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ERC no aprova les formes amb què ha procedit l’empresaEl Consell Nacional aprova una moció de suport als afectats
Fins a 3.000 treba-

lladors del centre de 
Zona Franca, la sucursal 
més gran d’Espanya, 
perdran la seva feina 
després que Nissan de-
cidís, a finals de maig, 
abandonar Barcelona. 
No seran els únics, ja 
que 22.000 treballa-
dors més d’empreses 
proveïdores depenen 
de forma indirecta de 
l’activitat de la multina-
cional japonesa. 

Davant la situació 
de crispació, el Conse-
ll Nacional d’Esquerra 
Republicana ha acordat 
una sèrie de mesures 
solidàries i d’intervenció 
respecte als afectats, 
que comencen per mos-
trar un suport ple a les 
mobilitzacions liderades 
pels comitès d’empresa 
de Nissan i per animar 
la ciutadania a prendre 
part activa en accions 
de reivindicació pacífica 
contra aquesta decisió 
corporativa. 

Més enllà del descon-
tentament per la resolu-
ció de Nissan de tancar 
les seves plantes a Ca-
talunya tot i l’esforç de 
les administracions per 
presentar a la direcció 
de l’empresa una pro-

posta per romandre-hi, 
colpeixen les formes 
en què va oficialitzar-
se la decisió: informant 
abans els mitjans de co-
municació que els seus 
treballadors, que van 
assabentar-se’n a través 
d’una videoconferència 
en què no van poder, ni 
tan sols, intervenir els 
seus representants. 

Les raons del tanca-
ment tampoc no semblen 
legítimes: la planta de la 
Zona Franca té un 20% 
de producció respecte 
de la seva capacitat po-
tencial per culpa d’una 
decisió estratègica de la 
direcció, que ha apostat 
per anar aprimant la 
producció des de l’any 
2008 amb un ERO que 

ERC, amb els treballadors de Nissan 
en la seva lluita per un futur digne 

va afectar 1680 efectius. 
De fet, la Generalitat hi ha 
destinat ajudes en els úl-
tims anys i ara aportaria 
3M € per a la nova planta 
de pintura. 

Per tot això, Esquerra 
Republicana de Cata-
lunya s’ha determinat 
a exigir la derogació de 
les reformes laborals de 
2010, 2011 i 2012 que 
abarateixen els costos 
d’acomiadament, preca-
ritzen els llocs de treball i 
que faciliten aquest tipus 
de decisions per part de 
les multinacionals. La 
formació referma el seu 
compromís amb el sector 
industrial del nostre país 
i amb els seus treba-
lladors i treballadores, 
apostant per fomentar la 

indústria des de les Ad-
ministracions Públiques 
a través d’innovació i una 
orientació del sector en-
carada a resoldre reptes 
socials i ambientals, i a 
optar per una progressi-
va digitalització del teixit 
industrial nacional. En 
el cas de l’automoció, el 
compromís se situa del 
costat de la mobilitat 
sostenible i la transició 
ecològica. 

Les platges de Gavà tornen a obrir-se al públic

Finalment, la formació 
republicana s’avé a tre-
ballar intensament des 
de totes les institucions 
en què ERC té presència 
per elaborar propostes 
de forma conjunta amb 
la representació dels tre-
balladors i mantenir els 
llocs de treball directes 
i indirectes, i a instar la 
ciutadania a participar 
de la Caixa de resistència 
per mantenir activa la 

mobilització. 
Aquests acords s’han 

traslladat als comitès 
d’empresa de Nissan a 
Zona Franca, de Mont-
cada i Reixac de Sant 
Andreu de la Barca, a la 
UGT, a CCO, a la CGT, a 
SIGEN-USO, a la Direc-
ció de Nissan Iberia SA, 
a la direcció de Nissan 
Europa i a la direcció 
central de Nissan Motor 
Company Yokohama. 

L’Ajuntament ha comu-
nicat que la Demarcació 
de Costes farà una apor-
tació de sorra extra a 
la platja per pal·liar els 
efectes dels temporals de 
Setmana Santa i del Glò-
ria, que van provocar una 
regressió  important de 
platja i danys al mobiliari. 

Segons l’Ajuntament, 
l’aportació «s’ha acon-
seguit després de les 
gestions fetes quan es 
van constatar les afecta-
cions a la platja, en línia 
amb les reclamacions 
que el govern municipal 
ha fet a les administra-
cions competents sobre 

la regressió de la sorra». 
Els treballs es van dur 

a terme abans d’estiu, 
escampant la sorra allà 
on els responsables mu-
nicipals i de Costes van 
convenir. No és la pri-
mera aportació de sorra 
que Gavà demana. El 
maig de 2018 ja es van 
abocar 8.000 metres cú-
bics de sorra, provinent 
d’una zona de 700 me-
tres del sud del municipi. 

Així mateix, a l’estiu de 
2017 el tram de la platja 
més proper a Viladecans, 
va rebre una aportació 
de sorra de 45.000 me-
tres cúbics procedent de 

Port Ginesta. Però això 
és com el mite de Sísif, 
que pujava la pedra a 
la muntanya i un cop a 
dalt li queia, i tornem-hi 
una vegada i una altra. 
Omplim la platja de sor-
ra i en mig any ja tor-
na a estar buida. Total: 
aquesta no és la solució. 

De moment, però, amb 
la reparació d’enguany, 
els gavanencs podran 
retrobar-se amb les plat-
ges i el mar, respectant 
les mesures de segure-
tat i una normativa que 
en qualsevol moment 
pot variar i endurir-se 
a causa de la Covid-19.

Prou! A la cruel pandèmia sanitària 
segueix una insuportable crisi econòmica 
sobre la classe treballadora: Nissan deixa 
25.000 famílies al carrer. Una mesura 
del tot inapropiada i desproporcionada 
que rebutgem i denunciem. Una vegada 
més, l’economia neoliberal 
prima els dividends i la 
seva rendibilitat per davant 
de les necessitats de les 
famílies. Nosaltres seguirem 
on sempre hem estat, al 
costat dels treballadors i 
treballadores i persistirem, 
des de la mobilització i aportant solucions. 
I exigirem que l’empresa assumeixi 
la seva responsabilitat davant de les 
famílies afectades. No som números, 
som persones. On és l’aportació  de 
Nissan a la societat? No poden prendre 
aquest tipus de decisions de gran 
impacte econòmic, laboral i social 

sense assumir el que això representa.
Nosaltres seguirem fent propostes i 
donant suport a les famílies. Cal buscar 
recursos on faci falta per aconseguir 
que aquest país segueixi sent un país 
industrial. Ja són massa anys que no es 

toca una normativa laboral que 
ens fa ser poc competitius en 
la defensa del teixit industrial.
Esperem que el Gobierno 
t a m b é  s u m i  e s f o rço s  i 
recordi que aquesta nova 
crisi del tot anunciada no 
pot descarregar-se sobre les 

sofertes classes treballadores i populars.
No volem que el tancament de Nissan 
segueixi amb una cruel onada de 
tancaments i acomiadaments massius 
en la nostra economia productiva.
Reiterem tot el suport actiu a les 
mobilitzacions en defensa dels llocs de 
treball de Nissan i empreses proveïdores. 

Total suport als treballadors de Nissan

Albert Massana Gràcia, Portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Gavà

Salvem Can Sellarès: marxa reivindicativa



L’acció d’ERC: política republicana al servei del país Gent i entitats:                              L’entrevista del mes Crònica Local

Josep Maria Lluch: « A Gavà hi desapareixeran entre 
40 i 60 locals per culpa de l’aturada de l’activitat»

«Treballem juntament 
amb l’Ajuntament per 
tal que les activitats 
suspeses encara pu-
guin dur-se a terme»

«Els locals gavanencs 
han treballat de manera 
intensa per garantir la 
seguretat dels ciutadans 
i tornar a l’activitat»

Josep Maria Lluch i Ripoll 
va arribar a la cinquante-
na l’any passat ostentant 
un càrrec pel que sembla 
haver-se preparat tota la 
vida: el de President de 
l’Agrupació de Restaura-
dors de Gavà. Escollit com 
a representant màxim del 
grup el 2016, assenya-
la com a referents en el 
terreny Domingo Martí-
nez, primer president de 
l’associació, fundada el 
gener de 2007, i el seu 
secretari, Manel Armengol, 
propietari del restaurant 
Major 36. Ells van obrir-li 
camí perquè avui tot sigui, 
a priori i sense una pandè-
mia pel mig, més fàcil. 

Quines bases heu assentat 
durant el vostre mandat?
Des que vaig ser escollit 
com a president, la línia 
d’actuació del meu equip 
s’ha centrat a captar socis i 
simpatitzants per tal de do-
tar l’Agrupació d’un mús-
cul de defensa dels seus 
interessos. Hem establert, 
a més, contactes i acords 
amb les distintes adminis-
tracions i entitats de la ciu-
tat per tal de cercar sinèr-
gies. També hem treballat 
molt en l’organització i par-
ticipació en actes gastronò-
mics i culturals de la ciutat 
amb l’objectiu d’apropar 
l’Agrupació als veïns de 
Gavà i promoure el consum 
de productes de Km 0 del 
Parc Agrari del Baix Llo-
bregat i l’Agropecuària. 

Amb la suspensió de la 
Festa Major, creieu que el 
GastroGavà podrà realit-
zar-se en altres dates?
Malauradament, l’estat 
d’alerta provocat per la 
pandèmia ha impedit la 
celebració d’actes mul-
titudinaris que sempre 
suposen un bon aparador. 
Encara estem pendents de 
les distintes fases de des-
escalada i les possibilitats 
que cadascuna obre per, 
juntament amb el perso-
nal tècnic de l’Ajuntament, 
brindar a les activitats 

suspeses una segona opor-
tunitat al calendari. 

Creieu que hi ha hagut 
restauradors més afectats 
socieconòmicament que 
d’altres?
En general, tot el sector 
de la restauració ha estat 
sac-sejat per l’aturada 
forçosa de l’activitat. Un 
cop a la fase 2, hem co-
mençat a tenir dades reals 
de l’afectació, tot i que 
encara són una mica inci-
pients. 

L e s  e s t a d í s t i q u e s , 
presentades la setma-
na passada a la Comissió 
d’Indústria, Comerç i Tu-
risme del Congrés dels Di-
putats, apunten que entre 
el 20 i el 30% dels establi-
ments no tornaran a obrir. 
Si extrapolem aquestes 
dades al teixit productiu de 
la restauració a Gavà, cal-
culem que la xifra orbitaria 
entre 40 i 60 establiments 

  

La indústria catalana té un estat en contra, 
que no ha fet les inversions imprescindibles 
per ajudar a la seva competitivitat: res de 
nou relatiu al corredor mediterrani, encara 
més retards en la connectivitat 
del port, una gestió autònoma 
aeroportuària inexistent... I cap 
pla industrial en un context 
en què les grans economies 
e u r o p e e s  e s d e v e n e n 
proteccionistes. 
I ara, a la tensió en la indústria, 
se sumen els efectes de la 
pandèmia en la paralització del comerç i 
dels serveis. 
Fins a 718.000 persones estan o han estat 
afectades pels ERTO a Catalunya. Les 

conseqüències a curt termini són terribles: 
menys poder adquisitiu i, per tant, contracció 
de la demanda interna. 
Per aquesta raó, des d’ERC exigim que 

l’Estat pagui d’una vegada 
els ERTO endarrerits i que 
s’inverteixi en infraestructures 
que augmentin la competitivitat 
i la mobilitat metropolitana (i no 
la possibilitat d’anar amb AVE a 
la casa de la Sierra!). 
I, que de forma immediata, l’Estat 
reformi la Llei d’Estabilitat 

perquè els ajuntaments puguin mobilitzar 
el superàvit de què disposin i ajudar a 
l’ocupació, els autònoms i les pimes dels 
seus municipis. 

La millora del servei de transport públic 
metropolità esdevé prioritària per a ERC

Amb la suspensió tem-
poral de l’activitat laboral 
ocasionada per l’arribada 
de la Covid-19, milers 
de persones s’han vist 
afectades per expedients 
de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO). Segons 
dades del Departament 
de Treball, Afers Socials 
i Famílies, fins al 24 de 
maig van presentar-se a 
Catalunya 97.531 ERTO 
relatius a 718.801 treba-
lladors. D’aquests, fins a 
un 93,5% eren per força 
major i afectaven gairebé 
un 85% dels registrats. 

Des de l’inici d’aquesta 
crisi, el govern liderat pel 
PSOE no ha fet més que 
cometre un seguit d’errors, 
ineficències i retards injus-
tificats en la tramitació de 
les prestacions vinculades 

als ERTO, cosa que ha 
incidit de forma directa i 
negativa en els ingressos 
de moltes famílies i parti-
culars, que han vist com 
durant 2 mesos la seva 
situació econòmica se si-
tuava per sota del llindar 
de pobresa. 

Davant d’aquesta si-
tuació inadmissible, ERC-
Gavà ha decidit reclamar 
al Govern el desencalla-
ment dels tràmits per tal 
que les persones afecta-
des puguin rebre les seves 
remuneracions i que, tal 
com es va anunciar el 
passat 1 d’abril des del 
Ministeri de Treball i Eco-
nomia Social, les entitats 
bancàries compleixin amb 
el compromís d’avançar 
els pagaments de desocu-
pació a la seva clientela.

Josep Maria Lluch exerceix la presidència de l’Agrupació de Restauradors des 
de 2016

ERC va presentar a l’abril 
una Proposició de Llei al 
Senat per tal que els ajun-
taments sanejats econò-
micament puguin desti-
nar el superàvit a la lluita 
contra el coronavirus i els 
seus efectes. La proposta, 
presentada a les corts 
espanyoles, insta a mo-
dificar la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària, que va es-
tablir durant la crisi arren-
cada el 2008 que qual-
sevol excedent públic es 

ERC proposa reformar la Llei d’Estabilitat per 
destinar el superàvit a combatre la Covid-19

  

Per un ús responsable de les terrasses
Des del passat 11 de maig, hem pogut 
tornar a seure en les terrasses dels bars, 
cafeteries i restaurants de Gavà, igual que la 
resta de ciutats de la nostra àrea sanitària, 
dintre de les mesures de les diferents 
fases de la desescalada. El 
nostre paisatge urbà ha passat, 
gràcies a això, de la sensació de 
desertizació i buidor, a mostrar 
uns lleus indicis de recuperació 
i normalitat. Però, com tot 
des del 13 de març, aquesta 
normalitat no és completa, ni ho 
podrà ser durant força temps.
Els responsables dels establiments de 
restauració de Gavà es veuen sotmesos a 
una sèrie de mesures de prevenció i higiene 
que els ha obligat a fer canvis importants 

en aforaments i mides en la disposició 
de les taules. Això ha comportat que 
l’ajuntament els hagi permès ocupar més 
espai de l’habitual per instal·lar les seves 
taules i terrasses. Es tracta d’un permís 

extraordinari d’ocupació de la 
via pública que tots entenem 
necessari per poder superar 
aquesta situació i no agreujar 
la crisi, però que tots hem de 
tenir molt clar que no pot ser 
indefinit i que s’ha d’utilitzar amb 
responsabilitat. Els ciutadans 
sacrifiquem temporalment part 

de l’espai públic per ajudar a la recuperació, 
i a canvi volem un comportament cívic dels 
propietaris i usuaris d’aquests negocis, i que 
quan la situació millori, ens el retornin.

Marta Jiménez Iborra
Regidora d’ERC-Gavà

afectats. Malauradament, 
els més afectats són sem-
pre els petits negocis. Ells 
no han tingut la possibi-
litat, per infraestructura i 
recursos, de repartir a do-
micili i mantenir l’activitat 
ni a mitges.

Amb tot, la cuina sempre 
està de moda i pot rein-
ventar-se per sobreviure. 
Quins tipus de cuina tenim 
a Gavà?
Més que parlar de cuina, 
hauríem de parlar de cui-
neres i cuiners. L’evolució 
d’ells està íntimament lli-
gada a la de la societat. A 
Gavà pots trobar propostes 
d’influència asiàtica, àrab, 
sud-americana, europea, 
rostidors de carn, establi-
ment vegetarians, de peix i 
marisc, arrossos, cuina de 
proximitat, cuina tradicio-
nal catalana i bars de tapes 
i platets. L’oferta és, doncs, 
variada, actualitzada, cos-

mopolita i manté uns alts 
índex de qualitat.

Quines mesures empren-
dreu d’ara endavant per re-
tornar a la situació d’abans 
de la pandèmia? 
Des de l’Agrupació estem 
treballant en un progra-
ma de dinamització de 
l’activitat i en una cam-
panya de comunicació per 
posar en valor la feina dels 
professionals del sector. 
Alhora hem posat el focus 
en garantir la màxima se-
guretat i tranquil·litat als 
nostres clients, mitjançant 
protocols de neteja i desin-
fecció, així com campanyes 
d’informació en els propis 
locals. 

L’Ajuntament ha creat di-
verses plataformes per 
reactivar el comerç com 
«Més que Mai, Comerç de 
Gavà». Fins a quin punt hi 
han col·laborat?
Sempre se’ns ha escoltat. 
Entre les mesures acor-
dades amb l’Ajuntament 
tenim l’ampliació tem-
poral d’ús de l’espai pú-
blic, l’excepció de la taxa 
d’ocupació de la via pú-
blica o una subvenció de 
600 € per als treballadors 
autònoms. Tot i això, des 
de l’Agrupació continuem 
treballant perquè aquests 
ajuts arribin a totes les 
empreses del sector, inde-
pendentment de la mida o 
tipologia d’establiment.

Per acabar, quin missatge 
voldríeu traslladar als lec-
tors de l’Eramprunyà? 
Voldria adreçar-los un 
missatge de tranquil·litat, 
esperança i optimisme. 
El col·lectiu de restaura-
dors ha estat treballant 
de manera intensa al llarg 
d’aquestes setmanes per 
garantir la seguretat de 
clients i proveïdors amb 
protocols estrictes de ne-
teja i desinfecció perquè 
puguin fer un ús normal 
de bars, restaurants i ter-
rasses.

Segons els Reials Decrets i 
la Llei d’Estabilitat, només 
300 dels 6.000 milions en 
excedents podran desti-
nar-se a pal·liar la Covid-19

destinaria prioritàriament 
a reduir el deute extern. 

Per això, l’estat només 
contempla segons els 
preceptes dels Reials De-
crets destinar 300 dels 
6.000 milions d’euros de-
clarats com a excedents 
pels consistoris durant 
l’exercici de 2018 a frenar 
l’impacte de la pandèmia. 

Davant d’aquesta situa-
ció, ERC ha presentat una 
proposta de modificació 
de la llei que garanteixi als 
ajuntaments una millor ca-
pacitat de resposta i exclo-
gui les comunitats autòno-
mes del pagament de deute 
extern durant 2020 i 2021. 

Amb l’anul·lació de la taxa 
de terrassa, l’Starting i el 
Consell Municipal de 
Comerç es vol reactivar 
l’economia de Gavà

d’activitats empresarials 
a Gavà donant més facili-
tats als projectes o nego-
cis que vulguin desenvolu-
par-s’hi; flexibilitzant els 
requisits d’accés dels usu-
aris allotjats i ampliant la 
tipologia de les empreses 
que hi poden accedir in-
corporant a emprenedors 
i empreses amb més de 
tres anys d’antiguitat i una 
nova línia d’activitat.  

En la mateixa línia, s’ha 
establert el compromís 
de facilitar la tramitació a 
través dels requeriments 
de documentació adaptats 
a cada tipologia d’empre-
sa, constituïda o no, i s’ha 

ampliat el termini per le-
galitzar-se com a empre-
sa d’un mes a sis per a les 
no constituïdes, en cas de 
ser usuari allotjat, i a tres 
en cas de ser usuari domi-
ciliat. Els criteris d’avalua-
ció prioritzen empreses de 
nova creació i de sectors 
com l’economia circular i 
verda, l’economia social, 
solidària i cooperativa i 
projectes de les tecnolo-
gies de la informació i la 
informàtica, així com les 
indústries creatives. La 
duració de la cessió d’ús 
passa d’un any a dos, amb 
opció a un any més. 

locals. De la mateixa ma-
nera, al Ple també es van 
aprovar dues iniciatives 
del sector comercial i em-
presarial: els nous regla-
ments del Consell Munici-
pal de Comerç i del servei 
Starting. El primer és un 
òrgan de participació sec-
torial sota el paraigua de 
l’Ajuntament que ofereix 
informació, propostes i 
assessorament per a la 
participació ciutadana en 
el comerç local. 

Aprovats amb els vots 
de totes les formacions 
locals a excepció de Pode-
mos, que va abstenir-se, 
els nous reglaments del 

Consell arriben com a solu-
ció per abordar juntament 
amb els protagonistes del 
sector la reactivació del 
comerç local post-Covid.

El nou Consell Municipal 
de Comerç no només re-
presenta el sector comer-
cial i de serveis de Gavà, 
sinó també les associaci-
ons veïnals, la Cooperati-
va Agropecuària i el teixit 
empresarial. Al reglament 
s’estipula l’obligació del 
Consell de reunir-se, com a 
mínim, tres vegades a l’any, 
fixant-se per l’octubre la 
primera trobada. Quant a 
l’Starting, es busca potenci-
ar la creació i consolidació 

El Ple aprova una bateria de propostes per in-
centivar l’activitat econòmica a Gavà

L’exigència d’augment 
de freqüència en els trans-
ports públics per pal·liar 
les restriccions del 30% 
d’ocupació no ha fet més 
que accentuar les carènci-
es d’una xarxa de serveis 
en clara davallada. 

I és que més enllà de 
l’extrema massificació 
que es produeix en trens, 
autobusos i tramvies i de 
la saturació general d’al-
gunes línies concretes o 
de les freqüents avaries 
de Renfe, el problema és 
estructural. En primera 
instància, l’organització 
radial del transport es 
demora massa a l’hora de 
travessar Barcelona i difi-
culta la mobilitat entre po-
blacions properes però en 
ramals diferents com Gavà 
i Sant Feliu per la seva ten-

dència a ubicar Barcelona 
c o m  a  c e n t r e  ú n i c . 

Per altra banda, l’aï-
llament efectiu de molts 
polígons, on només hi ar-
riben certs transports i 
en horaris molt reduïts, 
suposa una dificultat per 
als treballadors de fora del 
municipi. Tot això, sumat a 
la lentitud i els preus ele-
vats del transport públic, 
no fa més que fomentar 
l’ús del vehicle privat, tan 
nociu i perjudicial per al 
medi ambient. 

Per aquesta raó, des 
d’ERC Gavà s’urgeixen po-
lítiques de millora estruc-
tural a llarg termini de la 
xarxa de mobilitat pública 
i s’insta a no seguir apos-
tant per petites variacions 
que no milloren el ser-
vei com s’ha fet fins ara. 

ERC-Gavà reclama a l’Estat el pagament 
immediat de les prestacions dels ERTO

«Els petits comerços 
han estat els més afec-
tats. No tenen els recur-
sos per treballar a domi-
cili i facturar a mig gas»

«L’oferta de restauració 
a Gavà és variada i de 
qualitat. La cuina i els 
cuiners evolucionen de 
la mà de la societat»

El ple municipal celebrat 
el passat 4 de juny tele-
màticament va servir per 
donar llum verda a noves 
iniciatives destinades a 
la recuperació econòmica 
local davant l’emergència 
sanitària de la Covid-19.

En primer lloc, i amb el 
suport unànime de tots els 
grups municipals amb re-
presentació al consistori, 
es va aprovar la suspen-
sió de la taxa de terrasses 
a bars i restaurants fins a 
finals d’any, de la qual se’n 
beneficiaran fins a 154 

Un estat incompetent que agreuja la crisi

Montserrat Arnau Recasens
Regidora d’ERC-Gavà



Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Cancel·lades les activitats a Can Tore-
lló per indici de contaminació del sòl

Durant el procés de tra-
mitació del plantejament 
urbanístic per la creació 
de la ciutat esportiva de 
Can Torelló, l’Ajuntament 
ha tingut coneixement, 
mitjançant els estudis 
de l’empresa Amphos, de 
la presència de metalls i 
hidrocarburs per sobre 
del llindar admissible al 
sòl de la zona. 

Com a mesura preven-
tiva, el consistori ha pres 
la decisió de suspendre 
les activitats esportives 
a les instal·lacions i ha 
posat en coneixement 
de l’Agència de Residus 
de Catalunya l’estat de 
la zona, que serà seguida 

amb detall. L’objectiu és 
recuperar Can Torelló, 
per la qual cosa durant 
l’estiu es faran interven-
cions concretes o bé una 
actuació de reparació 
més àmplia de l’espai 
segons la mida de l’àrea 
afectada, cosa encara 
per determinar. 

De moment, és im-
possible aventurar quin 
tipus de reforma haurà 
de fer-se o quina durada 
o cost tindrà. Amb tot, 
l’Ajuntament recalca la 
seva voluntat per mante-
nir el projecte de millora 
dels equipaments cívics i 
esportius de la ciutat.

Pepe Oriola, a les 
TCR Europa

El pilot gavanenc Pepe 
Oriola tornarà a la com-
petició en les Touring Car 
Races (TCR) europees en 
el circuit francès de Le 
Castellet el pròxim 21 
d’agost. Ho farà formant 
part de l’equip eslovac 
Brutal Fish Honda, on 
competirà amb un Hon-
da Civic Type R TCR i 
formant tripleta amb el 
britànic Daniel Lloyd i 
Martin Ryba.

El calendari de la TCR 
Europe 2020 consta-
rà de sis proves, i en 

dues d’elles es podrà 
gaudir d’Oriola assis-
tint a Montmeló (9-11 
d’octubre) i a Jarama 
(6-8  de  novembre) . 

Torna l’activitat 
a la Josep Soler 
i Vidal

La biblioteca JSV va 
tornar a l’activitat l’1 de 
juny amb un servei adap-
tat a la desescalada. De 
moment, l’equipament 
funciona en horari res-
tringit de 15.30h a 19.30h 
els dilluns, dimarts, di-
mecres i dijous i de 10 a 
13h els divendres. 

El pla s’ha fet de ma-
nera coordinada amb 
els serveis centrals de la 
Xarxa de Biblioteques de 
la Diputació. 

Troben dues bales de bombarda 
al Castell d’Eramprunyà  

Els treballs d’excavació 
del mur del recinte exte-
rior del castell d’Eram-
prunyà ja han deixat les 
primeres troballes: dos 
projectils de bombarda. 
Es tracta de dues bales 
de pedra, una d’elles de 
més de 150 kg de pes, i 
que podrien ser en rea-
litat dues bombardes de 
grans dimensions. Les 
bombardes van ser les 
primeres màquines d’ar-
tilleria amb pólvora i es 

van utilitzar entre finals 
del segle XIV i principis 
del XVI. El seu tir era tens 
i rasant i tenien un abast 
de 2 km, tot i ser només 
eficaç durant els primers 
100 i 200 m.  

S’ha documentat que 
almenys dues armes 
d’aquest tipus van ser 
utilitzades en el setge 
al castell d’Eramprunyà 
de l’any 1469 durant la 
Guerra Civil Catalana 
(1462-1472) . 

al llenguatge de signes, 
twerk i classes de per-
sonalització de sabates. 

També hi hauran acti-
vitats de petit format a la 

La banda gavanenca Soulmates guanya el Rock & 
Change amb el videoclip «It’s you and me today»

La formació musical 
gavanenca Soulmates 
va guanyar el primer 
certamen de videoclips 
Rock & Change, un con-
curs internacional en què 
participaven grups d’ar-
reu de Llatinoamèrica i 
Espanya. Ho ha fet amb 
el videoclip It’s you and 
me today, un videoclip 
amb un concepte reno-
vador de l’amor. «Són 
tres històries d’amor 
diferents que intercalen 
procedències, classes i 
personalitats, tendències 
sexuals o edats diver-

ses», explica Josep Soler, 
membre del grup. El pro-
ducte li ha valgut al grup 
una campanya persona-
litzada, valorada en 450 
euros, que servirà per 
arribar a més de 7000 
persones. «També hem 
aconseguit entrevistes 
a les xarxes i newslet-

ters personalitzades per 
part de l’organització», 
rebla Mireia Tortajada, 
integrant de Soulmates. 
El confinament ha estat 
profitós per al grup, que 
ha explorat i creat nous 
temes i continguts, i han 
preparat actuacions en 
directe per al veïnat. 

L’espai jove de La Casa Gran torna a obrir amb 
una gran festa d’oci per al juliol

La Casa Gran ha tornat 
a obrir amb activitats, 
cursos i tallers per al juli-
ol perquè la joventut gau-
deixi d’una programació 
d’oci, cursos i tallers 
lúdics i formatius variats. 

S’oferiran classes de 
ioga per a principiants, 
un taller de ritmes ur-
bans, cursos d’iniciació 

Recordo la infància amb la meva colla 
d’amics de «los bloques del congreso» 
quan anàvem a «los lagos». Eren 
enormes forats plens de 
tot tipus de materials, amb 
unes aigües que feien por 
només de pensar que hi 
podíem caure i no sortir-ne 
mai més. 
Ja de ben petits escoltàvem 
com hi va haver gent que 
havia mort allà. L’extracció i 
venda de terres deixava uns 
espais ideals per abocar-hi tot tipus de 
deixalles sense cap mena de control 
mediambiental. Ara, un informe recent 
conclou que la contaminació existent 
al voltant de Can Torelló i les seves 
instal·lacions podria ser perjudicial 

per a la salut humana. Només faltaria 
que ens quedéssim sense aquests 
equipaments; ja prou n’hem perdut a 

Gavà. 
40 o 50 anys després de 
totes les accions que hem 
dut a terme contra l’entorn 
de l’abocador del Garraf 
i  Can Torelló, n’estem 
pagant les conseqüències. 
Ara, en el present, tenim 2 
projectes, el Pla de Ponent 
i Can Sellarés, que tornen a 

pecar dels mateixos errors. No podem 
construir un futur a costa de destrossar 
allò que tenim. No podem malmetre 
el nostre entorn perquè no sabem 
què ens trobarem el dia de demà. 

El preu d’amagar la brutícia

Miquel Roselló Lasheras
Regidor d’ERC-Gavà

Crònica esportiva

Ahhhhh! 
Ja era h

ora!!!!
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terrassa: un concert del 
grup de k-pop Narama, 
un espectacle d’humor 
d’Impro con Limón i una 
competició de freestyle 
organitzada pel col·lectiu 
T.R.U.E. Hi haurà espais 
per preparar la selecti-
vitat amb cita prèvia des 
del 30 de juny de dilluns 
a divendres de 17 a 21h. 

La fundació Nostra Senyora de Brugués s’ha vist obligada 
a modificar les activitats a causa de la COVID-19

La Fundació és una en-
titat privada sense ànim 
de lucre creada el 1989 
per ajudar els més des-
valguts. Entre els pro-
jectes que desenvolupa 
hi ha ajuts a famílies ne-
cessitades per fer front a 
despeses d’alimentació, 
lloguers, serveis d’ai-
gua i llum, participació 

a la campanya 
sol idàr ia  «A 
Gavà cap nen 
sense joguina», 

col·laboració en la recap-
ta d’aliments, ajuts a as-
sociacions de persones 
amb discapacitat, ajudes 
a desplaçaments, servei 
d’ajuda domiciliària per a 
gent gran necessitada en 
col·laboració amb l’Ajun-
tament, tractament de 
desintoxicació de malalts 
alcoholitzats i drogoad-

dictes en centre especi-
alitzat, beques d’estudi, 
projectes escolars, mate-
rial escolar i despeses de 
menjador, col·laboració 
amb l’obra social Santa 
Lluïsa de Marillac, i amb 
projecte B-resol, preven-
ció del bullying. 

El 8 de setembre ator-
ga els premis a entitats 
i persones distingides. 
Enguany, a causa de la 
COVID-19, s’han hagut de 
suspendre.


