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ERC-Gavà encara el final de mandat  
Aquest mandat (2019-

2022) ha estat molt marcat 
per la pandèmia que, com 
en tants altres aspectes de 
la nostra vida, també ha 
alterat el normal funciona-
ment de la secció local. Així 
mateix, a la nostra secció 
local (tant l’executiva com 
el Grup Municipal) tam-
bé hi ha hagut diversos 
canvis, alguns provocats, 
malauradament, per cau-
ses molt tristes, com la 
mort d’alguns companys.

En aquests tres anys i 

escaig, malgrat tot, ERC ha 
portat diversos temes al 
Ple Municipal, molts d’ells 
a petició de diversos veïns 
i veïnes, que reflecteixen 
el nostre ideari que es va 
concretar en el programa 
electoral del 2019. 

Perquè en el fons, el 
programa electoral d’un 
partit és, o hauria de ser, la 
concreció de què vols fer si 
governes en una institució 
i com encares els reptes 
i problemàtiques que has 
detectat.

En aquest número ex-
posarem alguns dels te-
mes que considerem més 
rellevants per Gavà i que 
seran els que centrarem 
en el nostre programa. Que 
algun tema no surti, no vol 
dir que no el considerem. 
Això no és el programa 
complet per a les pròxi-
mes eleccions. Encara no 
està tancat i se n’hi podran 
incorporar més, incloses 
aportacions per part de la 
ciutadania. Aquests temes 
i problemes que sorgeixin 

cal primer acceptar-los 
(massa vegades es nega 
la realitat i això només fa 
que empitjorar la situació) i 
després encarar la situació 
i buscar solucions.

També cal reivindicar la 
gran importància del dia a 
dia, que és més important 
que molts grans projectes 
o anuncis de l’enèsima 
proposta estrella de sem-
pre. Massa vegades les 
administracions i els go-
verns que les presideixen 
semblen exclusivament 

centrats en grans propos-
tes (que donen per fer foto) 
i es desentenen del dia a 
dia (moltes vegades amb 
externalitzacions com-
pulsives de la gestió dels 
serveis municipals), poc 
llustrós, però que passa a 
ser la primera preocupació 
quan no funcionen bé, com 
ha passat amb el gran 
problema dels autobusos 
o el mal funcionament del 
sistema de clavegueram.

Cal apostar per una ciu-
tat pensada per als ciu-

tadans i ciutadanes que 
hi viuen, una ciutat més 
amable i que es pugui gau-
dir viure-hi. I això compor-
ta pensar en el benestar 
dels habitants de Gavà 
en sentit ampli. Perquè el 
benestar va des de tenir 
feina, habitatge assequible, 
poder comprar producte 
de proximitat, gaudir del 
patrimoni local i, sense 
oblidar la importància de 
poder gaudir d’un entorn 
natural imprescindible per 
a una vida saludable.

L’externalització dels serveis públics, la darrera moda de Gavà 
“El  nostre model  és 

l’externalització”; “ho ges-
tiona un servei extern”, “ho 
porta una empresa externa, 
els hi preguntarem”. Junta-
ment amb “ho estem estu-
diant”, les respostes a molts 
dels precs dels darrers 
anys comporten constatar 
que cada cop més serveis 
públics que són competèn-
cia de l’Ajuntament de Gavà 
han estat externalitzats 
pel govern del PSC i ara es 
gestionen de manera priva-
da. Mig de broma hi ha qui 
assegura que aviat només 
quedarà per externalitzar 
les regidories i alcaldia i que 
per això els càrrecs tenen 
tant temps per anar a fer-
se sessions fotogràfiques; 

poca més feina tenen, ja que 
cada cop més la gestió dels 
serveis municipals està 
més externalitzada.

Més enllà de la broma, ex-
ternalitzar serveis comporta 
preguntes i conseqüències 
per a la ciutadania. És ètic 
propiciar que particulars 
facin negoci amb els serveis 
públics? Una empresa què 
primarà més, els beneficis 
o la qualitat del servei pú-
blic que està gestionant? 
I també sorgeix una altra 
pregunta; exactament per a 
què es presenten a exercir 
càrrecs públics (per gestio-
nar una administració com 
l’ajuntament) si després 
estan obsessionats a exter-
nalitzar la gestió?

Més enllà d’aquestes 
preguntes  hem pogut 
comprovar com el model 
d’externalització comporta 
un perjudici per la ciutada-
nia. Des de serveis que s’han 
encarit o que ara són de 
pagament quan abans eren 
gratuïts (com per exemple, 
l’ús de la sala d’actes del 
museu; anteriorment era 
gratuït, però ara s’ha de llo-
gar l’espai a l’empresa que 
ho gestiona per un mínim de 
4 hores, encara que només 
en facis ús una hora, per un 
preu gens mòdic: 87,17€ 
en concepte de “servei de 
consergeria extern”), fins 
al fet que a vegades sembla 
impossible fer complir les 
condicions del servei per 

part de l’empresa que el 
gestiona, com ha passat 
amb el servei d’autobusos.

A  m é s ,  l ’ ú s  d e 
l’externalització eixampla 
la distància entre els res-
ponsables de la gestió dels 
serveis públics, és a dir, 
els que exerceixen càrrecs 
públics fruit de les eleccions 
(regidors, alcaldessa…) i la 
població, endarrerint, pri-
mer, la percepció de proble-
màtiques en el servei i, en 
conseqüència, emprendre 
les accions necessàries per 
solucionar incidències. Això 
sense tenir en compte si el 
flux d’informació entre em-
presa externa i Ajuntament 
és correcte o no.

La sensació que dona 

aquest model és que sembli 
que qui ha de gestionar el 
dia a dia de la població se’n 
desentén per centrar-se 
en grans projectes, a prio-
ri més vistosos (com per 
exemple: la ciutat esportiva 

o les piscines descobertes, 
encara que, a vegades, aca-
bin en fum) encara aquests 
projectes, consisteixin, tam-
bé, a buscar algú extern per 
tal que els faci realitat.

La nova executiva d’ERC-Gavà Els regidors del Grup Municipal



Habitatge

T o t h o m  s a p  q u e 
l’associacionisme, ja sigui 
des d’entitats culturals, es-
portives, de lleure, socials... 
són un important actiu per a 
qualsevol ciutat, ja que la seva 
activitat, en molts casos sus-
tentada pel treball voluntari 
dels socis, contribueix en gran 
manera en la cohesió social, 
promou la participació activa 
de la ciutadana i, com moltes 
vegades es diu, la diferència 
entre una ciutat dormitori 
i una ciutat viva i palpitant 
és el nivell d’activitat de les 
entitats.
A Gavà la vitalitat cultural i 
associativa ha anat afeblint-
se en els darrers anys, per 
tant, hi ha molta feina a fer. 
Les raons són diverses; per 
exemple la pandèmia ha su-
posat per moltes entitats la 
pèrdua de socis per l’aturada 
de les activitats. També cal 
tenir en compte l’actual model 
dirigista respecte a les enti-
tats, la manca d’un pla real de 
dinamització cultural i, també, 
la manca d’equipaments.
A Gavà ara mateix tenim un 
gran problema. Des de fa 
anys hi ha una creixent manca 
d’espais que no només atro-
fien el creixement i expansió 
de les entitats sinó que mol-
tes es veuen abocades a la 
desaparició.
La manca d’espais es veu 
provocada per una pèr-
dua constant i sostinguda 
d’equipaments per diverses 
raons com el deteriorament de 
les existents (per exemple, els 
baixos del Casal Sant Jordi) i, 
sobretot, la manca d’iniciativa 
i visió de futur del govern del 
PSC, que no només no s’ha 
preocupat de fer nous espais o 
adequar-ne d’altres, sinó que 
tampoc mai ha acceptat cap de 
les propostes que ha rebut.
La majoria d’ajuntaments 
valoren molt l’aportació a la 
vida social que fan les entitats, 
normalment procuren tenir 
espais suficients per a elles, 
sigui de manera gratuïta o 
a preus molt econòmics i, 
també, procuren tenir grans 
espais on es puguin encabir 
moltes entitats juntes sense 
que perdin la seva individua-
litat. No és el cas de Gavà, on 
a més, des del govern munici-
pal, es veu amb suspicàcia les 
activitats que no organitzen 
o controlen des del poder;  
en molts casos es desconeix 
què fan les entitats (i menys 
encara què necessiten).
En el tema de l’esport també 
es veu una inconsistència 
en els objectius i projectes 
actuals. Més enllà d’aprofitar 
el treball de les entitats, es 

vol avançar mitjançant grans 
projectes, com el de la zona 
esportiva de can Torelló o 
l’escola nàutica de Gavà Mar, 
però sense iniciativa. Moltes 
vegades aquests projectes 
acaben en fum, no tiren enda-
vant i no s’explica el perquè. 
Per exemple, la zona esportiva 
de can Torelló incorporava una 
piscina descoberta i així apa-
reixia de manera recurrent al 
programa de govern del PSC, 
però de cop s’anuncia que 
la piscina anirà a prop de ca 
n’Horta. Cap explicació, es veu 
que ho treballen “en silenci”.
Cal una nova política cultural i 
associativa a Gavà, que es basi 
a ajudar i donar suport a les 
entitats. Cal establir una nova 
relació amb el col·lectiu as-
sociatiu basat en la confiança 
mútua i la col·laboració, fent-
lo més fort per garantir la seva 
activitat, evitant la disgregació 
i la banalització de la pràctica 
cultural i promoure que les 
diferents cultures existents 
a Gavà expressin i la seva 
interrelació de manera que 
en sorgeixi un enriquiment 
mutu.
S’ha de treballar a crear les 
estructures físiques que afa-
voreixen el treball transver-
sal entre diferents sectors 
creatius, si és possible amb la 
creació d’un Ateneu que aglu-
tini el màxim d’entitats en un 
mateix punt de trobada.
Així mateix, cal potenciar 
els equipaments culturals 
existents, dissenyant una 
programació estable de tea-

L’habitatge, un problema social
El medi ambient és un 

valor que cal preservar i cui-
dar. Un valor que no només 
se circumscriu als arbres i 
vegetals, sinó també a la bio-
diversitat i a la multiplicitat 
de conreus de proximitat. La 
defensa de l’entorn no es pot 
veure com un luxe; és una 
necessitat. Durant massa 
temps s’ha volgut viure la 
il·lusió que la nostra vida es 
pot fer deslligada de la natu-
ra; que, per una banda, hi ha 
la humanitat, la vida urbana, 
l’economia... i per una altra 
la natura i l’entorn, com a 
molt vistos com a factor de 
luxe o oci.

La realitat és que això ha 
estat utilitzat per grups i lob-
bies per finançar informacio-
ns falses o esbiaixades per 
intentar negar la realitat del 
canvi climàtic, advertida pel 
món científic des de fa dèca-
des, endarrerint les accions 
necessàries per mitigar-lo 
i agreujant la situació fins 
al punt que ara ja es parla 
d’emergència climàtica. Tot 
per mantenir uns guanys 
econòmics a costa del be-
nestar de tothom.

Perquè l’emergència cli-
màtica ens afecta a tots i 
els seus efectes provocaran 
pèrdues milionàries; tem-
porals més forts i violents, 
sequeres més llargues i 
freqüents, augment del ni-
vell del mar... tot sumat a 
les conseqüències de l’acció 
humana en l’àmbit local, 
com el fet del retrocés de la 
platja per causa dels embas-
saments, el desviament del 
Llobregat i l’escullera del 
port; o l’herència enverinada 
que representa l’abocador 
del Garraf. I tot era tècni-
cament correcte en el seu 
temps. Les males decisions 
ecològiques es paguen tard 
o d’hora.

En aquest sentit, pensem 
en el macroprojecte urba-
nístic del Pla de Ponent, 
que suposarà la pèrdua del 
darrer connector natural 
entre el massís del Garraf i 
el delta del Llobregat, fins al 
punt que experts asseguren 
que l’estany de la Ricarda 
(d’un valor mediambiental 
insubstituïble) perilla per 
aquest fet.

Aquest projecte tindrà un 
gran impacte sobre la biodi-
versitat, ja que la construcció 
afectarà el pas de múltiples 
especies que enriqueixen el 
nostre entorn. Desapareixe-
ran cabirols, guineus, les 
àligues cuabarrades deixa-
ran de niar, deixant camp 
lliure a espècies invasores 

Medi Ambient

Pisos de protecció oficial i habitatge social
Aquests són dues deno-

minacions que s’acostumen 
a utilitzar com a sinònims, 
però no descriuen ben bé el 
mateix i s’acaba generant 
confusió.

Un pis de protecció oficial 
és un tipus d’habitatge de 
preu limitat i, gairebé sem-
pre, parcialment subven-
cionat per l’administració 
pública amb l’objectiu d’afa-
vorir que els ciutadans amb 
rendes més baixes puguin 
adquirir o arrendar habitat-
ges dignes i adequats a uns 

preus assequibles a les seves 
possibilitats. A canvi, els 
constructors/promotors que 
designin part dels pisos que 
fan com a protecció oficial re-
ben certs avantatges (finan-
çament de part del projecte a 
tipus d’interès baix...).

En la majoria de casos, 
aquesta designació de pro-
tecció expira amb el temps 
i l’habitatge passa al mercat 
lliure. Com que el màxim de 
preus es fan respecte als 
preus de mercat, acaba no 
beneficiant a la gent que 

L’habitatge és una de les 
principals preocupacions 
per molta població, especial-
ment a l’Àrea Metropolitana, 
pel seu elevat preu respecte 
al sou mitjà de la població. 
Es repeteix que fa falta ha-
bitatge per tal que el jovent 
de Gavà s’hi pugui quedar 
a viure. Però quants habi-
tatges fan falta? Realment 
falten habitatges i ningú en 
pot trobar?

La realitat és que el creixe-
ment demogràfic és d’uns 68 
habitants per any, d’acord 
amb el ritme sostingut els 
darrers anys. Per tant, la 
demanda d’habitatges es 
pot cobrir amb escreix amb 
els que aniran quedant buits 
per decés o trasllat a po-
blació d’origen dels actuals 
residents, que fonts oficials 
estimen en uns 2500 en 15 
anys, és a dir, 167 per any. 

Cultura

Què és una estratègia de 
rentat verd?

És una acció que fa qual-
sevol organització, pública 
o privada, d’utilitzar el màr-
queting per fer creure que 
els seus objectius, productes 
o polítiques són respectu-
oses amb el medi ambient, 
encara que en realitat no 
sigui així.

Aquesta pràctica de la 
rentada verda ha proliferat 
amb la presa de consciència 
mediambiental i que cada ve-
gada més persones procuren 
que les seves pràctiques no 
provoquin danys ecològics o 
contribueixen al canvi climà-
tic. Molta gent té en compte 
l’ecologia a l’hora de perdre 
les seves decisions (com en 
comprar) i això fa que les 
empreses i organitzacions 
s’hagin d’adaptar.

Algunes ho fan bé i canvien 
els seus processos i mentali-

més ho necessita. Era una 
bona solució fa unes dèca-
des, quan molta gent tenia 
un treball fix i els preus no 
estaven disparats, permetent 
que molta gent que vivia de 
lloguer pogués accedir a 
comprar un habitatge. És una 
solució que ja no respon a la 
realitat actual.

Per habitatge social s’en-
tén tot aquell habitatge de 
titularitat pública que es des-
tina a lloguer per a tota aque-
lla gent que no pot accedir a 
un habitatge on viure (sous 

baixos, precarietat laboral...) 
o per casos d’urgència so-
cial (violència domèstica...). 
Conjuntament, constitueixen 
el parc d’habitatge públic 
i els preus per accedir-hi 
obeeixen a criteris socials i 
no necessàriament al preu 
de mercat. 

A més, acostumen a mo-
derar els preus de mercat, 
a diferència dels pisos de 
protecció oficial, no perden 
automàticament la seva con-
dició d’habitatge públic amb 
el temps.

Per tant, no calen grans pro-
mocions d’habitatges.

El  gran problema de 
l’habitatge a Gavà i l’Àrea 
Metropolitana és el preu. 
En les darreres dècades 
el preu de l’habitatge ha 
crescut molt més que els 
sous, a més que s’ha produït 
una precarització del treball 
que afecta especialment als 
joves.

A més, cal tenir en compte 
que un dels arguments per 
construir molt habitatge 
és que així abaixaran els 
preus, però això no passa 
sempre perquè a més de 
l’especulació que fa pujar 
artificialment els preus, part 
de l’habitatge no es destina 
a habitatge habitual (per 
exemple, proliferen els pisos 
turístics).

D’altra banda, és evident 
que els fons voltors que 

promouen nou habitatge 
busquen enriquir-se espe-
culant amb els preus. Són 
els mateixos que expulsen 
els ciutadans de rendes 
baixes dels seus habitatges 
usuals a força d’incrementar 
abusivament els preus de 
lloguer o fins i tot de deixar 
deteriorar l’habitatge perquè 
esdevingui inhabitable.

No hi ha solucions fàcils 
per aquest problema. L’opció 
dels pisos de venda de pro-
tecció oficial no són una 
solució adequada per la pro-
blemàtica actual, ja que el 
seu preu de preferència con-
tinua sent el preu de mercat. 
És més barat? Sí, però no 
molt més barat, a part que se 
segueix requerint ingressos 
fixos i estables per poder 
comprar-los (cal hipoteca). 
És una ajuda, però no ho 
és per a gent en situació de 

precarietat laboral. Són una 
solució ja obsoleta.

Una solució seria disposar 
d’un parc d’habitatge públic. 
Per exemple, a Viena, el 50% 
de l’habitatge és públic. Els 
residents tenen un contracte 
de lloguer social que pot 
variar en funció de les ren-
des del seu treball. Si tenen 
feina estable, han d’aportar 
més a la comunitat. Si tenen 
feines precàries, tenen be-
neficis socials. A Barcelona, 
en canvi, només el 0,7% és 
públic i a Gavà és del 0,1%, 
i a sobre gestionat per em-
preses i fundacions alienes 
al municipi. Mai hi ha hagut 
voluntat política per de crear 
un parc d’habitatge públic. 
També, si es vol fer obra 
nova, es pot utilitzar zones 
ja urbanes, com els antics 
espais de la fàbrica ROCA, 
que no perjudiquen el medi 
ambient, i a més poden aju-
dar a construir un punt nodal 
de promoció econòmica.

Cal prohibir la compra 
per part de fons voltors del 
mercat immobiliari a no ser 
que estiguin domiciliats fis-
calment i tributin al territori. 
A Dinamarca aquesta regla 
regeix des dels anys vuitanta 
del segle XX i funciona, de 
manera que allà un fons es-
tranger no pot adquirir una 
propietat immobiliària si no 
hi resideix i hi tributa.

Una altra opció és regular 
els preus de mercat (espe-
cialment el de lloguer), com 
s’ha intentat a Catalunya, 
amb unallei que ha estat 
rebutjada pel Tribunal Cons-
titucional a instàncies del 
govern del PSOE.

Finalment, cal fomentar el 
treball de qualitat, augmen-
tant el salari mínim, abando-
nant la contractació precària 
i oferint feines permanents 
d’alt valor afegit, que perme-
tin adquirir habitatges sense 
patiment.

Cultura i esport: el teixit associatiu

La protecció del patrimoni
Gavà té un patrimoni na-

tural i històric força impor-
tant. De la mateixa manera 
que a Gavà tenim una gran 
diversitat d’espais naturals, 
com diu la dita “tot ho tenim 
a Gavà, platja, muntanya i 
pla”, que moltes vegades no 
valorem prou, Gavà també 
pot (o podria) presumir que 
té restes de la major part 
d’etapes històriques per les 
quals ha passat la nostra 
ciutat: les mines neolítiques 
de can Tintorer, unes de les 
més rellevants d’Europa. 
Jaciments ibèrics i romans. 
El castell d’Eramprunyà (que 
comprèn tota l’edat mitjana). 
D’època Moderna tenim la 
Torre de la Masia Rosés. I 
nombroses construccions del 
segle XIX i XX fins a arribar al 
refugi antiaeri de la Guerra 
Civil, passant per moltes ma-
sies que engloben diverses 
èpoques.

Malauradament, el nostre 
patrimoni pateix de manera 
recurrent mancances en el 
seu manteniment per part 
de l’Ajuntament. Des de les 
instal·lacions de les mines 
neolítiques (fet denunciat el 
2017 per la doctora Maria 

Àngels Petit Mendizábal), 
passant per la Masia de ca 
n’Horta fins a l’esperpent que 
comporta la “desaparició” 
d’una escultura de propietat 
municipal que ha acabat en 
un jardí particular sense que 
el govern del PSC no hagi 
fet res.

El cas de la Masia de can 
Horta és revelador: des dels 
anys 90 és propietat de l’ajun-
tament de Gavà, consta com 
a Bé amb Elements d’Interès 
(BEI) en el Pla Especial de Pro-
tecció i Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic de Gavà que 
va entrar en vigor l’any 2000 
amb accions específiques per 
fer-hi. No s’hi fa res ni cap 
mena de manteniment. Ha 
patit espoli de part dels seus 
elements més emblemàtics i 
es diu que s’arreglarà amb el 
Pla de Ponent (ara el Patrimo-
ni s’ha de mantenir amb plans 
urbanístics?). Finalment, s’ha 
hagut de tapiar l’entrada pel 
perill que comporta entrar-
hi.

El patrimoni cal conservar-
lo, no esperar que estigui a 
punt de perdre’s per actuar, 
a més que, si es volgués, es 
podria aprofitar molt millor.

Ecologia i Medi Ambient

que, sense depredadors, 
camparan al seu aire.

El projecte a més suposa 
la pèrdua de les millors te-
rres de conreu de proximitat 
que hi ha al municipi, situa-
des entre la c-245 i el peu 
dels turons, que pouen aigua 
de la millor qualitat, no con-
taminada, i que produeixen 
verdures i hortalisses de 
primera qualitat i quilòmetre 
zero. Després es parla de 
sobirania alimentària i de 
protegir la pagesia.

Tampoc es té en compte 
els efectes de la imper-
meabilització del sòl, asfal-
tant carrers i fent el calaix 
de formigó de les rieres del 
Calamot i dels Canyars, que 
impedirà una correcta recà-
rrega de l’aqüífer del Delta, 
que és considerat estratègic 
i un bé a protegir. Més encara 
quan sabem que les seque-
res empitjoraran.

Un altre impacte impor-
tant és el de la contaminació 
ambiental. Aquest projecte 
suposarà emetre tones de 
gasos efecte hivernacle, en-
trant en contradicció flagrant 
amb els objectius de lluita 
contra el canvi climàtic.

I tots aquests impactes 
són menystinguts pels seus 
promotors (el PSC) fins al 
punt de dir que el projecte 
del Pla de Ponent és “verd” 
i que no tindrà cap afectació 
en el medi, mitjançant cam-
panyes de rentat verd.

I això es fa, també, ex-
traient conclusions falses 

d’informes i estudis fent-los 
dir coses que no diuen. Per 
exemple, des del govern 
del PSC es va assegurar 
que al Pla de Ponent només 
es talarien 1805 arbres i 
es trasplantarien 719 ba-
sant-se en un estudi fet pel 
gabinet Ramon Folch. Però 
aquest estudi només tracta 
dels terrenys corresponents 
a la construcció dels vials i 
infraestructures similars. 
No esmenta els arbres que 
es talaran per urbanitzar la 

tat per ser més ecològiques, 
però d’altres opten per ven-
dre fum.

Per poder distingir empre-
ses amb política ecològica 
real i empreses que practi-
quen només rentat d’imatge, 
es van crear sistemes de 
certificació externa que hau-
rien de ser objectius i segurs, 
però junt amb certificats i se-
gells fiables n’hi ha d’altres 
que són equívocs i. Fins i tot, 
contradictoris. Per exemple 
existeix el segell “reduzco” 
que vol certificar les organit-
zacions que disminueixen la 
seva petjada de carboni, és a 
dir, que redueixin la seva de-
pendència de combustibles 
fòssils; però aquest segell el 
té, per exemple, Enagas, una 
empresa que el seu negoci 
consisteix a comercialitzar 
combustibles fòssils.

zona, com els del pinar de 
can Quatre o la roureda que 
hi toca o alguns amb cente-
nars d’anys d’antiguitat, tots 
ubicats dins de parcel·les 
urbanitzables i que no tracta 
l’estudi.

Si una cosa és clara, és 
que ja no ens podem au-
toenganyar més i obviar els 
costos ecològics en qual-
sevol actuació que es faci, 
especialment allò que es 
promogui des dels ens pú-
blics.

tre, música i dansa, amateur 
i professional i potenciar les 
sinergies entre els grups.
Finalment, cal preservar i 
difondre el Patrimoni cultural 
material, dotant de recursos al 

Museu i al Centre Història de 
la ciutat, consolidant els jaci-
ments arqueològics i arquitec-
tònics i estudiant i potenciant 
els estudis de patrimoni local, 
el qual està força deixat.



Revista del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya   Dipòsit Legal: B-3.568-2012   Edita: ERC-Gavà  Contacte Grup Mpal: tel. 609010313 - 638981810 

Per rebre-la gratis per email cada mes: gava@esquerra.cat         Despatx: 1r pis Ajuntament, dimecres, 18.30 - 20.30, tel. 93 263 91 57       Adreça postal: ap. correus 24, 08850 Gavà
Fotos: Arxiu / M. Roselló / E. Villuendas          c/e: gava@esquerra.cat             Twitter: @ERCGavà           FB: www.facebook.com/ERCGavà               web: www.esquerra.cat/gava

Ciutat activa

Atenció ciutadana

Participació ciudadana
Ara mateix la participació 

ciutadana es restringeix a 
enquestes i reculls d’opini-
ons varis (com en el cas del 
pla d’habitatge i la remode-
lació de la plaça Catalunya) 
i al programa de Junts fem 
Barri. 

En el  primer cas, o 
s’acostuma a fer pregun-
tes més aviat generalistes 
amb poca incidència en els 
projectes o s’obvien els 
resultats, com en el cas 
d’habitatge que la majoria 
dels participants defen-
saven rehabilitar edificis 
abans que fer-ne de nous i 
el pla d’habitatge no ho re-
flecteix adequadament (la 
rehabilitació no és el més 

Turisme
El turisme a Gavà sem-

pre s’ha centrat en el tu-
risme de sol i platja, però 
s’ha obviat el fet que Gavà 
té un ric patrimoni natural 
i cultural que permetria 
diversificar l’oferta turís-
tica, especialment ara que 
la nostra platja està ame-
naçada per la progressiva 
degradació de la mateixa i 
pel perill de contaminació 
per aigües fecals de la 
riera dels Canyars. 

Malgrat la creació del 
Consell de Turisme, que 
havia de vetllar pel des-
plegament del pla estra-

La ciutadania de tant en 
tant ha de gestionar tràmits 
amb les diverses admi-
nistracions. Aquests hau-
rien de ser els més clars 
i ràpids possibles, però a 
vegades no és el cas. 

En tant que els ajun-
taments són i han de ser 
la institució pública més 
propera al ciutadà i sol 
ser el punt de referència 
per solucionar molts dub-
tes, cal assegurar el bon 
funcionament dels serveis 

important, ho és un projecte 
macrourbanístic). 

En el cas de Junts fem 
Barri, s’ha acabat convertint 
en una mena de competició 
entre barris per aconseguir 
que l’equipament o millora 
es faci al barri de cadascú. A 
part, moltes iniciatives que 
surten corresponen a coses 
que s’han de fer quasi per 
obligació (en alguns casos, 
com accessos als barris o 
millores de seguretat enca-
ra fan més feredat) no com 
a opció en un concurs de 
popularitat. Entenem que 
la participació ciutadana i, 
sobretot, la cogovernança 
van molt més enllà del que 
ara tenim.

Certament hi ha un pro-
blema de deixadesa en tot 
allò que envolta el mante-
niment de Gavà. 

Més enllà del que ja s’ha 
comentat en algun tema 
sobre el patrimoni, en ge-
neral s’observa en molts 

edificis i dependències 
municipals que el mante-
niment no és una prioritat. 
Edificis de concessió mu-
nicipal (com el Sol Cafè i 
el centre cívic de Gavà Mar) 
que estan en estat ruïnós, 
embornals obstruïts, l’edi-

fici del Museu, el paviment 
de molts carrers… Tots ho 
pateixen o ho han patit en 
algun moment. 

En molts casos s’hi ha 
d’acabar fent intervenci-
ons d’urgència per evitar 
alguns mals majors, usual-

d’atenció al ciutadà. 
A vegades aquest servei 

ha patit moments de col-
lapse amb retards impor-
tants. S’ha de fer el pos-
sible per tal que aquests 
fets deixin de passar. Així 
també segurament caldria 
millorar l’accessibilitat a 
l’oficina virtual del web 
de l’ajuntament, ja que a 
vegades és confusa, més 
les persones que tenen 
més dificultat amb les tec-
nologies digitals.

Agricultura
L’activitat agrícola de 

Gavà i en general al Baix 
Llobregat ha patit i pateix 
moltes dificultats malgrat 
que, cada vegada més, 
serà un sector estratè-
gic per la necessitat de 
potenciar el producte de 
proximitat, especialment 
davant de la crisi del canvi 
climàtic. 

Cal impulsar l’activitat 
rural i el seu desenvolupa-
ment. S’ha de defensar la 
representativitat dels sin-
dicats dels treballadors 
del camp; preus justos per 

Manteniment de la ciutat
ment mitjançant subvenció 
d’altres institucions, com 
la Diputació o la Generali-
tat. Optar a subvencions no 
és dolent, però el que sí és 
dolent és que es demanin 
per suplir anys de deixa-
desa injustificada.

als productes de proximi-
tat; la compatibilitat en-
tre l’activitat agrícola i la 
protecció de la fauna i de 

la flora i la protecció dels 
espais de cultiu davant 
els projectes immobiliaris 
especulatius.

tègic de turisme, sembla 
que l’única preocupació 
sigui les aportacions crei-
xents de sorra a la platja. 

Cal apostar per la pro-

moció d’un turisme de 
qualitat i ecològic, que 
seria un motor de riquesa 
sostenible per al muni-
cipi.

Comerç i restauració
El comerç local de pro-

ximitat i la restauració 
proporciona efectes po-
sitius al municipi: dona 
vida als carrers i als ciu-
tadans i ciutadanes, pro-
porciona feina; i ajuden a 
cohesionar els barris. 

Des de fa dècades, 
aquests comerços han 
patit dificultats creixents 
i, a més, com tota la resta, 

han patit les conseqüèn-
cies de la pandèmia de 
primera mà. És per això 
que calen campanyes de 
conscienciació que posin 
en relleu la qualitat dels 
productes de proximitat. 
Les fruites i verdures de 
producció local són les 
millors del mercat, i a 
més es comercialitzen 
directament, impedint 

la interposició d’inter-
mediaris que compren a 
baix preu i venen a preus 
elevats. Alhora, s’ha de 
potenciar el producte de 
proximitat davant de la 
crisi del canvi climàtic. 

També és molt impor-
tant potenciar la sinergia 
entre els locals de res-
tauració, els comerciants 
i la pagesia local.


