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RENFE tampoc ”avanza”

Un nou projecte de ciutat: Revitalitzem Gavà!

A partir d’aquest núme-
ro de l’Eramprunyà, a les 
planes centrals, us anirem 
exposant quin és projecte 
de ciutat que ERC té per a 
Gavà. Un projecte que vol 
revitalitzar la nostra ciutat, 
fent-la més acollidora per 

als seus habitants. 
Un projecte que és l’úni-

ca possibilitat davant un 
projecte caduc i erràtic que 
representa el de l’actual 
govern de la ciutat, que ja 
fa 35 anys que està fent el 
mateix. 

El passat 1 de setembre 
van entrar en vigor els 
abonaments gratuïts per 

a la xarxa de Rodalies i 
Regionals i el dia 5 se’n va 
fer la inauguració oficial, 

 

Avui, com a usuari del transport públic he 
anat a l’estació amb molt temps d’antelació 
per si de cas el tren no arribés a la seva hora 
i mentre m’esperava a la porta de l’estació, 
he pensat... ostres després d’haver escoltat a 
la “Ministra de Transportes” dir 
que els problemes a Rodalies 
són pels vàndals, a veure si 
em trobaré amb ells al tren i 
acabarem el dia malament.
És aleshores quan he pres la 
decisió de canviar el tren pel bus 
i m’he arribat fins a la parada 
més propera de la carretera; 
allà entre la gent que esperava, 
hi havia una persona amb cadira de rodes i 
en arribar el seu bus, resulta que no ha pogut 
pujar perquè la rampa no funcionava (allà 
de moment no he vist cap vàndal). Quan he 
pogut pujar al bus, la feina que he tingut per 
poder validar el tiquet, ja que la barra on va 
agafada la màquina estava trencada i anava 
en continu moviment.

Soc conscient que l’ús dels vehicles 
particulars contamina molt, per això 
utilitzo el transport públic, però resulta 
que el fum que deixava anar el bus on jo 
anava contamina com 10 vegades més que 

el meu cotxe.
Ja en ruta i analitzant les 
paraules de la “Ministra de 
Transportes” he arribat a la 
conclusió que els autèntics 
“vàndals” als que ella es 
refereix no són altres que 
el PSC i el PSOE que han 
permès i permeten que la 
paraula transport públic 

generi tanta desconfiança i malestar 
entre els usuaris i que jo he comprovat 
personalment.
Mai la ciutadania havíem estat tan mal 
atesos en serveis de transport públic com 
ho estem avui dia, això ho hem de tenir en 
compte quan escoltem els cants de sirena 
que ens arriben des de Madrid.

Transport públic, quin?

Miquel Roselló, portaveu del Grup municipal d’ERC

a bombo i plateret, per 
part de l’exalcaldessa de 
Gavà pel PSC i ara minis-

En aquest número hi 
veureu un resum de di-
verses temàtiques que es 
tractaran amb més pro-
funditat en posteriors nú-
meros de l’Eramprunyà. 

Cal un canvi a Gavà!
Revitalitzem Gavà!

tra de Transports, Raquel 
Sánchez, que va definir la 
mesura com a “històrica 
i sense precedents” i que 
serveix “per incentivar l’ús 
del transport públic”.

Des de l’entrada el vigor 
l’1 de setembre i fins al 3 
d’octubre, hi ha hagut inci-
dències 26 dies d’un total 
de 33. És a dir, només set 
dies en aquest període han 
funcionat els trens correc-
tament. O una setmana de 
cada quatre (i quasi de 5), 
totalitzant un total de 38 
incidències (alguns dies 
n’hi ha més d’una).

Malauradament, les de-
ficiències en el servei no 

són un fet històric i sense 
precedents, exceptuant, 
potser, el que va passar el 
divendres 9, quan durant 
3 hores no va circular cap 
tren de Rodalies, regional 
o llarga distància, a causa 
d’una avaria en el siste-
ma de telecomunicacions 
d’Adif, i, posteriorment, 
es van acumular retards i 
incidències durant la resta 
de la jornada.

I aquestes incidències i 
avaries recurrents, que fa 
anys i panys que passen, 
són resultat de la manca 
d’inversió recurrent en 
les infraestructures sigui 
perquè tenen poc pressu-

post o perquè, directament, 
aquests s’incompleixen de 
manera sistemàtica, són 
especialment colpidors 
els darrers, on només es 
van complir en un 35% i, 
concretament en el ferro-
carril, tan sols un 19%. Això 
sí que és històric i sense 
precedents.

A tot això s’hi suma que 
l’alternativa a RENFE/Adif 
a Gavà és el servei de bus, 
que també pateix greus 
incidències des de finals de 
desembre de l’any passat, 
servei que, com les infra-
estructures de RENFE/Adif, 
també està sota responsa-
bilitat del PSC.



Mapa de projecte de ciutat
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Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Torna l’Aplec de Sant Miquel

Neix l’elèctrica pública
El 4 d’octubre es va 

aprovar la creació de 
l’empresa pública d’ener-
gia de Catalunya, L’Ener-
gètica. 

El seu objectiu és posar 
l’energia al servei del bé 
comú, democratitzant el 
mercat energètic català 
i invertint en projectes 

Si vols formar part del nostre projecte de ciutat, et pots fer amic o militant 
mitjançant aquest QR.

El 25 de setembre es va 
tornar a celebrar l’Aplec 
de Sant Miquel ja sense 
les restriccions de la pan-
dèmia. 

S’ha tornat a servir xo-
colata per als matiners que 
han pujat a peu o en bici, la 
visita guiada al castell, con-
tes per als petits, els jocs de 
colles, el taller de haikus 
fets per fita i petjada, taller 
de ball dels bastoners, cas-
tellers i, enguany, un record 
per l’obertura fa 50 anys de 
l’abocador i la primera lluita 
ecologista del Baix. 

Un Aplec que, malgrat les 

Deu mesos de retard en reorganitzar les terras-
ses al carrer

En el Ple de setembre, 
el Grup Municipal d’ERC-
Gavà va preguntar sobre 
l’excessiva ocupació de la 
via pública per part de les 
terrasses d’alguns negocis 
de restauració. 

En el context de la pan-
dèmia i per ajudar bars i 
restaurants, es va aprovar 
al Ple un canvi excepcional 
de l’ordenança, concedint 
més espai per instal·lar 
les terrasses i així complir 
les distàncies establertes 
per Salut (però mantenint 
el nombre de taules con-
cedides) i, també, donat 
que l’aforament dins els 
establiments era limitat, es 
va eximir el pagament de la 
taxa. Aquesta mesura aca-

bava al gener, però tot seguí 
igual; o pitjor, ja que alguns 
establiments aprofitaven 
l’espai extra per posar més 
taules i cadires.

 L’equip de govern del 
PSC ens va contestar que 

a finals d’octubre marca-
ran de nou les terrasses 
deixant l’espai d’abans de 
la pandèmia. 

Deu mesos més tard del 
que es va establir i votar 
al Ple.

dificultats imprevistes d’úl-
tima hora, ha estat un èxit 
i continua sent una festa 

popular que també serveix 
per difondre el nostre patri-
moni històric i natural.

 

La creació de l’elèctrica pública catalana 
forma part del compromís de govern 
d’ERC per avançar cap a la transició 
energètica. 
També és una aposta per fer un canvi 
de  parad igma en  com 
s’ha enfocat la generació 
d’energia; durant massa 
temps ha estat un mitjà per 
beneficiar una oligarquia 
en detriment del bé comú. 
Com, per exemple, quan 
van promoure, mitjançant 
el govern del PP, la creació 
de “l’impost al sol”, que va 
retardar més d’una dècada la implantació 
a gran escala de l’energia solar. 
L’objectiu és clar, garantir la seguretat 

energètica del país pel benestar 
d e  t o t h o m , a l l u nya n t  a q u e s t 
sector estratègic dels interessos 
particulars d’uns oligopolis sorgits 
de la privatització de les empreses 

públiques energètiques 
als anys 80 i  90 pel 
PSOE i el PP, fet que ha 
provocat, en contra del 
que es prometia, que 
ara tinguem el preu de 
l’electricitat més car 
d’Europa, al mateix temps 
que aquestes empreses 
són les protagonistes 

pr inc ipals  del  que  es  coneix 
com a “portes giratòries”, del tot 
incompatibles amb el servei públic.

Trenquem els oligopolis energètics!

Eveli Villuendas. President d’ERC-Gavà

estratègics per a la se-
guretat energètica del 
país, fent especial èmfasi 
en la generació d’energia 
eòlica o solar, l’aprovisio-
nament del sector públic 
a partir de l’autoconsum 
i promovent serveis de 
recàrrega de vehicles 
elèctrics.

L’elèctrica pública és 
una de les propostes 
claus del compromís 
2030 per assolir un 
model energètic cata-
là 100% renovable que 
impliqui, també, que no 
es generin emissions de 
carboni en la generació 
d’energia elèctrica.


