’ERC.

El canvi és conseqüència de no viure de la política?

Marcel·lí Reyes: Efectivament. Ni el Josep ni jo vivim de la
política. La nostra feina és una altra: jo treballo en
l’ensenyament públic, i ell treballa en la recerca científica.
L’activitat política, per a nosaltres, és un complement vital,
una activitat que fem amb molta il·lusió i amb vocació de servei,
però no el nostre modus vivendi.

Josep: Això no vol dir que estiguem en contra dels «polítics
professionals». Ben al contrari. La nostra societat és molt
complexa, i l’administració de la cosa pública exigeix dedicacions
en molts casos exclusives i professionals. Ara bé, també és
cert que creiem que en política calen contrapesos. I que no
tots els polítics han de ser professionals. El polític vocacional
és indispensable per mantenir la frescor i el contacte amb la
societat i les noves idees.

Quines conseqüències tindrà el canvi?

Marcel·lí: L'intercanvi de responsabilitats es fa dins d'una línia
d'absoluta continuïtat. ERC-Gavà és en aquests moments un
projecte que va més enllà de persones concretes, i que involucra
tot un grup estable de col·laboradors. Per tant, no hi haurà
canvis substancials, a banda dels derivats de la lògica diferència
de tarannàs personals.

Josep: Evidentment, en Marcel·lí és té més experiència que
no pas jo. El millor de tot és que dins d’ERC-Gavà ens
complementem a la perfecció.

Quins beneficis aportarà el canvi?

Josep: a nivell pràctic, em permetrà mantenir el contacte amb
la societat civil, amb les entitats. Podré seguir assistint a les
reunions de Quercus, a les juntes de l’Associació d’Amics del
Museu i a les trobades de l’Associació Veïnal del Barri del Cen-
tre, i participar de la vida de les moltes altres associacions
locals en què participo. Prefereixo aquest contacte que les
fredes reunions municipals.

Marcel·lí: no podem deixar d’estar en contacte amb la societat
local. Al cap i a la fi, si fem política, no és amb cap altre objectiu
ni ambició que el traslladar, el màxim possible, les inquietuds,
propostes i preocupacions de la societat a les institucions. No
sóm d’aquells que utilitzen les entitats com a trampolí i després
les deixen oblidades. Ben al contrari. Si fem política és per
posar el partit al servei de Gavà.

El no del PSC i l'abstenció del PP al
Ple Municipal del 25 de setembre
van rebutjar la proposta conjunta
d'ERC i EUiA, amb el suport de CiU
i ICV, de crear un Consell Assessor
d'Urbanisme participatiu, amb
representants d'entitats veïnals i

ecologistes, sindicats, immobiliàries i tècnics independents.
ERC i EUiA volien que aquest nou Consell participatiu servís
per estudiar i valorar les propostes de noves urbanitzacions.
Es demostra que els partits majoritaris (PSC i PP) no volen
incrementar, ara per ara, la participació ciutadana en temes
urbanístics.

Al Ple Municipal del passat 25 de
setembre, ERC-Gavà va instar el
govern municipal a elaborar un
catàleg forestal que descrigui les
espècies exitents, estableixi
directrius de protecció dels boscos
i singularitzi i doti d'especial
protecció els arbres monumentals,
com ara el roure i l'olivera de
Bruguers, el roure de la font de la Sentiu, l'alzinar del Pla de
Queralt o l'arbre tropical portat d'Àfrica pel Dr. Darder. El
govern local va acceptar «estudiar la viabilitat d'incorporar
aquesta proposta entre les prioritats del mandat».
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Entrevista amb Josep Lluís Carod-Rovira
En Josep Lluís ens rep al seu despatx. És un home ocupat, però ha accedit
amb plaer a fer aquesta entrevista per a «L’Eramprunyà».

Com Esquerra pot aglutinar en un projecte comú de convivència ètnies,
idiomes, religions distints? Jo crec que aquest és el gran desafiament. Jo estic molt
content de poder ser ciutadà d'un país que per tradició té ja com a valor de cultura
democràtica la unitat civil del poble de Catalunya. És a dir, Catalunya és un sol poble. Jo,
que provinc de la tradició unitària de l'Assemblea de Catalunya, sé què és estar detingut
a la presó. Sé què és estar detingut a la presó amb presos que eren castellanoparlants i
que quan la policia els interrogava els deien: «¿Cómo és posible que tú , que eres
andaluz o extremeño defiendas el derecho a la autodeterminación de Catalunya?» I per
tant, sé que això és un valor important. Crec que la gran aposta d’Esquerra Republicana ha
estat la defensa d'un projecte nacional, no ètnic, sinó civil i democràtic; és a dir, integrador.

Amb quin discurs? Primer: ser català no és una herència biològica, que ens hagin
transmès els pares, sinó que ser català és un dret i una elecció de la gent que viu a
Catalunya. És català qui ho vol ser, tant si ha nascut a Catalunya, com a fora. Tant si a
casa parla català, com castellà, com gallec, com àrab, com si parla el que vulgui. Per
tant, el projecte nacional que defensa Esquerra valora i es planteja la nació no com a
punt de sortida, sinó com a punt d'arribada. Perquè el que tenim diferent és el passat. En
canvi, el que tenim en comú és el present i el futur que podem construir. D'altra banda,
un altre dels motius que explica l'èxit progressiu d'Esquerra Republicana en aquest projecte
nacional integrador és que vincula sobirania amb benestar.

I com es concreta? El que volem és el país del benestar material, la igualtat
d'oportunitats, uns serveis públics (sanitat, educació, transport, etc,) de qualitat. Dibuixat
aquest panorama de benestar, si en una Catalunya lliure podem viure millor, no m'imagino
ningú que vivint bé en una Catalunya més lliure vulgui rebutjar allò que és lingüísticament
i culturalment propi d'aquesta terra i d'aquest país. Per tant, hem de començar l'edifici
nacional amb el binomi en el qual tots podem coincidir: a més sobirania més benestar.
En definitiva, la satisfacció de les necessitats materials bàsiques de la gent és prèvia a
demanar lleialtat lingüística o consciència nacional.

Estem parlant de governar amb socialistes o Convergència i…ells ens
deixaran? Potser en algun moment caldrà fer un gest de valentia. Imagineu un govern
fort a Catalunya, on la gent veu clar que, o canviem el sistema de finançament, o no ens
en sortim. Un govern de la Generalitat que digui: a partir de l'any vinent fem un gest de
sobirania i, per tant, com que això no va, la Generalitat crea la seva pròpia Agència
Tributaria. I comencem a recollir i a recaptar els tributs i impostos a Catalunya... Arribarà
un moment on, si topem sempre a amb la paret de Madrid, aquí haurem de reaccionar.
Som el 16% de la població de l'Estat i en paguem el 22% dels impostos. En tots aquests
anys d'autonomia, hem rebut per part de l'Estat el 8% de les inversions. Això és una
presa de pèl! Això s'ha d'acabar.

Un gest que hauria de ser definitiu, que no ens prenguin el pèl cada dos per
tres... Aquest gest vol dir que la manera de negociar no pot continuar igual que en
aquests vint-i-cinc anys, que ha estat un estil de subordinació. Mireu el Pla
d'infraestructures que defensa Esquerra: en la xarxa de carreteres, autopistes, autovies
i trens, fer el que Catalunya necessita per als propers anys costa 6.000 milions d'euros
(un bilió de les antigues pessetes).  És molt? Només és la meitat dels diners que no
retornen a Catalunya en un any. Amb la meitat d'aquest dèficit fiscal anual podríem tirar
endavant el Pla de cop. Posaríem Catalunya al dia i a primeríssim nivell europeu. No
podem fer més, perquè des de Madrid no ens deixen. I que la gent arribi a la conclusió
final. Això és el que hem d'explicar a la ciutadania.

Amb la mà al cor... ets veus de veritat com a President de Catalunya? Jo em
veig com a president de la Generalitat i crec que hauria d'haver plegat com a secretari
general d'ERC si no tingués com a fita número u la il·lusió i l'aspiració d'aconseguir per al
meu partit el màxim a que pot aspirar una persona en el seu país, que és ser president
de la Generalitat. Si no fos així, ja no m'hi hauria presentat.

«El que volem és el país del benestar mate-
rial la igualtat d'oportunitats , uns serveis
públics (sanitat, educació, transport, etc,)
de qualitat»
«Ser català no és una herència biològica,
sinó que ser català és un dret i una elecció
de la gent que viu a Catalunya»


