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

  Desembre de 2022, Núm. 221

Manifestació  contra 
e l  Pla  de  Ponent 

Nova estació a Gavà que ningú ha demanat
El 18 de novembre la 

ministra de transports i 
exalcaldessa de Gavà, en 
una visita al municipi, va 
anunciar que es faria una 
nova estació de tren per 
donar servei als futurs habi-
tants del Pla de Ponent. 

El problema és que no 

seria d’una línia nova sinó 
que seria una nova es-
tació de la línia R2 entre 
les ja existents de Gavà i 
Castelldefels, recorregut 
que actualment dura entre 
3 i 4 minuts i no suposarà 
cap millora per als actuals 
usuaris d’aquesta línia. 

El passat dissabte dia 17 
de novembre la ciutadania 
de Gavà es va tornar a 
manifestar en contra del 
Pla de Ponent, el polèmic 
pla urbanístic amb què 
el govern municipal del 
PSC vol fer gairebé 5.000 
habitatges nous a Gavà tot 
urbanitzant i destrossant 
el darrer corredor biològic 
entre el massís del Garraf i 
el delta del Llobregat.

La manifestació con-
vocada per la plataforma 
Salvem el Calamot – Atu-
rem el Pla de Ponent, que 
fa poc van presentar un 
contenciós administra-
tiu als jutjats en contra 

aquest pla, va escenificar 
una marxa fúnebre per 
l’enterrament d’un arbre, 
que vol simbolitzar la des-
trucció dels arbres que 
comporta aquest pla. A 
la marxa, que va acabar 
davant l’ajuntament, es 
va llegir un manifest en 
què es reivindica l’aturada 
immediata del Pla i on es 
denuncia el xantatge de 
l’ajuntament utilitzant la 
necessitat d’habitatge so-
cial com a coartada perquè 
un fons inversor es lucri 
en detriment del benes-
tar dels gavanencs. Així 
mateix, la Plataforma va 
demanar donacions per 

 

Un any després de néixer la criatura, encara 
no camina bé, va a trompades. Parlem de 
l’empresa de busos AVANZA, aquella que 
ens havia d’ajudar a fer ús del transport 
públic d’una manera eficient. Però no 
solament no va bé, sinó que els seus 
treballadors al mes de 
desembre fan vaga.
Cap problema, podríem 
dir, sempre ens queda 
la RENFE oi? Doncs 
ves per on que aquest 
servei tampoc és de 
fiar, va quan vol i mai a 
gust dels usuaris.
D’AVANZA part de culpa 
la té l’AMB, encapçalada 
pel PSC, que no va fer 
les inspeccions de 
la flota quan tocava 
i ara n’estem pagant 
les conseqüències. Sobre RENFE, la falta 
d’inversió per part del “Gobierno de España” 
fa que tinguem uns serveis mediocres. No  
es tracta d’abaratir preus, del que es tracta 
és de donar uns serveis que estiguin a 
l’altura del que necessita la ciutadania.
Ara, des de Madrid diuen que faran una altra 
estació de tren entre Gavà i Castelldefels. 

No seria millor dedicar tota aquesta gran 
inversió de diners públics en fer millores 
en els serveis que ja tenim?
Tot plegat, una declaració d’intencions 
dels mandataris i dels responsables 
quan ens diuen que hem de fer servir el 

transport públic pel 
bé del planeta.
La manifestació del 
17 de desembre a 
Gavà, feta per la 
Plataforma Salvem 
el Calamot- Aturem 
el Pla de Ponent va 
aplegar centenars 
de persones que van 
fer veure el malestar 
que provoca a la 
ciutadania aquest 
atac contra el medi 
ambient i el nostre 

entorn. És un crit de protesta per dir 
que NO volem això per al nostre poble, 
que necessitem arbres, muntanyes i 
biodiversitat per poder anar a caminar, 
a fer esport i a passejar per aquests 
entorns i desconnectar de l’estrès del 
dia a dia.
Això sí que es cuidar el planeta.

Un any per (no) oblidar

Miquel Roselló, portaveu del Grup municipal d’ERC

sufragar les despeses 
judicials, donacions que es 
poden fer per transferència 
al compte ES05 3025 0005 
8514 3332 1787 (Caixa 
d’Enginyers) o per Bizum 
al número 699 44 63 81 
especificant al concepte 
“Pla de Ponent”.

La manifestació consta-
ta que aquest Pla té cada 
cop més oposició i provoca 
més rebuig entre els veïns 
i veïnes de Gavà, especial-
ment pel fet que aquest Pla 
és incompatible amb els 
criteris actuals de defensa 
del medi ambient i de lluita 
contra els efectes adver-
sos del canvi climàtic.

Mentre les usuàries de tren 
pateixen gairebé cada dia 
les incidències en el servei, 
amb trens on molts dies no 
es cap, el PSC només pensa 
en com fer més atractiu un 
pla urbanístic molt polèmic 
en lloc de buscar solucions 
als problemes ja existents.

 Annus horribilis 
 e n  e l  t ra n s p o r t 

públic a Gavà 
El 2022 ha estat un any 

molt dolent pel que fa a 
la qualitat dels serveis de 
transport públic que donen 
servei al nostre municipi. 
A les ja “tradicionals” in-
cidències en el servei de 
tren de Renfe, que aquest 
any han vist la pitjor avaria 
mai vista, quan el passat 9 
de setembre el sistema de 
telecomunicacions d’Adif 
va deixar 3 hores sense 
servei TOTES les línies de 
Rodalies, Regionals i llarga 
distància, s’hi han sumat 
les greus incidències en el 
servei d’autobusos.

Ara fa un any, el 25 de 
desembre de 2021, va en-
trar una nova operadora, 

Avanza, per fer el servei 
d’autobusos del Baix Llo-
bregat Sud, que comprèn 
les línies que uneixen 
Gavà, Viladecans i Caste-
lldefels amb Barcelona i 
altres poblacions de la co-
marca. Des del primer mo-
ment es van acumular les 
incidències pel mal estat 
dels autobusos aportats 
per Avanza (amb més de 
12 anys d’antiguitat) i dels 
que són propietat de l’AMB, 
però utilitzats per Mohn 
(l’anterior operadora) i que 
patien una manca de man-
teniment escandalosa.

Aquestes incidències 
es van anar agreujant a 
mesura que hi havia més 

i més autobusos avariats, 
fins que al juliol es va 
fer una manifestació per 
reclamar millores a l’ens 
responsable del servei, 
l’AMB. 

En el moment que s’està 
repartint aquesta revista, 
els treballadors i treba-
lladores d’Avanza al Baix 
Llobregat Sud han convo-
cat diversos dies de vaga 
(els dies 12, 15,17, 19 i 24 
de desembre) per reivin-
dicar millores en les con-
dicions laborals i, alhora, 
també per protestar “pel 
pèssim estat de la flota 
d’autobusos” que suposa 
un perill per a usuaris, 
usuàries i treballadors.
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Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Any Nativitat Yarza
Enguany s’han celebrat 

els 150 anys del naixement 
de Nativitat Yarza Planas, 
que va ser la primera al-
caldessa escollida demo-
cràticament a Catalunya 
a les eleccions de 1934 a 
Bellprat per Esquerra Re-
publicana de Catalunya. 

Per commemorar aquest 
fet, l’Institut Català de les 
Dones ha promogut un se-
guit d’actes englobats en la 

Sostenibilitat i transició ecològica amb Raül 
Romeva

El dimecres 30 de no-
vembre, ERC-Gavà va or-
ganitzar una xerrada debat 
sobre sostenibilitat que 
va comptar amb la parti-
cipació de Raül Romeva, 
vicesecretari general de 
Prospectiva, Agenda 2030, 
Transició ecològica i Es-
ports d’ERC, que va expo-
sar quins són els objectius 
generals en aquests tema, 
les metes a assolir i les 
adversitats en el camí 
d’aconseguir fer efectiva 
la transició ecològica. 

Miquel Roselló, portaveu 

del Grup municipal d’ERC i 
candidat a l’Alcaldia, va ex-
posar com afecten aquests 
temes a escala local, fent 
especialment èmfasi en 
el qual suposa el Pla de 
Ponent. 

Posteriorment, alguns 
dels assistents van fer pre-
guntes i reflexions sobre la 
temàtica abans exposada, 
mostrant que aquest és un 
tema de molt interès per a 
la ciutadania.

iniciativa “Any nativitat Yar-
za” per recuperar i divulgar 

la seva memòria i posar en 
relleu el que va significar 
que una dona pogués, a 
més de votar, presentar-se 
com a candidata i assumir 
un càrrec públic. 

Des d’ERC-Gavà vam 
proposar al passat Ple 
que l’ajuntament s’adhe-
rís a l’any Nativitat Yarza, 
però el govern municipal 
del PSC no hi va mostrar 
interès.

Gavà sense Bancs Vermells
En el passat Ple i en el 

marc del dia internacional 
per a l’eliminació de la vio-
lència contra les dones, des 
d’ERC-Gavà es va proposar 
que Gavà s’adherís a la 
campanya del Banc Ver-
mell, iniciativa que pretén 
prevenir, informar i sensi-
bilitzar sobre la violència 

de gènere i els feminicidis 
que es va dur a terme ini-
cialment a Ciudad Juárez, 
calçant sabates vermelles 
en record a les víctimes. 

Aquesta campanya es 
fa a escala internacional 
i implica la instal•lació 
d’un banc vermell en un 
espai destacat per seure i 

reposar i conscienciar per 
aturar les violències; el seu 
color vermell notori evoca 
la sang i el dolor que deixa 
rere seu cada feminicidi. 

El govern del PSC van 
dir que “s’ho estudiarien” 
(resposta estàndard) i que 
a Gavà ja es fa prou en 
aquest tema.

Gavà no té pla contra la sequera
I el govern municipal 

del PSC no hi veu cap pro-
blema. En el passat Ple, 
el grup municipal d’ERC 
va interpel·lar el govern 
municipal sobre el fet que 
Gavà no tingui enllestit un 
pla d’emergència en cas de 
situació de sequera, com la 
que ara patim, i si es farà en 
un futur pròxim. 

El govern del PSC va con-

testar que no en tenen i que 
simplement seguiran les in-
dicacions de la Generalitat 
(faltaria més que no). 

Ara bé, un pla municipal 
de sequera permet adaptar 
les indicacions generals 
a la situació real de cada 
municipi i sobta que un 
ajuntament que es diu tan 
conscienciat amb el canvi 
climàtic no  tingui pressa 

a estar preparat per a una 
situació que tothom sap que 
serà recurrent i cada vega-
da més intensa, a més que 
la síndica de greuges ha 
demanat als ajuntaments 
de municipis grans que els 
facin i aprovin; a més que és 
obligatori, segons la llei del 
Pla Hidrològic Nacional de 
2001, per als municipis de 
més de 20.000 habitants.

Homenatge a Josep Campmany
El passat dimecres 14 

de desembre es va fer la 
presentació de les Actes 
de la XIV Trobada de Cen-
tres d’Estudis i Estudiosos 
d’Eramprunyà que es va 
fer a Begues l’any passat. 
Durant l’acte es va fer un 
emotiu homenatge al Josep 
Campmany, qui va ser im-
pulsor d’aquestes trobades 
que tenen l’objectiu de pro-

moure l’estudi i divulgació 
de la història dels munici-
pis que van formar part de 
la baronia i que recentment 
ha estat guardonat amb el 
premi Recercat.

Aquest homenatge, or-
ganitzat per l’Associació 
d’Amics del Museu amb el 
suport de l’AV del Centre, 
Òmnium, UME, el Centre 
d’Estudis Comarcal i els 

centres d’estudis de la 
baronia, va omplir la sala 
d’actes dels baixos del Mu-
seu. Del Josep es va desta-
car la seva gran implicació 
en el teixit associatiu de 
la ciutat i, especialment, 
la seva gran tasca com a 
estudiós i divulgador de la 
història local de Gavà i en 
defensa del seu patrimoni 
durant més de 30 anys.

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


