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Aquest mes d’octubre arribem a les vostres cases amb
un número doble; hem passat un mes en què Gavà ha
estat protagonista de múltiples notícies, que reflectim a
les nostres planes. Us mostrem especialment els detalls
de la negociació de les dues proposicions d’ERC sobre
Gavà aprovades pel Congrés dels Diputats el passat 9 de
setembre, i que significaran una millora mediambiental i
de la qualitat de vida dels conciutadans de Gavà. Volem

ressaltar especialment la capacitat d’ERC d’exercir un control ferreny del
govern local de PSC+ICV i, alhora, ser capaç de pactar amb el PSOE millores
concretes per a la ciutadania. Aquest és el nostre estil: el millor per a Gavà.

Informem de molts temes d’interès social, i d’un altre fet que ha estat
notícia fa poc: el govern local (PSC+ICV) s’ha enfrontat per primer cop
obertament al nou govern tripartit de Catalunya, a causa de la intenció de
la Generalitat de protegir àmplies zones de la nostra Pineda de l’agressió
urbanística. El Govern local (PSC+ICV), violant fins i tot les seves pròpies
promeses electorals, es mostra contrari a les propostes urbanístiques de la
Generalitat de reduir el sostre urbanitzable a la Pineda, i defensa la vigència
del model desarrolista i del planejament urbanístic elaborat en ple franquisme.

És evident que airejar aquestes qüestions pot molestar algú; sobretot a
ICV; una força que havia promès l’oro i el moro abans de les eleccions, però
que, un cop a dins, ha oblidat  moltes de les promeses electorals realitzades,
i ara defensa models urbanístics franquistes i s’oposa als moviments veïnals.
Si els pica, que s’ho rasquin: la molèstia que els provoquem va amb el càrrec
de què es beneficien! Repetim allò que sempre diem: la ciutadania ens ha
escollit per controlar el govern, i ho fem. A Gavà --com vam demostrar al
passat número de L’Eramprunyà amb l’afer del finançament irregular de la
Festa de la Rosa del PSC-- hi ha moltíssimes coses per corregir. Hi estem a
sobre!

 Marcel·lí Reyes, Regidor portaveu d’ERC-Gavà
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PSC i ICV s’enfronta a la Generalitat i
vol urbanitzar encara més la Pineda

• Medi Ambient: l’auditoria
mediambiental revela greus
deficiències en la gestió ambiental del
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Ple i amaga l’oposició veïnal al canvi
d’ús de l’antic Ajuntament.

• Social: beques per a llibres i material
escolar. Disminueix el suport municipal
a les activitats d’estiu.
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municipals als clubs locals.

• Econòmic: detectat un desfalc al
Patronat de Serveis Comunitaris.

• Crònica cultural: sopar-col·loqui sobre
l’Onze de setembre de 1714 i èxit
rotund de l’Aplec de Sant Miquel.

• Ancianitat: la residència d’avis Àngela
Roca es privatitza.

• Disminuïts: el govern local cedeix i el
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L’estil d’ERC de fer política

Centenars de veïns de Gavà Mar
es manifesten contra els sorolls
de la nova pista de l’aeroport

El Congrés, a proposta d’ERC,
acorda regenerar la desembo-
cadura de la riera dels Canyars

La desembocadura
de la riera dels
Canyars es
recuperarà quan es
construeixi el nou
tram de passeig
marítim entre els
carrers de Cunit i
Palafrugell. Aquest
és el principal punt
que el Congrés dels
Diputats, a proposta

d’ERC, va aprovar per unanimitat, el passat 9 de setembre.
La proposta inclou protegir les zones humides de la desem-
bocadura, recuperar la permeabilitat de la llera i mantenir la
desembocadura directament a la platja. Més informació a la
pàgina 3.

El passat diumenge
19 de setembre, en-
tre 300 i 400 veïns de
Gavà Mar van sortir al
carrer per reivindicar
mesures per evitar el
soroll de l’aeroport.
El barri de Gavà Mar,
d e s e n v o l u p a t
especialment entre

1990 i 1993, pateix l’agressió acústica dels avions que
s’enlairen de la nova tercera pista, planificada l’any 1996, quan
ja havien comprat les seves cases. La tercera pista està enca-
rada directament sobre el barri, i s’ha posat en funcionament
sense que s’hagin implementat les mesures preventives
exigides per la declaració d’impacte ambiental. Més informació
a la pàgina 5.



El govern municipal (PSC+ICV) s’enfronta al govern tripartit de la
Generalitat per la Pineda, i defensa un pla urbanístic franquista
El 6 de juny la Generatitat 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. A Gavà, la proposta
contemplava la protecció de la zona de pineda situada al costat de la Murtra, per sobre de l’autovia. Al número d’agost de
L’Eramprunyà ens vam congratular d’aquesta iniciativa del govern de la Generalitat, del qual ERC forma part. La sorpresa ha
saltat aquest darrer setembre, quan la comissió de govern local formada pel PSC i ICV va decidir presentar al·legacions a la
proposta de la Generalitat, i reivindicar la vigència de les determinacions d’un planejament urbanísitc franquista, el Pla
General Metropolità (PGM), que va ser gestat a principis dels setanta i aprovat el 1976, quan encara no hi havia democràcia.
El gruix de les al·legacions del govern municipal té a veure amb la defensa aferrissada de l’edificabilitat màxima de totes
aquestes zones. En tot moment les al·legacions neguen l’evidència que aquests sectors són zones d’alt valor ecològic, ja
que culminen la connexió entre l’espai natural del Massís de Garraf i l’espai natural de la Murtra, a través de la riera dels
Canyars. En concret, les al·legacions del PSC i ICV diuen que la zona de pineda que rodeja la riera dels Canyars «no té cap
funció de connectivitat». En cap moment fan referència a l’existència, en aquests sectors, de zones humides, catalogades
per la Generalitat, que la Llei d’espais naturals obliga a protegir.
D’altra banda, l’escrit municipal defensa el model de desarrollismo franquista que plasma el Pla General Metropolità de 1976:
«el PGM, en la seva condició de planejament general d’àmbit supramunicipal i amb independència de ser un instrument
urbanístic amb més de 25 anys de vigència, va establir l’any 1976 un determinat model territorial pel municipi de Gavà i,
alhora, unes previsions de desenvolupament urbanístic, de
creixement, en definitiva». L’Ajuntament es queixa que «la
classificació d’un sector de sòl urbanitzable no delimitat com a
sòl no urbanitzable costaner comporta una greu limitació en el
sostre residencial actualment previst al municipi» i demana que
«cal incloure els mecanismes per a mantenir en el territori
(ubicades on el municipi cregui convenient) les possibilitats de
creixement que s’eliminen», en un clar intent de traslladar al
Pla de Ponent l’edificabilitat costanera que la Generalitat pretén
eliminar.
En el cas del PSC, no sobta aquesta defensa de l’urbanisme
franquista, ja que és el model que han aplicat reiteradament a
Gavà i municipis veïns. Sí que sobta en canvi el suport d’ICV a
aquestes al·legacions, que contradiuen frontalment el seu pro-
grama i les seves promeses electorals de caràcter
suposadament ecologista i d’esquerres «de debò».

El regidor Obispo menteix al Ple i
nega l’existència d’oposició veïnal
al nou ús de l’antic Ajuntament

L’auditoria mediambiental revela
greus deficiències en la gestió
ecològica del govern municipal.

La discussió al Ple municipal de
la proposta socialista de
conversió de l’antiga Casa de la
Vila en un nou arxiu municipal
no va estar exempta d’incidents.
De tots és coneguda l’oposició
aferrissada dels veïns del barri del
Centre a aquest canvi d’usos de

la Casa de la Vila. Els veïns van realitzar diverses assemblees,
van presentar una sèrie d’al·legacions i van organitzar debats
públics demanant que l’edific de l’antiga Casa de la Vila no
perdés la funció institucional que li era pròpia, i continués
mantenint el despatx d’alcaldia, la sala de plens, i altres
institucions representatives municipals.
Doncs malgrat això, el regidor Fco. José
Obispo va tenir la barra d’afirmar, al ple
municipal del 22 de juliol, que l’«Associació
de Veïns del Centre estava d’acord amb
la proposta municipal». És a dir, va mentir
descaradament. Això no és el primer cop
que passa, però aquesta vegada el fet fou tan flagrant que
l’Associació Veïnal del barri del Centre va redactar un comunicat
demanant al govern municipal que rectifiqués i advertint de
la tergiversació a tots els partits polítics del consistori.
Evidentment, el regidor no va voler rectificar.

La fase participativa de l’Agenda 21 local ha revelat que els
ciutadans tenen clares les deficiències mediambientals de la
gestió municipal. A continuació esquematitzem les principals
mancances que els ciutadans
de Gavà han detectat.
• Pla de Ponent: pèrdua

d’entitat del darrer cor-
redor verd entre la plana
del Llobregat i el parc del
Garraf.

• Contaminació: no
existeix a l’Ajuntament cap cens o registre similar
d’activitats potencialment contaminants.

• Espais i espècies d’interès: no n’hi ha cap inven-tari, i
les zones humides existents no es protegeixen.

• Residus: implantació insuficient de recollida selectiva de
totes les fraccions, a tots els barris.

• Abocador: l’abocador del Garraf segueix en funcio-
nament i la seva contaminació encara ens afecta.

• Aigües: baixa qualitat dels aqüífers, contaminació de les
aigües i mala gestió de l’aigua.

• Participació: manca democràcia participativa.



ESPECIAL
Els detalls de la negociació a Madrid de les dues proposicions
d’ERC sobre Gavà aprovades pel Congrés dels Diputats
L’aprovació d’una proposta
al Congrés dels Diputats
requereix de la majoria ab-
soluta. Un cop aprovada, la
resolució és d’obligat
compliment per a tots els
organismes de l’estat. En el
cas de les dues propostes
d’ERC, i atès que cap
formació política diposa de
majoria absoluta a la cambra
espanyola, l’aprovació va
requerir una negociació en-
tre ERC -el partit que havia
portat al Congrés les dues
propostes sobre Gavà- i el
PSOE -el partit en el govern
espanyol-.

Les proposicions van ser
presentades al Congrés pel
diputat baixllobregatí Joan
Tardà, i van ser defensades
a la comissió de medi
ambient del Congrés per la
diputada d’ERC Rosa Maria
Bonàs. Per la banda del
PSOE, el diputat Manuel Mas
va ser designat pel grup so-
cialista per negociar els ter-
mes de les propostes.

En tot moment, la diputa-
da d’ERC va estar en
contacte amb els dirigents
de la secció local de Gavà,
Josep Campmany i Marcel·lí Reyes, que gairebé en temps
real li anaven passant indicacions sobre la problemàtica real
de Gavà, els punts negociables i allò que era irrenunciable.
Per la seva banda, el diputat del PSOE es va posar en contacte
amb l’alcalde de Gavà, que en una trucada al portaveu mu-
nicipal d’ERC Marcel·lí Reyes va admetre que el PSOE tenia
interès a negociar i aprovar les dues propostes d’ERC.

Inicialment, el PSOE pretenia que ERC renunciés a l’arranja-

El Congrés dels Diputats aprova dues propostes d’ERC
per regenerar la desembocadura de la riera dels
Canyars i compensar el possible retrocés de la platja

El passat 9 de setembre, la Comissió de Medi Ambient del Congrés dels Diputats va aprovar dues
propostes d’ERC referides a Gavà. Les propostes van ser defensades per la diputada d’ERC Rosa Maria
Bonàs, i van ser discutides en la comissió presidida per Joan Puigcercós. Les dues propostes són vinculants
per al Govern de l’Estat.

La primera proposta aprovada feia referència a la desembocadura de la riera dels Canyars. ERC va
demanar que, quan es faci el tram de passeig marítim que queda pendent en aquest indret, s’aprofiti
per regenerar la desembocadura de la riera, de forma que se n’asseguri la permeabilitat i s’eviti la
formació d’aigües estancades que es podreixen i molesten veïns i banyistes. La proposta, aprovada per
unanimitat, també preveu la restauració mediambiental de la desembocadura.

La segona proposta d’ERC, aprovada també per unanimitat, té relació amb el recent desviament del Llobregat, fet efectiu
el 15 de setembre. ERC ha aconseguit que s’aprovin mesures específiques de correcció en cas de retrocés de la nostra
platja, retrocés previst pels estudis tècnics fets durant l’estudi d’impacte ambiental del desviament. ERC ja havia presentat
la proposta l’anterior legislatura, però el PP va impedir que fos discutida al Congrés.
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Propostes
d’ERC

per a Gavà
1. Riera dels
Canyars
2. Protecció
de la costa

ment de la riera dels
Canyars, argumentant
que això era compe-
tència de la Generali-
tat. Quan es va aclarir
que ERC demanava
l’arranjament de la de-
sembocadura, que cau
dins del domini de
titularitat estatal, el
PSOE va cedir i va
acceptar la proposta
d’ERC. Alhora, la dipu-
tada Rosa Maria Bonàs
va comprometre’s a
pressionar perquè els
pressupostos de l’estat
per al 2005 incloguessin
el finançament neces-
sari per aquest arranja-
ment, juntament amb
la construcció del tram
de passeig marítim que
encara resta pendent.

Pel que fa referència a
l’adopció de mesures
per evitar el retrocés
de la costa, el PSOE
també volia que ERC
retirés la demanda, ja
que des de l’Ajunta-
ment es deia que no
calien aquestes mesu-
res. La fermesa nego-

ciadora d’ERC, basada en els continguts de la declaració
d’impacte ambiental de l’ampliació del port de Barcelona,
que preveu un retrocés de la nostra costa que pot assolir els
6 metres anuals, va aconseguir també, en aquest cas, que
el PSOE cedís a la demanda d’ERC.

Un cop negociades i pactades entre ERC i el PSOE les dues
proposicions, la resta de grups del Congrés s’hi van adherir
de forma unànime.



Grans diferències en les subvencions municipals als clubs esportius
Continuant amb l’anàlisi de les despeses municipals, dediquem avui el nostre
espai als ajuts dineraris que l’Ajuntament destina al suport de l’activitat
esportiva organitzada per clubs i associacions locals. Cal assenyalar que aquí
només farem referència a les subvencions en diners, ja que gairebé tots
els clubs reben subvencions en espècie (cessió gratuïta d’espais per a
jugar, gestió dels bars de les instal·lacions esportives, etc).
La major part d’aquests ajuts i subvencions monetàries es canalitza mitjançant
convenis que signen els clubs amb el Patronat d’Esports, i que es renoven
anualment. El total de subvencions atorgades mitjançant conveni puja a
uns 49.000 € (només 8 milions i mig de les antigues pessetes). Les entitats
que, sense tenir conveni amb l’Ajuntament, reben subvencions puntuals
(usualment per a premis en tornejos que organitzen) són molt poques.

Concedides 439 beques per a
llibres i material escolar

El Patronat de Serveis Comuni-
taris va aprovar, el 15 de juliol,
concedir 439 beques a alumnes
d’escoles públiques i privades
concertades per a llibres i materi-
al escolar per al curs 2004-2005,
amb la distribució següent:

La CAL va organitzar una xerrada
històrica amb motiu de la Diada

Descobreixen un desfalc al
Patronat de Serveis Comunitaris

La direcció del Patronat Municipal
de Serveis Comunitaris de
l’Ajuntament de Gavà va informar,
durant la sessió de la Junta de
Govern del mes de setembre, que
els mateixos serveis de control

econòmic del Patronat havien detectat una greu irregularitat
en l’actuació del treballador municipal X. T., a qui s’acusa de
la falsificació de la firma d’un taló per valor de 1.861 € que
havia ingressat en un compte personal.
El treballdor ha estat expedientat i, probablement, quan es
resolgui l’expedient sancionador, serà acomiadat.

Disminució del suport municipal
a les activitats d’estiu
El Patronat de Serveis Comunitaris
va aprovar, en sessió del 15 de juliol,
les beques per a infants assistents
a casals, colònies i campaments
d’estiu, amb la distribució que
segueix. Com a nota negativa,
aquest any, els campaments que
cada any organitzava la UME, no han tingut suport de
l’Ajuntament, i han deixat de ser municipals.Jaume March

Joan Salamero
Eramprunyà
Marcel·lí Moragues
Salvador Lluch
IES Bruguers

IES Calamot
Immaculada
SAFA
Sagrat Cor
San Pedro
Santo Angel

119
83
53
34
55
7

7
23
15
15
11
17

Club Handbol Gavà
Club Futbol Sala Gavà
Club Beisbol Gavà
Club Bàsquet Gavà
Club Atletisme Gavà
Escola de Futbol Gavà
Club de Futbol Gavà Mar
Projecte Softbol Gavanenc
UD Molinos - Gavanova
Club Esportiu Ciclista Gavà
Club Handbol Immaculada
Club Colombòfil Missatgeres
Club Escacs Gavà
Unió Muntanyenca Eramprunyà
Associació Esportiva EXPI
Agr. Futbolistes Veterans Gavà

TOTAL

2.973 €
1.540 €
5.425 €
7.848 €

12.370 €
6.700 €

670 €
4.600 €
2.220 €

955 €
655 €
480 €
960 €

1.400 €
500 €

0 €

49.296 €

Subvencions a clubs amb conveni

Unió Ciclista Gavà
Club Boxa Gavà
Club Petanca Gavà
Club Petanca Torre Lluch
Club Nàutic Gavà
AMPA Sagrada Família
Club de Tir Esportiu
Moto Club Gavà Zona 0
Moto Club 4x4
Gavà Triatló

TOTAL

0 €
0 €

600 €
680 €

0 €
1.000 €

0 €
0 €
0 €
0 €

2.280 €

Ajudes puntuals a clubs sense conveni

Patronat Esports
Gavanenca d’Obres
GTI

TOTAL

8.615,00 €
54.091,91 €

115.252,85 €

177.959,76 €

Subvencions al Club de Futbol Gavà

Entre aquestes, hi destaca
l’associació de mares i pares de
l’escola privada concertada
SAFA, que rep 1.000 € del
Patronat d’Esports. Amb
aquesta subvenció, l’Ajunta-
ment se salta la postura oficial
de subvencionar només les
AMPA de les escoles públiques.
Un altre cas particular és el del
Futbol Club Gavà, la principal
entitat esportiva local. A més
de la cessió de l’ús de l’estadi
la Bòbila, rep subvencions del
Patronat d’Esports, i de les
empreses municipals GTI i
Gavanenca d’Obres per prop
de 178.000 €, uns 29 milions
de les antigues pessetes.

El passat 10 de setembre al
vespre, la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua
(CAL) de Gavà va organitzar un
sopar - col·loqui de temàtica
històrica sobre els fets del 1714
a Gavà, a càrrec de l’estudiós lo-
cal Josep Campmany, que va pre-
sentar un treball publicat l’any 1999 sobre el tema.
L’acte, que era el primer any que s’organitzava, va aplegar
més de mig centenar de gavanencs i gavanenques, la majoria
joves, als jardins de la Torre Lluch.

Casal municipal d’estiu
Escola de pintura
Esplai Ausiàs March
Esplai L’Amistat

Esplai l’Arc de Sant Martí
Esplaisaurius
Esplai Masia Espinós
Esplai Parròquia Sant Pere

8
2
6
3

5
2

40
1



ERC i EUiA es van manifestar
contra la Constitució Europea
durant l’acte polític de la Diada
Amb l’assistència de prop d’un cente-
nar de persones, els dos partits
d’esquerres de Gavà, ERC i EUiA, van
realitzar l’acte d’homenatge als màrtirs
locals del 1714, que enguany va estar
centrat pel proper referèndum sobre
la Constitució Europea.
Les intervencions contràries al projecte
de constitució, realitzades pels respectius portaveus
municipals, Marcel·lí Reyes (ERC) i Jaume Grau (EUiA), ja
s’endevinaven en el lema de la convocatòria, Catalunya, poble
d’Europa!
Les dues forces polítiques van justificar el vot negatiu al
projecte de constitució per raons socials i nacionals.
Socialment, perquè l’Europa que defineix el projecte de
consitució és bàsicament la dels mercaders i la del capital,
sense previsió de polítiques socials d’àmbit continental.
Nacionalment, perquè el projecte de constitució no reconeix
l’existència dels diversos pobles d’Europa, com Catalunya, ni

permet que els ciutadans
catalans ens adrecem en la
nostra llengua als funcionaris
europeus a qui, d’altra ban-
da, sostenim amb els nostres
impostos.

Els veïns de Gavà Mar es
manifesten contra l’impacte
acústic de la tercera pista
El passat diumenge 19 de setembre, entre 300 i 400 veïns
del barri de Gavà Mar es van manifestar pacíficament en pro-
testa per l’entrada en funcionament de la tercera pista de
l’aeroport del Prat de Llobregat sense que s’hagin executat
la major part de les determinacions incloses a la declaració
d’impacte ambiental.
La manifestació, que va transcórrer sense incidents, va tenir
moments de tensió quan la policia estatal va intentar impe-
dir que els veïns s’acostessin a les instal·lacions municipals de
l’avinguda d’Europa, on el PSC del Baix Llobregat celebrava
la controvertida «Festa de la Rosa». Finalment, els veïns van
poder lliurar un missatge al president de la Generalitat, Pasqual
Maragall, i van escridassar els assistents a l’acte socialista.
Els veïns expliquen que el barri de Gavà Mar, desenvolupat
especialment entre 1990 i 1993, serà el principal perjudicat
per l’agressió sonora directa dels avions que s’enlairen de la
nova tercera pista, planificada l’any 1996, quan ja havien
comprat les seves cases. Els veïns de la zona deixen clar que
no es queixen del soroll de l’aeroport en si, que ja existia
quan van comprar les cases, sinó del nou soroll sobrevingut
després, que ara converteix en inhabitables les seves
vivendes.
ERC-Gavà va ser l’únic partit que, en mostra de suport i
solidaritat, va enviar dirigents locals a la manifestació. Dies
després, el divendres 1 d’octubre, el diputat d’ERC al Congrés
Josep Andreu va mantenir una reunió amb els veïns per tal
de traslladar al Govern de l’Estat la problemàtica que pateixen
i les solucions que proposen. ERC farà servir la relació privile-
giada assolida amb el govern de Rodríguez-Zapatero per ajudar
aquests veïns de Gavà amb problemes. ERC es mostra con-
fiada que el govern central serà receptiu amb les demandes
veïnals, ja que hi ha una declaració d’impacte ambiental que
les avala.

Els veïns de Gavà Mar es
queixen del mal tracte que els
dispensa el Govern municipal
Durant la manifestació, els veïns van cridar diverses consig-
nes, algunes de les quals anaven adreçades contra el Govern
municipal de Gavà (PSC+ICV). A diferència de l’Ajuntament
de Castelldefels, que dóna ple suport a les demandes veïnals
en el tema de la tercera pista, el govern de Dídac Pestaña
es negava a donar suport a les demandes veïnals i en canvi
defensava a capa i espasa la proposta d’AENA de fer enlairar
els avions per la tercera pista just en la direcció del barri.
En una carta a l’alcalde datada el 9 de juny, els veïns es
queixaven de l’actitud de la regidora de Medi Ambient de
l’Ajuntament, Bruguers Jardí, que havia titllat de «terroristes»
els veïns de Gavà Mar, arran d’un text de protesta editat per
l’Associació, en què advertia del perill real per als veïns en cas
d’accident aeri. En aquest sentit, fonts veïnals recorden que
l’any 1999 una avioneta ja es va estavellar prop de Gavà Mar,
amb el resultat de dues morts.
Les amenaces i insults del Govern municipal contra els dirigents
de l’AV de Gavà Mar ja fa temps que es produeixen, en un
context de poca receptivitat municipal a les demandes veïnals.
En aquest marc, resulta sorprenent el gir polític del govern
municipal produït el passat 6 d’octubre. En aquella data, i en
un gest de cara a l’opinió pública, Dídac Pestaña va fer una
roda de premsa en la que va demanar la paralització de la
tercera pista, mentre que mesos abans havia votat
afirmativament a les propostes operatives fetes per AENA.



L’Aplec de Sant Miquel torna a
reivindicar la propietat pública
del castell d’Eramprunyà

El passat 26 de setembre va
tenir lloc el tradicional Aplec
de Sant Miquel, organitzat
per la Unió Muntanyenca
Eramprunyà (UME), el Grup
Ecologista Quercus i
l ’Associació d’Amics del
Museu de Gavà, amb una

assistència de prop de mig miler de persones, xifra
notablement superior a l’habitual. Els organitzadors van
canviar la fesomia de l’aplec, amb la introducció de
decoració i vestimentes medievals. El punt central de
l’aplec va ser una representació figurada de la presa de
possessió del castell pel poble de Gavà.
La petita representació teatral, escrita per a l’ocasió,
reivindicava el desig que aquest monument d’interès na-
cional passi definitivament a propietat pública.
Les gestions realitzades per l’Ajuntament de Gavà i la
Generalitat en aquest sentit encara no han donat fruit.
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La residència d’avis Àngela Roca
passa a mans privades
Finalment, aquest estiu, l’orde
de les Germanetes dels Pobres
va vendre la residència d’avis
Ángela Roca a una empresa pri-
vada que té un negoci semblant
al barri de can Tries. Cal advertir
que, contràriament al que molta gent es pensava, la
residència no era «del poble», sinó que la família Roca
l’havia escripturat com a propietat de l’orde de les
Germanetes dels Pobres, que tenien plena capacitat per
vendre-la, amb permís del bisbat, sempre que l’edifici es
destinés a assistència a la gent grant, com és el cas.
Quan la compra-venda es va produir, a inicis d’estiu, ERC-
Gavà havia avançat negociacions amb el departament de
Benestar i Família en vista a la inclusió, en els pressupostos
de 2005, de la partida necessària per a una futura adquisi-
ció per part de la Generalitat. Ara, això ja no serà possible.



La premsa nacional recull la
denúncia d’ERC-Gavà sobre el
finançament irregular de la
Festa de la Rosa del PSC

La celebració a Gavà, com cada
any, de la tradicional Festa de la
Rosa del PSC del Baix Llobregat
va quedar marcada, aquest any,

per la denúncia pública d’ERC-Gavà del fet que, durant
tots els anys fins al 2003, l’Ajuntament de Gavà havia
donat suport gratuït, pagat amb els impostos de tots
els gavanencs, al muntatge i organització d’aquesta
festa partidista. També CiU es va afegir a la denúncia,
i va anunciar que portaria el tema a la Sindicatura de
Greuges de Catalunya.
ERC-Gavà va portar el tema al Ple municipal de
setembre, però el primer tinent d’alcalde, Joaquim
Balsera, va negar-se a assumir cap responsabilitat, i
va insistir que, segons el seu parer, el PSC i el govern
municipal «havien actuat bé». El PSC, doncs, no ha
assumit les responsabilitats exigides per ERC.
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El govern local cedeix i el Taller Ocupacional es trasllada satisfactòriament
El trasllat del Taller Ocupacional La Bòbila  a les noves instal·lacions que la Fundació CAVIGA ha
habilitat al polígon industrial de Can Calderón de Viladecans s’ha fet efectiu el passat setembre.
Finalment, el Govern local va haver de cedir i va haver de subrogar la totalitat dels contractes del
personal del Taller a la nova fundació, amb les mateixes condicions laborals i amb conservació de
l’antiguitat. També les famílies i usuaris s’han mostrat satisfets per la resolució satisfactòria del
transport dels usuaris gavanencs al nou centre. Com es recordarà, a L’Eramprunyà del mes de maig

ens vam fer ressò d’aquesta problemàtica, que només s’ha resolt gràcies a la tossuderia dels professionals implicats, de les
famílies usuàries, i de la pressió que tots els partits de l’oposició vam realitzar sobre el Govern municipal.
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