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L’antic Ajuntament serà l’Arxiu històric local
Que Gavà necessita un Centre d’Història de la Ciutat, i que el projecte que han elaborat els experts del
Museu és tècnicament correcte no ho dubta ningú. Ja fa massa anys que els estudiosos locals trobem a
faltar un equipament com aquest. Però el problema no és el projecte. El problema és la ubicació.

El govern local ha decidit, sense consultar-ho a ningú, que el Centre d’Història se situarà a l’edifici antic  de
l’Ajuntament. Mal fet. L’any 2002, els veïns, a través de la seva representació activa (l’Associació Veïnal del
Barri del Centre), van demanar que l’antic edifici municipal conservés funcions institucionals i que es man-

tingués l’emblemàtic edifici com a sala de plens, despatx d’alcaldia, i seu d’actes de rellevància institucional. Res no s’ha res-
pectat. Ni tan sols s’han consultat els veïns (o els altres grups municipals) abans de procedir a elaborar la proposta per a l’e-
quipament. Per no escoltar, ni tan sols han consultat els estudiosos locals, futurs usuaris de l’equipament. Com sempre, tot
es presenta pastat, manegat i decidit. Sense cap marge a la participació. Les habituals formes autoritàries. No en va, el PSC
va ser l’únic partit que ni tan sols es va dignar a assistir, l’any 2002, al debat organitzat per l’Associació de veïns per parlar del
futur de l’edifici. No volen ni escolar. El projecte s’ha fet en petit comitè: els que ja
fa vint-i-cinc anys que s’apoltronen al poder local segueixen sords als reclams veïnals,
i no hi ha cap espai per al diàleg. Només accepten la rendició incondicional...

El perill del projecte és clar: gran despesa en infraestructura, i poca dotació per a
l’estudi, promoció i difusió de la història local. Molts diners en el continent, i pocs en
el contingut. No hauria estat prioritari, per exemple, gestionar l’adquisició de l’Arxiu
de la baronia d’Eramprunyà, fons indispensable per a l’estudi de la història de la
ciutat, abans de gastar-se diners en l’edifici? O ubicar el Centre d’Història a l’antiga
Unió de Cooperadors de la Rambla (edifici singular i veritablement històric) i recupe-
rar-ne la memòria? En fi, tot plegat, una altra gran oportunitat perduda...

Josep Campmany, president d’ERC-Gavà

L’ús s’ha decidit en contra de l’opinió veïnal, que en demanava un ús institucional



L’Ajuntament no accepta la
queixa per pudors a les Bòbiles

ERC presenta l’alternativa al Pla de Ponent, amb
més habitatge protegit i més protecció ambiental
El passat dimecres 12 de maig ERC-Gavà va presentar les al·legacions al Programa d’Actuació
Urbanística Municipal (PAUM) amb una proposta alternativa al Pla de Ponent. En essència,
ERC reclama un 50% més d’habitatge protegit del que ofereix l’Ajuntament, deixar el
Calamot lliure d’edificacions (el PSC i ICV pretenen edificar al voltant de la muntanya), i
incloure mesures concretes per rehabilitar el barri de la Barceloneta i la sortida al mercat
dels 1.820 habitatges buits que actualment hi ha a Gavà. Al·legacions i alternativa es
poden consultar a la web: www.esquerra.org/gava/paum/paum.html
D’altra banda, la proposta municipal de PAUM ha rebut 45 al·legacions, de les quals n’hi
ha una trentena que corresponen a joves que demanen més habitatge protegit del que
ofereix l’Ajuntament, en base al model d’instància que ERC-Gavà va editar amb el número
extra de l’Eramprunyà del mes de maig, dedicat a urbanisme i habitatge per a joves.
Ara el govern municipal ha de respondre totes aquestes al·legacions, rebutjant-les o
acceptant-les d’acord amb una sèrie d’informes jurídico-tècnics que elaborin els especialistes.

Presentació de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua

L’Ajuntament accepta la petició
d’ERC de tauler d’edictes virtual

Més subvencions municipals

En resposta a una inter-
pel·lació d’ERC-Gavàl porta-
veu del govern municipal
Joaquim Balsera va compro-
metre’s, en el Ple municipal
del 29 d’abril, a ampliar les
categories dels documents
que sistemàticament s’incorporen al tauler virtual «fins que
la totalitat dels documents exposats al tauler municipal
d’anuncis s’incorporin també al tauler virtual».
El tauler d’anuncis virtual de l’Ajuntament és a l’adreça web:
www.gavaciutat.net/cat/asp/15_info_ajuntament.asp

Es crea l’Associació de Veïns del
nou barri de les Bòbiles

Les Joventuts d’ERC participen a
la diada de Sant Jordi

Aquest any, per primer cop des
de fa força anys, les Joventuts
d’Esquerra Republicana de
Catalunya (JERC) van muntar
una paradeta de llibres i roses a
la Rambla de Gavà, durant la
diada de Sant Jordi.

Tot i que, cap al vespre, la pluja va acabar fent l’inevitable
acte de presència  la diada va ser un èxit, i foren molts els
joves gavanencs que van arribar-se a la paradeta en cerca
de llibres, adhesius i gadgets diversos o, simplement,
informació sobre les activitats i l’estructura de la secció local
de les joventuts republicanes.

El passat maig publicà-
vem les subvencions a
entitats socials i culturals,
i ara publiquem les ajudes
dineràries als clubs de fut-
bol locals, aprovades pel
Patronat d’Esports el  22
de gener de 2004. Les ajudes es regulen per convenis que
inclouen la cessió dels camps de joc i l’explotació del bar i/o
la publicitat estàtica (equips marcats amb *). Cal advertir
que el F. C. Gavà rep de l’Ajuntament altres ajudes dineràries,
no incloses en aquests convenis.
D’altra banda, completem la informació del número anterior
amb l’aclariment que, dels 3.085 € que rep la Coral Sellarès,
se’n destinen 1.510  € a la Coral infantil Remolí.

La regidora de Medi Ambient, Bru-
guers Jardí, en una intervenció tensa
i nerviosa, gens adequada per a un
membre del govern local, cosa que ja
comença a ser habitual d’ella, va ne-
gar al Ple del passat 29 d’abril que les

pudors del barri de les Bòbiles fossin provocades pels lixiviats
mal depurats que s’aboquen a la riera de les Parets (foto).
Tot i això, va admetre que ocasionalment es produeixen
«olors» (no pudors) que provenen del clavegueram, que
es fan «actuacions periòdiques amb bacteris per eliminar-
los» i que «així està previst de fer-ho en el punt esmentat».

El passat diumenge, 25
d’abril es va presentar amb
una festa i botifarrada po-
pular al parc del Mil·lenni la

nova Associació de Veïns del Barri de les Bòbiles, que aplega
els habitants d’aquesta nova barriada de la ciutat.
L’Associació, que actualment està en tràmit d’inscripció al
registre d’entitats jurídiques de la Generalitat, té una comissió
directiva presidida per Llorenç Dellarès. Dimecres 12 de
maig, la junta directiva es va presentar oficialment davant
l’alcalde de Gavà, i properament espera oficialitzar l’ingrés
de l’entitat a la Federació d’Associacions de Veïns de Gavà.

El dimarts 20 d’abril, amb motiu
de la diada de Sant Jordi, va tenir
lloc a la sala d’actes del Casal Sant
Jordi, de la Rambla, la presentació
de l’assemblea local de la Coordi-
nadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL).

La CAL, que ja fa força anys que opera arreu del país, i que
en certa manera és hereva de la mítica Crida a la Solidaritat
en defensa de la llengua i la nació catalanes, té per objectiu
potenciar el català com a llengua d’ús principal a casa nostra
i defensar els drets dels catalanoparlants.

Aportacions dineràries:
 0 €

 2.010 €
670  €

6.700 €
0 €

Club de Futbol Gavà (*)
Los Molinos-Gavanova (*)
Club Futbol Gavà Mar
Escola de Futbol Gavà (*)
Agrupació de Veterans (*)



Un any d’ERC a l’Ajuntament: balanç d’una experiència

Als joves, ens tenen oblidats!
Segons la ciutat dissenyada pels qui manen a Gavà, l'oci no és una de les variables a tenir en compte. El
seu concepte d'oci és passejar pels parcs, anar al cinema (i en castellà, només!), veure passivament els
esports locals, o jugar a bitlles, és a dir, activitats pròpies de gent gran, i poca cosa més.
Però els joves volem una mica de gresca. I gresca no és la seva idea suburbial de pau, tranquil·litat i repòs,
tot i no estar-hi renyida. Això ens força els joves de Gavà a haver de sortir del municipi, cap de setmana sí,
i cap de setmana també, a fer una despesa addicional en desplaçament, i estar pendent de la tornada,

tant en cotxe, si se’n té un, i el permís de conduir, o en transport públic (o s'agafa el tren de les 6 del matí, o se suporta
una hora i mitja de bus nocturn per tornar de Barcelona). El simple fet de voler prendre alguna cosa en un lloc diferent ja
implica sortir de Gavà. Ja no parlem sobre assistir a concerts, ja que a part dels de la festa major (on els grups que
contracten són molt convencionals, insulsos i passats de moda) no s’organitza cap concert de caire alternatiu amb grups
destacats, suposem que per evitar que vingui a Gavà la gent que ells (els qui manen) no desitgen.
Sempre s'excusaran citant els dos o tres llocs de Gavà on passar la estona, però cal recordar que aquests llocs estan sobre-
regulats i vigilats, i els qui intenten fer la seva (s'entén per «fer la seva», fer el que és normal en qualsevol altre lloc)
pateixen una espècie de persecució, que requereix un gran esperit per no caure en el desànim i continuar endavant.
També cal citar les conseqüències d'aquesta política, que fa que grups de joves es quedin al carrer o als parcs fins a altes
hores de la matinada fent més soroll del compte i destorbant la pau dels veïns. La propera vegada que un grup de joves
estigui a prop de casa vostra molestant-vos la son, recordeu que no tota la culpa és seva, que les seves possibilitats d'oci
queden bastant reduïdes i que, a Gavà, no tenen gairebé cap altre lloc on anar que no sigui el carrer.

Per no trencar la seva idea de suburbi ideal, tranquil i plàcid, proposem aprofitar espais que no
es trobin en zones residencials, tant per crear espais d'oci nocturn com per organitzar concerts,
festes raves o petits festivals que estiguin d'acord amb les necessitats d'oci reals dels joves
d'avui, a més de ser un altre tipus de forma de promocionar la ciutat.

Kilien Soler, Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) - Gavàgava@jerc.net

El 14 de juny de 2003, ERC tornava
a l'Ajuntament. Ha passat ja un
any, i ara toca fer balanç. Per això
parlem amb el portaveu del grup
municipal d'ERC, Marcel·lí Reyes.
L’Eramprunyà: Vist des de dins, és im-
portant que ERC sigui a l’Ajuntament?
Marcel·lí Reyes: Sí, sens dubte. Des
de dins podem marcar de prop els que
ens governen i fer de pont entre l’Ajun-
tament i els ciutadans.
Com acompleix ERC el lema de les
municipals: «Cal controlar el govern»?
Treballant molt... la qual cosa fa treballar
també més els qui governen, que
estaven massa ben acostumats, amb
una oposició minoritzada i acomodatícia.
150 preguntes escrites, 25 inter-
pel·lacions orals, 50 demandes d'infor-
mació escrita, una quinzena de
propostes de resolució, esmenes i al·le-
gacions presentades... Per què ERC ha
fet més feina que d'altres grups amb
més regidors i més anys a l'Ajuntament?
Des de fa anys que agrupem una
militància molt activa i capacitada, a més
d'imaginativa, i ara, a més, tenim més
informació i recursos, per la qual cosa
el salt endavant s'ha visualitzat més. A
més, ens centrem en el món local, i no
veiem l'Ajuntament com un trampolí de
futur. Això ens aporta moltes adhesions
de la ciutadania i la societat civil, que
ens pregunta i ens suggereix moltes
de les coses que fem.
La primera carta que ERC va publicar al
Brugués difonia els sous d'alcalde i re-
gidors. Des d'aleshores, ERC ha divulgat

molta informació econòmica municipal.
Creus que això és important?
La transparència és essencial, és el que
diferencia una institució democràtica
d'una que no ho és. Ens consta que
els ciutadans han rebut molt bé aquesta
divulgació sobre l'ús dels diners públics
recaptats amb els nostres impostos.
Una de les fites ha estat l'edició i conso-
lidació de L'Eramprunyà. Per què ERC
va decidir editar aquest butlletí?
Busquem arribar a tothom, i aspirem a
ser un mitjà d'informació útil que expliqui
allò que els mitjans oficials no publiquen.
Notem que això comença a agradar,
perquè rebem una resposta contínua
en forma de valoracions positives i sug-
geriments, que ens ajuden a adaptar
la revista als interessos de la gent.

A Gavà no hi ha pacte tripartit, a dife-
rència del que passa a Catalunya o al
Congrés dels Diputats. Per què?
Perquè aquí el famós nou tarannà soci-
alista és inexistent. Com que no els cal
pactar per manar, el PSC ha buscat la
sortida fàcil: abduir el solitari regidor d'I-
niciativa, amb poc pes polític i poca base
social, i obviar els altres regidors de les

esquerres plurals, amb qui mantenen
continuades batusses dialèctiques. De-
senganyem-nos: en temes importants
com l'urbanisme, aquí a Gavà hi ha, de
facto, un altre tripartit: PSC-PP-CiU.
Quin és el màxim impediment perquè
ERC pacti amb el PSC? El PSC no té
cultura de pacte?
Aquí el PSC no té cultura de pacte, ni
escolta gaire ningú (ni altres partits ni
la societat). Nosaltres, que aspirem a
governar, entenem que el més saluda-
ble i higiènic seria un relleu, una alter-
nança, i que el PSC anés a l'oposició.

No serà que ERC no té cultura de
govern, com diuen els detractors?
Si cultura de govern és vendre’s per
un plat de llenties, efectivament, no
tenim cultura de govern. Si cultura de
govern és ser tècnicament rigorós, cal
dir que som l'únic grup que de forma
usual elabora alternatives tècnicament
viables i fa propostes factibles, tant a
escala general com de detall, i el govern
ho sap. Potser per això ens té més res-
pecte que a d'altres.

Com valores el pacte PSC-ICV? ERC
estaria disposada a fer el mateix?
Ara per ara, no estem interessats a
exercir cap càrrec simbòlic a canvi d'a-
plaudir obligatòriament tot el que faci
el PSC. Pactar significa incidir sobre pres-
supostos, medi ambient, urbanisme i
temes socials. No té res a veure amb
un sou, tenir més atenció mediàtica,
però acabar aplicant les grans línies del
programa d'una altra força. Tenim molt
de camp per córrer fora del govern.
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