
L’emblemàtica font de can Tries es restaurarà
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L'Entitat Metropolitana del Medi Ambient ha aprovat el projecte modificat de la
Bassa de Laminació de les aigües de la Riera de Sant Llorenç, que incorpora la
totalitat d'al·legacions que ERC-Gavà havia presentat al projecte inicial que s'havia
exposat al públic durant el mes de maig de 2003.

Concretament, el projecte contempla, tant en la descripció de les obres com en el
pressupost, «la convenient recuperació i restauració de la font de can Tries».
També amplia les mesures de protecció del patrimoni cultural, i preveu assignar-hi
un arqueòleg mentre durin les obres, recuperar i traslladar els dos forns medievals
presents a la zona, i recomana que es documenti, es topografiï i es conservi en la
mesura del possible la mina d'aigua soterrada que al segle XIX comunicava el Fangar
i la plaça Major i abastia d'aigua potable a Gavà. La recuperació i estudi de la mina
de can Tries, de la qual la Font forma part, era una vella reivindicació de veïns del
barri i de diverses persones sensibilitzades pel patrimoni històric local, que s'havien
adreçat per escrit al goven municipal demanant-ho infructuosament fins ara.

La font de can Tries, situada a l'altra banda de la riera de Sant Llorenç, just davant
la nova plaça del barri, té un valor simbòlic molt especial per a la barriada. Molts
veïns recorden que, els primers anys, quan el barri tot just s'havia començat a
edificar, en ple franquisme, al marge de la legalitat i sense els serveis bàsics essencials,
l'aigua d'aquesta font era un element indispensable per cuinar i beure.

Des de feia anys, però, la font s'havia anat degradant, i actualment presenta un
aspecte abandonat i salvatge, fruit de la destrucció provocada per la manca de
conservació i la degradació producte de rierades successives.

Les al·legacions d'ERC-Gavà aconsegueixen que la restauració d'aquesta font s'inclogui en el
projecte de bassa de laminació de la Riera de Sant Llorenç
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Parlant la gent s’entén
El 14 de març tornem a ser cridats a les urnes;
hem de decidir qui defensarà a Madrid els nostres
interessos. Arguments que en passades convocatò-
ries propiciaven l'abstenció de catalanistes, inde-
pendentistes i d'esquerres, resumits en la frase «A
Madrid no se'ns ha perdut res» avui no tenen sentit.
A Madrid se'ns menysprea i enganya com a ciutadans

i com a poble, allà s'estan incubant els ous de la serp d'un nou feixisme
amb la benedicció de diferents poders instrumentalitzats de l'Estat i
una esquadra mediàtica impressionant. Potser davant una democràcia
constitucional tan feble cal recordar que Hitler va arribar al poder amb
eleccions en la dèbil democràcia de Weimar?
Cal ser on es condimenta tot, on hi ha els micròfons i les llums. Cal
despertar el PSOE perquè es posi les piles, deixi de fer seguidisme dels
populars, i giri a l'esquerra com ha fet a Catalunya; i cal bandejar CiU,
que definitivament s’ha venut a l’estratègia inconscient del PP.
Ara cal votar ERC. Per la dignitat i el valor de Carod, artífex del Tripartit
i que en comptes d’estar còmodament al Govern ha volgut propiciar el
final d'ETA. Aquest és el missatge: ERC vol parlar, no imposar, fer callar
la fàbrica de mentides alimentada per l'Estat, i demostrar que no restarem
impassibles davant tanta cacera de bruixes. Necessitem el vostre suport.

Marcel·lí Reyes, portaveu municipal d’ERC.



L’Ajuntament no desenvolupa
l’ordenança de la via pública

RENFE anuncia que adaptarà els
accessos a l’estació de Gavà

El pressupost local serà modificat
a causa de les al·legacions d’ERC

L'Ordenança municipal dels usos de
la via pública estableix que
l’Ajuntament  editarà distintius per a
les comunitats de veïns, per avisar
que a les bústies de l’edifici no
s’admet correu comercial. La limitació

del volum de paper que arriba a les bústies té un interès
ecològic i d’estalvi econòmic evident.

Tot i que la norma és de 1998, l’edició d’aquests distintius
encara no s’ha fet. El govern municipal argumenta que «no
hi ha hagut prou demanda». La realitat, però, és que els
veïns han suplert la mancança municipal amb cartells
autoeditats que cada cop més proliferen arreu.

RENFE ha anunciat al Congrés
de Diputats,   arran d’una ini-
ciativa parlamentària d’ERC-
Gavà, que l’estació de Gavà
està inclosa al Programa
d’estacions de rodalies que
requereixen un tractament
específic de passos inferiors.
Dins de les actuacions que permetran garantir la permeabilitat
de l’entorn urbà de l’estació de Gavà, RENFE contempla
l’estudi de la millora de l’accessibilitat a les andanes de
l’estació, tal com demanava ERC, mitjançant ascensors o
altre tipus de mitjans mecànics. RENFE preveu que el
desenvolupament del projecte s’inicïi aquest 2004.

La mentida és eterna
La «brunete mediàtica» ja ens té acos-
tumats a la seva retòrica. El contuberni,
igual que la matèria, no desapareix sinó
que es transforma; i de quina manera!
Des del 16 de novembre impera aquella
premisa que es feia servir en temps del

dictador «tota informació que perjudiqui el règim, poca i
confusa». Però ara canviant el terme poca per molta. És
trist, però hi ha gent que no ha evolucionat. En temps de
la dictadura es feia el parte, únic desinformatiu permès.
Ara la TVE1 l’ha recuperat, i en color. Amb els nostres
impostos ens volen idiotitzar, enganyar i manipular. TVE
atempta contra la salut mental, el sentit comú i la
intel·ligència.
Corren temps de censura i manipulació. La utilització con-
tinuada dels mitjans públics com a simples transmissors
del pensament únic, de la programació barroera, de la no
existència de veus diferents és aclaparadora.
Practicament tot el que depèn de serveis informatius està
supeditat a l'agenda política del PP.  Els programes
d'entrevistes són simples missatgers del ministre de torn
que visita el plató. Els debats han desaparegut d'escena, ni
tan sols quan estem en periode electoral. Un panorama
berlusconià en control informatiu i entreteniment.
Els mitjans públics han de complir les normes bàsiques:
informar, formar i entretenir. Doncs resulta que RTVE fa tot
el contrari: manipula, idiotitza i avorreix. Ja n’hi ha prou
d'aquest color. Amb els nostres diners no s'hi juga.
Per sort sempre tenim l'alternativa de canviar de canal o
simplement, i més fàcil, tancar l'aparell.

Andreu Pérez, periodista, conseller de Gavà Televisió

Mas i Duran: un duet ben galdós!
Els esdeveniments de finals de gener, que
m’han agafat fora del país, m’han deixat una
cosa clara, potser la més transcendent,
perquè trenca una tradició de centenars
d’anys de política catalana: la de fer front
comú quan el govern de Catalunya era víc-

tima d’atacs espanyolistes amb l’objectiu d’enfonsar-lo. Així
es va fer quan el PSOE va fer aquella jugada indigna de
Banca Catalana: tots els catalanistes de debò, amb ERC al
capdavant, ens vam posar al costat de Pujol. I el mateix es
va fer quan Vidal Quadras atiava la histèria anticatalanista.
Ara, però, això ha canviat. Quan el govern de Catalunya
torna a ser víctima d’una campanya planificada, visceral,
histèrica, irresponsable i totalment forassenyada desfermada
pel PP, els nous personatges de l’escena convergent, Du-
ran i Mas, en comptes de fer pinya amb el nostre govern,
han fet allò que mai abans s’havia fet: secundar els atacs
anticatalanistes en contra del govern català.
Duran (el mateix que tants pocs mesos va durar al govern
de la Generalitat, en actuar irresponsablement amb la
successió de Jordi Pujol, i que continua esquitxat de casos
de corrupció) i Mas (l’irresponsable que mentre mitja
Catalunya estava immobilitzada a la neu, anava de marxa a
discoteques) han decidit apuntar-se al pim-pam-pum
orquestrat pels serveis secrets espanyols, l’oligarquia
mediàtica i les clavegueres de la Moncloa. Per a aquests
dos, tot s’hi val -fins i tot Catalunya- per tocar poder.
Esperem que els electors castigaran com es mereixen, el
proper 14 de març, la seva obscena ambició.

Josep Campmany, president d’ERC-Gavà

Gavà és la ciutat on l’habitatge
de segona mà s’ha encarit més
Un estudi d’àmbit esta-
tal divulgat per l’agència
Europa Press indica que
Gavà és la ciutat de tot
Espanya en què el preu
dels  habitatges  de segona mà han pujat més el darrer any
2003, un 39%, cosa que situa el preu per metre quadrat a
2.972 € (a Barcelona van pujar un 17% i a Madrid un 16%).
Davant d’aquest panorama, resulta incomprensible l’oposició
del govern municipal a la proposta d’ERC de modificar els
pressupostos del 2004 per construir 150 habitatges
protegits.

ERC va descobrir una sèrie d’irregularitats que va argumen-
tar en el període d’informació pública. Aquestes irregularitats,
poc rellevants, han fet que el pressupost encara no estigui
vigent, i que s’operi amb el pressupost del 2003 prorrogat.

ERC atribueix els errors a les
presses amb què el pressupost
va ser elaborat, i als canvis polítics
de darrera hora, tant a causa de
les negociacions del PSC amb ICV,
com als canvis en el personal
polític de confiança que s’han
produït en aquest nou mandat.



Anàlisi del pressupost municipal: la despesa en publicitat

La sinistralitat als carrers de Gavà: un accident al dia
Un dels objectius d’aquesta publicació, L’Eramprunyà, és fer arri-
bar diverses informacions o dades sobre Gavà que no acostumen
a aparèixer als mitjans de comunicació municipals, massa limitats
en una visió de la ciutat idílica i despreocupada. Així, mai s’han
fet ressò de l’impacte local d’una problemàtica que cada cop
esdevé més preocupant: els accidents de trànsit. Per solucionar
els problemes primer cal ser-ne ben conscient. I per aquest motiu
presentem el mapa de sinistralitat a Gavà durant el 2003. La
informació és de procedència oficial, a través del d’ERC-Gavà.
L’any 2003 hi van haver a Gavà 358 accidents de trànsit, amb
intervenció de la guàrdia urbana (atestats). D’aquests, dues ter-
ceres parts van ser lleus, només amb danys materials. Pel que fa
als accidents més seriosos, 114 d’aquests van ocasionar ferits de
diversa consideració, i 2 amb resultat de mort. Al mapa hem
indicat els punts més problemàtics de Gavà pel que fa a sinistralitat
(no hem indicat els indrets on només es va produir un accident).
Cal destacar que Gavà Mar, tot i tenir pocs accidents amb ferits,
és l’indret on es van produir les dues morts: l’accés a l’autovia
per la Pava i l’avinguda d’Europa a l’alçada de la riera dels Canyars.
Al nucli urbà, destaca l’elevada sinistralitat dels punts d’accés:
Bertran i Güell, Barceloneta, rotonda del carrer de Sant Pere,
rotonda del cementiri, i plaça de Batista i Roca. És remarcable
també la sinistralitat al carrer de l’Argila i al vial del Calamot, via
que, en afavorir la velocitat, contribueix a l’índex d’accidents.
A l’interior, la perillositat s’acumula als carrers Colomeres i Montflorit
en creuar els carrers de Sant Pere i Centre.
Esperem que aquestes dades preocupants contribueixin a
conscienciar tothom de la necessitat de conduir amb prudència
i respecte a la senyalització. Si això es fes sempre així, 114 ferits
i 2 morts en un any es podrien haver evitat.

Iniciem avui l’estudi desglossat del pressupost municipal per a
l’any 2004. En successius lliuraments us detallarem cadascun
dels ítems del pressupost municipal presentat a la revista de
gener, que assoleix més de 48 milions d’€ de pressupost ordinari,
i frega els 53 milions d’€ sumant-hi les inversions extraordinàries.
La despesa en publicitat municipal té diversos apartats, però
els més importants són els dedicats als mitjans de comunicació
locals. Dotats d’organismes de direcció no plurals (en cap cas
hi ha consells de redacció participatius, i en el cas del Brugués,
a més, la redacció està constituïda pel mateix gabinet de premsa
que depèn d’alcaldia), representen més que eines d’informació,
eines de propaganda de l’equip de govern municipal. La major
despesa és la televisió local, que compta amb un pressupost
total de 724.100 € anuals (120 milions de les antigues pessetes).
En segon lloc figura el periòdic Brugués, amb un pressupost
de 355.200 € (gairebé 60 milions de les antigues pessetes).
Editar cada número d’aquest periòdic (sous al marge) costa
uns 12.600 €, més de 2 milions de les antigues pessetes. És
molt destacable, a més, que aquest 2004 el cost de la
composició i edició del Brugués s’hagi duplicat respecte al 2003.
En tercer lloc, és remarcable que la difusió de les activitats i
serveis municipals (edició de fulletons, embustiades, cartes dels
diversos patronats i empreses) només signifiqui el 17% de la
despesa total en publicitat.
Per acabar, ressaltem que en
«atencions protocol·làries» (els
aperitius, entre d’altres), es gasten
20 milions de les antigues pessetes.
Una altra partida fa referència a la
promoció del Pla de Ponent.

Despesa en propaganda prevista per al 2004

(1) El pressupost total de Gavà TV és de 724.100 €, però aquí no
hi sumem ni les inversions, ni les despeses en comunicacions o
subministrament, alts càrrecs, deute públic, subvencions o
transferències, que vam comptar en altres epígrafs (vegeu
L’Eramprunyà núm. 5, del passat mes de gener).

Gavà TV (1)
Publicitat general
 Periòdic Brugués

Promoció pla de Ponent
Ràdio Sellarès

Difusió d’activitats i serveis
Aperitius i protocol

Total

564.460 €
100.000 €
355.200 €
100.000 €
277.100 €
303.490 €
122.350 €
1.822.600 €

31%
5%

19%
5%

15%
17%
7%

100  %
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Gavà: verda i neta
En els temps que corren de la carrera espacial, l'home busca incansablement
indicis de l'existència de vida a Mart, uns indicis en forma d'aigua, microorga-
nismes, vegetació, fauna, alters éssers, etc. Però, que potser ens estem
oblidant del que tenim aquí a la Terra, que és del que vivim? Doncs
desgraciadament sí; és una llàstima que hi hagi aquests tipus d'inversions
multimilionàries per a certes hipòtesis i no ens cuidem de la terra que ens
ha vist néixer i créixer, però que segurament no ens veurà morir, perquè

acabarem nosaltres primer amb ella. Potser encara no hem parat compte que si no cuidem el
que tenim ara, donarem a les nostres generacions posteriors una herència anomenada Mart,
on no hi quedi ni escletxa de vida.

Des d'aquest punt de vista global, l'única forma d'actuació és la local, que en aquest cas
correspon a l'Ajuntament, que és qui ens augurarà el futur del desenvolupament sostenible
de la ciutat, sota el lema «Gavà: verda i neta».

Gavà verda? Que potser, si l'Ajuntament socialista aconseguís dur a terme el Pla de Ponent,
pintarien els nous edificis de verd? O potser tocarien de mort el pulmó de la ciutat, única via
de sortida dels gavanencs cap a la natura? Realment val la pena hipotecar la salut dels nos-
tres fills per un mercat immobiliari que tracta com a titelles les administracions publiques?

Gavà verda? Que potser amb les pinedes i la vegetació arrasada de Gavà Mar han fet algun
líquid de color verd i l'han llençat a l'aigua donant-li aquest verdós típic del nostre litoral
gavanenc? O potser, simplement, el PSC de Gavà ha posat interessos immobiliaris i econòmics
per davant d'interessos ecològics i de salubritat?

Gavà verda? Algú ha passejat per la platja i s'ha adonat que no hi ha ni la meitat de sorra
que a l'estiu? Ara s'entén perquè la despesa prevista per l'Ajuntament per a 2004 quant a
medi ambient, i inclosa en els pressupostos, és la tercera més baixa. «Digne» d'un govern
socialista i d'esquerres, conjuntament en les darreres setmanes amb Iniciativa -Verds.

Si us plau, des de les JERC gavanenques demanem coherència amb la problemàtica
mediambiental existent a la nostra ciutat, i que no la converteixin
en el futur planeta Mart, perquè serà la nostra canalla qui en
patirà les conseqüències.

Mario Bernadó, JERC-Gavà
mario_jercgava@hotmail.com

Loteria de Nadal
Els col·laboradors que desitgin cobrar el
premi amb què van ser agraciades les
participacions de loteria d’ERC, poden fer
efectius els premis a qualsevol oficina del
Baix Llobregat de la Caixa del Penedès.

Més informació al: 93 373 70 66

El grup ecologista Quercus critica la tala d’arbres singulars
feta per l’Ajuntament al Parc de l’American Lake
El grup ecologista Quercus ha denunciat públicament la tala
de vuit arbres monumentals que hi havia als jardins de
l’American Lake, entre l’avinguda d’Àngela Roca i el carrer
dels Usatges. Membres del grup van estudiar les soques dels
arbres, que resultaven ser centenaris.

El grup ecologista critica especialment que la tala s'hagi fet
sense haver-ne informat els veïns i sense motius aparents «
ja que els arbres presentaven un aspecte sa i un bon
arrelament a terra». Quercus assegura que les pluges de la
tardor no van afectar en cap cas l'equilibri dels arbres i que mai van representar cap perill per
als ciutadans. Segons el grup ecologista, les tales sense sentit «fan pensar en la poca sensibilitat
que hi ha respecte a l'arbrat urbà de la ciutat», i ha demanat que es conservi l'escorça de les
espècies tallades per «poder obtenir-ne molta informació climàtica del segle XX a Gavà».


