
El taller ocupacional La Bòbila tanca portes

PERIÒDIC MUNICIPAL D’ESQUERRA DE GAVÀNúm. 9, IV època Gavà, maig de 2004

A les darreries del mes de març, el govern local (PSC+ICV) va iniciar el procediment de supressió del taller ocupacional per
a disminuïts La Bòbila. La previsió és que el pròxim curs serà substituït per un nou centre d'abast supralocal (Castelldefels,
Gavà, Viladecans, Begues i Sant Climent) ubicat al polígon de Can Calderon (Viladecans). L'obscurantisme amb què se n'ha
iniciat el tràmit de tancament i els dubtes sobre una sèrie de temes fan que ni usuaris ni treballadors estiguin tranquils.

Pel que fa als usuaris, la principal preocupació és si hi haurà lloc per a tots els acollits al taller de Gavà, ja que el total de places
del nou centre és de només 90, mentre que el centre de Gavà n'acull actualment 41, existeix una llista d'espera de 58, i els
centres escolars de Viladecans i Castelldefels estan buscant possibles nous usuaris per cobrir les quotes respectives. No hi ha
cap seguretat que els 41 actuals usuaris tinguin lloc al nou centre. D'altra banda, les famílies dels disminuïts estan preocupades
perquè no està resolt ni el transport (can Calderón és als afores, no s’hi pot anar a peu des de Gavà) ni el seu finançament.

Pel que fa als treballadors, els representants sindicals ens han transmès el
malestar per la manca de garanties en la continuïtat de tots els treballadors, la
seva estabilitat i el respecte a l’antiguitat dels seus contractes. D'entrada,
l’Ajuntament avança cap al tancament del centre i a l’acomiadament dels seus
professionals, i el regidor responsable, José Obispo, ha estat incapaç d'oferir-
los cap garantia creïble. Això sí, sense fer públic cap nom (per evitar escàndols,
ja que es parla de persones que per tot mèrit tenen el parentiu o la militància
política) s’ha nomenat ja un equip directiu per al nou centre, del qual no
forma part cap dels professionals del taller ocupacional actual. Molt mal senyal.

Massa incògnites sense resoldre. Ni pares ni mestres es mostren satisfets.

La Fira d’Espàrrecs, d’esquena a les entitats
El 22 de maig de 1932, en plena República i sota una alcaldia d’ERC, a Gavà va tenir lloc la primera Fira
d’Espàrrecs. Se centrava en la mostra i venda d’un producte aleshores econòmicament molt important,
i bastant singular al país: l’espàrrec. Després de diferents interrupcions a causa de la Guerra Civil i i de les
penúries de la postguerra, la Fira va retornar i anà prenent el caire de mostra i testimoni de la nova ciutat:
presència de la indústria i el comerç locals, institucions municipals i, com a corol·lari simbòlic, les paneres
artístiques, els manats d’espàrrecs i la feina de la pagesia.
A ERC pensem que cal continuar dotant la Fira de sentit cívic, i per això discrepem de l’excessiu control

i utilització que se’n fa des de l’Ajuntament. En voleu alguns exemples? Només cal pensar com s’hi mostren els logros de
l’equip de govern, o com s’hi fa publicitat a cops de maqueta de projectes urbanístics al servei
d’interessos aliens... Un altre exemple: el passat any se’n celebrà la 50a edició, quan en
realitat n’era la 51a. Interès electoral? Ben segur, o no és cert que l’any d’eleccions municipals
ja anava bé que la Fira presentés novetats, més fastuositat, i figures socialistes a la inauguració?
Nosaltres en canvi creiem que la Fira hauria d’acollir les entitats associatives gavanenques, en
les dates i llocs en què més ciutadans podrien copsar la feina altruista ben feta per tantes i
tantes persones. Pensem que aquesta realitat de Gavà també mereix ser mostrada, coneguda
i estimada, i el marc de la Fira d’Espàrrecs és una oportunitat incomparable. I a més hi ha els
precedents de les Fires dels anys vuitanta, que vessaven de participació cívica. No obstant
l’equip de govern municipal va desestimar, al Ple municipal del 26 de febrer, la nostra proposta
que anava en aquest sentit... Per què?
Potser hi ha por que la Fira sigui menys oficialista i més viva i, sobretot, plural?

Marcel·lí Reyes, portaveu municipal d’ERC.

Sumari
• Ciutat: el voral de l’avinguda de Joan

Carles I serà arranjat.

• Social: L’Ajuntament elaborarà un
llibre blanc sobre la pobresa a Gavà.

• Infraestructures: veïns de Gavà Mar
demanen l’arranjament del pont per
a vianants de la Pava.

• Veïnal: es constitueix l’associació de
veïns del barri de les Bòbiles.

• Entitats: l’Ajuntament subvenciona
les entitats locals.

• Dossier: la seguretat a Gavà.



A proposta d’ERC, l’Ajuntament
comença a prioritzar la pobresa

En resposta a la interpel·lació del
regidor d’ERC, Marcel·lí Reyes, feta
al Ple municipal del 25 de març, el
govern Municipal, que de primer
negava la importància d’aquesta
problemàtica a Gavà, es va compro-
metre a elaborar un Llibre blanc de
la pobresa a Gavà en col·laboració

amb la Diputació, per conèixer la situació real d’aquesta
problemàtica i proposar les mesures a prendre.

D'aquest estudi haurà de sorgir un pla d’actuació contra la
pobresa a Gavà, que esperem que doni resultats positius.

Subvencions insuficients a les en-
titats i associacions més actives
El Patronat de Serveis Comunitaris, en la sessió del 18 de
març de 2004, va aprovar les subvencions anuals a una
sèrie d’entitats locals.
Creiem convenient fer públiques aquestes subvencions
per a general coneixement i en aplicació de la política de
transparència que ERC propugna.
Les subvencions es van aprovar amb l’abstenció d’ERC, en
protesta per la poca quantia destinada a subvencionar el
teixit associatiu de Gavà, la «ciutat activa» no
governamental, i també per la manca d’informació amb
què es va fer la reunió i la falta de normes clares de
repartiment de les subvencions.

L’Ajuntament accepta arranjar el
voral de la Joan Carles I
ERC-Gavà va proposar al Ple Muni-
cipal de març l’arranjament del
voral de l’avinguda de Joan Carles
I, per connectar-lo sense barreres
arquitectòniques a la vorera del
carrer de Sant Pere i aconseguir
un eix de vianants estès de punta
a punta del nucli urbà. Ara el voral
acaba en escales no aptes per a
persones amb mobilitat reduïda, i un caminet que els vianants
han obert a la gespa, que el connecta al carrer de Sant
Pere. L’Ajuntament es va comprometre a realitzar l’obra aviat,
just després que concloguessin els estudis tècnics
pertinents.

Veïns de Gavà Mar demanen
l’arranjament del pont de la Pava

L’Ajuntament incompleix reco-
manacions del Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges de Cata-
lunya tramita les queixes ciuta-
danes pel mal funcionament
de l’administració. El 2003 va

tramitar 7 queixes contra l’Ajuntament de Gavà per vulneració
de drets fonamentals, a conseqüència de les quals va fer
recomanacions que, en dos casos, no s’han atès:
L’Ajuntament s’ha negat a reallotjar els residents al barri de
la Barceloneta en habitatges de protecció oficial, per dotar-
los d’unes condicions de vida dignes, com demanava el Síndic.
L’Ajuntament també s’ha negat a dotar la selecció d’opinions
i informacions del Brugués d’un major grau d’objectivitat,
tal com demanava el Síndic.

Veïns de Gavà Mar han adreçat
escrits a l’Ajuntament demanant
l’arranjament urgent del pont per
a vianants sobre l’autovia C-31, a
l’alçada de la Pava. El pont, que
no està adaptat, és molt vell i pre-
senta un aspecte molt deteriorat.
A més, per accedir-hi cal envair la
calçada de l’autovia, amb el
consegüent perill per als vianants.
ERC-Gavà s’ha interessat per conèixer els motius pels quals
l’Ajuntament no ha atès encara les demandes veïnals.

Esplais:
2.997,60 €
2.392,96 €
2.023,20 €
2.445,88 €
6.968,60 €
3.437,12 €

Masia Espinós
Arc de Sant Martí
L’Amistat
Esplaisaurus
UME (conveni)
Ausiàs March

AMPA:
1.350 €
1.350 €

950 €
950 €

1.950 €
900 €
900 €
300 €
500 €
500 €

CEIP Marcel·lí Moragas
CEIP Salvador Lluch
CEIP Jacme March
CEIP Joan Salamero
CEIP Eramprunyà
IES El Calamot
IES Bruguers
Maria Felip Duran
LL.I. Rosaura Terrades
LL.I. Josep Pallach

Escoles públiques:
2.450 €
1.270 €
1.330 €

900 €
1.210 €

500 €
500 €

CEIP Eramprunyà
CEIP Salvador Lluch
CEIP Jacme March
CEIP Joan Salamero
IES El Calamot
LL.I. Rosaura Terrades
LL.I. Josep Pallach

Escoles municipals:
12.500,00 €
9.387,50 €
2.900,00 €

Ceràmica
Música «El Racó»
Pintura «L’Atelier»

Entitats d’acció cívica:
1.500 €
3.850 €
3.850 €
2.950 €

330 €
600 €
575 €
300 €

1.271 €
250 €
600 €

Banda Casa València
Casa València
Casa de Andalucía
Casa de Aragón
ASC Peña Cachirulo
Hdad. Santo Cristo
Puntaries de Gavà
Puntaires de Dèria
ACAPS-Gavà
Caminants F. Lasart
Tazaumal

Entitats culturals:
3.085 €
2.100 €

935 €
450 €

1.050 €
400 €

1.800 €
800 €
600 €

Coral Sellarès
Coral la Igualtat
Coral Tornaveu
Amics de la Música
Esbart Dans. Brugués
Vehicles d’Època
Amics de la Dansa
Amics del Ball
Fund. Hervás Amézcua

Entitats cultura tradicional:
7.891 €
6.300 €
6.600 €
3.400 €

Amics de la Sardana
Cia. General del Foc
Castellers de Gavà
Agrupació Fotogràfica

Entitats socials:
300 €

2.300 €
1.175 €

575 €
900 €
360 €

1.700 €
350 €
540 €
425 €
180 €
600 €

Casal Avis C. Penedès
Associació Gent Gran
As. Clara Campoamor
ADISGA
As. Esclerosi Múltiple
APU La Bòbila
FAGA
As. Form. Pares i Mares
Cordibaix
As. Esp. Cntr. Càncer
Familiars Malalts Mentals
Diabètics de Catalunya

Entitats de programació d’espectacles:
6.057,48 €Xarxa d’espectacles infantils i juvenils



Pressupost 2004: la privatització
dispara la despesa en seguretat
La seguretat en sentit ampli (despeses en policia munici-
pal, seguretat privada, via pública, senyalització, grua) i
protecció civil (amb les subvencions a la Creu Roja i a
l’Agrupació de Defensa Forestal, ADF, que en època de
risc atenen les emergències al mar i al bosc respectiva-
ment) representa el 6,5% del pressupost municipal. Si
treiem les subvencions i les inversions en vehicles i mate-
rial, resta una despesa directa en prestació de serveis i
activitats de 3.201.300 €, que tal com vèiem al gener és
la principal despesa de l’Ajuntament.
Aquesta despesa ha augmentat, el 2004, un 11% res-
pecte del 2003 (entre 2002 i 2003 va augmentar d’un
14%). Aquest increment és superior, per exemple, a
l’increment de despesa en serveis socials (5%), i ve
provocat per l’encariment de la grua municipal (adjudicatari
privat) i la nova despesa del servei de seguretat privada
del nou Ajuntament. Despesa que, curiosament, als pres-
supostos municipals no figura en l’apartat de seguretat,
sinó en el de «despeses en estudis i treballs tècnics per
al funcionament de l’administració general», i que hem
hagut de calcular a tra-
vés de la fiscalització de
la facturació mensual
municipal: el vigilant i
els tres zeladors-con-
trol·ladors que hi ha a
recepció, alcaldia, i al
centre de serveis de
Gavà Mar costen ara
uns 19.400 € al mes.

La seguretat ha de ser un servei
La seguretat és un servei, i l’Ajuntament
ha d’impedir que col·lisioni amb altres drets.
Entenem que l’actuació de la Policia Muni-
cipal és en general correcta, però cal millorar
i resoldre algunes de les queixes rebudes:

La Policia Municipal no manté, de vegades,
la preceptiva reserva dels denunciants. Així, en vehicles mal
aparcats davant de guals, tenim constància que en algun
cas s’ha comentat a l’infractor que la denúncia partia del
propietari. També tenim constància de comentaris a
infractors d’ordenances que les denúncies parteixen d’una
associació de veïns, cosa que no és certa, ja que les
ordenances les ha establert l’Ajuntament i qui ha ordenat
endurir la persecució als infractors ha estat l’Ajuntament
mateix (amb encert, ja que les ordenances s’han de complir).
També hi ha queixes respecte la vulneració de drets
lingüístics, ja que mentre la llei estableix que els funcionaris
s’han d’adreçar als ciutadans en català, a no ser que se’ls
demani el contrari, ens consta que això no sempre es
compleix. També hi ha queixes per vulneració del dret
d’igualtat, ja que ens consten operacions d’identificació o
intimidació d’individus o grups per anar vestits d’una deter-
minada manera o fer reivindicacions no grates al poder,
mentre que es toleren actituds incíviques d’altres grups o
establiments sorollosos que molesten el veïnat. Per no par-
lar dels impediments per demanar ajuda a la nit: els ciutadans
no poden accedir a la comissaria per exposar els problemes,
els han d’explicar, cridant i a peu dret, al carrer, davant d’un
intèrfon, clara vulneració al dret a la intimitat.

Josep Campmany, President d’ERC-Gavà

Els efectius policials a Gavà, un
33% per sota del recomenat
A Gavà hi ha un total de 133
efectius policials, entre Policia
Municipal, Policia Nacional i
Guàrdia Civil, una ratio de 3
agents per miler d’habitants,
no gaire si ho comparem amb
els 4,5 agents per mil habita-
nts que són l’estàndard aprovat pel Parlament. A més, no
tots tenen les mateixes competències.

La Guàrdia Civil destinada a Gavà, per exemple, presta només
serveis de vigilància a la zona de muntanya (a la zona agríco-
la actua el servei privat del Parc Agrari del Baix Llobregat).

Pel que fa a la policia espanyola, amb competències en
seguretat ciutadana, el seu nombre és escàs, amb l’agreujant
que no n’hi ha comissaria pròpia.

Pel que fa a la policia local, la plantilla ideal està formada per
92 efectius, però ara per ara n’hi ha vacants 2 places de
sergent, 3 d’agent i 6 d’agent interí.

(*) A la comissaria de Gavà-Castelldefels hi ha destacats 59
funcionaris, dels quals assumim que la meitat presten servei a Gavà.

Guàrdia Civil
Caserna de Gavà

Policia espanyola
Comissaria Gavà-Castelldefels

Total

23

(*) 29

52

Efectius policials a Gavà
Policia Municipal

Inspectors
Sergents
Caporals
Agents

Total

1
3

14
63

81

Despesa en seguretat des de 2002 a 2004

Personal de seguretat
Personal de via pública

Funcionament policia
Material de transport

Combustible
Vestuari policia
Seguretat vial
Grua municipal

Seguretat privada (*)
Funcionament protecció civil

Vestuari protecció civil
Subtotal activitats i serveis

Adquisició de vehicles nous
Adquisició de nou material

Subvenció a l’ADF
Subvenció a la Creu Roja

Total

Any 2002
2.179.285 €

45.016 €
106.200 €
33.800 €
30.050 €
65.690 €
9.015 €

54.100 €
0 €

6.615 €
3.305 €

2.533.076 €
49.884 €
45.076 €
49.585 €
44.175 €

2.721.796 €

Any 2003
2.374.673 €

47.258 €
168.200 €
48.800 €
35.000 €
65.700 €
9.000 €

55.000 €
138.300 €

6.600 €
3.400 €

2.951931 €
24.040 €
24.040 €
51.075 €
45.700 €

3.096786 €

Any 2004
2.590.600 €

48.600 €
100.000 €
35.000 €
33.000 €
70.000 €
9.000 €

72.500 €
232.800 €

6.500 €
3.300 €

3.201.300 €
110.000 €
30.000 €
53.000 €
45.000 €

3.439.300 €
(*) Despesa obtinguda de la facturació pagada d’abril 2003 a març 2004



Déu salvi la reina!
Estic preocupat. L'altre dia vaig anar al metge perquè fa setmanes que no
dormo a les nits i quan ho faig tinc malsons, tinc suors de mort i no puc
deixar de veure TV1. El  metge va treure-li importància, ja que milers de
persones pateixen els mateixos símptomes de l'anomenada «borbonitis»,
que afecta el nostre país ja des de 1700, com la pitjor de les febres.

Segurament tot em passa a partir del festeig reial, però de moment
m'hauré de resignar a veure totes les intimitats, vida i miracles de Leticia Fresita i Felipe
Pocholo, com si d'un Gran Hermano Reial es tractés. Ja he previst les provisions de menjar
suficients per al temps que queda, la feina la deixaré per no perdre'm cap novetat des del
corral de la Campos fins als grans anuncis publicitaris que fan de matinada; ja tinc la figureta
dels prínceps, la samarreta de "Con el rey hasta la muerte", una caixa d'ampolles de sidra,
tot el necesari per veure el pre-enllaç i un bitllet per anar a Madrid, on tinc una balconada
llogada per rebre el pas de la processó.

El dubte que tinc és que, després de tota la parafernàlia,
encara continuaré sense saber per a què seveix la monarquia
i la figura del rei en concret, llevat que cap a la fi de cada
any fa un discurs que li van preparar el 1975 i que va repetint
canviant-li l'any; bé..., a part també es dedica a proposar un
nou president per al país quan ja s'han fet eleccions i ja
tothom sap qui governarà. A part d'això i saludar... Crec que
aquesta família necessita una miqueta de salsa a la seva
vida, no sé... una hipoteca, una llarga espera a la Seguretat Social, un cotxe de segona mà,
una vida normal, etc.

El que més m'agrada és la casa que li hem construït al nostre príncep amb el nostre esforç
(= €). És un habitatge digne de tot un Pla de Ponent: econòmica i per a la gent jove.
Sense comentaris.

Si el primer Borbó espanyol, Felipe, hagués sabut en què es
convertiria la seva fabulosa dinastia portada des de França, i la
importancia i rellevància que té per al regne en aquests moments
i després de 300 anys, potser s'ho hauria pensat dues vegades.

Mario Bernadó, JERC-Gavàmario_jercgava@hotmail.com
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Costellada en commemoració de la República
El passat diumenge 18 d’abril, diversos militants i simpatitzants d’Esquerra
Republicana de Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa de Gavà
es van reunir, a títol par-
ticular, en una costellada
festiva en commemora-
ció del 14 d’abril de
1931, data de proclama-
ció de la República Cata-
lana. La trobada va tenir
lloc a la Pineda de Gavà,
i hi van participar mig
centenar de persones.
La trobada entre mili-

tants de les formacions republicanes locals és el segon any consecutiu que
té lloc, i aquest any es va fer sota el lema «Cap a la tercera república».



INFORMATIU SOBRE EL PAUMNúmero especial Gavà, maig de 2004

Què és el PAUM?
PAUM són les sigles de «Programa d’Actuació Urbanística
Municipal». El PAUM és un document urbanístic que explica
les urbanitzacions que cada ajuntament preveu que portarà
a terme en els propers sis anys. En teoria, el PAUM s’ha
d’elaborar després d’un profund procés de participació
ciutadana que conclogui cap on i com es vol que sigui la
ciutat del futur, i ha de tenir en compte paràmetres com la
mobilitat, el creixement econòmic i demogràfic, els elements
dignes de preservació, les necessitats d’habitatge protegit...

Res d’això s’ha fet en el cas de Gavà. Ben al contrari, s’han
agafat els cinc projectes urbanístics actualment en marxa,
tres d’ells de promoció privada, i s’han ajuntat a la ma-
nera de Frankenstein, sense cap estudi global ni procés
participatiu sobre el futur de la ciutat. De tots els documents
justificatius necessaris, només hi ha una memòria que expli-
ca que, com que Gavà ha crescut menys que Viladecans i
Castelldefels, «cal recuperar el temps perdut...».

Aquest és l’horitzó futur que PSC i ICV preveuen per a Gavà:
el mateix tipus de ciutat que ara podem veure a Viladecans
i Castelldefels, és a dir, una ciutat desmanegada, amb
construccions que rodegen l’emblemàtic turó del Calamot,
que trossegen els suaus pendents del Pla de Queralt, i que
destrueixen definitivament el cordó verd que ens separa de
Castelldefels, l'últim paratge natural que comunica la plana i
les platges amb el Garraf:

Aquest PAUM no val
El govern municipal ha ressuscitat el Pla
de Ponent, la gran promoció privada per
construir un nou barri de luxe entre Gavà
i Castelldefels, al voltant del Calamot. A
causa del gran rebuig ciutadà que va
aixecar el projecte de 2001, li han canviat
el nom. Ara és el PAUM. Diuen que

l’objectiu és fer habitatge per als joves de Gavà que necessi-
ten pis. Quanta demagògia! Com ens ho hem de creure, si:
1. Al barri de les Bòbiles, els habitatges que han anat a parar
a joves de Gavà són molt pocs, només el 27% del total?
2. Des de 1990 han promogut el nou barri de Gavà Mar
(2.000 nous habitatges) sense ni un sol habitatge protegit?
3. Ni tan sols a la Riera de Sant Llorenç, sòl 100% de propietat
municipal, no han volgut fer-hi el 100% d’habitatge protegit?
No ens enganyem; el PAUM, a qui més beneficiarà, és al
principal promotor privat involucrat en el tema: VÈRTIX, que
vol repetir al Pla de Ponent el que va fer a Gavà Mar: un barri
per a foranis amb alt poder adquisitiu. Però a Gavà sí que cal
habitatge assequible. En cal molt, i ràpid. Per això ERC ha
elaborat una alternativa que presentem a la pàgina 3 i que
serà discutida i votada al Ple municipal del 27 de maig.
Josep Campmany, president d’ERC-Gavà

ESPECIAL URBANISME I HABITATGE PER A JOVES



Aquest any, GTI no iniciarà cap
habitatge protegit

Segons informa el pla d’actuacions per
a 2004, l’empresa municipal Gava-
nenca de Terrenys i Immobles, GTI,
no iniciarà aquest any la construcció
de cap habitatge protegit. Les
actuacions que es faran, uns 25
habitatges en diversos solars del nucli

antic, es vendran a preus de mercat, per tal de poder finançar
la construcció del nou edifici municipal.

ERC es va oposar a aquest pla d’actuacions en el Ple de
Pressupostos, celebrat l’11 de desembre de 2003. Votació:

8 No (ERC, EUiA, PP i CiU), 13 Sí (PSC i ICV)

Gavà és la ciutat on l’habitatge
de segona mà s’ha encarit més

Un estudi d’àmbit estatal divulgat
per l’agència Europa Press indica que
Gavà és la ciutat de tot Espanya en
què el preu dels habitatges de sego-
na mà ha pujat més el darrer any
2003, un 39%, cosa que situa el
preu per metre quadrat a 2.972 €
(a Barcelona van pujar el 17% i a

Madrid el 16%).
La conclusió òbvia és que a Gavà no falten habitatges, sinó
habitatges assequibles, i que a més aquesta falta s’ha de
paliar de forma urgent, ja que són molts els joves que
necessiten pis amb urgència.

L’Ajuntament es nega a arranjar
el barri de la Barceloneta
Tal com ha confirmat a ERC-
Gavà el tinent d’alcalde d’urba-
nisme de Gavà, Vicente Nava-
rro, l’Ajuntament no té cap
interès a procedir, els propers sis
anys, a l’arranjament del barri de
la Barceloneta de Gavà, que en
ple segle XXI no té ni clavegueres ni carrers asfaltats. ERC
proposa la seva rehabilitació i la construcció en aquest barri
de 75 habitatges de protecció oficial.
Incloure la rehabilitació de la Barceloneta al PAUM fou votat
al Ple Municipal del 26 de febrer, amb el següent resultat:
3 Sí (ERC i EUiA), 5 abstencions (PP, CiU), 13 No (PSC i ICV)

A Gavà no falten pisos: hi ha
1.820 habitatges buits
Segons les dades publicades per
l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya, a partir del cens de 2001, a
Gavà hi ha 1.820 habitatges va-
cants (a més dels 13.790 de
residència principal i els 2.833 de
secundària). Una política d’esquer-
ra comportaria, abans de facilitar
la urbanització per immobiliàries privades del Pla de Ponent
o Llevant-Mar,  prendre mesures des de l’Ajuntament per
fer accessibles aquests habitatges als joves que els neces-
siten. Els habitatges ja estan fets, i si sortissin al mercat
podrien paliar la manca d’habitatge accessible el proper 2005.

L’Ajuntament rebutja incloure
cap protecció ambiental al PAUM
ERC-Gavà també va proposar que el
PAUM inclogués les següents mesures
de protecció ambiental:

•  El pla de protecció i gestió soste-
nible de la pineda elaborat l’any
1995 per l’Àrea Metropolitana.

• La protecció de les zones humides de rerepineda
catalogades l’any 1998 per la Generalitat.

• Les propostes de l’avanç de Pla Especial de Protecció del
Medi Natural elaborat pel mateix Ajuntament el 1997.

La proposta d’ERC fou denegada, amb la següent votació:
3 Sí (ERC, EUiA), 5 abstencions (CiU, PP), 13 No (PSC i ICV).

PSC i ICV pacten construir als
voltants del Calamot

Tot i que ICV va prometre durant la
campanya electoral que exigiria la re-
tirada del Pla de Ponent, el pacte de
govern entre PSC i ICV accepta ini-
ciar el Pla de Ponent, en una prime-
ra fase que inclou construir a l’entorn
del Calamot. Concretament, entre

el Calamot i la Roca s’obrirà un carrer i s’edificaran blocs de
pisos i serveis.

A canvi, el pacte entre ICV i PSC contempla, entre d’altres,
la incorporació de l’únic regidor d’ICV a la Comissió de Govern,
l’increment del seu sou (ja que passa a ser «regidor delegat»),
i la creació d’un nou càrrec de confiança addicional.

ERC aconsegueix més pisos
protegits a Les Ferreres
Després d’una iniciativa parlamentària
d’ERC, la Generalitat es va compro-
metre per escrit, el passat 4 de març
de 2003, que, de forma prioritària,
els nous habitatges que construirà
properament al costat de les Ferreres
seran protegits. En concret, les
darreres informacions indiquen que
el 100% dels habitatges seran protegits, a diferència de les
actuacions del govern municipal. Aquests 90 habitatges seran
inclosos al Pla d’habitatge promogut pel govern tripartit a la
Generalitat, i els habitatges estaran disponibles a l’any 2007.

ERC reclama la construcció de més
habitatges protegits a Sant Llorenç

ERC-Gavà ha presentat,
en tres ocasions (la
darrera al Ple Municipal del
14 de gener de 2003),
al·legacions i esmenes al
pla urbanístic de la Riera

de Sant Llorenç per demanar que els habitatges que s’hi
facin siguin de protecció. Tot i que els terrenys són de
Ajuntament, el projecte només preveu que 78 dels 126
habitatges siguin protegits. La proposta ha estat denegada
pel govern. Els 78 habitatges protegits no estaran disponi-
bles fins a l’any 2007, com a mínim.

Vots: 3 Sí (EUiA i CiU), 18 No (PSC i PP)



L’alternativa proposada per ERC:

Evidentment, com a grup polític amb responsabilitat municipal,
no podem quedar-nos amb la simple negativa al projecte espe-
culador de PAUM municipal. Ben al contrari, hem elaborat una
alternativa que compleix al mateix temps quatre objectius:

• Programa més habitatge protegit que el previst al PAUM munici-
pal, assolint el 51% del total, 450 pisos assequibles més dels
que preveuen fer PSC i ICV. Es preveu que el 100% dels
pisos de la riera de Sant Llorenç i les Ferreres siguin protegits,
i es proposa desenvolupar can Badosa-2 i les Bòbiles-2 amb
un mínim del 20% d’habitatge protegit. També es preveu
rehabilitar la Barceloneta i fer-hi 75 habitatges protegits.

• L’habitatge protegit ja serà assequible el proper any 2005
(els 25 habitatges que GTI construeix al nucli urbà), mentre
que el PAUM municipal postposa fins al 2007 el lliurament
dels primers habitatges protegits.

• Protegeix de forma definitiva el Calamot i els seus voltants,
que es configuren com a límit visible i conceptual de la ciutat.

• Preveu la continuïtat del barri dels Canyars amb un nou barri
sota la via al costat de la nova estació de tren i metro (línia
12), i just al costat del polígon Camí Ral, fet que permetrà als
veïns del nou barri anar caminant a la feina. Els nous barris
(denominats els Canyars i el Rourell) tindran 1.685 habitatges,
dels quals 900 seran protegits. Es preveu també una connexió
nova a l’autopista C-32 que evitarà els embussos de trànsit
que actualment hi ha al pont del Caprabo.

El govern municipal, per boca del tinent d’alcalde d’urbanisme,
Vicente Navarro, ha manifestat a ERC la rotunda negativa a
negociar les línies bàsiques de la proposta d’ERC, i només ofereix
negociar aspectes menors i detalls que no qüestionin la proposta
promoguda per la immobiliària privada Vèrtix.

A pesar de tot, l’Ajuntament de Gavà no és tan poderós com
pretén, i ERC seguirà plantejant aquesta alternativa mitjançant
al·legacions al projecte municipal, aquí i davant del govern de la
Generalitat de Catalunya.

Cal que GTI faci + habitatge protegit
Tal com està estructurada actualment,
la filosofia de GTI és acumular ingressos
fent promocions urbanístiques (venda
dels pisos a preu de mercat o
contribucions especials cobrades als
veïns) o alterantt el preu del sòl de

propietat municipal (és a dir, especulant directament
mitjançant requalificacions) a través de barrejar el doble
paper de GTI com a autoritat urbanística i promotora
immobiliària. L'objectiu d'aquestes operacions, tal com
està actualment contemplat als pressupostos municipals,
és eixugar l'enorme deute que ha suposat la construcció
del Nou Ajuntament. No estem d'acord en aquesta
filosofia, sinó que creiem que GTI ha d'actuar
principalment per dotar Gavà d'habitatge protegit. Per
això vam presentar esmenes als pressupostos demanant
que (1) el 100% dels habitatges promoguts per GTI
fossin protegits (sector Sant Llorenç, carrer Sant Lluís,
carrer Sant Josep Oriol); i (2) No es barregessin les
competències urbanístiques amb els interessos comercials
immobiliaris, i per tant, es congelessin les operacions
especulatives previstes (permutes i requalificacions a Gavà
Mar o a l’antiga FORMO).

L’esmena proposada demanava que tots els habitatges
que GTI promou fossin venuts a preu de cost més un
15% de benefici industrial (és a dir, que fossin habitatges
barats). Amb aquesta proposta, la totalitat dels
aproximadament 150 habitatges a construir per GTI en
diferents indrets de Gavà i que es començaran a
comercialitzar el proper 2005 serien assequibles. L’esmena
fou denegada per 13 vots en contra (PSC, ICV) i 5
abstencions (PP+CiU) i 3 vots a favor (ERC i EUiA).

Marta Jiménez, consellera de GTI per ERC

+habitatge protegit, +protecció ambiental



El Grup municipal d’ERC a l’Ajuntament es va interessar pel PAUM des del dia després d’accedir a
l’Ajuntament. I  demanàvem de fer-lo de forma participativa i oberta. Per aquest motiu, vam presentar
la proposta de crear el Consell Assessor d’Urbanisme, amb representants d'entitats veïnals i ecologistes,
sindicats, immobiliàries i tècnics independents, que aconsellessin l’elaboració del PAUM.

El no del PSC i l'abstenció del PP al Ple Municipal del 25 de setembre van denegar la proposta, que
comptà amb el suport d’EUiA, CiU i ICV. Volíem que aquest Consell participatiu servís per valorar les noves
urbanitzacions, però va quedar clar que els partits majoritaris (PSC i PP, curiosa coincidència local dels

màxims rivals ideològics estatals) van oposar-se a la participació.

Actualment, el PAUM està en exposició pública. Els ciutadans que vulgueu el podeu consultar a l’Ajuntament, demanant-lo
al Punt d’Atenció al Ciutadà, o bé a Internet, a l’adreça http://www.gavaciutat.net/cat/asp/p03_paum.asp, tot i que en
aquest web més que informació el que hi ha és pura i simple propaganda governamental.

L’exposició pública del PAUM no ha estat iniciativa municipal, sinó que ve obligada per les lleis urbanístiques, i serveix perquè
els ciutadans puguin presentar-hi al·legacions, suggeriments, protestes o demandes. ERC-Gavà va demanar que s’edités un
número especial del Brugués amb participació i opinions dels grups polítics locals (una edició plural), que expliqués el PAUM
i inclogués un model d’al·legació perquè tots els ciutadans interessats poguessin fer arribar les seves demandes a l’Ajuntament.
El govern de l’alcalde Pestaña ho va impedir. La votació va ser: 3 sí (ERC i EUiA), 5 abstencions (PP, CiU) i 13 no (PSC i ICV).

Ara nosaltres, amb aquest número extra de L’Eramprunyà, oferim un model d’instància per presentar al·legacions al PAUM
municipal. Si voleu, el podeu presentar al Punt d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Gavà (plaça Balmes). La data límit és
el 12 de maig de 2004. Animeu-vos a participar-hi. La vostra opinió mereix que sigui tinguda en compte per l’Ajuntament.

Marcel·lí Reyes, portaveu municipal d’ERC a Gavà

Participa en fer una ciutat més endreçada i de qualitat. Fes-te sentir.

Model d’instància d’al·legacions al PAUM i de demanda
d’habitatges protegits (empleneu els punts amb les vostres dades)

Lloc d’entrega: Ajuntament de Gavà                                        Data límit d’entrega: 12 de maig de 2004

En /Na ........................., domiciliat al carrer................, número....., pis....., de Gavà, amb document d’identitat número..............
EXPOSO:

1. El Ple Municipal  del 26 de febrer de 2004 va aprovar inicialment el projecte denominat «Programa d’Actuació Urbanística Municipal», PAUM
2. L'acord fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 11 de març de 2004 (butlletí núm. 61, pàg.56).
3. Aquest PAUM es troba en període d'informació pública durant dos mesos, a fi i efecte que durant aquest temps s’hi puguin presentar les

al·legacions, suggeriments, demandes o peticions que es considerin adients.
4. Qui subscriu té interès en que promogui amb urgència a Gavà l’habitatge protegit, amb plena compatibilitat amb la protecció del medi

ambient i del paisatge, especialment de la Pineda i el Pla de Queralt.
Em persono en el tràmit d'informació pública i formulo les següents AL·LEGACIONS:

• Que el PAUM elevi el percentatge d’habitatge protegit a més del 50% de tot l’habitatge nou a construir els propers sis anys.

• Que els habitatges que GTI construeixi des d’aquest 2004 en terrenys de propietat municipal siguin tots protegits.

• Que s’incloguin al PAUM mesures per fer sortir al mercat els 1.820 habitatges buits que l’Institut d’Estadística de Catalunya ha detectat.

• Que es rehabiliti el barri de la Barceloneta de Gavà, i s’hi promoguin habitatges protegits.

• Que es modifiqui el PAUM per tal que els vessants del Calamot quedin lliures d’edificació, mitjançant la creació del nou barri del Rourell.

• Que el PAUM inclogui una solució per als col·lapses diaris a la incorporació a l’autopista C-32, i que es garanteixi que la mobilitat actual no
es veurà afectada pels nous barris previstos al Pla de Queralt, preveient la connexió directa dels nous barris a la C-32.

• Que s’aturi la promoció privada d’habitatges no protegits a la pineda de Llevant Mar, i el PAUM inclogui mesures de protecció de la pineda
litoral i les jonqueres de rerepineda, així com la protecció íntegra del connector biològic i paisatgístic del Pla de Queralt.

• ................(poseu aquí qualsevol altre suggeriment, consideració, demanda o petició que considereu convenient).................
SOL·LICITO:

1. Que s'admeti aquest escrit i es tinguin en compte les al·legacions presentades.
2. Que es doni al sotasignat per comparegut i interessat, i que se'm notifiqui qualsevol informació o les resolucions que es prenguin, i que

se’m doni per inscrit a les llistes de candidats a un habitatge de protecció oficial que eventualment s’obrin.
3. Que, d'acord amb la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

segons els quals la decisió d'acceptar o denegar aquestes al·legacions ha d'estar motivada, i els al·legants tenim dret a obtenir una
resposta raonada, s'adjunti a la eventual comunicació de l'acceptació o refús, total o parcial, d'aquestes al·legacions, l'informe jurídic i
tècnic preceptiu.

Gavà,..... de maig de 2004

Signatura..........................
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ


