
Periòdic d’informació municipal de Gavà. Capçalera fundada el 1921

  Novembre de 2022, Núm. 220

Volem ciutats sostenibles

El Pla de Ponent als jutjats
La plataforma “Salvem 

el Calamot – Aturem el Pla 
de Ponent” ha interposat un 
contenciós contra el pla de 
Ponent al jutjat número 13 
de Barcelona que ha estat 
admès a tràmit. 

El Pla de Ponent és un 
macroprojecte urbanístic 
que Gavà porta arrossegant 
des dels 90 i que comporta 
la destrucció del darrer 
corredor biològic que hi ha 

entre el massís del Garraf, 
el Parc Agrari i el Delta del 
Llobregat. 

Per fer front al cost de les 
accions legals empreses, 
la plataforma anima a fer 
aportacions al seu compte: 
ES05 3025 0005 8514 3332 
1787 (Caixa d’Enginyers).

També podeu fer aporta-
cions per Bizum al número 
699 44 63 81, especificant al 
concepte “Pla de Ponent”.

És un fet que les ciutats 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona pateixen una 
pressió molt gran pel fet de 

poder oferir a la població 
habitatge assequible, sent 
aquest un dret impres-
cindible per a poder viure 

 

Aquests són dos conceptes que poden anar 
junts amb una mica de sentit comú i bones 
polítiques.
Fa falta habitatge social? Sí, és cert. Que 
aquests habitatges s’hagin de fer destruint 
el  medi  ambient  i 
acabant amb l’últim 
pulmó verd que queda 
al Baix Llobregat i en 
concret a Gavà? NO, de 
cap de les maneres.
Avui més que mai és 
quan tots els plans 
projectats fins ara, 
s’han de replantejar 
en els termes de la 
crisi climàtica en què 
ens trobem, ja que no 
és una situació que 
passarà sense deixar 
rastre, ha vingut per 
quedar-se. Les polítiques mediambientals 
han de tenir un pes molt gran en la nostra 
manera de créixer, el “COM” i l’”ON”són 
importantíssims de cara a poder tenir un 
entorn millor per viure.
Fer servir el medi natural per encabir 

les polítiques d’habitatge no és el 
més encertat, cal posar imaginació, 
aprofitar el que tenim, rehabilitant locals 
per habitatges, començar a crear un 
parc d’habitatges socials, redistribuint 

l a  d e m a n d a 
d’habitatges per tota 
l’àrea metropolitana 
i no concentrant-
l a  e n p o q u e s 
localitats.
Gavà suporta una 
gran part  de la 
contaminació de 
l’àrea metropolitana, 
entre l’aeroport i 
l ’ a b o c a d o r  d e l 
Garraf en tenim de 
sobres, ara tenim 
també la regressió 
de les platges. Tot 

són agressions al medi. Ja n’hi ha prou.
Gavà té natura, corredors biològics únics, 
som la porta d’entrada al Massís del 
Garraf des del Delta del Llobregat.
Cuidem el nostre entorn natural, 
cuidem la nostra Terra, Cuidem-nos.

Habitatge i sostenibilitat

Miquel Roselló, portaveu del Grup municipal d’ERC

dignament.
També és un fet que 

aquestes mateixes ciutats 
exerceixen una pressió 

molt forta envers l’entorn 
natural, especialment quan 
es fan grans projectes ur-
banístics que suposen la 
destrucció o, com a mínim, 
comporten greus perjudi-
cis envers aquest entorn. 
D’altra banda, un entorn 
també imprescindible per a 
poder viure dignament.

Aquesta contradicció la 
coneixem molt bé a Gavà 

amb el que suposa el Pla de 
Ponent: un macroprojecte 
urbanístic que es diu que 
vol donar solució al pro-
blema de l’habitatge, però 
que comporta la destrucció 
del darrer corredor biològic 
que hi ha entre el massís 
del Garraf, el Parc Agrari i 
el Delta del Llobregat.

Per això, ERC-Gavà orga-
nitza una xerrada en forma 

de debat el dimecres 30 
de novembre a les 19 h a 
la Sala d’actes del Museu 
sobre aquesta problemà-
tica, que comptarà amb la 
participació de Raül Ro-
meva, Economista i Doctor 
en Relacions Institucionals 
i vicesecretari general de 
Prospectiva, Agenda 2030, 
Transició ecològica i  
Esports d’ERC.
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Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Èxit de la XXVII MARXA DEL GARRAF
El passat diumenge 6 de 

novembre es va celebrar la 
darrera edició de la Marxa 
del Garraf que cada any 
organitza l’UME. Enguany hi 
han participat més de 900 
persones, entre la marxa 
curta i llarga, acostant-se 

ERC-Gavà demana millores en el programa 
“Junts fem Barri”

En el passat Ple, el grup 
Municipal d’ERC va fer un 
Prec amb propostes de 
millora en aquest progra-
ma, prou reeixit en alguns 
aspectes, que vol potenciar 
la participació ciutadana 
en els projectes de millora 
de la ciutat.

La proposta d’ERC incidia 
en el fet que en les propos-
tes de millora hi entressin 
projectes que formen part 
de tasques de manteni-
ment, neteja o seguretat 
de l’espai públic, com ar-
ranjament de voreres o 

instal·lació de baranes en 
llocs públics, i que s’hauri-
en de fer d’ofici i no entrar 
en un procés de votació. O 
que “Junts fem Barri”, tal 
com està plantejat, s’acaba 
convertint en una espècie 
de concurs de popularitat 
entre els diferents barris i 
que s’hauria de replantejar 
aquesta mecànica, per 
tal que en lloc de ser una 
competència entre barris 
es personalitzés més en 
cadascun d’ells.

Malauradament, com 
ja és habitual des de fa 

massa temps, l’equip de 
govern del PSC, davant una 
proposta constructiva, es 
va dedicar a fer comentaris 
i atacs personals impropis 
d’un representant públic 
envers un altre i a actuar 
com si una proposta de mi-
llora fos un atac personal a 
la feina feta.

 I, evidentment, el PSC 
va ignorar completament 
el sentit del prec fet des 
d’ERC, el qual és millorar 
el procés de participació 
ciutadana i de cogover-
nança.

 

El PSC va semblar escandalitzat quan el 
grup municipal d’ERC va qüestionar la 
idoneïtat del procés “Junts fem Barri” com 
a forma de participació ciutadana, i sobretot 
com a forma de decidir quines 
necessitats tenen els diferents 
barris de Gavà. “Si ens han donat 
premis i tot!” s’exclamaven tot 
arrufant el nas. 
D’entrada, el  PSC no pot 
concebre que cap idea seva 
sigui menys que genial, com 
sempre. Però és que “Junts 
fem Barri” no és participació 
ciutadana real; o sigui, hi ha un pressupost 
limitat (limitadíssim), la majoria de 
propostes s’han treballat prèviament amb 

els serveis tècnics municipals (de facto, 
són propostes fetes des de l’Ajuntament), 
i sobretot i molt important, se sotmeten 
a un procés de votació que no pot ser 

controlat pels interessats, i 
que posa els diferents barris 
en competició directa. 
No seria més participatiu 
que cada barri  pogués 
negociar directament allò 
que realment necessita, i que 
cada barri tingués allò que 
hagi decidit que necessita, 
en lloc de sotmetre’s a un 

concurs de “popularitat”? Què busquem? 
Barris equilibrats o espectacles amb 
guanyadors i perdedors?

Participació? No és això, companys…

Marta Jiménez, portaveu adjunta del grup municipal d’ERC

al nivell de participació 
d’abans de la Pandèmia. 

Aquesta marxa, que for-
ma part del Circuit Català 
de Caminades de Resis-
tència de la Federació Ca-
talana d’Excursionisme, és 
possible gràcies a la feina 

que desenes de voluntaris 
fan de manera desinteres-
sada, sigui mesos abans 
organitzant-la o el mateix 
dia en  tasques diverses. 
Una mostra del valor que 
té l’associacionisme per al 
municipi on tenen activitat.

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

25N, Dia internacional per a l’eliminació 
de la violència contra les dones

El Departament d’Igual-
tat i Feminismes presenta 
un Model d’Abordatge de 
les Violències Sexuals que 
suposa un canvi radical per 
fer una millor reparació i 
una millor prevenció. Això 
implica atendre totes les 
violències sexuals, les més 
recents i les no recents, la 
posada en marxa de nous 
serveis d’atenció les 24 h, 
tant telefònica com pre-
sencial, i que els serveis 

s’adaptin a les necessitats 
de les dones, els seus rit-
mes i decisions. Es posarà 
en servei un nou telèfon, el 
900- 900-120, amb atenció 
24 hores que també farà 
atenció psicològica i un pri-
mer assessorament jurídic 
i s’hi podrà activar el nou 
Servei d’Intervenció en Crisi 
(SIC), en què una psicòloga 
especialitzada en violències 
sexuals es desplaçarà a un 
espai segur per la dona a 

qualsevol municipi.
Així mateix, el diumenge 

27 de novembre es farà un 
acte unitari al Baix Llobregat 
al Parc de Torreblanca de 
Sant Just Desvern a les 
12:30, i la 9a Marxa contra 
la violència contra les dones 
que sortirà de diversos mu-
nicipis i acabarà a l’esmen-
tat parc. La gent de Gavà 
sortirà des de la plaça de 
l’Església de Cornellà a les 
10:30 h del matí.


