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Gravíssim incompliment del programa electoral

El govern de CiU deixa Gavà sense urgències 
continuades i tanca el dispensari de Gavà Mar
El dirigent local Ramon Castellano queda en evidència en l’assegurar, quatre set-
manes abans, que «gràcies a les seves gestions», el dispensari no es tancaria.
El 27 juny, la Generalitat va fer públic que, a partir del 4 de juliol, les urgèn-
cies de l’ambulatori de la riera de Sant Llorenç tancaven i es traslladaven 
a l’ambulatori El Castell, de Castelldefels, i que el dispensari de Gavà Mar 
tancava per sempre. Aquestes decisions, adoptades sense consultar amb 
l’Ajuntament, deixen els prop de 50.000 habitants de la cituat sense servei 
d’urgències nocturnes i de cap de setmana, i deixen la platja de Gavà, en ple 
estiu, sense centre de salut. La reacció no es va fer esperar, i el divendres 1 de 
juliol el Grup d’Esquerra al Parlament, a petició de la secció local de Gavà, va 
entrar dues propostes per aturar els tancaments. Així, com ja va passar amb l’intent de tancament de l’escola Joan Salamero, CiU haurà 

de donar explicacions públiques a la ciutadania, i el tancament defi nitiu dependrà del vot dels diversos 
grups polítics. El portaveu municipal d’ERC-Els Verds-Independents per Gavà, Andreu Pérez Lorite ha 
afi rmat que «és inacceptable que el Govern de CiU vulgui treure a la ciutat uns serveis tan bàsics com 
aquests». Així mateix, Andreu Pérez ha lamentat que pocs dies abans de l’anunci del Departament de 
Salut, CiU de Gavà afi rmés en comunicat ofi cial que el dispensari de Gavà Mar «gràcies a les gestions 
de Ramon Castellano no es tancaria de cap de les maneres». Arran d’aquesta situació, l’Associació de 
Veïns de Gavà Mar ha començat una campanya per desemmascarar CiU, que va ser la força més vota-
da al barri en les darreres eleccions. Pel que fa al tancament d’urgències, les associacions de veïns i 
el moviment dels indignats del 15M han realitzat concentracions de protesta pel tancament unilateral.

Esquerra proposa la creació 
del Consell Econòmic i Social

ERC-Els Verds-Independents 
per Gavà han entrat a regis-
tre, poc abans del primer Ple 
Municipal ordinari, la proposta 
de crear un Consell Econòmic 
i Social per sumar esforços 
locals davant la crisi. Aquest 
ens participatiu comptaria amb 
la presència de les organitzaci-

ons empesarials, comercials, sindicals i agràries de la ciutat, i 
seria l’encarregat de fer propostes estratègiques consensuades 
en favor de la promoció econòmica i social de Gavà davant la 
crisi. El portaveu municipal d’ERC-EV-IxG, Andreu Pérez i Lorite 
explica que «com estem reclamant des de fa anys, Gavà s’ha de 
poder dotar d’un organisme específi c on tots els agents econò-
mics puguin participar per buscar com estimular la creació de 
llocs de treball i la competitivitat del nostre teixit econòmic».

Andreu Pérez recorda que ja va proposar aquest Consell al 
seu primer discurs del nou mandat, que pretén donar conti-
nuïtat i permanència al Pacte pel Desenvolupament Econòmic 
i l’Ocupació a Gavà (PA-
DEOG), que no es reuneix 
des del setembre de l’any 
passat, i espera que la 
greu situació econòmica 
faciliti el consens per tirar 
endavant la proposta.

Ocupació i reactivació
En el meu discurs al ple de constitució del nou 
Ajuntament, vaig insistir una i altra vegada que 
la nostra prioritat, com a grup municipal, seria 
reactivar la ciutat. Aquesta crisi, tard o d’hora, 
la passarem, i es tracta de ser dels primers en 

superar-la, i sortir-ne amb una ciutat i un teixit econòmic adaptats 
a la nova economia, internacionalitzats, i centrats en la innovació.

Cal que ens comencem a preguntar per què Viladecans, amb el 
parc aeroespacial, i Castelldefels, amb el campus universitari, 
ens han passat al davant per fer el salt tan bon punt l’economia 
repunti. La resposta és senzilla: quan Gavà nedava despreocupada 
en l’abundància del totxo, les dues ciutats veïnes van adonar-se 
que calia fer una aposta estratègica i dotar les ciutats d’una marca 
atractiva als inversors, als creadors d’ocupació, als que busquen 
espais per fer negocis i idees d’empresa. Castelldefels va apostar 
pel coneixement, i Viladecans per una indústria d’alta tecnologia. 
No seria hora que a Gavà, tots els agents econòmics i socials ens 
preguntéssim què volem ser quan siguem grans? El Consell Econò-

mic i Social és l’eina per fer-se aquesta pregunta, i respondre-la. 

En aquests temps la prioritat és sumar esforços. Només amb  unitat 
d’acció podem encarar el futur amb esperança. La ciutadania exi-
geix que treballem plegats tots els implicats en el procés produc-
tiu i polític. És per això que demanem avui, a tots els grups, que se 
sumin a aquesta proposta, perquè demà potser serà ja massa tard. 

Andreu Pérez i Lorite

Portaveu del Grup d’Esquerra Republi-
cana-Els Verds-Independents per Gavà



Quants infants heu acollit des del co-
mençament, en teniu alguna idea? Quants 
infants teniu actualment? 
La veritat és que és molt difícil poder cal-
cular quants nens i nenes han passat per 
l’entitat, ja que són molts anys de treball 
al barri i a tota la ciutat. Estem segurs una 
multitud d’infants ha participat d’alguna 
de les activitats fetes durant aquests 32 
anys d’història. Actualment comptem amb 
més de cent infants i joves que estan par-
ticipant de les nostres activitats d’estiu 
i de totes les activitats i projectes que 
s’han desenvolupat durant aquest curs.

Quina tasca feu els esplais? Quins són els 
vostres objectius i aspiracions?
Fem una tasca educativa molt important, 
ja que treballem per educar en el temps 
lliure i de lleure. Els nostre principal 
objectiu, en general, i com a entitat de 
lleure, és poder canviar aquest món, 
començant per l’educació dels nostres 
infants i joves, oferint activitats de lleure 
educatives i alternatives. Un altre dels 
objectius principals és que tota la ciuta-
dania de Gavà sàpiga que a la seva ciutat 
hi ha esplais, entitats que treballem ofe-
rint activitats i realitzant projectes amb 
un últim objectiu, que els infants i joves 
creixin més feliços i convençuts que un 
altre món és possible.

Quins són els màxims reptes que actual-
ment teniu plantejats com a entitat?
Com a màxim repte, voldríem poder arri-
bar a tots els infants i joves de la ciutat i, 
sobretot, que tota la ciutadania de Gavà 
conegui que al costat de casa hi ha una en-
titat de lleure que es diu Esplai el Mamut. 

Els esplais us baseu en el voluntariat. 
Com veieu la situació actualment? És més 
difícil que abans trobar voluntaris?
Sempre hi ha hagut persones voluntàries 
que han dedicat el seu temps lliure a di-
ferents entitats i associacions. Potser sí, 
que és una mica més difícil que abans, tot 
i que el voluntariat és una actitud que no 
s’ha perdut encara i hem de lluitar perquè 
continuï sent així, ja que és l’essència del 
moviment associatiu.

El Mamut és un dels esplais de més solera 
de la ciutat. Quan vau començar? 
L’Esplai el Mamut és una entitat de lleure 
que va néixer a l’any 1979. És una entitat 
que des dels seus inicis al barri d’Ausiàs 
March, fi ns a l’actualitat, sempre ha tre-
ballat per l’educació en el món del lleure 
dels infants i joves de la ciutat.

Quanta gent forma el grup? 
Actualment, l’equip educatiu de l’esplai 
el formem 15 monitors i monitores, que, 
de manera voluntària, treballem durant 
tot l’any a l’entitat i hi dediquem el nostre 
temps lliure amb moltes ganes i il·lusió. 
Tenim monitors i monitores tant de divuit 
anys, com d’altres que han estat mares de 
nens que han vingut a l’esplai, i ara fan de 
monitores amb més de cinquanta anys. 
Actualment també comptem amb sis joves 
de 15 anys que han participat al projecte 
«Relleu», i que voluntàriament fan d’aju-
dants de monitors i monitores de l’esplai. 

Des d’inicis d’any heu anat organitzant 
«punts de trobada» en diversos indrets de 
la ciutat. Quin era l’objectiu d’aquests actes?
El principal objectiu d’aquest projecte és 
obrir l’esplai a la ciutat, fer visible l’entitat, 
i oferir activitats gratuïtes en diferents 
indrets de la ciutat. Els diferents punts 
de trobada han servit per fer difusió de 
les nostres activitats i del nostre projecte 
d’entitat. Les expectatives s’han cobert 
i els objectius s’han assolit, ja que han 
tingut un bon nivell de participació. 

Antigament havia existit una coordina-
dora d’esplais. Com us coordineu ara els 
esplais de Gavà?
Totes les entitats de lleure de la ciutat 
treballem conjuntament amb un mateix 
objectiu, oferir activitats de lleure per als 
infants i joves. Realitzem diferents troba-
des, reunions i activitats conjuntes durant 
tot l’any. La coordinació i el treball conjunt 
entre totes les entitats és molt important, 
perquè treballem per un objectiu comú.

Per acabar, quin és el missatge que voleu 
traslladar als lectors de L’Eramprunyà?
Com a president i director de l’Esplai el 
Mamut m’agradaria que sabéssiu, amics 
i amigues lectors, que a prop de casa te-
niu una entitat de lleure que ha treballat, 
treballa i treballarà per l’educació dels 
vostres fi lls i fi lles. Durant tot el curs ofe-
rim activitats com els punts de trobada, 
activitats de dissabtes, programes d’oci 
alternatiu per a joves (7 de nit)... i activi-
tats d’estiu i de períodes de vacances com 
ara casals i colònies. Tots i totes esteu 
convidats a apropar-vos a  la nostra enti-
tat per conèixer què fem i com treballem. 
Ens trobareu al col·legi Jacme March, al 
carrer de Sant Pere, número 114. També 
podeu contactar amb nosaltres a través 
del correu electrònic: mamut@esplai.org 
Us hi estem esperant!

Xavier Duart, de l’Esplai El Mamut: «el nostre principal objectiu és 
canviar el món a través de l’educació dels nostres infants».
Per divulgar les activitats associatives de la ciutat, i ja que estem a l’estiu, en plena etapa de lleure infantil per excel·lència, avui ens 

aproximem a l’Esplai El Mamut, un dels més antics de la ciutat, que enguany ha rebut un dels premis a la qualitat educativa de Gavà. 

Avui entrevistem el seu president i director, Xavier Duart (Barcelona, 1988), que ens explica les activitats i objectius d’aquesta entitat.

La mascota del grup fa honor al seu nom.

Xavier Duart, president i director de 
l’Esplai El Mamut.

Imatge d’un dels darrers Punts de Trobada, realitzat al Parc Municipal.



Esquerra informa (1): els sous dels dirigents polítics municipals
Complint la promesa de transparència feta durant la campanya, Esquerra informa dels sous dels 
polítics locals. Les xifres són brutes (cal treure’n l’IRPF), i s’incrementen anualment amb l’IPC:

Alcalde (J. Balsera*): 68.500,00 €. Tinents d’alcalde (V. Carnero*, R. Sánchez, Fco. J. Obispo, 
A. Herrera, Emma Blanco): 62.419,28 €. Regidors delegats amb dedicació exclusiva (J. García 

Galcerán): 52.363,92 €. Regidors delegats a temps parcial -cobren altres sous o pensions- (G. 

Agusí, M. Martí, M. A. Díaz Naranjo i J. Jiménez): 26.320,00 €. Portaveus d’oposició (J. Llobet*, R. 

Castellano*, Andreu Pérez, M. A. Ibáñez):  22.188,19 €. Portaveus adjunts d’oposició (S. Engli, A. Rafanell, J. Calatayud):  13.795,14 
€ en dietes d’assistència. Regidors d’oposició (M. Parés, J. A. Sáez, G. Martorell):  12.250,22 € en dietes d’assistència. (*) J. Balsera 
suma al seu sou les dietes de conseller de l’Ârea Metropolitana i de president del Consell Comarcal del Baix Llobregat. V. Carnero 
suma a aquest sou les dietes de conseller de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. R. Castellano suma a aquest sou les dietes de diputat 
provincial, i J.Llobet les de vicepresident 3r. de la Diputació. Els regidors d’Esquerra cedeixen el seu sou per editar aquesta revista.

A més dels sous, també es paguen dietes per assistir als consells directius d’empreses municipals i patronats i instituts munici-
pals, que detallarem en una nova entrega al número d’agost. Esquerra creu que la dedicació a la política 
s’ha de retribuir, ja que governar és una dedicació a temps complet. No obstant això, quan es van discutir 
aquestes percepcions, Esquerra va demanar que no s’acumulessin aquests sous, ja força elevats, amb 
altres dietes d’assistència als consells d’administració d’empreses municipals i a les juntes directives de 
patronats i instituts municipals, però la proposta no va ser acceptada per la resta de partits.

Nova executiva d’Esquerra-Gavà
El 22 de juny, l’assemblea lo-
cal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya va escollir nova 
executiva, un cop superades 
amb èxit les eleccions locals. 
El nou president local serà el 
periodista Daniel Condemi-

nas, i el nou secretari d’organització l’ecologista Albert Massana. 
També formen part de l’executiva els regidors Andreu Pérez i Jor-

di Calatayud, els exregidors Marta Jiménez i Josep Campmany, i 
el representant de les Joventuts, Raúl Puga. La nova direcció vol 
donar continuïtat i aprofundir la feina política realitzada fi ns ara.

«Amb il·lusió»: Gavà sense dis-
pensari ni servei d’urgències
La decisió del nou tripartit (Convergència, 
Unió i PP) tanca el servei d’urgències a Gavà 
i el dispensari de Gavà Mar. Una situació que 
deixa ben malparat el grup municipal de CiU, 

que proclamava que «de cap de les maneres» això passaria.

Afi rma el Govern que la retallada no afectarà la qualitat del ser-
vei sanitari, i què mes! La supressió de serveis als CAP farà que 
la gent vagi directament a les urgències dels hospitals. La satu-
ració d’aquests la tenim, malauradament, a la cantonada. A Gavà, 
la reducció dels serveis ambulatoris més l’aturada de l’ampliació 
de l’hospital ens aboca a reviure el malson de les interminables 
esperes a urgències de Bellvitge. Del joc de voler vendre retalla-
des com a simples reestructuracions, val la pena recordar el que 
va dir el conseller Boi Ruiz després de prendre possessió: que la 
gent s’apunti a una mútua. Era l’atac de sinceritat del principiant. 
Mentre continuem sense saber què pensa fer de bo aquest Go-
vern, ni cap on va, caldrà continuar fent front a la reducció dels 
nostres serveis públics. Retallades, això sí, fetes «amb il·lusió».

Daniel Condeminas Tejel,
President d’Esquerra Republicana de Catalunya a Gavà

El pacte CiU-PP tomba totes les 
propostes d’Esquerra per a Gavà
El grup d’Esquerra al Parla-
ment va presentar un paquet 
d’esmenes als pressupos-
tos de la Generalitat per a 
2011, per valor d’uns 55 mi-
lions d’euros,  destinats a 
l’ampliació de l’hospital de 
Sant Llorenç i a la construcció del nou edifi ci per a l’IES Bruguers 
de Gavà. A més, ERC demanava que s’executessin altres obres 
programades, o fi ns i tot adjudicades, com la barrera sònica a 
la C-234 al pont del barri Ausiàs Marc o l’emissari-sobreeixor 
de pluvials del sistema de clavegueres de Gavà. També es pro-
posava l’elaboració de projectes i estudis sobre la viabilitat d’un 
nou CAP entre els barris de Gavà Mar i Castelldefels; el projecte 
d’Institut Escola a Gavà Mar; les barreres sòniques a la C-31; 
i l’estudi del retrocés de les platges a causa de de l’ampliació 
del port. Malauradament, el pacte entre PP i CiU va impedir 
l’aprovació d’aquestes propostes, alguna de les quals, com la 
inclusió de l’ampliació de l’hospital als pressupostos 2011, el  
PP havia defensat poques setmanes abans al Parlament.

Des de fi nals de juny, les obres 
d’urbanització del primer dels 
carrers del Pla de Ponent ja 
han començat, just als peus 
del turó del Calamot. Aquest 
nou carrer ha malmès part del 
dens bosc de pinedes del sud 
del Calamot, i els camps de gar-
rofers del costat de can Ribes.

Pla de Ponent: comença la urbanit-
zació del primer carrer al Calamot

CiU i PP deixen fora de pressupost 
la pantalla al pont d’Ausiàs March
El conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Lluís Recoder, va assegurar, 
en resposta a una pregunta del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
que l’execució de les barreres sòni-
ques al pont de la carretera c-234 de-
penia dels pressupostos de la Generalitat per a 2011. Esquerra 
va presentar una proposta per incloure aquesta obra, ja licitada, 
als pressupostos, però a causa del pacte fi rmat entre CiU i PP, 
tots dos grups es van posar d’acord per denegar-la.

El 26 de juny, els Indignats de Gavà van 
decidir desmantellar el campament de 
l’avinguda Diagonal, acció feta efectiva 
l’endemà mateix. Tot i això, van deixar clar 

que la fi  de l’acampada no comportava la fi  del moviment: el 4 
de juliol van organitzar, disfressats amb ferides simulades,  una 
marxa de protesta pel tancament de les urgèn-
cies i, el 13 de juliol, amb notable assistència 
de públic, la representació de l’obra de teatre 
El Dios Mercado, a l’Auditori Marc Grau. Els 
indignats tenen previst fer una darrera assem-
blea abans de vacances el proper 24 de juliol.

El moviment del 15M desmantella 
l’acampada a l’avinguda Diagonal
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Diversos barris de Gavà celebren 
les tradicionals festes d’estiu
Amb l’arribada de l’estiu va començar la tradi-
cional temporada de festes de barri de la ciutat. 
Així, can Tries va organitzar la seva festa els dies 
3 i 4 juny; Diagonal-Bòbiles i Àngela Roca, el 18 i 
19 de juny; can Tintorer, el 2 juliol; les Colomeres, 
el 9 juliol; i can Pere Bori, 9 de juliol. Balls, activitats infantils i so-
pars de germanor han caracteritzat aquestes mini-festes majors.

Recuperat i editat el manuscrit Lli-
bre de la Baronia d’Eramprunyà

El 14 de juliol es va presentar al 
Casal Sant Jordi, en una sala atapeï-
da, l’edició del manuscrit medieval 
Llibre de la Baronia d’Eramprunyà, 
escrit pels Marc, barons del nostre 
castell. La presentació, organitzada 

pel Centre d’Estudis de Gavà i l’Associació d’Amics del Museu, va 
comptar amb la presència de les transcriptores, Elena Cantarell, 
Mireia Comas i Carme Muntaner, de la Universitat de Barcelona. 
El manuscrit, que es creia perdut, va ser cedit per a l’estudi i edició 
pel seu actual propietari, Ignasi de Puig Girona. El llibre, publicat 
per Pagès Editors, es pot trobar a qualsevol llibreria de Gavà.

De nou, la Festa Major d’enguany 
ha tornat a demostrar que la manca 
d’abundants recursos econòmics 
no desllueix en absolut una festa 
cada cop més caracteritzada per la 
participació de joves i grans, espe-
cialment a través de les cercaviles i 
espectacles organitzats per les en-
titats de cultura popular i tradicional. Enguany, eren els diables 
infantils, els Infernals, que estrenaven bèstia de foc, el Dracmon, 

un petit drac de color verd 
i ales desplegades que se 
suma al ja considerable 
bestiari popular i festiu 
tradicional de la ciutat. El 
Dracmon va rebre el bateig 
de foc dissabte 25 de juny.

Defensem l’escola pública
Hem presentat al Ple Municipal una proposta 
de declaració per instar la Generalitat, con-
juntament, tots els grups de l’Ajuntament, 
que compleixi els compromisos adquirits 
ara fa un any i mig i comenci a executar les 

obres del nou Institut Bruguers, que ja té el projecte redactat i 
aprovat; i que comenci a fer el projecte de l’Insitut-Escola per a 
Gavà Mar, perquè aviat hi haurà la primera promoció d’alumnes 
del barri que passaran a l’ESO, i cal preveure’n l’escolarització.

Però aquests temes no són competència de l’Ajuntament, sinó de 
la Generalitat, i es discuteixen al Parlament. Per això, el Grup Par-
lamentari d’Esquerra va elabrorar i presentar dues iniciatives per 
obligar la Generalitat a complir els seus compromisos. Aquestes 
dues propostes s’hauran de votar ben aviat, potser abans de 
vacances i tot; i per això és tan necessari tenir el suport de tot 
l’Ajuntament en ple i de gairebé tots els partits polítics locals.

Vam salvar l’escola Salamero gràcies a la unitat de les forces 
locals (excepte CiU). Tractem de repetir la jugada amb aquests 
altres dos equipaments. L’educació a Gavà s’ho mereix.

Jordi Calatayud i Sanchís,
Regidor a l’Ajuntament de Gavà

Una desena d’entitats homenatgen 
l’arqueòleg Manel Alonso Figueres
El 7 de juliol, en un emotiu acte, una de-
sena d’entitats culturals van homenatjar 
l’arqueòleg Manel Alonso, un dels primers 
investigadors de les mines de can Tintorer, 
amb motiu de la presentació del seu llibre 
sobre la història de l’Associació d’Amics del Museu. Van partici-
par-hi, a més d’aquesta associació, el Centre d’Estudis de Gavà, la 
Unió Muntanyenca Eramprunyà, l’Associació Veïnal del Barri del 
Centre, l’Agrupació Fotogràfi ca, el Grup de Bíblia de la Parròquia 

de Sant Pere, la Fundació 
Hervás Amézcua, l’antic con-
sell de redacció d’El Boscater 

Negre i la Coral la Igualtat, 
que li va oferir un petit concert.
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Esquerra proposa que l’Ajuntament 
reclami nous instituts per a Gavà

Esquerra ha presentat una proposta perquè 
el Ple Municipal, dipositari de la màxima 
representació política local, reclami a la 
Generalitat el compliment dels compromi-
sos adquirits per construir el nou edifi ci de 
l’IES Bruguers i elaborar el projecte de nou 
Institut-Escola per a Gavà Mar. La proposta 
s’haurà de votar al ple municipal de juliol.

FOTODENÚNCIA CIUTADANA

Al carrer de Begur, a 
l’alçada del número 2, 
hi ha un pal de formi-
gó que aguanta tot de 
cables: llum, telèfon, i 
també l’enllumenat del 
carrer. Fa uns dies el 
pal es va mig trencar, 
com es pot veure a la 
foto, i les parts que van 
caure encara romanen 
al mig de la vorera. Cal-
dria que l’Ajuntament 
o algun responsable 
s’ocupés de l’afer, per-
què el pal està molt 
deteriorat i si acaba de 
caure podria fer mal a 
algú. A.M.G., Gavà.

Podeu enviar les vostres fotodenúncies ciutadanes per correu electrònic a: 
gava@esquerra.org acompanyades d’un text de 250 caràcters com a màxim.

Sant Pere 2011: una Festa Major 
senzilla però molt participativa

La Festa de la Música torna a om-
plir els carrers de música

El 18 de juny, amb una marató 
musical als jardins del Museu, i 
diverses actuacions en viu a places 
i carrers del barri del Centre, Gavà 
va tornar a celebrar la Festa de la 
Música. Teresa Vázquez, presienta 

d’Amics de la Música, va destacar l’amplitud de contribucions 
d’aquesta efemèride que ja fa anys que se celebra a la ciutat.
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