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Gràcies, gràcies, gràcies

ERC puja, Catalunya i el
progrés hi guanyen

• Pels 2.238 vots de confiança que ens heu donat a Gavà,
xifra rècord que ens obliga a molt.

• Per haver apostat pel diàleg valent i sense pors com a via
per superar els conflictes.

• Per haver fet renéixer l’esperança en la gent, perquè ara
comprovem que un altre món és possible.

Intentarem no defraudar la vostra confiança.

Dol per Madrid
12 de març a Gavà. La manifestació més gran de la història local
Aquell 12 de març s’havien convocat dues concentracions. Una, davant l’Ajuntament, organitzada pels estudiants de
l’Institut Bruguers i l’Acadèmia Núria, a més dels botiguers que van tancar les portes dels comerços en senyal de dol a les 7
en punt del vespre, i una altra, organitzada per la Plataforma Gavanenca per la Pau, per correu electrònic, que fixava la
trobada al monument als màrtirs de 1714.

Davant l'Ajuntament es van congregar entre dues i tres mil persones, que s'anaven impacientant i esperaven que algun
membre del govern municipal els donés alguna indicació, o  els adrecés unes paraules. Allà en aquell moment l'únic representant
polític era el regidor d’ERC, Marcel·lí Reyes, que s’havia sumat a la concentració a títol personal. Mentre algunes persones
airades començaven a qualificar d’irresponsable i maleducada l'absència de l'alcalde, va arribar també la gent que s'havia
concentrat davant del monuments dels màrtirs de 1714, més de dues-centes. Aleshores un representant dels comerciants,
un altre de la Plataforma per la Pau i el regidor d’ERC van intentar esbrinar si hi havia algú a l'Ajuntament, si els encarregats
de la seguretat del nou edici deixaven penjar un llençol blanc amb un crespó negre i si hi havia alguna megafonia disponible.
En no aclarir res amb els encarregats, van mirar si des
de la megafonia d'un cotxe de la guàrdia urbana es
podia convidar la gent a fer un minut de silenci. Però
llavors la gent, cansada d’esperar, estava anant vers la
Rambla, comandada per les noies i nois de l'Acadèmia
Núria i l'IES Bruguers. És paradigmàtic el gest de la
gent que, en absència de les autoritats locals, va bus-
car en el centre històric de la ciutat el marc natural per
a la gran manifestació de dol que estaven realitzant.
Així, en arribar la capçalera davant el monument als
màrtirs de la Rambla, es va fer un minut de silenci.

Després, la multitud va marxar en direcció a l'estació ocupant la quasi tota la Rambla. Un cop a la cruïlla amb la carretera es
va girar a la dreta i davant la seu del PP va començar una escridassada. Poc després la marxa tornava a enfilar rumb a
l’Ajuntament. Al carrer de Fortià Casanovas van afegir-se a la marxa els representants del PP. I, en ésser ja a tocar de
l'Ajuntament, aparegueren finalment dos regidors del govern municipal, senyors Obispo i Maniega. Aparegué llavors també
Gavà Televisió. De nou davant l’Ajuntament, es clogué el dol amb un parlament per part dels convocants, i uns altres 5
minuts de silenci. En passar aquests, un grup de gent començà a cridar contra Aznar, i després a dir «que surti l’alcalde»...

Finalment tothom marxà. Eren les 21,15 hores. La major mostra solidària de la història local queda per al record.

14-M: rècord de participació
i ensopegada del PSC a Gavà
Tot i la victòria, el PSC ha ensopegat en aquestes eleccions
a Gavà, ja que si es traduïssin a regidors els vots efectuats,
el PSC en perdria un dels 12 amb què ara compta al
consistori municipal, i es quedaria a un sol regidor de perdre
la majoria absoluta de què gaudex des de 1983. Tot seguit
presentem la distribució de vots, els regidors a què haurien
equivalgut, i els regidors que ara té cada grup.

PSC
PP
CiU

ERC
ICV+EUiA

Altres

Participació: 74,53%  Vots nuls: 61  Vots en blanc: 286

    vots

12.926
4.354
3.494
2.238
1.433

449

Regidors
(any 2003)

12
3
2
1
3
0

 %

51,33
17,29
13,88
8,89
5,69
1,80

Regidors
(projecció)

11
4
3
2
1
0



L’Ajuntament arranjarà el talús
de la vergonya, finalment

La Fira d’Espàrrecs seguirà fent-
se d’esquena a les entitats locals

Gavà Mar proposa alternatives per
reduir el soroll dels avions

El mercat de la Plaça Major serà
arranjat aquest mandat

Finalment l’Ajuntament ha hagut de cedir
a les demandes dels més de 200 veïns de
can Tintorer, i s’ha compromès a arranjar
el talús entre la rambla de Pompeu Fabra
i el carrer de Lamotte de Grignon cada
tres mesos, i a estudiar les opcions per
arranjar el talús, tenint en compte que el
fort pendent condiciona de manera
important les seves possibles solucions.

Que tot plegat és una realitat ho mostra
que l’empresa municipal  PRESEC ha licitat el desbrossament
i neteja del talús i l’ha adjudicat a l’empresa «jardineria Moix»,
per a 2004, per un import de 2.770,93 €, segons es va
informar a ERC en una reunió del Consell d’Administració.

El portaveu del Grup Municipal d’ERC
Marcel·lí Reyes va presentar al Ple
del 26 de febrer una proposta
instant el govern municipal a elabo-
rar, en estreta col·laboració amb
l’Associació Veïnal del Barri del Cen-
tre, un Pla de millora integral del
mercat municipal de la plaça Major, amb mesures per
dinamitzar-ne l’activitat econòmica, orientada cap a la
comercialització al detall de productes alimentaris.

El govern municipal es va comprometre a remodelar el
mercat municipal però incloent-hi, entre d’altres, «serveis
de restauració i de lleure». Tot i això, a hores d’ara el govern
local no té un projecte definit ni finançament assegurat.

L’Ajuntament subvenciona les
Associacions de veïns locals
La Comissió de govern de l’Ajuntament de Gavà, formada
pel PSC i ICV, va atorgar, en la reunió del passat 9 de març,
les subvencions anuals per a despeses de funcionament i
de lloguer de locals a les associacions de veïns de Gavà.

Seguint amb la nostra vocació de fer transparent el govern
de la ciutat, i informar puntualment a tots els ciutadans dels
temes econòmics que puguin ser del seu interès, ERC-Gavà
fa pública la relació d’associacions i quanties atorgades. Creiem
que, en tractar-se de diners públics procedents del fons de
lliure disposició del govern local, que s’atorguen
discrecionalment sense reglamentació o normativa
reguladora, cal informar-ne la població. Com a guia informa-
tiva, donem les dades de població de cada barriada.

El regidor d’’ERC Marcel·lí Reyes va
presentar al Ple del 26 de febrer
una proposta perquè l’Ajuntament
organitzés, en col·laboració amb la
Federació d’Associacions de Veïns
de Gavà, una Fira d’entitats
cíviques i socials de Gavà de caràcter
anual o bianual, vinculada a la Fira d’Espàrrecs de Gavà, que
ofereixi a totes les associacions locals, de forma gratuïta,
espais adequats per presentar la seva tasca i acció social.

El govern local es va comprometre a «estudiar les opcions
més idònies per organitzar un espai de difusió de les activitats
de les entitats», però desvinculat de la Fira d’Espàrrecs.

L’Associació de Veïns de Gavà Mar està descontenta amb
l’acord a què van arribar el desembre de 2003 l’Ajuntament
de Gavà, AENA, el Ministerio de Fomento i altres
administracions respecte a les rutes d’enlairament i aterratge
dels avions quan entri en servei la tercera pista de l’aeroport
del Prat.

El que demana l'Associació de Veïns de Gavà Mar és que els
avions  efectuïn un gir de com a mínim 30 graus en direcció
al mar només enlairar-se. Segons l'assessor tècnic de l'Associ-
ació de Veïns de Gavà Mar, Víctor Barriales, aquesta possibilitat
ja l'ha tingut en compte AENA en els vols nocturns, i
l'associació vol que s'apliqui també en els diürns. Això
allunyaria els vols de Gavà Mar, però no és aplicable sempre.
Barriales és pilot comercial i va participar en l'informe sobre
la tercera pista elaborat pel Col·legi de Pilots d'Aviació Civil
(Copac), i defensa que el viratge és perfectament viable
«en la majoria de casos», sempre que la pista utilitzada per
als enlairaments sigui la nova, que és la més propera al mar.

ERC-Gavà tem que els motius de la postura municipal,
contrària a les propostes veïnals, té a veure amb la
urbanització de Llevant Mar, el darrer tros de pineda litoral
de Gavà que es conserva. La urbanització del sector està
momentàniament aturada fins que no es conclogui
l’empremta sonora de l’aeroport ampliat. L’alternativa
proposada pels veïns n’impossibilitaria la urbanització, ja que
la zona entraria dins l’empremta sònica de l’aeroport. En
canvi, l’opció defensada per l’Ajuntament permet que Llevant
Mar s’urbanitzi, i de fet el Programa d’Actuació Urbanística
Municipal proposat per l’Ajuntament així ho contempla.

Subvencions a associacions de veïns 2004
Associació de Veïns

Can Pere Bori (*)
Les Colomeres (*)

Can Tintorer
Ausiàs March

Can Tries
Àngela Roca

La Sentiu
Sta. Teresa -  Fr. Macià

Diagonal - Balmes - Oest
Ca n’Espinós

Gavà Mar
El Centre

Subvenció
8.324,13 €
5.532,66 €
2.615,00 €
2.615,00 €
2.075,00 €
2.045,00 €
1.085,00 €
1.055,00 €
1.055,00 €
1.055,00 €
1.055,00 €
1.055,00 €

  Població
3.000
8.100
5.300

900
3.350

700
400
200

2.550
400

2.800
8.300

(*) La subvenció inclou l’ajuda pel lloguer dels locals que ocupen.



Prioritats
Un cop passat el període electoral, perquè
no se’ns acusi d’electoralisme, ERC ha
demanat a l’Ajuntament la implantació d’un
pla de xoc contra la pobresa a Gavà.

La pobresa és una realitat cada cop més
present, fruit de la política liberal dels

darrers governs, l’augment de preu de productes bàsics
(habitatge, menjar) i unes prestacions (pensions) fixades a
un IPC espanyol que no té res a veure amb l’increment real
dels preus a Catalunya. Molta gent entra en la pobresa quan
esdevé pensionista, especialment gent gran que viu sola.

Els corrents de solidaritat vinculats a l’església han estat els
principals mecanismes assistencials adreçats a pal·liar aquestes
problemàtiques. A Gavà tenim l’activitat meritòria de Càritas,
que resumim al costat, juntament amb l’acció social d’entitats
com la Fundació Mare de Déu de Brugués, l’Associació Pro-
ajuda a les Minories Marginades (APAMM), i altres entitats
beneficoassistencials que seria llarg d’enumerar, però que
de forma voluntària realitzen una tasca imprescindible.

I els poders públics? A ERC entenem que una de les prioritats
del govern municipal ha de ser la redistribució de la riquesa
i l’atenció social als desafavorits. No veiem, però, que aquesta
sigui la principal prioritat del nostre Ajuntament. A sota
presentem el pressupost local destinat a acció social, perquè
tothom el conegui i jutgi amb coneixement de causa.

Ara, comparades les xifres amb la despesa en propaganda,
o amb les prioritats municipals (la gran notícia del març va
ser la campanya contra les caques de gos!), l’única conclusió
possible és que encara queda molta feina a fer.

Josep Campmany, President d’ERC-Gavà

Una ullada a l’acció social de
caràcter beneficoassistencial

Anàlisi del pressupost municipal: la despesa en serveis socials

(1) Prestacions familiars i assistència jurídica familiar; (2) Centre Obert les Ferreres i Prevenció i promoció social; (3) Infància i escola de pares;
(4) Vacances gent gran, Casal del Centre i activitats de dinamització a l’ancianitat.

La despesa prevista en acció social representa, aquest 2004, un 1% del total del pressupost municipal. Comparativament no
és gaire elevada: la publicitat i propaganda o les despeses dels alts càrrecs representen cadascuna quatre vegades més. Pel
que fa a l’estructura de la despesa, si en descomptem assegurances (420 €), propaganda (4.550 €) i subvencions (84.975
€), resta un total de 507.210 € nets en activitats i serveis prestats per l’Ajuntament. D’aquests, més de la meitat correspon
a sous de personal tècnic, i la resta a diverses partides, entre les quals destaquen les destinades a assistència familiar i
entreteniment de gent gran (vacances de la gent gran, activitats del Casal del Centre, i altres activitats de dinamització).

El personal dels serveis socials són 11 tècnics, el 35% dels quals està contractat de forma interina o temporal: la plantilla està
formada per 1 cap de departament, 4 assistents socials (1 vacant), 2 educadors socials (1 vacant), 2 treballadores familiars
i 2 monitors del Centre Obert les Ferreres (tots dos vacants).

De vegades la callada tasca de les organitzacions no
governamentals de caràcter beneficoassistencial passa
desapercebuda. La veritat, però, és que la societat no es
pot permetre el luxe de prescindir-ne. Per fer-nos una idea
de la importància de l’acció social desenvolupada per entitats
com ara Càritas esmentarem només un cas: els ajuts a famílies
i persones amb problemes econòmics que no poden pagar
els lloguers o els rebuts d’aigua, llum o gas. Càritas ha ajudat
aquest darrer any 2003 un total de 60 famílies, amb una
despesa de 2.644,26 €. A títol comparatiu, els ajuts
municipals a famílies i persones amb problemes per pagar el
lloguer han ascendit l’any 2003 a 3.992 €, dels quals s’han
beneficiat un total de 13 famílies. Tot seguit presentem un
balanç de les persones beneficiades per aquesta tasca els
darrers anys. Xifres esfereïdores que demostren que la
pobresa és una realitat que creix a la nostra ciutat.

Concepte
Ajudes en aliments

Ajudes en roba
Habitatge - aigua
Habitatge - llum
Habitatge - gas

Habitatge - lloguer
Habitatge - altres

Mobiliari
Medicines i sanitat

Llet infantil
Alfabetització

Total

Any 2002
341
207

8
13
1
2
3

18
10
8
8

619

Any 2003
391
268
17
24
11
8
1

30
11
8

11
780

Gavanencs atesos per Càritas Interparroquial

(*) Dades extretes de la revista «Diàleg», números 176 i 183

Estructura del pressupost 2004Pressupostos en serveis socials 2003 i 2004

Personal
Assegurances

Propaganda
Assistència familiar (1)

Promoció i prevenció (2)
Infància i paternitat (3)

Ancians - entreteniment (4)
Ancians - ajuts a domicili

Discapacitats
Subvencions al Consell Comarcal
Subvenció a APAMM (drogues)

Subvencions a famílies (ajuts)
Subvencions entitats

Subvenció a residència d’avis
Total

2003
348.225 €

420 €
4.550 €

48.100 €
12.000 €
5.400 €

46.950 €
27.000 €

800 €
22.500 €
15.100 €
25.400 €
6.200 €
6.100 €

568.745 €

2004
363.500 €

420 €
4.550 €

35.000 €
12.400 €
8.000 €

52.510 €
35.000 €

800 €
34.675 €
15.000 €
23.000 €
6.200 €
6.100 €

597.155 €



Retalls de premsa:

La Vanguardia,
10/ 03 / 2004

El Far, 19/ 03 / 2004

El Punt, 10 / 03 / 2004

El gavanenc Daniel Condeminas,
al consell d’administració de TV3
i Catalunya Ràdio

El periodista gavanenc Daniel
Condeminas i Tejel, de 38 anys, ha
estat nomenat pel Parlament de
Catalunya, en sessió solemne del 18
de febrer de 2004, membre del
Consell d’Administració de la
Corporació Catalana de Ràdio i

Televisió (TV3, Catalunya Ràdio i les altres emissores
de la Generalitat).

Daniel Condeminas, membre de l’executiva local d’ERC
de Gavà, és el militant més antic d’aquesta formació a
la nostra ciutat, i des de 1990 venia exercint de cap
de premsa nacional d’ERC. És l’únic gavanenc que ha
entrat a formar part, amb un càrrec d’alt nivell, en el
nou govern catalanista i d’esquerres de Catalunya.
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Aportacions d’ajut al compte: 2074/0048/04/2109957692

Destrossa d’arbres a la Pineda

El Grup Ecologista Quercus ha denunciat públicament
la tala de pins realitzada en una parcel·la municipal si-
tuada a la Pineda, en primera línia de mar. L’Ajuntament
l’ha cedit per 30 anys a un grup privat que hi instal·larà
un gimnàs de luxe. La tala de pins va ser autoritzada el
24 de febrer per la Comissió de Govern, formada pel
PSC i Iniciativa i els Verds.

També els veïns han fet arribar a ERC-Gavà la queixa
contra l’Ajuntament perquè no s’ha realitzat cap tràmit
d’informació veïnal que obrís la possibilitat de presen-
tar-hi al·legacions. L’Ajuntament ha denegat totes les
al·legacions perquè argumenta que s’han fet «fora de
termini».

Cal ressaltar que l’Ajuntament de Gavà no va informar
directament els veïns de la parcel·la, en cap moment,
de les característiques del projecte d’equipament
esportiu privat, sinó que es va limitar a anunciar la
llicència d’activitats durant deu dies al taulell d’edictes
del nou edifici.

Oferta pública de treball
Les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya renunciem en
aquest número de «L’Eramprunyà» al nostre habitual espai d’opinió
per reproduir l’anunci de l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament
de Gavà. Els interessats a presentar-se a
alguna de les places poden demanar-ne
informació a l’Ajuntament de Gavà, telèfon
93 263 91 00.

La relació de places és informació oficial publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Funcionaris de carrera

Classificació
Policia municipal
Policia municipal
Policia municipal
Tècnic superior

Tècnic mitjà
Tècnic mitjà
Tècnic mitjà

Vacants
2
2
6
1
1
1
1

  Denominació
Sergent
Agent

Agent interí
Medi ambient

Recursos humans
Cap de compres

Organització

Selecció
Promoció interna
concurs-oposició
concurs-oposició

concurs
concurs

Promoció interna
Promoció interna

Personal laboral

Vacants
1

  Denominació
Cap de projectes informàtics

Selecció
concurs-oposició


