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• Medi: pudors a la riera dels Canyars

• Patrimoni: ja hi ha recursos per
excavar la Rectoria

• Barris: la Sentiu i Bruguers, afectats
per obres municipals

• Ensenyament: ocultació de dades

• Social: queixes veïnals per diver-
sos aldarulls nocturns al carrer

• Veïns: les Colomeres tindran més
serveis públics

• Ciutat: nou aparcament al Centre

• Trànsit: col·lapse diari a les Bòbiles

• Participació: suport a les consultes
socials i millora del reglament dels
consells de participació ciutadana

• Comunicació: el web municipal
contindrà més informació

Una mostra de llibertat i diàleg, aquí a Gavà
En els darrers temps, la política del conjunt de l'Estat, però també la de Gavà, s'ha vist dominada per la
por; la que alguns polítics tenen, i la que volen infondre a la ciutadania. Una por, sobretot, a donar
explicacions, a sotmetre's a l'escrutini públic. Una por que té com a conseqüència l'adopció d'una actitud
agressiva, desafiant, autoritària, demagògica... arrogant, en definitiva. Una actitud que capgira la realitat
i arriba a voler convertir les oportunitats per a la pau en armes per a la guerra.
En canvi, des d' ERC es vénen assumint riscos en defensa del diàleg i les llibertats, i a més s'explica amb
voluntat de no amagar res del que fem. Rendim comptes amb actes públics com el que va tenir lloc el 13

de febrer passat a Gavà, amb molt bona assistència, on els participants van poder preguntar lliurement als líders locals i al
secretari d'Organització i Finances nacional el que van creure oportú
sobre el govern català, ERC, i la situació política actual.
De l'examen públic va sortir un diàleg fructífer que segur que ens
farà encara millors. Perquè a ERC el diàleg i la llibertat són l'essencial
que ens mena a l'acció política.
Els republicans entenem l'exercici del poder com un servei i, per
tant, som precisament els qui tenim els càrrecs i la confiança de la
gent -i qui cobrem un sou públic- que hem de contestar les pre-
guntes de la gent, i donar explicacions sempre que se’ns demanin.
Esperem que ho tingueu present el 14 de març, per sobre d'altres
opcions acovardides o arrogants.

Marcel·lí Reyes, portaveu municipal d’ERC.



Queixa d’ERC per la degradació
del final de la riera dels Canyars

Veïns de la Sentiu pateixen pel mal
funcionament del clavegueram

Veïns de Bruguers protesten per
les obres d’urbanització del barri

Marcel·lí Reyes va portar al Ple Muni-
cipal del 18 de desembre la proble-
màtica del tram final de la riera dels
Canyars, convertit en un aiguamoll
pudent ple d’aigua contaminada, que
afecta el veïnat i els banyistes.

L’equip de govern municipal va respondre que l’estat de la
desembocadura era el correcte, i que la neteja anual que
se’n feia era suficient.

Davant l’estat lamentable d’aquesta desembocadura i la poca
sensibilitat municipal, ERC-Gavà ha presentat una proposta
al Ministeri de Medi Ambient reclamant-ne la rehabilitació
com a espai natural i net, compatible amb el veïnat.

Diversos veïns de la Sentiu
han decidit protestar per la
mala situació de les
clavegueres del barri,
instal·lades per l’Ajuntament
l’any 2003, i es neguen a
pagar les contribucions
especials que se’ls havien imposat per pagar l’obra.

Les clavegueres instal·lades per l’Ajuntament, totes noves,
estan tan mal fetes que les aigües residuals no desguassen
bé i inunden l’interior de les cases més baixes del barri. Els
defectes de les clavegueres municipals obligaran a rebentar
bona part de l’obra feta i substituir-la, amb un sobrecost
molt important que haurà d’assumir l’Ajuntament.

Agenda 21 en safata de plata
El passat dia 7 de febrer va tenir lloc a la
sala de plens de l´Ajuntament el Primer
Fòrum Ambiental de l’Agenda 21 local,
obert a tota la ciutadania de Gavà.

La «funció» d’aquesta trobada (n’hi haurà
dues més) va començar amb un breu

discurs del senyor alcalde i de la regidora de medi ambient.
Unes paraules musicals (que portaven escrites) de les quals
es desprèn que els gavanencs i gavanenques ens podem
sentir orgullosos d´un poble sense problemes
mediambientals. (Què hi fèiem tots allà, doncs?).

Tot seguit, l´empresa d´assessorament SPI, a sou de la
Diputació, va dirigir magistralment  el procés participatiu i
deliberatiu. L’objectiu era integrar les propostes de les
escasses vuitanta persones participants a l´Agenda 21
Local. Local? El que va quedar molt clar és que, a mesura
que sorgien les propostes i s’exposaven els problemes, els
«assessors» els anaven generalitzant de tal manera que
els participants no sabíem al final si les conclusions parlaven
de Gavà o de qualsevol altre indret. (Agenda 21... local?).
Els problemes ambientals propis i únics que patim com a
veïns de Gavà van quedar per a millor ocasió.

La regidora de Medi Ambient digué: «la participació ciutada-
na és fonamental». Quina participació? Se’ns va escoltar o
vam anar a fer de figurants en un espectacle el guió del
qual s’havia escrit feia dies en algun despatx municipal?

Per cert, en les últimes eleccions, l’oposició ja tenia detec-
tats els problemes i donava propostes per solucionar-los.

Albert Massana, ERC-Gavà

Veïns de les Bòbiles es queixen
del col·lapse diari que provoca
una escola privada
Diverses comunitats de
veïns del barri de les Bò-
biles van presentar el pas-
sat 29 de gener una quei-
xa a l’Ajuntament pel que
consideren una pràctica
abusiva de favoritisme cap
a un negoci privat. Es tracta dels talls de trànsit que la
guàrdia urbana realitza quatre cops al dia a l’avinguda de les
Bòbiles durant l’entrada i sortida dels nens de l’escola priva-
da Santo Ángel, que provoquen un caos circulatori al barri.

ERC va portar al Ple del 18 de desembre unes queixes veïnals
per la mala execució de les obres d’urbanització de Bruguers.
Els veïns pateixen sovint de talls de carrers sense avís previ,
de l’obertura de rases sense senyalització ni protecció, de
talls d’aigua de fins a 3 dies seguits, i talls d’enllumenat noc-

turn, cosa que ha afa-
vorit diversos robatoris.

L’alcalde va ironitzar so-
bre les queixes veïnals
qualificant-les de «molt
dramàtiques», i va pro-
metre fer-hi quelcom.

El govern local no dóna la memòria
del curs passat al Consell Escolar

Veïns de la plaça Magdalena Trias
demanen més acció social
Veïns de la plaça de Magdale-
na Trias s’han adreçat al Grup
Municipal d’ERC perquè
traslladi a l’equip de govern la
preocupació veïnal per les
molèsties continuades causa-
des per grups de persones
que hi provoquen aldarulls
nocturns, sorolls i alguna destrossa de propietats.

ERC atribueix la problemàtica a mancances de l’acció social,
i s’ha interessat davant del govern local perquè s’estableixin
programes d’acció social i es doni una resposta efectiva al
malestar veïnal, més enllà de la mera intervenció policial.

El gener de 2004 va tenir lloc la
2a reunió del Consell Escolar mu-
nicipal d’aquest curs 2003-2004.
Lamentablement, el govern mu-
nicipal va «oblidar» lliurar als
assistents la memòria escolar del
curs anterior, que el representant

d’ERC havia sol·licitat a l’anterior reunió d’octubre de 2003.

La memòria escolar anual, que la llei obliga a elaborar i que el
Consell ha d’aprovar en acabar el curs, és indispensable per
conèixer la realitat escolar local, les seves mancances i les
seves necessitats, i per projectar futures actuacions.



Gavà en + positiu
Hi ha qui pensa que els partits de l’oposició,
com ara ERC a Gavà, ens limitem a practi-
car, amb major o menor fortuna, el con-
trol al govern a què el sistema democràtic
-i la decència- ens obliga, mentre que
només els partits del govern poden for-

mular propostes que acaben convertint-se en fets. Res
més lluny de la realitat, en el cas d’ERC.

En aquest mandat, des de l’oposició -una oposició que
exercim amb un control tan rigorós com és possible, tot i
la nostra modesta representació consistorial- hem
descobert diverses irregularitats, cosa que pensem que
ajuda l’Ajuntament a millorar.

Però és que, a més, cada cop són més les propostes que,
formulades per ERC a través d’intervencions als Plens
Municipals, escrits, al·legacions, propostes o preguntes, són
considerades pel govern municipal, que es compromet a
aplicar-les en aquest mandat. En aquesta pàgina relacionem
algunes d’aquestes propostes reeixides, només en el pri-
mer mes i mig d’aquest any 2004. Sis propostes d’ERC
que esperem que siguin ben aviat també una realitat.

Si a això afegim les prop de 120 preguntes escrites que en
només vuit mesos de mandat l’únic regidor d’ERC ha
plantejat al govern local -un autèntic rècord en l’activitat
dels partits locals d’oposició- i que podeu veure a
www.esquerra.org/gava/regidoria.htm, no podem fer altra
cosa que sentir-nos satisfets de la nostra feina per Gavà.

Aquí estem per servir-vos. A disposar.

Josep Campmany, President d’ERC-Gavà

L’Ajuntament es compromet a fer
un nou aparcament al Centre

A iniciativa d’ERC, l’Ajuntament a
favor de les consultes socials

S’accepten les al·legacions d’ERC
als Consells participatius locals

L’Ajuntament es compromet a fer
un equipament a les Colomeres

Ja hi ha finançament per continuar
les excavacions a la Rectoria

ERC aconsegueix més transparèn-
cia per al web municipal

ERC va presentar al
Ple del passat 28 de
gener una proposta
perquè l’Ajunta-
ment construís un
nou aparcament de
vehicles a la plaça de

Batista i Roca, per tal de crear noves places d’aparcament
apte per als usuaris de la zona comercial del centre, i dels
equipaments públics de la zona (museu, jutjats, escoles,
mercats, equipaments esportius, ambulatori...).

En resposta a aquesta proposta, el govern municipal va anun-
ciar que pensava fer, durant aquest mandat, un nou
aparcament públic al sector nord-est de la ciutat.

El Ple Municipal de gener va aprovar,
amb els vots de tots els grups locals
excepte el PP, una declaració política
consensuada a partir d’una proposta
presentada per ERC-Gavà, en favor de
les llibertats democràtiques i contra la
inclusió en el Codi penal del delicte de
convocar referèndums. L’escrit aprovat
insta la derogació dels articles del Codi
penal que penalitzen la realització de
referèndums i consultes ciutadanes, i
afirma l’autoritat del govern català per aprovar el nou estatut
de Catalunya com cregui oportú.

ERC va proposar, durant
el Ple Municipal de
gener, que els locals del
barri de les Colomeres
que ara acullen el Ta-
ller Ocupacional, quan
quedin buits es destinin
al centre cívic del barri.

El govern local es va comprometre a destinar aquests locals
a un servei públic, quan quedin buits, i a comptar amb l’opinió
de l’Associació de Veïns de les Colomeres, que des de fa
anys reinvindica que s’hi instal·li un centre cívic. Es calcula
que els locals quedaran buits a finals de 2004.

El Ple de gener va aprovar
per unanimitat l’acceptació
de les al·legacions que ERC
havia presentat al reglament
dels Consells municipals de
participació sectorial.

Les al·legacions d’ERC van
ser les úniques acceptades en la seva totalitat, i d’aquesta
manera s’elimina el vot ponderat que en el text inicial
s’atorgava als representants dels grups polítics.

Així, en aquests consells, els grups polítics tindran el mateix
pes que les entitats: un vot per representant.

El govern local va
informar el passat
11 de desembre
que, per continuar
les excavacions de
les restes romanes

de la Rectoria de Sant Pere (unes termes romanes i una
església paleocristiana), ja s’havia arribat a un acord amb la
Diputació de cara a una aportació econòmica;  l’Ajuntament
també s’havia compromès a aportar-hi fons; tan sols restava
conèixer si la Generalirar aportaria o no alguna quantitat al
respecte. ERC-Gavà va demanar l’octubre passat la implicació
municipal en les excavacions.

A petició d’una veïna de
Gavà, ERC va traslladar a
l’equip de govern la
petició de penjar, de la
pàgina web municipal, les
actes de la Comissió de
Govern local, ja que
actualment només són
accessibles a través d’internet les actes del Ple Municipal.

El 30 de gener, el govern local es va comprometre per escrit
a esmenar aquesta mancança i a fer accessibles a la ciutadania
aquestes actes a través del web, a partir de març.
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Una aposta pel català
La història del català ha estat sempre acompanyada d'una lluita, la
d'un poble en la creença d'allò que li és innat. Sempre ha patit per
sobreviure dels atacs que tant els imperis espanyols com francès han
perpetrat, sobretot en el segle pasat, en el que el català i tota forma
d'expressió catalana van patir tot tipus de repressions per part del
nacionalsocialisme espanyol, els fills del quals, avui en dia, encara

continuen els deures pendents dels seus avantpassats més propers.

Per sort o per desgràcia per al nostre poble, la lluita continua i no hem de caure en el
passotisme de no fer un esforç per continuar el que els nostres pares, avis, etc. van
començar, i pel que van lluitar i morir. No els podem decebre. Feina difícil avui en dia a
causa del terrorisme d'estat i la política de la nueva España semos todos que exerceix
l'actual règim nacionalista espanyol, per la via de la repressió, sobre la nostra cultura i
patrimoni lingüístic.

Evidentment, el context al Baix Llobregat i Gavà és encara més difícil, sobretot tenint
en compte que a Barcelona i les seves rodalies trontolla l'estabilitat d'una llengua ja per
si malmesa pel franquisme. Institucionalment, el català ocupa el lloc que li pertoca, però
tot i així és al carrer on les llengües decidiexen sobreviure o morir per sempre, i quedar
simplement com un record llunyà de quelcom pel que no es va lluitar.

Gavà no queda exempta d'aquesta problemática, ni molt menys. El castellà, que a molts
ens és proper, va interrompre el desenvolupament normal d'una llengua com el català,
i no sembla existir una autèntica necessitat social d’educar els fills en català. I això ha
anat impedint la plena normalització de l’ús social de l’idioma. Però aquesta mancança
no ha d’avergonyir ningú ni crear segregacionismes. Mai serà tard per fer un esforç per
la llengua catalana, i això implica una educació a tots els nivells. No només fa falta parlar
català quan algú ens parli en català; s'ha de donar el pas de ser el primer a parlar-lo;
aquesta serà la millor eina.

També és cert que en els darrers temps hi ha una major conscienciació per part de
tothom, inclosos els que som fills d'immigrants. Per això,
s'està creant un moviment a Gavà per potenciar la llengua
pròpia, i tothom qui vulgui, independentment de classe o
condició, està convidat a formar-ne part.

Mario Bernadó, JERC-Gavà mario_jercgava@hotmail.com

Declarada il·legal la primera obra del
Pla de Ponent, el Vial del Calamot

El Vial del Calamot, polè-
mica obra municipal que
l’any 1998 va enfrontar
gavanencs i el goven mu-
nicipal, és il·legal, segons
sentència judicial. En el seu

moment, partits com Els Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra
Republicana de Catalunya van oposar-se a aquesta carretera, que va
ser aprovada amb el vot del PSC, CiU i PP. Tot i això, la mateixa
sentència reconeix que no tindrà efectes materials, ja que el vial està
construït i en servei, i el terreny afectat no retornarà a estat natural.

El Periódico, 06 / 02 / 2004

No oblidem la violència ni les mentides
Prop d’un centenar de
persones es van con-
centrar el 15 de febrer
per refermar l’oposició
a l’ocupació de l’Iraq i
denunciar la falsedat
de l’existència de les
armes de destrucció
massiva. La plataforma
Aturem la Guerra està
constituïda per diverses entitats, ERC i tots els partits polítics de Gavà
excepte el PP. Durant l’acte es va llegir un manifest en el qual s’apostava
per la via del diàleg com a forma de resolució pacífica dels conflictes.


