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Les «pallassades» d’en Piqué
Una de les particularitats de l’estiu és que el relaxament
generalitzat provoca que polítics de tota classe i condició
es deixin anar i mostrin la seva veritable personalitat amb
comentaris de tot tipus.

Aquest estiu qui s’endú la medalla d’honor al comentari
estúpid és l’ínclit exministre d’Aznar, el senyor Josep Pi-
qué que, en un atac de sinceritat, va qualificar la

commemoració de la Diada Nacional de «pallassada».

Ja sabem que, a Catalunya, el PP és un partit marginal, que només aplega
els radicals de dretes incapaços de digerir la voluntat tossuda del poble
català. Però amb la seva sortida de to, el senyor Piqué ens ho posa molt
fàcil. Senyor Piqué, sabia vostè que els que fan pallassades són uns pallassos?
Així doncs, segons vostè, els seus coreligionaris del PP -del PP de Gavà, per
exemple-, que cada any commemoren la Diada tot participant en l’acte
institucional muntat per l’Ajuntament, són també uns pallassos?

Els d’ERC-Gavà fa anys que ens hem desmarcat d’aquesta celebració muni-
cipal. No estem d’acord en la manera en què es desenvolupa l’acte,
antipedagògic, sense cap component reivindicatiu, i amb molt poca dignitat.
Una commemoració que perd el seu sentit en el moment en què hi partici-
pa gent que no creu gens ni mica en el que està fent. Però, és que, a més,
aquest any, s’augura un xou especial! Sí, senyor! Aquest any, a l’acte
institucional de l’Onze de Setembre de Gavà, hi participaran els clowns del
Partit «Popular» local!

El senyor Piqué, aquest estiu, ha deixat les coses clares. Ell i els seus s’exclouen
de la comunitat nacional catalana. Bé, cap problema: ja s’ho faran. Si volen
fer el pallasso l’Onze de Setembre --o el dotze d’octubre, o el tretze de
novembre-- ja s’ho faran. Ara, amb nosaltres, que no hi comptin.

Nosaltres reivindiquem, amb altres forces d’esquerra, un futur més digne
per a la gent i la nació catalanes. Us hi esperem.

 Marcel·lí Reyes, Regidor portaveu d’ERC-Gavà
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ERC i EUiA de Gavà commemoren la Diada
organitzant conjuntament un acte polític
Com és tradicional a Gavà, des del 1992, la commemoració de la Diada ve precedida d’un acte polític reivindicatiu la vigília de
l’11 de setembre. Aquest any, l’acte està organitzat conjuntament per les dues forces d’esquerres de Gavà, Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) i Esquerra Unida i Alternativa (EUiA). Des de L’Eramprunyà us convidem a tots a assistir a
l’acte, que tindrà lloc el divendres 10 de setembre, a les 8 del vespre, al monument als Màrtirs del 1714 (Rambla - Illa).



El Congrés discuteix dues
propostes d’ERC sobre Gavà

L’Ajuntament de Gavà boicoteja
la normalització lingüística

ERC suma suports per l’oficialitat
del català a Europa

L’Ajuntament es nega a ajudar
l’ensenyament català al Rosselló

ERC-Gavà va presentar al Ple
municipal de juliol la proposta
que l’Ajuntament realitzés un
petit ajut econòmic municipal
per a l’ensenyament en català
a la Catalunya Nord.
La idea de demanar el suport

municipal per a la Bressola va partir d’una gavanenca que
actualment resideix al Rosselló i hi treballa de logopeda.
La xarxa d’escoles catalanes del Rosselló --la Bressola-- rep
suport econòmic de centenars de municipis i institucions
catalanes, davant la postura anticatalana del govern francès.
Però el govern municipal (PSC-ICV) s’hi va negar, una mostra
clara de menyspreu i indiferència envers la promoció de la
llengua catalana.

Segons va explicar el govern de la
Generalitat de Catalunya en seu
parlamentària, l’Ajuntament de Gavà és
un dels deu ajuntaments de Catalunya
que deu més diners al Consorci per a la
Normalització Lingüística.

Aquest consorci està format per la
Generalitat i els ajuntaments catalans, i
té per objecte la realització de cursos, l’assessorament
lingüístic i la dinamització del català per aconseguir-ne la ple-
na normalització. S’hauria de finançar conjuntament entre
els Ajuntaments i la Generalitat.

L’Ajuntament de Gavà deu un total de 58.318,52 € al
Consorci, una altra mostra de l’enorme desinterès del govern
local (PSC-ICV) per la normalització real del català.

Com se sap, l’escàs interès del
govern espanyol i l’oposició del
govern francès van impedir que
el català figurés a la llista de
llengües reconegudes per la Unió
Europea en la futura Constitució.
Per aquest motiu, ERC-Gavà va
presentar al passat Ple municipal del 22 de juliol, conjuntament
amb CiU, una declaració política en què es reivindicava la
presència del català a la futura Constitució Europea.
Tots els grups polítics del consistori, excepte el PP, van estar
d’acord amb aquesta reivindicació.

El 7 de setembre de 2004 el
Congrés dels Diputats discutirà dues
propostes d’ERC-Gavà sobre la
nostra ciutat. La primera reclama al
govern de l’estat l’execució del ter-
cer tram de passeig marítim, que
encara falta, i que aprofiti les obres

per arranjar ecològicament el tram final de la riera dels
Canyars, i evitar la mort de peixos com la produïda al juny.
La segona proposta demana l’adopció de mesures urgents
per impedir el retrocés de la platja, fenomen que ha estat
ben perceptible aquest darrer estiu.

L’Ajuntament perd un judici
davant del Tribunal Suprem pel
soroll dels avions

Una sentència judicial desvela
que l’Ajuntament fa contractes
laborals fraudulents

Fa poc s’ha donat a conèixer la
sentència 57/2003, dictada per la Sala
del Social del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que condemna
l’Ajuntament de Gavà per acomiada-
ment improcedent d’una treballadora
del Patronat d’Esports, Elisa M. T. La
treballadora fou acomiadada de for-

ma il·legal del seu lloc de treball al Patronat el 29 de novembre
de 2000. Segons s’esmenta a la causa, la treballadora fou
despatxada per donar la seva feina a una empresa privada
externa, és a dir, és una víctima de la privatització de serveis.
Després de diverses apel·lacions i recursos, s’ha dictat una
resolució que podria ser ja definitiva. En l’exposició dels
fonaments de dret de la sentència, el tribunal explica que el
contracte que el Patronat va formalitzar ho va ser «en frau
de llei», ja que es feia constar com a temporal, mentre que
en realitat havia de ser considerat indefinit.
La sentència destapa una pràctica fraudulenta dels
organismes de l’Ajuntament de Gavà, que consisteix a realitzar
contractes temporals que es van renovant, de forma que
en la pràctica esdevenen contractes precaris que s’estenen
més enllà dels tres anys legalment permesos. És a dir, estem
davant d’un govern local que usa i abusa dels «contractes
escombraria» i promou la precarietat laboral dels treballadors
municipals. Unes pràctiques reprovables, i més en aquest
cas, on se suposa que el govern local està en mans de
suposats partits d’esquerres «de debò» (PSC i ICV).

El passat 27 d’abril de
2004 la secció 7a de la Sala
del Contenciós-Administra-
tiu del Tribunal Suprem va
desestimar el darrer recurs
municipal en el llarg plet
contra AENA pel soroll que
els avions de l’aeroport del Prat causen sobre els veïns de
Gavà-Mar.
La sentència, confirmada pel Suprem, i que ja és ferma, té
elements importants per entendre tota aquesta
problemàtica, com ara el retret que es fa a l’Ajuntament
per haver desenvolupat urbanísticament la barriada de Gavà-
Mar, als anys noranta. Concretament, la sentència afirma
que: «no se ha constatado medida alguna de la Corpora-
ción actora para frenar el crecimiento urbanístico en zona
de tráfico aéreo en las que resta suelo pendiente de urba-
nización». La sentència desestima els arguments municipals
per, entre d’altres coses, «la existencia anterior del Aero-
puerto con relación al barrio» i «la falta de aplicación de
cierta normativa por parte del Ayuntamiento». En definiti-
va, la sentència posa el dit a la nafra, en el sentit que ve a
dir que, en última instància, la culpa dels sorolls d’avions que
afecten els veïns del barri de Gavà-Mar és municipal, en
permetre la creació d’un barri tan a prop de l’aeroport.
Aquesta sentència, que representa un cop molt fort per a
la postura municipal, ha estat amagada pel govern local,
que no l’ha facilitat ni tan sols als veïns del barri.



ESPECIAL
ERC descobreix que L’Ajuntament ha donat suport
gratuïtament durant anys a la Festa de la Rosa del PSC

En L’Eramprunyà de l’octubre passat, ERC-Gavà denunciava que
l’empresa municipal PRESEC havia facilitat material i recursos per a
l’acte partidista que anualment, a finals de setembre, el PSC del
Baix Llobregat organitza a la Pineda de Gavà, la Festa de la Rosa.
El suport municipal resultava especialment rellevant perquè, quinze
dies abans, diversos partits havíem demanat ajut municipal per a
l’acte polític commemoratiu de l’Onze de Setembre a Gavà, que
fou denegat. En conseqüència, davant l’evident diferència de
tracte entre el PSC i la resta de grups polítics locals, ERC va demanar
explicacions formals a l’Ajuntament.

La documentació municipal facilitada com a resposta incloia còpia
de la factura que PRESEC havia enviat al PSC en concepte de
despeses pel suport prestat. No se’ns va facilitar, en canvi, el
comprovant conforme el PSC havia pagat la factura, tot i que
també l’havíem demanat. Al novembre, el butlletí local del PSC va
publicar el comentari que reproduïm just a sota.

La investigació d’ERC-Gavà no va quedar aquí. Vam demanar al
govern local còpia de totes les factures girades per PRESEC al PSC
en concepte de suport a l’organització de la Festa de la Rosa els
anys anteriors... I la resposta municipal va ser que «no hi ha factu-
res ralacionades amb els muntatges» de la Festa de la Rosa.

Justament, l’única factura de PRESEC al PSC va aparèixer en el moment en què ERC va fer públic el cas i va començar les
investigacions. Abans, el govern municipal reconeix que el suport municipal a la Festa de la Rosa havia estat gratuït.

L’Ajuntament s’entretenia a explicar que, fins a 2003 --justament quan ERC, CiU i EUiA van demanar infructuosament suport
per a l’Onze de Setembre--, PRESEC donava suport gratuït a les activitats de tots els partits locals, però que precisament
aquell any s’havia canviat de criteri. Quan ERC va demanar a l’Ajuntament que concretés en quins actes d’altres partits --a
més de la Festa de la Rosa-- s’havia donat suport gratuïtament, se’ns va contestar... que no en constava cap!

En definitiva, s’ha constatat que l’Ajuntament va donar, fins a 2003, suport gratuït a l’acte partidista anual del PSC a la
Pineda de Gavà. Un fet reprovable, i que deixa en entredit l’honestedat del govern municipal.

La poca honestedat municipal El que deia el PSC el novembre de 2003...

Es constata que l’explicat pel butlletí del PSC de
novembre passat era mentida: els serveis de PRESEC
realitzats per a la Festa de la Rosa del PSC, durant molts
anys, no van ser llogats sinó regalats i, per tant, van
suposar una càrrega a pagar pels ciutadans de Gavà.

Però el cas demostra també que el PSC local, des de
l’Ajuntament, quan es veu atrapat en falta, no dubta a

mentir, descaradament, públicament, i per escrit, si cal. És gràcies a això
que s’han mantingut tants i tants anys en el poder; perquè quan se’ls
enganxa, menteixen. I, com que --fins ara-- controlaven per activa o per
passiva els mitjans de comunicació locals, no hi havia rèplica possible, i res
no succeïa.

Aquesta impunitat s’ha acabat. ERC-Gavà vam ser els primers de demanar i
repassar regularment la facturació municipal. Estem investigant no una,
sinó diverses irregularitats. Val a dir que l’any passat, quan vam demanar les
factures de la Festa de la Rosa, l’Ajuntament es va apressar a cobrar i a
facturar al PSC els treballs de 2003. Però la nostra constància investigadora
ha evidenciat que aquests mateixos treballs es van fer gratis els anys
anteriors. S’ha demostrat que hi ha hagut ús irregular dels recursos públics.

Cal que el PSC assumeixi les responsabilitats polítiques de l’afer, i que el
responsable d’aquests fets dimiteixi. Si no es depuren les responsabilitats
des de dins, i es conclou que el PSC ha utilitzat la institució municipal de
forma delictiva, caldrà portar el cas a la instància competent, bé la Sindicatura
de Comptes, o bé als tribunals. Ho hem fet en altres ocasions, i no ens
tremolarà tampoc el pols aquesta vegada, si escau. Perquè és precisament
la nostra feina, la feina per a la qual els ciutadans i ciutadanes de Gavà ens
han escollit: controlar el govern.

Josep Campmany i Guillot, president d’ERC-Gavà
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