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ERC emprén accions 
envers els autobusos

ERC del Baix Llobregat presenta una queixa a la Síndica de Greuges
Davant la manca de soluci-

ons, representants d’ERC van 
presentar el 27 de juliol una 
queixa a la seu del Síndic de 
Greuges pel pèssim servei de 
bus al Baix Llobregat sud que 
presta des de fa més de mig 
any l’operadora, fruit d’un con-

tracte de concessió de l’AMB) 
La queixa sol·licita a Esther 
Giménez-Salinas que reclami 
tant a Avanza com a l’AMB 
posar remei amb urgència a les 
múltiples i reiterades deficièn-
cies que acumula el servei de 
transport públic per carretera, 

amb autobusos de 15 anys 
d’antiguitat en estat molt pre-
cari i que posen en risc usuaris 
i conductors subrogats.

Aquesta queixa està re-
colzada per més d’un miler 
de firmes recollides per les 
seccions locals d’ERC des del 

El dissabte 10 de setem-
bre els partits sobiranistes, 
sindicats i entitats locals de 
Gavà recordaran la memòria 
dels catalans que van llui-
tar per defensar els drets, 
llibertats i constitucions el 
1714 en un acte reivindicatiu 

  Acte reivindicatiu
 del 10 de setembre

i obert a tots els ciutadans 
L’acte del 10 setembre el 

va començar a organitzar 
ERC-Gavà el 1992, primer 
perquè directament no es 
feia cap acte institucional 
el dia 11 i després com a 
alternativa a l’acte institu-

mes de juny. Davant les proves 
presentades, la Síndica no 
només ha acceptat la queixa 
sinò que, a més, que també 
actuarà d’ofici i ha permès a 
ERC seguir recollint signatures 
per incorporar-les a la queixa 
inicial.

cional que, un cop organitzat 
pel PSC, havia esdevingut 
un acte d’autobombo del 
govern municipal on ningú 
més hi tenia veu. Ara, 30 
anys després, l’acte aplega 
desenes de partits i entitats 
on tothom hi pot dir la seva. 

Per un bon transport, públic i de qualitat
El passat dia 9 de juliol del 2022 la 
plataforma “Per un bus digne” va 
convocar una manifestació/protesta 
contra el mal servei que s’esta donant 
per part de l’empresa AVANZA pel que fa 
al transport públic col·lectiu de viatgers 
a la zona del Baix Llobregat Sud. 
La marxa va partir de l’estació de 
Renfe de Gavà passant 
per la C-245 per arribar 
finalment a l’ajuntament 
de Viladecans, allà es van 
llegir diversos manifestos 
amb presència de diferents 
mitjans de comunicació 
entre ells TV3.
La situació actual és 
insostenible, acabats 
els períodes vacacionals continuem 
patint els mals horaris, el lamentable 
manteniment d’alguns busos i la falta 
de serveis que mai haurien d’haver 
desaparegut. Amb una nova C-245 que 
ha de suposar un pas endavant respecte 
a mobilitat al Baix Llobregat ara ens 
trobem que uns actors principals en 
aquesta nova etapa com són els busos 
no estan complint les expectatives a la 

que es van comprometre en guanyar el 
concurs públic.
El més greu de tot plegat és que qui 
ha d’exigir responsabilitats a AVANZA i 
qui ha de fer complir els compromisos 
adquirits és l’AMB, concretament el 
responsable directe de l’àrea de mobilitat 
(Antoni Poveda del PSC). Els ajuntaments 

implicats (del PSC) veient la 
magnitud dels fets ara s’han 
posicionat fent veure que ells 
també estan en contra quan 
són ells els que formen part 
dels organismes de gestió de 
l’AMB com a membres dels 
seus consells executius.
Davant d’aquesta falta 
de respecte als usuaris 

,els grups municipals d’ERC del baix 
Llobregat han fet campanya de recollida 
de signatures per tal de presentar-les a 
la síndica de greuges mostrant així el seu 
desacord i la falta de solucions que des de 
l’AMB i els ajuntaments s’han produït.
Si volem un bon servei de transport 
públic i de qualitat hem de fer complir els 
compromisos des de ja mateix i no deixar 
pasar ni un dia més.  

Miquel Roselló, portaveu del Grup municipal d’ERC



La feina del Grup Municipal

  

Quan el 2018 vam demanar que es fes una auditoria sobre 
l’amiant, des del govern del PSC van sortir ràpidament 
a assegurar que per suposat ells ja havien fet aquest 
“estudi”. Per ERC-Gavà ara la prioritat era fer 
feina de conscienciació per l’amiant present en 
edificis privats i fer difusió de les campanyes 
de subvencions que fa la Generalitat per 
retirar-lo, propostes que hem portat al Ple i 
el PSC diu estudiar (tot i que mai han fet cap 
acció en aquest sentit). Ara reconeixen que 
van mentir en el Ple, ja fos perquè l’auditoria 
es va fer malament o directament no la van 
fer i van improvisar al Ple per quedar bé. I 
això és molt greu ja que, per transparència i solvència 
democràtica, la informació oficial que s’emet (i una 
resposta a un prec per part del govern municipal ho és) 

s’ha de fer amb garantia de veracitat. Si no s’havia fet, 
haver-ho dit. Si consideraven que no calia, també. Però 
que no menteixin al Ple. També és preocupant que, per 

intentar disculpar la mentida, minimitzessin el 
perill pels ciutadans que representa l’amiant, 
dient que els equipaments esmentats estan 
tancats quan les plaques es veuen clarament 
trencades i la pols d’amiant circula pel carrer 
i hi ha balcons de veïns al costat. És poc curós 
que des d’una institució publica es minimitzi 
un problema que ja és de salut pública que 
afecta tota la població i, precisament, s’ha de 
fer el contrari. I això contrasta amb el fet que 

a la DIBA es va aprovar el 2016 una moció per unanimitat 
en que es defensava fer un cens d’edificis municipals amb 
risc d’amiant com a pas previ per a la seva retirada.

EL PSC admet que va mentir sobre l’amiant 

El veïns del voltant del 
mercat es poden tro-
bar que els entra pols 
d’amiant a dins de casa, 
però segons el PSC no 
passa res perquè el 
mercat està tancat

coneixen que van mentir 
en el Ple afirmant que no 
quedava amiant. Malaura-
dament, per disculpar la 
ficada de pota van intentar 
minimitzar el perill pels 
ciutadans que represen-
ta l’amiant, dient que els 
equipaments esmentats 
estan tancats al públic (i 
per tant cap problema, 
sembla que es vulgui dir). 
De fet, el perill per la salut 

Treballar “en silen-
ci” sense informar ni 
ciutadans ni partits a 
l’oposició. El concepte de 
transparència del PSC

Arran de l’anunci que es 
faria una nova piscina des-
coberta a ca n’Horta quan, 
en principi, la proposta 
estrella era fer-la a la nova 
zona esportiva de can Tore-
lló vam preguntar quin és 
l’estat d’aquest projecte. 
Com sempre, la culpa de tot 
(curisosament al prec no es 
parla de culpa de res,...) és 
dels demés, ells ho fan tot 
bé,... semblen estudiants 
plorant al docent perquè 
no els suspengui.

Preguntem sobre Can Torelló i el seu futur

Al PSC li és indiferent la salut del gavanencs

Marta Jiménez, portaveu adjunta del grup municipal d’ERC

Des d’ERC-Gavà vam pre-
sentar un prec preguntant 
sobre la possible presèn-
cia d’amiant a la teulada 
del mercat municipal. El 
problema és que el 2018, 
al demanar que es fes un 
estudi sobre la presència 
d’amiant en equipaments 
municipals, el PSC havia 
assegurat en el Ple que 
ja l’havien fet i que a Gavà 
no hi quedava amiant ex-
ceptuant uns baixants a 
l’escola Joan Salamero 
que es canviaria en breu. 
El govern del PSC ara ha 
reconegut que hi ha ami-
ant al sostre del mercat 
(com ha denunciat ERC) i 
a can Torelló. Per tant, re-

La feina del Grup Municipal

ERC demana més fonts d’aigua al municipi
Molta gent quan surt 

porta una ampolla d’aigua; 
altres municipis han instal-
lat fonts d’aigua potable 
filtrada i, en ocasions, re-
frigerada, la qual cosa en 
millora la qualitat organo-
lèptica. N’hi ha que tenen 
brolladors per ampolla i 
per beure’n directament 
i, inclús, brollador per a 
mascotes. Ja que cada cop 
fa més calor, especialment 
a l’estiu, vam proposar 
instal·lar fonts d’aigua 

ERC-Gavà demana millorar el servei d’activitats dirigides de les 
piscines municipals, incloses en l’abonament

Dins els abonaments per 
utilitzar les instal·lacions 
esportives municipals s’hi 
inclouen classes dirigi-
des incloses en el preu 
de l’abonament. Aquestes 
activitats (de diferent tipo-
logia) es realitzen en les 
sales de les dues piscines 
municipals. Des del 19 de 
juny s’ha tret classes de 
postural a la tarda, només 
queda el matí, i per això 
moltes dones treballadores 
no hi poden anar. A canvi 

Malgrat la parrafada, les 
preguntes concretes que 
hem fet no les han contes-
tat en cap cas; el govern del 
PSC s’ha dedicat a fer un 
discurs polític i diuen que  
treballen “en silenci” (i la 
transparència?); la ciutat 
esportiva diuen que no s’ha 
descartat encara, però no 
està definida. Diuen que no 
existeix despesa en aquest 
tema, ja que les feines les 
han fet tècnics municipals 
(es veu que no cobren i no 
tenen altra feina a fer). Te-
nen projectes (diuen sense 
concretar) per la zona que 
encara no volen avançar.

Aquest costum de no 
contestar el que es pregun-
ta i menystenir l’oposició 
quan aquesta simplement 
està exercint el seu deu-
re de control del govern 
no va en perjudici de cap 
partit, sinó en detriment 
dels drets dels ciutadans i 
ciutadanes a saber què fan 
els governs.

 

Arran de la pregunta d’ERC sobre can 
Torelló, ja que ara ja no s’hi farà l’anunciada 
pista descoberta i no es sap res de la ciutat 
esportiva, el PSC, en lloc de respondre la 
pregunta posant l’excusa que “treballen 
en silenci”, vulnerant el 
dret de la ciutadania i dels 
partits de l’oposició a estar 
informats de l’acció de 
govern, es va dedicar a fer 
un discurs polític (sense 
opció de rèplica), malparlant 
g ra t u ï t a m e n t  d ’ a l t re s 
administracions i traient 
temes que no tenen a veure, 

com el fet que vam demanar que el CAP3 
es fes a Gavà Mar i no al Pla de Ponent i per 
això s’ha retardat. Aquí cal recordar que el 
PSC va votar en contra dels pressupostos 
on hi ha la inversió pel CAP. No deixa de 

ser una mostra de l’actitud 
del PSC amb l’ajuntament, que 
tracta com si fos el seu cortijo. 
Més quan consideren que el 
treball dels tècnics municipals 
no suposen una despesa (es veu 
que treballen gratis). Mentre 
cada cop privatitzen més serveis 
públics fan treballar els tècnics 
en projectes fallits.

El (des)govern del PSC

Eveli Villuendas. President d’ERC-Gavà

se’ls va oferir fer classes 
de pilates, al mateix espai i 
amb els mateixos monitors, 
però pagant la classe a part 
de l’abonament. Al ple vam 
demanar que es faci un 
seguiment de la gestió de 
l’empresa externalitzada 
que ho porta i mirés de 
restituir les classes. Des 
del govern municipal van 
contestar que a juliol i agost, 
per manteniment es redueix 
l’oferta però estudiaran am-
pliar-la segons demanda.

ERC-Gavà suggereix que es garanteixi el repartiment   
 a temps dels programes de festa en paper

que representa l’amiant 
és quan aquest es deteri-
ora o es trenca (com és el 
cas) i les fibres d’amiant 
es desplacen per l’aire i és 
inhalat per les persones. 
Considerem que és poc 

curós que des d’una insti-
tució publica es minimitzi 
un problema que ja és de 
salut pública i que afec-
ta tota la població quan 
els experts adverteixen 
del perill  que comporta.

filtrada refrigerada per 
tal que la ciutadania pugui 
reomplir la seva ampolla 
d’aigua reutilitzable i així 
icentivar el consum de 
l’aigua de l’aixeta i reduir 
l’ús de plàstic. La resposta 
que vam rebre és que ara 
s’esta fent en munuicipis 
on la gestió de l’aigua és 
municipal i està en fase 
de proves. Per ara no ho 
consideren fer i, en tot cas, 
esperaran per veure com 
va al altres municipis.

Jordi Gelis: ”El que trobo a faltar més, i no pel Cine Club, 
sinó en general per Gavà és una bona agenda cultural”
El Cine Club de Gavà va ser 
notícia pel gran èxit de la 
projecció de la pel·licula 
Alcarràs i és una associa-
ció amb molts anys en fun-
cionament. Entrevistem 
el Jordi Gelis Blasco que 
copresideix el Cine Club 
juntament amb el Jose 
Antonio Torres.

Jordi d’on surt de la teva 
afició pel cinema?   
Jo de petit, quan anava 
al Maragall, em quedava 
flipant amb les pel·lícules. 
Tant pel guió, les històries, 
la música, com per la part 
tècnica. Em feia molta 
gràcia com es produïa el 
moviment de la imatge. 
Vaig tenir un Cinexin i això 
em va acabar d’encuriosir; 
la projecció de la imatge 
en la pantalla em creava 
una gran il·lusió.

Quan i com et planteges la 
creació del Cine Club?
Tot va ser quan el Mara-
gall, el cinema de tota la 
vida, va tancar. Només 
quedava el de Barnasud 
i el José Antonio Torres 
(un company de carrera) i 
jo vam decidir que un po-
ble sense cinema és com 
una persona sense ànima, 
queda com buida. La cul-
tura és molt important, i 
el cinema és una eina de 
difusió cultural molt im-
portant. Aquesta va ser 
la raó de començar a fer 
cine. A casa tenia projec-
tors de cinema i en José 
Antonio també. Llavors 
vam decidir de brindar la 
possibilitat a l’Ajuntament 
de fer cine a la Casa Gran 
a partir dels nostres pro-
jectors. Ara tots dos som 
els copresidents del Cine 
Club.

Dels inicis ençà ha canviat 
de la forma d’entendre el 
cinema?
El cinema ha canviat mol-
tíssim: mudes, sonores, 
colors, pantalles panorà-
miques... Però si parlem 
del Cine Club, no ha can-
viat gaire. Sempre hem 
fet la difusió cultural. En 
un començament feien 
pel·lícules clàssiques, que 
escollíem nosaltres, i tot 
plegat va durar sobre un 
any i mig. Després vam 
passar al model actual, 
on la gent vota entre unes 
quantes opcions i així la 
gent s’hi sent més vincu-
lada.

Com valores l’evolució del 
Cine Club?
Estem molt contents de 
com ha evolucionat, ha 
estat picar molta pedra, 
molta. Perquè resulta que 
la cultura no és una cosa 
molt valorada per la so-
cietat i la política. No es 
fa prou difusió del Cine 
Club; cal dir que a la resta 
d’entitats els passa una 
cosa similar. Tenim massa 
proximitat a Barcelona i la 
gent quan pensa en cine-
ma desconeix que a Gavà  
també se’n fa. Però estem 
contents. Al principi, la 
propaganda, els cartells, 
els enganxàvem el Jose 
Antonio i jo, i el boca-ore-
lla també funciona força. 
La bona manera de fer, el 
bon tracte de la gent, la 
il·lusió que tenim nosal-
tres, fa la resta. Ara tenim 
ajuda de l’Ajuntament en 
la difusió, però mai és 
suficient. 
Nosaltres tenim al voltant 
de mil socis, a qui a través 
del correu electrònic fem 
arribar tota la informació. 
És una cosa pròpia i és una 
bona ajuda.

Explica’ns el procés de 
funcionament intern.
És això que ja he expli-
cat. El José Antonio i jo 
vam començar amb els 
nostres projectors, pa-
gant nosaltres els car-
tells. Durant molts anys 
hem pagat tot nosaltres, 
amb molta il·lusió. Però 
finalment hem evolucio-

nat, hem crescut i actual-
ment rebem una subven-
ció de  l’Ajuntament que  
s’encarrega d’adquirir les 
còpies i la nostra feina és 
totalment gratuïta. Fem 
tota la difusió, prepara-
ció, projecció, reunions 
prèvies, tria i votació de 
pel·lícules... Tot de mane-
ra altruista.

Consideres que teniu prou 
suport de l’Ajuntament?
Mai es té prou suport. El 
que trobo a faltar més, 
i no pel Cine Club, sinó 
en general per a Gavà,  
és una bona agenda cul-
tural. L’agenda cultural 
és precària, molt pre-
cària. Hem tingut, durant 
aquests anys, reunions 
amb l’Ajuntament mirant 
com es pot fer, i res. He 
portat altres  agendes de 
referència d’arreu com 
Reus, Vilafranca, Vilano-
va... S’ho han mirat però 
no ha quallat. L’agenda 
de Gavà és deplorable, 
la gent no sap què es fa. 
Aquí falla alguna cosa. I el 
Cine Club no està per dir a 
l’Ajuntament què ha de mi-
llorar. Fins i tot el cartell 
de l’AmericanLake el vam 
recomanar nosaltres, per-
què se sabés què es feia 
allà. A hores d’ara estem 
molt contents d’estar al 
Maragall. Però la difusió 
del que es fa al Maragall 
és precària.

Vau acabar  la temporada 
amb un ple absolut per 

la projecció d’Alcarràs. 
Com prepareu la pròxima 
temporada?
Estem molt contents pel 
ple d’Alacarràs. Ha estat 
un bon final de tempora-
da. Triarem una pel·lícula, 
basant-nos en els nostres 
criteris cinematogràfics. 
La temporada comença a 
l’octubre i això serà el tret 
de sortida. Aquí la gent ja 
podrà triar la pel·lícula del 
pròxim mes de novembre 
i desembre. Com sempre, 
les projeccions seran el 
primer diumenge de mes 
a les set del vespre.

Quines altres idees us 
agradaria portar a la pràc-
tica?
A banda del cine-club tra-
dicional, hem portat el cine 
a l’aire lliure a l’estiu i hem 
fet les Sis Hores de Terror. 
Però per la crisi això es va 
acabar. Hem col·laborat 
amb Associacions de Veïns 
i cases regionals passant 
pel·lícules a l’aire lliure. 
Actualment, ens limitem a 
fer només projeccions pel 
Cine Club. Ens agradaria 
fer les Sis Hores de Terror 
o Sis Hores de Comèdia 
o cicles, o en comptes de 
projectar pel·lícules cada 
mes, que fos cada quinze 
dies. Però topem amb la 
part econòmica. El Cine 
Club va bé econòmica-
ment, però al Maragall, 
potser, es fan moltes al-
tres coses, i cada quinze 
dies no seria possible.

L’entrevista del mesGent i entitats:

ERC pregunta sobre l’ascensor de can Tintorer
Per petició de veïns de la 

zona, vam demanar que s’arre-
glés l’ascensor que fa unió dels 
carrers J. Lamote de Grignon i 
la Rambla ja que durant diver-
sos dies de juliol havia estat 
fora de servei (de fet és un 
problema recurrent). Des del 
govern municipal van dir que 
ja està arreglat; quan hi ha una 
avaria, avisen l’empresa de 
manteniment i l’arreglen.

L’atenció  
presencial

Davant la queixa d’alguns 
ciutadans, vam demanar 
al Ple que es recuperés 
l’atenció personal en tots 
els departaments ja que 
en alguns es segueix fun-
cionant només de manera 
telefònica. Segons el govern 
del PSC, l’atenció personal 
no s’ha deixat de fer mai... 
per telèfon (sembla que 
s’ho prenguin en broma). 
En el departament que no-
saltres esmentem (llicèn-
cies d’obres), la major part 
d’usuaris són professionals i 
empreses a qui els va millor 
(segons el govern municipal) 
fer les coses telemàtica-
ment, i de fet ells mateixos 
ho demanen i l’ajuntament 
ho prioritza.

Tant per Sant Pere com 
per San Nicasi, el progra-
ma de festes en paper va 
arribar tard a les bústies. 

Atès que hi ha gent que no 
té fàcil accés a Internet i 
que aquest programa té un 
cost, tant fer-lo com repar-

tir-lo, vam demanar que es 
garantís el seu repartiment 
a temps (més quan hi havia 
una activitat que requeria 
inscripció prèvia). Ens van 
contestar que es va comen-
çar a distribuir el 15 de juny 
per diferents canals, sobre-
tot xarxes (al prec pregun-
tem pel format paper per 
la gent que NO té accés a 
Internet i NO POT seguir les 
xarxes o que NO té facilitat 
per fer-ho, el que se’n diu 
bretxa digital); el programa 
en paper es va començar a 
distribuir per les bústies 
una setmana abans de l’ini-
ci de la festa. Tot plegat va 
costar 4.800 euros. En tot 
cas, l’any vinent valoraran 
fer el repartiment amb més 
antelació.
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Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Continua la privatització de l’espai públic pel PSC

personals). Fins ara el 
PSC deia que s’havia 
d’esperar a que es fes el 
Pla de Ponent per fer-hi 
alguna cosa, quan el Pa-

Es reforçarà l’estructura de la Masia de Ca n’Horta
Finalment el govern 

del PSC baixa del burro 
i invertirà recursos per 
conservar ca n’Horta. 
Després de 30 anys que 
passés a ser propietat 
municipal i que no s’hagi 
fet cap de les actuacions 
previstes en el Pla Espe-
cial de Protecció i Catàleg 
del Patrimoni Arquitec-
tònic de Gavà, elaborat 
pel propi Ajuntament i 
que l’edifici ja corri pe-
rill d’esfondrar-se (de 
fet s’ha tapiat l’entrada 
per evitar desgràcies 

trimoni del municipi s’ha 
de mantenir i cuidar per 
impedir, precisament, 
que es degradi.

 

Cada cop es fa més evident la manca 
d’interès del govern del PSC envers 
l’activitat cultural, excepte quan s’ha 
de fer una foto i obtenir 
publicitat. Des d’ERC-Gavà 
portem anys denunciant 
que perdem equipaments, 
t a n t  e s p o r t i u s  c o m 
culturals, fet que provoca 
l’estancament de la vida 
associativa, i  mai han 
acceptat cap proposta per 
revertir-ho.  Ara preguntats 
al Ple sobre què pensen fer 
es fan els ofesos, que totes les entitats 
tenen local,... però que sí, que calen 
nous espais i volen acabar la casa de 
les famílies (porten 20 anys dient-ho) 

i recuperar el Centre Cultural (quan 
són ells el que el van perdre). Però ja 
no és només la manca d’equipaments, 

és la manca de projecte 
i, sobretot, interès, per la 
vida associativa de Gavà i 
el seu patrimoni, com es 
veu en el fet d’externalitzar 
equipaments municipals 
(on ara una empresa et 
cobra 87€ perquè t’obrin la 
porta), perdre una escultura 
i que no passi res o deixar 
enfonsar una masia que, 

teòricament, consideren patrimoni 
local. I això sense entrar en l’erràtica (i 
decreixent) programació cultural. 

Més que mai, cal un canvi en la gestió cultural

Mireia Villuendas, regidora d’ERC-Gavà

87,17€. en concepte 
de “servei de conser-
geria extern”. I no-
més perquè t’obrin la 
porta (abans es dei-
xava la clau i ja està). 
Des d’ERC-Gavà vam 
portar aquest tema 
al Ple. EL PSC re-
coneix que aquests 
diners van íntegra-
ment a l’empresa 

Dins el seu model 
d’externalitzar tots 
els servei públics 
que poden, el PSC 
també ho ha fet amb 
equipaments  muni-
cipals, com els baixos 
de la Torre Lluch, que 
utilitzen les diverses 
entitats de Gavà per 
fer-hi les seves ac-
tivitats. Fins ara era 
completament gra-
tuït utilitzar-los però, 
depenent l’horari, 
ara cal llogar l’espai 
a l’empresa que ho 
gestiona per un mí-
nim de 4 hores (en-
cara que només se’n 
faci ús una hora) per 
un preu gens mòdic: 

(no a l’ajuntament) 
cosa que vol dir que 
ara l’activitat de les 
entitats serveix per 
finançar empreses 
privades. Han dit que 
“estudiarien” que 
aquests espais tor-
nin a ser gratuïts per 
les entitats un dia a 
la setmana.

portives Ernest Bar-
rufet o les Massotes, 
Can Sellarés, o el de-
teriorament de les 
existents (per exem-
ple, els baixos del 
Casal Sant Jordi. Hem 
fet diverses propos-
tes per habilitar-ne 
de nous però el PSC 
sempre les ha re-
butjat. En el Ple de 
juliol vam preguntar 

ERC-Gavà demana solucions per la manca d’equipaments

Des d’ERC-Gavà 
sempre hem posat 
en valor la gran tasca 
que fan les entitats, 
especialment pel seu 
paper cohesionador 
de la societat. També 
hem constatat moltes 
vegades que a Gavà 
s’han perdut equi-
paments de manera 
constant: el Centre 
Cultural, les pistes es-

al govern del PSC si 
hi pensen fer alguna 
cosa. Ens van comen-
tar que a cap entitat li 
manca espai i que tot 
correcte... però que 
sí, no n’hi ha prou i 
que pensen acabar la 
Casa de les Famílies 
i recuperar el Centre 
Cultural (després de 
deixar-lo perdre ale-
grement...). 

vern del PSC va adme-
tre que l’havia “perdut”. 
Gràcies a la col·laboració 
ciutadana, el 2021 es 
va trobar l’escultura La 
Mare en relatiu bon estat 
en un jardí d’Olesa de 
Bonesvalls, informació 
que vam traslladar pun-
tualment tant al Museu 
municipal com a Alcaldia, 
que ens va respondre 
que iniciaria tràmits per 
recuperar l’estàtua. Da-
vant l’aparent inacció, ho 
vam tornar a portar al 

ERC-Gavà demana que el govern del PSC compleixi  
  amb les seves obligacions 

A finals de 1974 l’Ajun-
tament de Gavà va adqui-
rir una escultura denomi-
nada La Mare de l’escul-
tora Eulàlia Fàbregas de 
Sentmenat (Barcelona, 
1906 – Esplugues de 
Llobregat. 1992). Va estar 
al parc de l’American Lake 
fins que es va retirar als 
anys 90 per vandalisme. 
El 2017 vam proposar 
que es col·loqués al jardí 
de la Biblioteca Josep 
Soler Vidal i després de 
moltes llargues, el go-

Ple, demanant que el PSC 
faci les mesures legals 
pertinents per recupe-
rar un patrimoni de tots 
i que s’investigués com 
va arribar l’escultura a 
una finca particular. Des 
del govern del PSC van 
exposar que el propietari 
de la finca no la vol tronar 
al·legant que és una “do-
nació” que li van fer i que 
si no ho pot demostrar 
aniran als tribunals. Cap 
expliació de com es va 
perdre l’escultura.


