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El casc etrusc expoliat no tornarà mai més a Gavà

Només cal mirar el lamentable estat de la masia de l’Horta (del segle XIV) o de les restes romanes de can
Valls de la Roca (amb un sostre de fa 2000 anys!) per adonar-nos que el patrimoni local no és una prioritat
per al govern local, excepte quan se’n pot treure un suc propagandístic (el futur parc temàtic en paper
cuixé de les mines de can Tintorer). Però l’últim error comès pels responsables culturals locals ja passa de
mida: el famós casc etrusc trobat a les Sorres, que va ser expoliat i tret del país il·legalment, i que ara és
en mans d’una rica vídua nord-americana, no tornarà mai més a Gavà. Els responsables: els senyors Obispo
i Carreté. Segons ells mateixos van explicar davant dels ulls atònits dels membres del Patronat del Museu,

la propietària del casc estava disposada a cedir-lo un temps per fer una exposició a Gavà. D’acord amb la legalitat vigent, si
aquest casc hagués creuat les fronteres de l’estat, hauria estat immediatament retingut per ordre judicial i mai més n’hauria
tornat a sortir. Gavà hauria recuperat el que li pertocava. Doncs no. Davant l’oferta de la
propietària -una oportunitat que no haurien d’haver desaprofitat- van obrir-li els ulls, van
fer-li veure que si cedia el casc no el tornaria a veure, i es van conformar, per al Museu,
amb una simple còpia...

Els motius d’aquesta renúncia només s’expliquen per la matusseria dels responsables
municipals del patrimoni i perquè, en el fons, tant se’ls en dóna d’exposar peces originals
o còpies estil Port-Aventura. Només els interessa la imatge.

Marcel·lí Reyes, regidor portaveu d’ERC-Gavà

Un greu error dels responsables municipals impedirà aplicar la llei i recuperar-lo

PERIÒDIC MUNICIPAL D’ESQUERRA DE GAVÀ

Centenars de peixos moren a la riera dels Canyars
El passat 16 de juny, Gavà va ser notícia a TV3 a causa de
l’aparició de centenars de peixos morts a la desembocadura
de la riera dels Canyars. Aquesta desembocadura (vegeu la
fotografia a mà dreta) forma un petit estanyol que de ma-
nera natural genera vida: llísseres, anguiles, ànecs,
granotes... com correspon a una zona humida del delta.

Però les infrastructures hidràuliques de Gavà tenen un pro-
blema: la xarxa de clavegueres, que desguassa en un
col·lector que porta l’aigua bruta a la depuradora de Gavà-
Viladecans, té un sobreeixidor que va a parar a la riera dels
Canyars a través d’un canal de connexió (vegeu la fotografia

d’aquest canal de connexió a sota). D’aquesta manera, quan plou molt, el col·lector de la depuradora
no és capaç d’absorbir tota l’aigua de pluja barrejada amb l’aigua de claveguera que li arriba, i
aquest aiguabarreig pudent i contaminant baixa per la connexió cap a la riera dels Canyars. És

llavors quan tot l’ecosistema de la desembocadura mor per l’excés de contaminació.
És el que passà durant l’episodi de pluja torrencial dels dies 12 i 13 de juny.

ERC demana des de fa molts anys que aquest problema, fruit d’una mala concepció
de la infrastructura hidràulica, es resolgui. Tot i ser conscients que la separació de les
aigües pluvials de les residuals és molt cara, ERC  reclama que s’avanci cap a aquesta
solució. Pel que fa a la desembocadura, ERC ha presentat al Congrés una proposició
perquè rebi un tractament ecològic, en el marc del nou tram de passeig marítim.



El govern tripartit de la Generalitat protegeix la pineda de Gavà
El passat 6 de juny es va aprovar inicialment el Pla director urbanístic del sistema costaner, que representa la primera aposta
seriosa que es fa al nostre país per controlar el creixement urbanístic als indrets propers al litoral.
Per a Gavà, tot i que la proposta del govern de la Generalitat contempla el manteniment de dues de les tres zones
urbanitzables que actualment existeixen (les unitats denominades Estrella de Mar, compartida amb Castelldefels, i Riera dels
Canyars) proposa la conversió en sòl no urbanitzable de dos altres sectors, un d’ells actualment urbanitzable i l’altre actualment
reservat per a equipaments (les unitats Camí de la Pineda nord i Estany de la Murtra Oest). A més, el Pla director reforça la
protecció de la zona de l’estany de la Murtra, actualment inclosa al Pla d’espais d’interès natural.
La proposta del govern tripartit és revolucionària perquè significa, per primer cop en vint-i-vuit anys, capgirar la tendència a
urbanitzar-ho tot i requalificar una zona urbanitzable com a zona protegida.
Les zones de pineda que resulten classificades com a no urbanitzables estan situades al nord de l’Autovia de Castelldefels,
i a llevant de l’Avinguda del mar (en color carabassa i vermell al plànol adjunt).
La proposta del govern català té una altra implicació: fa pràcticament inviable (tot i que no la prohibeix específicament) la
instal·lació d’una planta dessaladora a Gavà, implantació especulada darrerament per la premsa i algun partit de dreta.
ERC-Gavà manifesta la satisfacció per les previsions del Pla director urbanístic del sistema costaner al nostre municipi, ja que
recull alguns dels eixos bàsics de la proposta urbanística alter-
nativa que va proposar per a Gavà en el document presentat
com al·legacions al PAUM elaborat per l'Ajuntament, (vegeu
l’Eramprunyà núm 9, del passat maig). Concretament la
conversió en sòl no urbanitzable de tota la pineda de la part
de llevant al nord de l’autovia.
ERC-Gavà destaca especialment que les previsions del Pla di-
rector urbanístic del sistema costaner elaborat per la Generalitat
(govern tripartit) contradiuen explíciticament la proposta de
PAUM municipal, i demostren que el planejament urbanístic
que fa l'Ajuntament està ben lluny dels paràmetres de
sostenibilitat i protecció mediambiental.
ERC ha demanat al govern, a més, que el Pla inclogui la
protecció de les zones humides de rerepineda catalogades pel
departament de Medi Ambient.

El projecte d’escola pública a
Gavà Mar es consultarà als veïns

Es renoven les cistelles de bàs-
quet després d’una queixa d’ERC

La residència d’avis del carrer
Concòrdia ja té aire condicionat

Els jutjats condemnen VÈRTIX
per publicitat enganyosa

El jutjat d’instrucció núme-
ro 2 de Sant Feliu de
Llobregat ha condemnat
dues de les promotores del
Pla de Ponent, Mas Vilanova

i Vèrtix, a pagar indemnitzacions per un total de 112.644 €
a 23 persones per publicitat enganyosa. Els afectats van
adquirir habitatges a Sant Feliu i una maqueta els assegurava
un gran jardí a l’interior de l’illa de cases. Poc després, en
comptes del jardí, s’hi va construir un equipament. Els veïns
van reclamar davant la Direcció General de Consum de la
Generalitat, que, a inicis de 2002 ja va imposar una multa de
3.300 € al promotor, que apel·là als jutjats, que ara han fallat
a favor dels veïns.

El passat mes de juny, durant la sessió
mensual de la junta de govern del
Patronat d’Esports de l’Ajuntament de
Gavà, el representant d’ERC, Marcel·lí
Reyes, es va interessar pel mal estat
de les cistelles i taulers de bàsquet
de la Sala de Barri, a la zona esportiva
de can Tintorer. Diversos usuaris i pa-
res dels nens que hi van a practicar
esport s’havien queixat a ERC del mal
estat d’aquest material. Arran de la
petició d’ERC, l’Ajuntament es va
comprometre a aconseguir de la Diputació material nou,
que a hores d’ara ja ha estat instal·lat.

El passat juny va començar a instal·lar-
se l’aire condicionat a la nova
residència d’avis del carrer de la
Concòrdia. Aquesta instal·lació havia
estat reivindicada pels veïns, que l’any
passat patien sorolls procedents de la
residència perquè aquesta havia de
mantenir les finestres obertes a l’estiu. Així mateix, la
climatització servirà per paliar els efectes de les calorades
d’agost, que l’any passat van ser polèmiques. La inversió
feta pel Departament de Benestar i Família, gestionat per
ERC, és de 418.684,79 €.

La directora dels Serveis Territo-
rials d’Ensenyament de la Gene-
ralitat al Baix Llobregat s’ha com-
promès davant d’ERC-Gavà a
organitzar, d’acord amb l’Ajunta-
ment, una reunió informativa
amb els veïns de Gavà Mar, a tra-

vés de l’associació de veïns, per explicar-los l’avantprojecte
de la nova escola infantil i primària que s’ha de construir al
barri. D’aquesta manera, els veïns podran aportar
suggeriments i idees que seran tingudes en compte en la
fase de redacció del projecte executiu de l’edifici escolar.



La restauració de l’abocador
guanya un premi europeu

ERC presenta al·legacions contra
una altra requalificació de Pineda

El passat 27 de maig, el Ple mu-
nicipal, amb els vots en contra
d’ERC, va aprovar iniciar una
requalificació d’unes parcel·les de
pineda que hi ha entre la riera
dels Canyars i l ’autovia de
Castelldefels, al nord de

l’avinguda d’Europa. La intenció del govern municipal és
permetre fer-hi quatre xalets -evidentment cap d’ells de
protecció oficial- per obtenir-ne uns beneficis. Segons el
projecte, aquests beneficis es destinaran a comprar més
pinedes, però segons el Pla d’actuacions de l’empresa mu-
nicipal GTI per a 2004, aquests ingressos extres s’han de
destinar a eixugar el deute de construcció del nou
Ajuntament.
ERC ha votat en contra perquè, d’una banda, la zona que
es requalifica té perill d’inundació, i d’altra perquè creiem
que el govern municipal s’ha de limitar a promoure habitatge
protegit, i no a fer operacions especulatives amb altres fins.

La restauració paisatgística de
l’abocador del Garraf ha estat
guanyadora del tercer Premi
Europeu de l'Espai Públic Urbà.
L’obra va ser triada entre 169
projectes. El projecte, segons
el jurat, «reintegra l'àmbit de
l'antic abocador de residus de l'àera metropolitana de Bar-
celona al Parc Natural del Garraf, tot habilitant-lo com un
nou espai de lleure». Aqeust premi internacional va ser creat
l'any 2000 per diferents institucions europees, entre les
quals hi ha el Centre de Cultura Contemporània de Barcelo-
na, depenent de l’Ajuntament de Barcelona.
El jurat no ha tingut en compte l’esllavissada provocada per
les pluges del setembre i octubre de 2002, que van obligar
a replantejar part dels projectes executius detallats.
Actualment amb prou feines s’aprecia l’efecte de la
restauració, com es veu a la fotografia recent que acompanya
aquesta notícia.

El pacte amb el PSC obliga ICV
de Gavà a trencar un compromís
rubricat amb veïns de Gavà El pasat 4 de juny es va presentar a Gavà

l'ACAMPADA JOVE 2004, que  va tenir lloc
els dies 15, 16 i 17 de juliol a Arbúcies, al
Parc Natural del Montseny. L’acte es va fer
a la Casa Gran, amb un passi del vídeo resum
de l'acampada de 2003 i un altre sobre la
d’enguany, amb la presència de Joan

Almacellas, secretari nacional de campanyes i coordinació te-
rritorial de les JERC, que va exposar als assistents les principals
activitats previstes. També es va fer memòria sobre la
necessitat d'assistir a la reunió independentista del Pi de les
Tres Branques, símbol de la unitat dels Països Catalans i de
reivindicació de l'esperit de lluita i llibertat del poble.
Pel que fa a l’acampada pròpiament dita, que enguany
ampliava espai, tenia com a centre l’Espai Independència,
situat al camp de futbol d'Arbúcies i dedicat a la música. Allí
es dugueren a terme els concerts de nit i hi varen actuar
grups de renom, tant dels Països Catalans com d'altres nacions
(EUA, Jamaica, Euskal Herria, Espanya, Cuba, França, etc).
Els més destacats d’aquest any van ser grups com Orishas,
Skatalites, Sociedad Alcoholika, Mesclat, Betagarri, Obrint Pas
i Cheb Balowski.
A la Carpa Tio Canya vam poder trobar actuacions, cap al
vespre, de cantautors i grups novells de país; a més, també
es van dur a terme xerrades, debats, curtmetratges, cultu-
ra popular, etc. De nit aquesta carpa es convertia en l' Espai
Flaix FM, destinat a la música eletrònica; que també tingué
espai propi a la Zona Oasi, destinada a la música Chill-out.
Tampoc faltaren a la cita els jocs tradicionals, l'animació,
esports, venda de llibres, cd's i roba, exposicions, etc.
Aquest any, per primera vegada, hem disposat a la nostra
ciutat d'un lloc per a comprar les entrades, concretament a
Discos l'Ou Negre, situat al carrer  de Sant Pere, a l’Illa de
vianants, cosa que ha facilitat que més gavanencs que mai

trobessin totes les facilitats per
assistir a l’acampada.

Mario Bernadó, Joventuts
d’ERC (JERC) - Gavàgava@jerc.net

Ecos de l’Acampada Jove 2004

El 17 de febrer de 2003, tres
mesos abans de les eleccions
municipals, tots els patits
polítics de Gavà, excepte el
PSC, van signar un manifest
(que reproduïm al costat) de
suport a les peticions de
l’Associació Veïnal del Barri del
Centre, relatives al desman-
tellament de l’antiga Casa de
la Vila.
D’acord amb aquest
compromís, i en virtut també
del compromís públic adquirit
amb els veïns del barri del Cen-
tre que van assistir a un debat
sobre el futur de la Casa de la Vila, els partits signants
demanaven al govern local (PSC) que destinés l’antic edifici
a alguna activitat institucional representativa, més enllà
d’atorgar-li algún ús cultural.
Com vam informar a «L’Eramprunyà» de juny, finalment
l’Ajuntament ha decidit ignorar l’opinió veïnal i destinar l’edifici
a Centre d’Història de la Ciutat. Cap dels partits signats del
manifest van donar, com era d’esperar, suport a la proposta,
excepte ICV.
La sorpresa va saltar quan el regidor Heredia, que abans de
les eleccions s’havia mostrat bel·ligerant en aquest tema,
ara abandonava tota oposició i votava a favor de la proposta
del PSC. Tot un senyal del que significa, a Gavà, entrar al
govern local: renunciar als compromisos electorals propis.
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Guia Express, 14/06/04

Ara fa un any, amb les calorades d’estiu, iniciàvem l’elaboració del
primer número d’aquesta aventura mensual. Volíem recuperar una
capçalera històrica, que sempre ha anat lligada al catalanisme, el
republicanisme i l’esquerra. Necessitàvem aquesta eina per explicar-
vos no només allò que ERC fa a l’Ajuntament, sinó sobretot per donar
un contrapunt a la informació oficial aportada pels mitjans
governamentals, o que depenen econòmicament de subvencions
locals. Ho hem aconseguit. Teniu un producte que volem que duri
molts anys. Una revista que no seria possible sense el suport de molta
gent, especialment d’en Marcel·lí Reyes, que generosament i
voluntàriament dóna la totalitat del seu sou municipal per fer possible
que «L’Eramprunyà» us arribi cada mes a la bústia. Gràcies també a la
Marta i el Manel, que fan la correcció dels textos, i al Daniel, que hi
aporta la seva experiència periodística. Gràcies, és clar, a la Fundació
Josep Irla, que finança la meitat dels costos d’edició. També gràcies a
tots els que ens heu anat aportant suggeriments i idees. Esperem
retrobar-vos al setembre. Molt bones vacances.

Josep Campmany, director de «L’Eramprunyà»


