
Els gavanencs paguem 
la factura de l’aigua 
més cara que la mitja-
na dels ciutadans me-
tropolitans. El motiu: el 
rebut de l’aigua inclou 
la taxa metropolitana de 
tractaments de residus 
(TMTR). Aquesta taxa es 
paga en funció del tipus 
d’habitatge i del consum 
històric d’aigua com a 
estimació del nombre de 
persones de cada casa i, 
per tant, de la quantitat de 
residus que es generen. 
Però, a més d’aquestes 
regles generals, cada 
municipi té una tarifa di-
ferenciada en funció dels 
residus per càpita que es 
recullen separadament 
(orgànica, paper, vidre i 
envasos) a cada poble. 
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Balsera, si no ets de plàstic... reacciona!
Un any més, Gavà és un dels pobles 
que menys recicla i, en conseqüència, 
els gavanencs som dels que paguem 
més cara la factura de 
l’aigua: així ho fixa l’Àrea 
Metropolitana, que calcula 
la taxa de residus inclosa 
al rebut de l’aigua en 
funció del que recicla cada 
municipi. Gavà no només és 
un dels pobles que menys 
segrega, sinó que, el 2012, 
hem baixat respecte al 2011, i portem 
dos anys així. El 2012 només hem 
separat el 27% de les escombraries, 
molt per sota de la mitjana catalana 
(40%). Cal augmentar aquest índex.

Cal més conscienciació ciutadana però, 
sobretot, molta més implicació municipal 
per promoure el reciclatge. Cal assolir 

objectius més ambiciosos, 
i és lamentable que un 
govern municipal que es 
diu d’esquerres i que està 
format per un partit que 
es diu ecosocialista, hagi 
enfonsat Gavà a la cua dels 
municipis metropolitans.
Volem punts verds als 

mercats, més dies de deixalleria mòbil, 
més contenidors, i més ben col·locats. 
Senyors del govern local, posin-se a la 
feina, que els ciutadans ja estem farts de 
pagar més per la seva mala gestió.

Albert Massana i Gràcia, Els Verds - Gavà

El poc reciclatge encareix a Gavà la factura de l’aigua

La taxa de recollida segregada a Gavà 
cau per segon any consecutiu

És a dir, que una part 
de la tarifa és variable 
en funció del municipi. 
A Gavà, som els penúl-
tims de tot l’Àrea Me-
tropolitana en recollida 
segregada, cosa que im-
plica que tots els veïns 
de Gavà estan pagant la 
taxa un 2,4% més cara 
que la resta de ciutadans 
metropolitans. La recolli-
da d’escombraries és un 

dels serveis obligatoris 
dels ajuntaments. Per 
això, el Grup Municipal 
d’Esquerra-Els Verds-In-
dependentsxGavà va pro-
posar al Ple Municipal del 
31 de gener, tal com havia 
fet en ocasions anteriors, 
augmentar la freqüència 
de la deixalleria mòbil, 
posar punts verds de 
recollida segregada als 
mercats, i augmentar i 
millorar els contenidors 
actuals. El govern (PSC 
i ICV) va desestimar la 
petició, va afi rmar que la 
seva gestió era correcta, 
que la culpa era de la poca 
implicació ciutadana, i va 
anunciar que posaria en 
marxa una campanya de 
propaganda per cons-
cienciar la ciutadania.

Restauració de la 
FONT DEL FANGAR

El 18 de gener, a la sala 
d’actes de l’American 
Lake, plena de gom a gom, 
la presidenta l’Òmnium 
Cultural, Muriel Casals, 
va presentar el full de 
ruta que la prestigiosa 
entitat, fundada als anys 
seixanta, s’ha plantejat 
de cara al futur. La pre-
sidenta d’Òmnium va 
narrar com l’entitat havia 
arribat a la conclusió 
que per garantir el pro-
grés cultural i la cohesió 

Dret a decidir: un American Lake de gom a gom acull la presidenta 
d’Òmnium Cultural, que explica el full de ruta cap a l’estat propi

social dels ciutadans 
cal un canvi del model 
d’organització institucio-
nal de Catalunya per tal 
d’esdevenir un nou estat 
dins d’Europa. Òmnium 
Cultural va organitzar la 
gran manifestació del 10 
de juliol de 2010 contra 
la sentència de l’Estatut, 
que va mostrar que el 
sobiranisme és social-
ment majoritari. A partir 
d’aleshores, i amb la la 
renovació del Parlament 

Excursió inaugural - sortida:
                   Dissabte, 23 de febrer
                   9,00 h del matí
                   Parc del Mil·lenni

Nova acció cívica del voluntariat

també va fer una crida 
a no deixar la transició 
nacional només en mans 
dels polítics, i va recla-
mar el paper de la ciuta-
dania activa per liderar 
el procés. L’acte, que va 
culminar amb un animat 
diàleg amb el públic as-
sistent, va comptar amb 
la lectura de textos del 
poeta local Joan Albert 

de la Peña, musicats pels 
violinistes Maria Roca i 
Víctor Casamiglia,

de Catalunya, el sobira-
nisme s’ha erigit també  
com a opció política ma-
joritària. Muriel Casals 

Sortida curta per inaugurar la font del Fangar de Gavà, 
restaurada fa poc pel Grup Ecologista Quercus amb 
l’ajuda de l’UME i altres voluntaris. Després es farà 
una neteja al bosc d’uns incomprensibles fl otadors.
Podeu veure un petit vídeo sobre el Grup Ecologista 
Quercus de Gavà a: http://ves.cat/cGgi

Recàrrec a la taxa de residus que paguem els gavanencs

Percentatge de recollida selectiva, any per any, de tot Gavà

Nou atac de l’Estat a la gent gran: Madrid 
retira el fi nançament de la teleassistència
La decisió del govern de 
Mariano Rajoy de deixar 
de fi nançar el servei de 
teleassistència a la gent 
gran afecta 1.007 per-

sones de Gavà, segons 
s’ha sabut arran d’una 
interpel·lació d’ERC al Ple 
Municipal del 31 de gener. 
El servei de teleassistèn-

cia facilita a la gent gran 
un dispositiu que permet 
avisar a emergències en 
cas de problemes de sa-
lut. L’Estat fi nançava fi ns 
ara el 29% del servei, que 
a Gavà costa anualment 
88.035 €. Segons es va 
informar, la part de l’Estat 
serà sufragada en un 
18% per la Diputació i en 
un 11% per l’Ajuntament, 
cosa que representa una 
despesa extra municipal 
de 10.000 €.



Ana Belén García i Jaime García, de Trenca’t la Closca: «Intentem promoure 
un altre concepte d’oci que no depengui de la capacitat econòmica de la gent»
En aquest número, parlem amb Ana B. García Segura  (Barcelona, 1980), i Jaime García Porcel (l’Hospitalet de Llobregat, 1981), presidenta i secre-

tari, respectivament, de l’associació Trenca’t la Closca (www.trencatlaclosca.org), una entitat força jove que va néixer fa molt poc temps a partir de 

diverses iniciatives relacionades amb l’oci i l’educació en el lleure. En la passada festa major d’hivern van organitzar un torneig de pòquer solidari. 

Avui parlem amb ells per conèixer quines són les seves activitats, objectius i plans de futur.

Comencem pels inicis. 
Quan us vau fundar?
Trenca’t la Closca va 
néixer al maig de 2011. 
Anteriorment, havíem 
format part d’un altra 
associació dedicada als 
jocs i també havíem estat 
vinculats a iniciatives 
d’oci alternatiu portades 
a terme a Gavà. 

Què us va motivar crear 
la nova entitat?
Des de sempre hem estat 
aficionats als jocs de 
taula, i volíem propiciar, 
a Gavà, a un espai en què 
es poguessin trobar afi -
cionats als jocs, i gaudir 
del lleure.

I els vostres objectius?
Vam sorgir amb la in-
tenció de fomentar la 
presència del joc de taula 
dins de l’àmbit comunita-
ri, perquè es fes un lloc 
entre l’oferta sociocultu-
ral ja existent. La nostra 
experiència viscuda en 
entitats anteriors ens ha 
permès constatar que el 
joc de taula té una vigèn-
cia absoluta i es manté 
present en l’oci de totes 
les generacions.

El joc comunitari en opo-
sició al consumisme?
En els nostres dies sem-
bla que estiguem abo-
cats al consumisme, a 
entendre l’oci vinculat a 
una despesa indispen-
sable. Des de l’associa-
ció Trenca’t la Closca 
volem impulsar un altre 
concepte d’oci que pro-
mogui accions lúdiques 
que no depenguin de les 
capacitats econòmiques 
de la gent i que siguin 
integradores. Un dels 
principals propòsits de 
l’associació és fomentar 
les lleureteques, enteses 
com a espais de trobada 
d’un nombre indefinit 
d’integrants, que com-
partim una mateixa for-
ma d’entendre l’oci com 
a element saludable, 
integrador, socialitzador 
i sobretot divertit. 

Quina valoració feu de 
l’oferta d’oci alternatiu 
existent a Gavà?
Actualment Gavà ofereix 
una oferta d’oci molt li-
mitada, segons el nostre 
parer, de manera que 
gent de la nostra edat i 
més joves cerquen l’oci 
fora de la ciutat. Volem 
deixar clar que hi ha 
iniciatives d’oci interes-
sants a la ciutat, però 
són escasses i en mol-
ts casos compten amb 
poc suport institucional. 
Per això opinem que cal 
arriscar-se a trobar al-
tres formes d’oci, i anar 

provant-ne la viabilitat i 
si arriba al públic o no, i 
no abandonar-les encara 
que d’entrada no obtin-
guin tot l’èxit esperat. La 
constància és important 
i el treball dia a dia al 
final dóna el seu fruit. 
També seria bo donar 
suport a les iniciatives 
que surten de la ciuta-
dania i del moviment 
associatiu, recollir-ne 
les propostes i valorar 
la tasca voluntària que 
porten a terme, adreçada 
al conjunt de la població. 
Volem destacar especial-
ment aquesta darrera 
idea ja que, encara que 
les associacions estan 
molt motivades per fer 
activitats, el compromís 
no és infi nit, i de vegades 
pot ser frustrant lluitar 
per engegar projectes 
que molts cops es veuen 
obstaculitzats per temes 
burocràtics o polítics.

Quins plans de futur teniu?
Volem fer activitats en 
horari nocturn. Tot i que 
és una fi ta difícil d’assolir 
actualment, no la descar-
tem, perquè trobem que 
seria bo per a la ciutat i 
el jovent de Gavà.

d’això, estem vinculats 
al Casal de Joves d’Abre-
ra, on hem dinamitzat 
diversos tallers i hem 
assessorat per crear 
una ludoteca adreçada 
a joves i adolescents. 
Val a dir que, des que 
estem fi cats en el món 
del joc de taula, anem 
descobrint trobades i 
fi res, tant d’àmbit català 
com estatal, dedicades a 
aquest tema. Algunes de 
les més importants són 
la fi ra Jugar x Jugar de 
Granollers, les Jornades 
Ayudar Jugando a Bar-
celona, i les Juguem de 
Vilafranca del Penedés.

La vostra seu actual és la 
Casa Gran. Us va bé, o us 
caldria més espai? 
Fins al moment, hem 
desenvolupat les acti-
vitats a la Casa Gran 
per la vinculació que hi 
tenim des de fa anys, ens 
hem adaptat a l’agenda 
de l’equipament i hem 
compartit espais. Però 
enguany volem ampliar 
les activitat a altres ho-
raris i fer-les amb més 
assiduïtat, motiu pel qual 
estem valorant la pos-
sibilitat d’usar també  
altres equipaments.

Teniu algun calendari 
d’activitats fi x?
Les activitats fixes les 
fem durant les festes 
majors, tant d’estiu com 
d’hivern: per Sant Pere 
organitzem un torneig 
de tennis taula Itinerant 
per les places i parcs 
de la ciutat i un safari 
fotogràfi c en què els par-
ticipants han de cercar 
espais concrets de la 
ciutat i fer-ne fotografi es, 
on valorem més, d’acord 
amb la dinàmica d’una 
gimcana, la vessant lúdi-
ca que l’artística. I, per 
Sant Nicasi, organitzem 
el Torneig de Pòquer So-
lidari que dèiem abans, 
amb caràcter benèfic. 
Finalment, també or-
ganitzem un torneig de 
Carcassone, dins de la 
programació Juliol Dia a 
Dia, Nit a Nit, del que ja 
n’hem fet dues edicions. 
A banda d’això organit-
zem, amb una periodici-
tat mensual, les Lleure-
teques, espais de troba-
da de joc lliure en què es 
juguen alhora diverses 
partides de jocs diferents.

Teniu relació amb altres 
entitats similars? 
A Gavà mateix mantenim 
contacte i col·laboració 
amb el col·lectiu Stegy-
land, també dedicat a la 
promoció de joc de taula, 
i el darrer any hem esta-
blert comunicació amb 
entitats dedicades al joc 
del Baix Llobregat, com 
ara El Castell Negre, de 
Castelldefels, i el Club 
Amatent, de Sant Vicenç 
dels Horts. No fem com-
peticions entre les enti-
tats, però anem a partici-
par a les seves activitats 
i ells vénen a participar 
a les nostres. A banda 

Jaime Garcia Porcel i Ana Belén García Segura, secre-
tari i presidenta, respectivament de Trenca’t la Closca

El joc de taula 

té una vigència 

absoluta i 

es manté 
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de totes les 

generacions

Volem 
fomentar les 
lleureteques

Una de les primeres trobades organitzades per 
l’entitat a la seva seu, la Casa Gran

Logotip de l’entitat, ben 
expressiu

Intentem pro-

moure un altre 

concepte d’oci 

amb accions 

lúdiques que 

no depenguin 

de les capaci-

tats econòmi-

ques de la gent 

i que siguin 

integradores

Una de les activitats recents que va atreure més participants va ser aquest tor-
neig de Carcassonne, el passat mes de juliol

Quants sou, a l’entitat? 
Actualment només som 
tres socis, que formem la 
junta directiva. Cal dir que 
fer socis no ha estat una 
de les nostres prioritats: 
hem apostat més per 
donar-nos a conèixer a 
Gavà d’una forma global, 
tot i que enguany estem 
donant valor a com fer el 
procés per associar-se i 
quins avantatges com-
porta. Cal tenir present 
que a les activitats que 
organitzem, en general, 
pot participar-hi tothom, 
perquè són obertes a tota 
la ciutadania i, excepte el 
Torneig de Pòquer, que té 
un tarannà especial, no hi 
ha cap requisit especial 
per participar-hi.

Quantes persones calcu-
leu que han participat?
Fins al moment han pas-
sat per les nostres acti-
vitats prop d’unes 150 
persones, i la mitjana de 
participació oscil·la en-
tre les 25 i 30 persones 
per activitat. A més, les 
edats dels participants 
són molt diverses, entre 
els 5 i els 70 anys, i ens 
agrada, perquè nosaltres 
volem que en les activi-
tats que desenvolupem 
hi hagi intercanvi gene-
racional.

Per acabar, quin missat-
ge voleu donar als lectors 
de L’Eramprunyà?
Ens agradaria aclarir 
que Trenca’t la Closca, 
encara que promociona 
el joc de taula, també vol 
generar un altre tipus 
d’oci, que estem oberts 
a col·laboracions i pro-
postes vinculades amb 
l’oci alternatiu. Per això 
us animem a fer un cop 
d’ull a la nostra web per-
què us feu una idea de 
les activitats que hem 
fet, i que vingueu a les  
Lleureteques per veure 
què són els jocs de taula 
moderns, perquè segur 
que amb algun us hi tro-
beu identifi cats.

Compartim una 

mateixa forma 

d’entendre 

l’oci com a ele-

ment saluda-

ble, integrador, 

socialitzador 

i, sobretot,

divertit



Qüestió de supervivència
Gavà, com tants altres municipis, té 
necessitats de serveis públics: instituts, 
ambulatoris, guarderies... Des del nostre 
grup municipal els hem reclamat a totes 
les instàncies que ha calgut: 
Parlament, Congrés, Ajun-
tament... Amb la constitució 
del nou govern de la Gene-
ralitat, la demanda seguirà 
pels conductes habituals, 
i serà una de les nostres 
feines principals. 
Ara bé, el que no podem 
deixar de banda és la crua 
realitat, que no és altra que l’ofegament 
econòmic que l’administració catalana 
pateix des del govern d’Espanya. Hi ha 
incompliments sistemàtics de la llei, i no 

només no paguen el que deuen, sinó que 
obliguen la Generalitat a endeutar-se 
per fer front a les necessitats socials. 
Els recursos per a inversions són zero, i 

amb prou feines n’hi ha per 
pagar les nòmines. L’Estat 
ens deu uns 8.600 milions 
d’euros de partides aprova-
des i signades. Ens obliga, 
a tots els ciutadans, a assu-
mir un dèfi cit públic de no-
més el 0,7%, amb les seves 
conseqüències. I a més qui 
ens ofega està fi ns al coll de 

casos de corrupció i mal ús de diners.
O som un nou Estat d’Europa, o ens aca-
barem ensorrant del tot. És qüestió de 
supervivència. Pel futur dels nostres fi lls.

Andreu Pérez i Lorite, portaveu d’Esquerra - Els Verds - Independents x Gavà

El país que volem: Gavà acorda trametre a 
la Generalitat les 7 prioritats per a la ciutat

Tot i l’evident manca de 
recursos econòmics de la 
Generalitat, ofegada pel 
comportament deslleial 
del govern de l’Estat, 
Esquerra va considerar 
necessari fer arribar a 
la Generalitat la llista 

de prioritats de la ciutat, 
per tal que es portin a 
terme tan aviat com hi 
hagi fi nançament dispo-
nible. Així, al Ple Muni-
cipal del 31 de gener, va 
presentar una proposta 
que va ser aprovada per 

tots els grups excepte el 
PP, en què es fixen les 
7 prioritats de la ciutat: 
l’ampliació de l’Hospital 
de Viladecans, un nou 
ambulatori, el nou IES 
Bruguers, l’Institut-Esco-
la de Gavà Mar, la reober-
tura de les urgències noc-
turnes en cap de setmana 
i del dispensari de Gavà 
Mar, i el manteniment de 
l’escola Joan Salame-
ro. ERC traslladarà aviat 
aquestes prioritats al Par-
lament perquè les aprovi.

Desenes de gavanencs celebren la 
declaració de sobirania del Parlament

El 23 de gener, amb mo-
tiu de l’aprovació de la 
Declaració de Sobirania 
pel Parlament, desenes 

El grup d’Esquerra va 
proposar, al Ple del 31 de 
gener, adaptar els passos 
per a vianants propers a 
la residència d’avis del 
carrer Concòrdia, per-
què actualment encara 
n’hi ha un parell sense 
adaptació. El govern local 
va indicar que quedaven 
pendents d’adaptar uns 

Esquerra proposa millorar vore-
res prop de la residència d’avis

400 passos de vianants, 
i que l’adaptació es por-
taria a terme en funció de 
les disponibilitats pres-
supostàries.

Balsera anuncia una nova comis-
saria on havia d’anar la guarderia
El 18 de gener, el govern 
local va anunciar a la 
premsa que ha decidit 
treure la Policia Munici-
pal del centre de la ciutat 
i traslladar-la a una nova 
comissaria que s’ha de 
construir al barri de les 
Bòbiles. Els locals on es 
construirà la comissaria 
havien estat compro-

mesos fa temps per fer 
una guarderia i un centre 
cívic per al barri, projec-
tes que ara es veuran 
seriosament qüestionats.

L’atur a Gavà torna a batre rècords
L’atur a Gavà ha augmen-
tat, el mes de gener, de 
107 persones, i la xifra 
d’aturats se situa en un 
nou màxim històric. Els 
aturats a Gavà són 4.163 
persones, una taxa d’atur 
del 19,9%. Gavà ha estat 

la cinquena població de 
la comarca on ha crescut 
més l’atur en xifres ab-
solutes. El pla d’ocupació 
promogut per l’alcalde 
Balsera ha fracassat, ja 
que no aconsegueix re-
vertir la tendència.

La comunitat educativa segueix protestant
El 29 de gener, l’assemblea 
de la comunitat educativa 
de Gavà es va tornar a 
reunir, aquest cop a l’IES 
Calamot, amb la par-
ticipació d’una vintena 
de pares, professors i 
alumnes. En la reunió es 
va decidir organitzar una 

xocolatada de protesta 
contra les retallades en 
educació. L’esdeveniment 
tindrà lloc el 22 de fe-
brer, al Parc Municipal. 
També es volia fer un 
vídeo denúncia, però es 
va postposar per manca 
de temps. D’altra banda, 

els estudiants de l’IES 
Bruguers van fer vaga en 
protesta per la llei Wert, 
els dies 6, 7 i 8 de febrer.

de veïns i simpatitzants 
d’ERC, CiU i SI van con-
centrar-se festivament 
davant l’Ajuntament.

Senyors del PSC, això que han fet no està bé
El 21 de gener el govern municipal va 
convocar a tots els regidors d’aquest 
Ajuntament a una comissió informa-
tiva per proposar un increment de la 
aportació als grups polítics municipals 
de 30.000 €, cosa que re-
presenta augmentar mes 
d’un 24% l’import vigent, 
de 123.000 €, que passen a 
153.000 €.
No és que creguem que els 
grups municipals no ne-
cessiten recursos, però en 
aquest moment no hauria de 
ser prioritari. Nosaltres, aquests diners, 
més els nostres sous, els destinem a fer 
aquesta revista que teniu a les mans. 
D’altres grups s’ho queden per a ells.

D’on han sortit els 30.000 € d’augment? 
No diuen que no hi ha diners? La sor-
presa és que surten d’una “partida de 
participació” que nosaltres proposàvem 
que es dediqués a acció social, a través 

d’un procés participatiu 
entre les entitats locals.
L’aprovació es va realitzar 
amb els vots a favor de tots 
els grups excepte ERC. Al-
guns dels que van votar-hi a 
favor (PSC. PP, ICV-EUiA, CiU 
i C’s) defensen la reducció 
de despeses que consideren 

supèrfl ues, com eleccions al Parlament 
o una consulta democràtica, però es veu 
que això ja els està bé. A nosaltres, en 
canvi, no ens sembla gens bé.

Jordi Calatayud, regidor d’Esquerra - Els Verds - Independents x Gavà

FOTODENÚNCIA CIUTADANA
Vull queixar-me de com 
ha quedat aquest con-
tenidor de l’avinguda de 
la Riera de Sant Llorenç. 
És un contenidor per als 
envasos i embolcalls. El 
camió l’ha posat mala-
ment, i la boca queda gai-
rebé tapada per l’arbre. 
Com volen que reciclem? 
Deixar envasos a dins és 
tot un exercici de contor-
sionisme! S’ho haurien 
de mirar... C. M. P. (Gavà)

FOTODENÚNCIA CIUTADANA
Vull denunciar les hu-
mitats de les dutxes i 
la deixadesa en el man-
teniment de la Piscina 
Municipal. Hi ha moltís-
sims usuaris i cada dia 
és tot més obsolet. Això 
sí, van apujar les quotes 
més del 50%. A l’agost 
sempre tanquen amb 
l’excusa de fer obres de 
manteniment... Quin manteniment? El vestidor masculí té cinc dutxes per a tots 
els adults, cursetistes, usuaris d’activitats dirigides i usuaris individuals... Molts 
dies hem de fer cua per poder dutxar-nos... Fins quan? R.C.M. (Gavà)

Només el grup d’ERC es desmarca de l’acord

Polèmica política: Balsera desvia cap als grups 
polítics 30.000 € destinats a participació ciutadana
El 25 de gener, el govern 
Balsera va acordar donar 
als grups polítics locals 
30.000 € que estaven re-
servats per a «participa-
ció ciutadana», dels quals 
10.000 € seran per al 
PSC. La proposta s’havia 
votat el 21 de gener en la 
comissió informativa de 
Governació, organisme 
que es reuneix a porta 
tancada (la ciutadania no 
hi té accés), i va rebre el 
vot favorable de PSC, PP, 
CiU, ICV-EUiA i fi ns i tot de 

Ciudadanos. Només ERC 
es va desmarcar i no hi 
va votar a favor. ERC creu 
que no és ètic augmentar 
la subvenció pública als 
partits polítics, que ja 
reben 123.000 € l’any de 

l’Ajuntament a repartir 
entre tots els grups en 
funció dels regidors, a 
més dels sous de regidors 
i càrrecs de confi ança (no-
més PSC i ICV-EUiA tenen
càrrecs de confi ança).

Envieu les fotodenúncies 
per correu electrònic a 
gava@esquerra.org, amb 
un text de 250 caràcters 
màxim. Tot i que només 
publicarem les inicials de 
l’autor, cal que aquest ens 
faci arribar el nom sen-
cer i el número de DNI. 
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El 3 de febrer, 29 nens i 
nenes i 156 adults van 
participar en la cursa 
solidària organitzada per 
l’ONG Carumanda. Els 
nens van córrer 500 m 
i els adults uns 5 quilò-

Gavà commemora el Dia mundial del 
càncer amb una taula informativa

metres. Els guanyadors 
van ser Eduard Gimeno 

Borràs (infants), i David 

Sanfeliu Marcó i Orélie 

Carranza de Jong (adults). 
Es van recaptar 1.170 € 
per a Càritas-Gavà.

El grup Gats Vells organitza el pri-
mer festival d’havaneres de Gavà

El grup local Gats Vells 
i la Coral Sellarès orga-
nitzen, dissabte 23 de 
febrer, la primera Troba-
da d’Havaneres d’Hivern 

Ciutat de Gavà. A més 
d’ells, hi actuaran altres 
quatre grups de Begues, 
Montcada, Palafrugell i 
Sant Feliu de Guíxols.

El prestigiós Circ Raluy actua a Gavà

El prestigiós circ dels ger-
mans Raluy va plantar-
se a la  plaça de Francesc 

Macià des del 26 de gener 
al 3 de febrer, per a sa-
tisfacció dels més petits. 

Èxit de participació en la cursa 
solidària de Carumanda-Gavà

El 2 de febrer, la delega-
ció local de l’Associació 
contra el Càncer va mun-
tar, amb motiu del Dia 

La parròquia de Sant Pere festeja les 
parelles que fan noces de plata i or

Diumenge 27 de gener 
va tenir lloc la tradicional 
celebració de les pare-
lles que fan les noces 

d’or o plata, organitzada 
per la parròquia de Sant 
Pere i l’associació local 
de cotxes d’època.

mundial, una parada in-
formativa a la plaça Ma-
jor, amb la col·laboració 
dels Castellers.

I ara què, jubilats?
No fa gaire, el president Rajoy prometia 
apujar les pensions. Pocs dies després 
de les eleccions catalanes, previst o 
no, deia que «ho sentia molt», però que 
no podria pagar. Segons 
les ordres de Brussel·les, 
enguany havia de reta-

llar pensions o aprimar 

l’administració central. De 
les dues, quina li pot portar 
menys conseqüències? Les 

pensions. Per tant, tira pel 
dret, i endavant!
Retallar l’administració central seria 
problemàtic: funcionaris contra fun-
cionaris, canvi de vot al grup més fi del, 
etc. En canvi, què pot passar amb els 
pensionistes? Pràcticament res; qua-

Josep Tintoré, president de l’Associació Veïnal del Barri del Centre

Proposta d’ERC: el Museu i el castell ja 
es promocionen a Turisme de Catalunya

El govern local va con-
fi rmar, al Ple Municipal 
de 31 de gener, que ja 
era realitat una de les 
propostes d’Esquerra per 

fomentar el turisme cul-
tural a la ciutat, i que van 
ser presentades el pas-
sat juliol. Concretament, 
s’havia demanat que es 

gestionés la inclusió del 
castell d’Eramprunyà 
dins la ruta dels castells 
de frontera promoguda 
pel consorci Turisme de 
Catalunya. Així mateix, 
s’havia proposat que el 
Museu també es promo-
cionés tenint en compte 
la peça d’art prehistòric 
que s’hi exposa -la Ve-
nus de Gavà. Segons 
l’Ajuntament, aquestes 
propostes ja són realitat.

El Centre Cultural acull les repre-
sentacions del musical Rent

Els dies 2 i 3 de febrer,la 
companyia de Chechu 

Atencia va representar el 
musical Rent. L’obra, tra-
duïda de l’orginal ame-

La gavanenca Candela Peña, pre-
miada als premis Gaudí d’enguany

El 3 de febrer, la gava-
nenca Pilar (Candela) 

Peña va guanyar el premi 
Gaudí de l’Acadèmia del 
Cinema Català a la millor 
actriu secundària, per la 
pel·lícula Una pistola en 

cada mano. Els premis 
Gaudí van homenatjar 
l’actriu Montserrat Ca-

rulla, que va fer un ferm 
discurs independentista.

ricà, explica la història 
d’un grup de bohemis al 
Nova York dels anys 80, 
tenallats per la pobresa, 
la malaltia i la sida. 

L’UME organitza per primer cop a Gavà 
una competició de canicròs
El 27 de gener, la Unió 
Muntanyenca Erampru-
nyà va organitzar una 
cursa de canicròs, dita 
així perquè hi participen 
persones i gossos, moda-
litat  que no s’havia prac-
ticat mai a Gavà, tot i que 
n’existeix un campionat 
català. Hi van participar 
42 corredors. També es va 
fer la mitja marató clàs-
sica, amb 300 participants.

tre protestes, al capdavall res seriós.
Mentre, a la banca s’hi ha injectat, del 
2008 ençà, 216.000 milions. A més 
l’Estat manté un exèrcit de 80.000 

homes i 40.000 coman-
daments. I el gran capital, 
les multinacionals, quant 
aporten per mitigar la crisi?
El que és clar és que els 
governants d’ara només 
saben retallar pensions, 
salaris, acomiadaments, 
sanitat , educació, de-

pendència, etc. Diuen que retallant 
pensions estalviaran 2.000 milions. 
Acabo, però aviso que em dono d’alta al 
grup dels que cridarem, que ens excla-
marem, però acabarem sense fer res...  

Conferència sobre els moviments socials 
i reivindicatius dels anys seixanta

Com a complement a 
l’exposició sobre la neva-

da de l’any 62, el Museu 
va organitzar, el 24 de 

gener, una conferència 
sobre els moviments so-
cials i les reivindicacions 
dels anys seixanta, a càr-
rec de José Fernández i 
Elionor Sallés. Durant la 
xerrada es van repassar 
els moviments obrers, 
veïnals i feministes sor-
gits en aquells anys.


