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Gavà, 22 d’octubre de 2007 
 
COMUNICAT I CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Esquerra demana inversions de l’Estat per a l’estació de 
RENFE, el passeig marítim i el castell d’Eramprunyà 
El Grup d’Esquerra al Congrés demana inversions infraestructurals, patrimonials 
i mediambientals a Gavà per valor de 17 milions d’euros 
 
El grup d’Esquerra al Congrés dels Diputats ha presentat un plec d’esmenes als Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any vinent, que negociarà amb el govern de Rodríguez Zapatero, per 
tal d’escometre diverses obres d’interès social, ecològic i patrimonial a Gavà, com la millora de 
l’estació de la Renfe; la finalització del passeig marítim i la rehabilitació de la riera dels Canyars; 
i dotar de recursos a la recuperació arquitectònica del castell de l’Eramprunyà; així com la 
compra i protecció de diversos espais naturals, per un total de 17 milions d’Euros. 
 
Entre les inversions demanades als pressupostos estatals hi destaquen 2 milions d’euros per a 
la reforma i rehabilitació immediata de l’estació de Renfe, consistent en la millora de 
l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, amb ascensors per accedir a l’andana 
central, el recreixement de les andanes, i la millora de l’aparcament de l’estació. Aquestes 
actuacions, que Esquerra ja va demanar l’any 2003, i que ja tenen projecte executiu a punt, 
s’haurien començat enguany, si l’alcalde no les hagués aturat fa uns mesos. 
 
Esquerra també ha demanat que s’inclogui en els pressupostos de l’any vinent una partida de 7 
milions d’euros per a l’execució del tercer tram del passeig Marítim, entre els carrers de 
Palafrugell i Salou i mesures correctores de la costa. Aquest tram, que inclou la rehabilitació de 
la desembocadura de la riera dels Canyars, també té projecte aprovat, però està aturat 
inexplicablement a la Direcció General de Costes.  
 
Les esmenes d’Esquerra també defensen que es realitzi una transferència de capital d’1 milió 
d’euros al govern de la Generalitat, a qui pertoca la competència en Béns Culturals d’Interès 
Nacional, perquè es facin obres d’excavació i consolidació al castell d’Eramprunyà. Ara que ja és 
de propietat pública, les administracions ja poden actuar directament en la seva consolidació, 
protecció, estudi i rehabilitació. 
 
Finalment, es demanen 7 milions més d’euros per adquirir terrenys de valor natural (jonqueres 
de rerepineda i pinedes de Llevant-Mar) destinats a la seva protecció. 
 
El portaveu municial d’Esquerra a l’Ajuntament, Marcel·lí Reyes, afirma que «esperem que 
Gavà es pugui beneficiar de l’increment d’inversions de l’Estat a Catalunya, i s’executin d’una 
vegada tot un seguit de projectes pendents des de fa força anys». 
 
Compareixença davant dels mitjans de comunicació 
Per informar detalladament de les propostes presentades, aquest dijous dia 25 d’octubre a les 
18.00 h, el portaveu d’Esquerra Marcel·lí Reyes compareixerà davant els mitjans de 
comunicació, davant l’estació de RENFE (Rambla de Lluch, s/n). 
 
Per contactar: Marcel·lí Reyes, 659 76 32 58 (mòbil), 93 638 30 87 (casa). 


