
En plena crisi social i ins-
titucional caldria que les 
administracions fossin 
més curoses que mai, 
màxima que no segueix 
el govern municipal (PSC 
i ICV-EUiA) que, segons 
està investigant ERC, és 
sospitós de beneficiar 
presumptament fami-
liars, militants i amics. 
Part de la polèmica ve 
d’unes subvencions per 
contractar aturats. Tot 
i que les bases espe-
cifiquen que són per a 
empreses, l’Ajuntament 
ha donat 6.388 € a una 
associació, Innobaix, 
radicada a Sant Feliu i 
vinculada al Consell Co-
marcal. L’alcalde Balse-
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Polèmica concessió d’ajudes i contractes municipals

Subvencions sota sospita a militants, 
familiars i amics del PSC i ICV-EUiA

ra n’és el vicepresident.
La segona presumpta 
irregularitat, també en 
el marc dels ajuts a con-
tractes a aturats, és una 
aportació de 9.360 € al 
FC Gavà –que tampoc és 
una empresa– per con-
tractar Alberto Maniega, 
fi ll del president del club 
i extinent d’alcalde del 
PSC, Manuel Maniega. 
Finalment, també s’ha 
subvencionat amb 8.775 
€ el contracte de Gemma 

Badia, secretària de co-
municació del PSC local. 
Badia treballarà per a 
una empresa creada el 31 
de gener, l’últim dia hàbil 
per demanar les ajudes 
–després d’una pròrroga 

aprovada pel mateix go-
vern del PSC. 
Però no només el PSC ha 
provocat polèmica: tam-
bé ha causat enrenou la 
tinenta d’alcalde Emma 

Blanco (ICV-EUiA), per la 
modifi cació dels requisits 
d’accés a una plaça de 
l’Àrea d’Igualtat i Ciutada-
nia. La plaça ha estat per 
al seu cunyat que, abans 
de la modifi cació, no as-
solia la titulació exigida. 
Tampoc és clar el motiu 
de fi txar una companya de 
carrera, Nadia Varo, per 
fer un estudi, en comptes 
de fer-lo gratis a través 
d’entitats o estudiosos lo-
cals, i se l’ha fi txat (portem 
2.700 € gastats i n’hi haurà 
més), sense cap tràmit de 
lliure concurrència o se-
lecció per mèrits. ERC està 
estudiant demanar una 
investigació ofi cial sobre 
aquests presumptes fa-
voritismes, irregularitats i 
confl ictes d’interessos.

El 15 de febrer, el mem-
bre del secretariat na-
cional de l’Assemblea 
Nacional Catalana (or-
ganitzadora de la gran 
manifestació de la Diada) 
Jaume Marfany va expli-
car al Casal Sant Jordi el 
full de ruta de l’entitat de 
cara a la consulta sobre 
la independència pre-
vista per a 2014. Es van 
demanar col·laboradors 
per convèncer els indeci-
sos, ja que es considera 
que ara és el moment de 
fer pedagogia. Segons 
la coordinadora de l’ANC 
a Gavà, Brugués Comas, 

L’Assemblea Nacional Catala-
na es prepara per al referèn-
dum d’independència de 2014

«si treballes seriosament 
des de la informació so-
bre temes concrets com 
què passarà amb la gent 
gran i les pensions, o les 
solucions a l’atur, és més 
fàcil d’entendre la neces-
sitat que Catalunya sigui 
independent». Durant la 
reunió es va anunciar que 
l’ANC es coordinaria amb 
Òmnium Cultural i altres 
entitats per crear, segons 
Brugués Comas, «un full 
de ruta comú per ser més 
efectius avançant en el 
nostre camí». Els interes-
sats poden adreçar-se a:
gava@assemblea.cat

El portaveu del govern, Francesc Homs, agraeix la proposta

Esquerra porta al Parlament de Cata-
lunya les prioritats de Gavà com a ciutat

Al Ple Municipal del 31 
de gener, tots els grups 
polítics excepte el PP 
van donar suport a les 
prioritats de ciutat propo-
sades per Esquerra-Els 
Verds-Independents x 
Gavà. Aquestes prioritats 
fan referència a inver-
sions o actuacions que 
pertoquen al govern de 
la Generalitat, i que són 
necessàries per a Gavà, 
com ara l’ampliació de 
l’hospital de Viladecans 
tal com estava previs-
ta, abandonant el pro-
jecte d’hospital lleuger; 
la reforma de l’Institut 
Bruguers; la reobertura 

dels serveis d’urgències 
nocturnes de l’ambulatori 
de Gavà; la continuïtat de 
l’escola Joan Salamero o 
la construcció d’un insti-
tut-escola a Gavà Mar. El 
portaveu de la Generali-
tat, Francesc Homs, ha 
agraït per escrit l’acord 
aprovat a proposta d’ERC-
Gavà, i fi ns i tot l’alcalde 
Balsera ha defensat, se-
gons recull la premsa 
del govern municipal, 
aquestes prioritats. La 
diputada d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, 
Anna Simó ha traslladat 
totes aquestes priori-
tats al Parlament, on es 

discutiran i votaran al 
llarg dels propers mesos. 
Entre les noves prioritats 
hi ha el nou ambulatori 
de la ciutat, que Esquerra 
proposa que es cons-
trueixi prop de Gavà Mar, 
i no al Pla de Ponent. En 
aquest sentit, el portaveu 
d’Esquerra, Andreu Pé-

rez, afi rma que «serem 
bel·ligerants per evitar 
que el nou ambulatori es 
faci al Pla de Ponent, un 
barri sense veïns i sense 
futur». Segons ell, «la 
realitat demostra que el 
projecte del Pla de Ponent 
és un despropòsit de cap 
a peus i que cal deixar-se 
de frivolitats i prioritzar 
les necessitats actuals de 
les persones, i aquí tenim 
un barri sencer com Gavà 
Mar, amb 6.000 habitants, 
sense cap servei sani-
tari». El nou ambulatori 
servirà per evitar la sa-
turació dels actuals am-
bulatoris del nucli urbà. 

Soroll d’avions: els res-
ponsables d’AENA hauran 
de comparèixer als jutjats

L’1 de febrer, el jutjat pe-
nal número 6 de Barcelo-
na va fi xar els dies 16 a 30 
de setembre d’enguany  
per al judici derivat de 
la querella interposa-
da per l’Associació de 
Veïns de Gavà Mar con-
tra els responsables 
de la posada en servei 
de la tercera pista de 
l’aeroport l’any 2003. Hi 
ha tres màxims dirigents 
d’AENA acusats de delic-
te ecològic per saltar-se 
la declaració d’impacte 
ambiental i provocar mo-
lèsties greus als veïns 
pel soroll dels avions.

El judici a aquests alts 
funcionaris d’AENA havia 
estat eludit fi ns ara mit-
jançant artificis legals, 
però la persistència de 
l’entitat ha aconseguit re-
obrir el cas. L’Ajuntament 
de Gavà, per contra, mai 
ha donat suport als veïns 
en aquest procés. Els 
sorolls dels avions es 
van mitigar després de 
moltes protestes veïnals 
i gràcies a les iniciatives 
del diputat d’ERC Joan 

Tardà, que va aconseguir 
imposar el gir al mar i 
l’ús preferent de la confi -
guració menys sorollosa. 

PROU DESNONAMENTS
Canviem la llei sobre 

HIPOTEQUES

Hi intervindran:

       Miquel Salip
                        Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)

       Pere Aragonès
          Diputat d’ERC al Parlament de Catalunya

Acte informatiu:
              Dimarts, 19 de març
              19,30 h del vespre
                            Casal Sant Jordi - Sala d’actes
                                                     (Rambla, 31)



Carmen García i Yolanda Checa, de l’Associació de Dones Clara Campoamor: 
«molts èxits i avenços recents en el món de la dona ara estan amenaçats»
El mes de març, tradicionalment, s’ha tenyit de violeta, per commemorar, cada 8 de març, el Dia de la Dona. Per aquest motiu, en aquest número, 

parlem amb dues persones de la junta directiva de l’Associació de Dones Clara Campoamor de Gavà: Carmen García, presidenta, i Yolanda Checa, 

vicepresidenta. Aquesta entitat, que va néixer l’any 1991, és pràcticament l’única de Gavà que té entre els seus objectius la lluita per la igualtat, 

la defensa de la dona en tots els seus aspectes, i l’atenció a les dones amb problemàtiques específi ques. Es van fundar abans que es fessin rea-

litat algunes de les polítiques o institucions avui arrelades i actives, com ara una regidoria per a la Igualtat o un jutjat de família especialitzat en 

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

Comencem per l’inici. 
Quan us vau fundar? 
Ens vam fundar el 1991. 
Després, el 1999, hi va 
haver un canvi de junta 
directiva i una nova eta-
pa. Aleshores vam entrar 
la gent que ara formem 
part de l’associació. Per 
tant, nosaltres portem 14 
anys treballant a l’entitat.
Com us organitzeu?
Com a tota entitat, hi ha 
la junta directiva i les 
sòcies, i ens organitzem 
fent reunions periòdi-
ques, que conciliem, amb 
esforç i ganes, amb la 
vida laboral i personal.
Quins són els objectius 
principals de l’entitat? 
Són cinc: (1) promoure 
la igualtat entre homes i 
dones; (2) incentivar l’as-
sociacionisme; (3) inter-
venir en temes solidaris; 
(4) informar i sensibilit-
zar a la població sobre 
la situació actual de la 
dona al món; i (5) de-
nunciar totes les formes 
de violència de gènere. 
També volem formar 
part activa de les xarxes 
socials contra les dife-
rents formes de violència  
de gènere, i obrir un dià-
leg continuat i constant 
sobre els problemes de 
les dones. També volem 
que, a través d’actes de 
conscienciació i visibi-
lització, la població se 
sensibilitzi sobre la si-
tuació de les dones en la 
societat actual. 

Aquests objectius han 
canviat amb el temps? 
Els objectius que van 
ser vàlids en el moment 
inicial de l’associació 
continuen sent vàlids ara. 
Per desgràcia, encara hi 
ha molta feina a fer!

Quin bagatge teníeu, com 
a grup, en els inicis?
Amb la recuperació de 
la democràcia, els movi-
ments de dones van aga-
far força. Denunciaven 
tant la manca de drets 
socials com el control 
pel pare o el marit de 
qualsevol iniciativa de la 
dona, en especial la tute-
la en decisions sobre el 
cos mateix (avortament i 
abusos) o sobre la violèn-
cia de gènere, ja que tot 
quedava ocult i era fi ns i 
tot acceptat socialment, 
sempre que quedés re-
clòs en un àmbit familiar. 
Els moviments de dones 
entre els anys 70 i 90 van 
ser molt compromesos i 
trencadors. És gràcies a 
ells que van sorgir, com a 
fruit, moltes de les políti-
ques actuals d’igualtat. 
Aquest era el bagatge 
que teníem com a movi-
ment. Per això, quan vam 
entrar a dirigir l’Associa-
ció, l’any 1999, teníem un 
gran potencial d’il·lusió 
i moltes ganes de fer 
feina. El nostre interès 
era donar visibilitat i de-
nunciar les situacions de 
desigualtat social a l’en-
torn de la dona a Gavà.

L’any 1999, les polítiques 
d’igualtat eren les grans 
absents de l’Ajuntament? 
Eren temps en què les 
polítiques d’igualtat i 
de violència de gènere 
penjaven d’un fil, com 
aquell qui diu. 

Quins són els projectes 
més importants que 
esteu portant a terme?
Tenim projectes de coo-
peració amb dones de 
Guinea Bissau, a través 
de les companyes de 
l’entitat Silo’s, amb  qui ja 
hem fet altres projectes. 
També estem pendents 
d’iniciar un projecte a 
Cisjordània. A nivell local, 
col·laborem amb diver-
ses entitats en projectes 
solidaris, que ens fan 
molta il·lusió.

Com afecta la crisi a les 
dones com a col·lectiu?
La crisi té conseqüències 
diferents per als homes 
i per a les dones. Una 
afectació forta ve de les 
retallades en despesa 
pública. Al sector públic 
hi ha més dones que ho-
mes, i per tant la conge-
lació dels llocs de treball 
i les amenaces sobre els 
interins ens afecten més. 
Al sector privat, si bé la 
caiguda de la construcció 
s’acarnissa amb la po-
blació masculina, un al-
tre sector molt tocat, els 
serveis, afecta sobretot 
població femenina. Pel 
que fa a l’atur, en general  
les dones afrontem mi-
llor el quedar-nos sense 
feina si tenim el suport 
econòmic de la parella. 
Els homes porten pitjor 
aquesta situació, ja que  
els porta a sentiments de 
fracàs. En defi nitiva, en 
època de crisi l’activitat 
femenina augmenta, ja 
que són elles les que 
mantenen les xarxes 
familiars que fan de coixí 
de la crisi.

Us sentiu escoltades i 
tingudes en compte? 
Més aviat no. Sempre 
ens ha sorprès que el 
nostre treball en temes 
de violència de gènere no 
hagi tingut la repercussió 
que té el que fan altres 
entitats de dones del Baix 
Llobregat. Considerem 
que la nostra tasca no 
ha estat reconeguda ni 
valorada convenientment 
des de l’àmbit municipal.

Quines mancances encara 
trobeu en les institucions? 
En l’àmbit municipal des-
taquem negativament la 
desaparició del Consell 
de la Dona, sense que 
es donés cap explicació 
del perquè. Els consells 
són espais de diàleg i 
igualtat que continuen 
actius a tot el Baix Llo-
bregat. És penós que a 
Gavà els espais de dones 
estiguin tan poc valorats, 
i que es puguin treure 
i posar segons el desig 
dels que manen. Ens de-
sagrada el paternalisme 
i el dirigisme del govern 
local cap al món cívic. 

Les entrevistades, Carmen García (esquerra) i Yolan-

da Checa (al costat) amb companyes de junta: Sara 

Pascual, Pepi Varela, Rosa M. Ferràn i Irene Blasco

Els objectius 
que van ser 
vàlids en el 
moment inicial, 
continuen sent 
vàlids ara, per 
desgràcia

Jornades de treball sobre la violència envers les do-
nes, organitzades per l’entitat el novembre de 2011

Logo de l’entitat. La seu 
és al Casal Sant Jordi

Sempre ens ha 
sorprès que el 
nostre treball 
en temes de 
violència de 
gènere no hagi 
tingut la reper-
cussió que té 
el que fan al-
tres entitats de 
dones

Un dels objectius de l’entitat és la sensibilització so-
cial, i per això no es desaprofi ta cap ocasió per sortir 
al carrer, com en aquesta ocasió, per Sant Jordi

Vau tenir el suport insti-
tucional esperat? 
El suport que hem rebut 
ha estat idèntic al de 
qualsevol altra entitat. 
Mai se’ns ha donat un 
tracte de foment, tot i la 
nostra singularitat i la 
importància social dels 
temes que tractem.

Destaquem 
negativament 
la desaparició 
del Consell de 
la Dona, sense 
que es donés 
cap explicació 
del perquè

Alguns dels projectes que 
vau iniciar ara són ser-
veis públics municipals...
Un dels projectes im-
portants fets per l’As-
sociacio de Dones Clara 
Campoamor de Gavà ha 
estat l’atenció directa a 
les dones víctimes de la 
violència de gènere. Per 
això, ja des del principi, 
l’entitat ja comptava amb 
una advocada. A partir de 
1999 vam incorporar una 
psicòloga i una agent de 
gènere. El servei, que se-
gueix existint, és gratuït 
i confi dencial, i funciona  
des de fa més de 14 anys. 
El 2008 vam firmar un 
conveni amb l’Ajunta-
ment, de forma que el 
servei el prestaven ells. 
Això va durar dos anys. 
Un cop passat aquest 
temps, vam creure con-
venient no continuar amb 
el conveni, i tornar a la lí-
nia de treball tradicional 
de l’entitat: oferir atenció 
psicològica, orientació 
legal i la tasca de l’agent 
de gènere des del món 
cívic, deixant a banda el 
món ofi cial. 

Mai se’ns ha 
donat un tracte 
de foment, tot 
i la nostra 
singularitat

Ens desagrada 
el paternalis-
me i el dirigis-
me del govern 
local cap al 
món cívic
I en un àmbit més ampli?
Contínuament sorgeixen 
moviments com la Marxa 
Mundial de les Dones, el 
15-M, la Marea Violeta... 
Les dones estem actives 
en tots els moviments 
socials actuals, i en som 
grans impulsores. Però 
molts èxits i avenços 
recents en el món de 
la dona es veuen ara 
amenaçats: en l’àmbit 
legal, la llei Gallardón 

sobre l’avortament és un 
retrocés; les desigualtats 
salarials; la manca de 
recursos per conciliar 
vida laboral i familiar; 
l’ incompliment de la 
Llei de Dependència; la 
manca de llars d’infan-
ts... Davant d’aquestes 
amenaces i retrocessos, 
exigim el dret de la dona 
a decidir sobre el seu 
cos, afectes, sexualitat 
i maternitat, i el dret 
a l’avortament, sense 
restriccions legislatives.

Per acabar, quin missat-
ge voleu dir als lectors de 
L’Eramprunyà?
Donem les gràcies a tots i 
totes els que ens heu lle-
git,  i  enviem un missatge 
d’igualtat i solidaritat 
per recordar que junts, 
sumem!



Neix una nova força política a Gavà
Qui escriu va ser l’únic càrrec municipal 
que va fer costat als joves de La Màquia 
en la calçotada de presentació d’aquest 
col·lectiu independentista, 
anticapitalista, en línia amb 
els moviments socials i 
vinculat a la CUP (Candida-
tura d’Unitat Popular), com 
deixava ben clara una pan-
carta que presidia l’espai de 
taules on es va fer el dinar 
popular.
Contràriament al que farien 
els partits «normals», que veuen amb 
temor qualsevol competidor polític 
perquè tenen una concepció del poder 

com a «pastís a repartir», per a nosal-
tres el naixement de les CUP a Gavà 
és una bona notícia, perquè veiem el 

poder com una cosa que 
cal administrar, controlar i 
fi scalitzar. Per això ens ale-
gra trobar-nos companys 
de compromís. És molt 
bo que l’independentisme 
sigui plural, i que arreli 
entre els sectors més joves 
i alternatius de la societat.
Segur que, amb la gent de 

La Màquia, coincidirem moltes vegades 
treballant en defensa de la terra i per al 
futur del país i de les classes populars. 

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

El fracàs del Pla de Ponent obliga l’Ajuntament a endeu-
tar-se en 7 M€ i posa l’empresa GTI a un pas de la ruïna
L’1 de març, el govern 
local va informar ofi cial-
ment que l’Ajuntament 
haurà d’assumir la meitat 
del deute de l’empresa 
municipal GTI, incre-
mentant l’endeutament 
municipal en 7 milions
d’euros més. GTI re-
estructurarà la seva 
activitat i acomiadarà 
gairebé tot el personal, 

Esquerra-Gavà va exigir, 
al Ple del 28 de febrer, 
que el govern local adop-
tés mesures després que 
la Junta de Seguretat 
Local, reunida el dia 14 
de febrer, informés que 
els robatoris al llarg de 
2012 havien augmentat 
d’un 14,16%. De gener a 
gener s’han produït 113 
robatoris a domicilis; 161 
a persones amb força, i 
123 amb força i intimida-
ció. També s’han produït 
33 robatoris a empreses 
i 42 a comerços, amb un 
increment de més del 
30%. L’Ajuntament es va  
comprometre a millorar 
la coordinació amb els 
Mossos.

Els robatoris 
a Gavà creixen 
un 14% el 2012

Esquerra demana més suport per 
al petit comerç local

L’1 de març, amb el lliu-
rament dels premis del 
concurs de pessebres, 
l’Associació Veïnal del 
Centre va estrenar nova 
seu, al carrer de Sal-
vador Lluch, números 

4-6. El local havia estat  
biblioteca municipal i seu 
dels serveis econòmics 
municipals, i ara romania 
sense ús. La inauguració 
informal amb els socis va 
tenir lloc el 8 de març.

que serà recol·locat per 
l’Ajuntament. L’empresa 
arrossegava un deute de 
13 milions, provinent tant 
de la construcció del nou 

Reunió de la plataforma SOS-Delta a Gavà
El 15 de febrer, SOS-Delta 
es va reunir a Gavà per 
planifi car el futur, ara que 
la instal·lació d’Eurovegas 
ha quedat defi nitivament 
descartada. La platafor-
ma d’entitats vol mantenir 
la unitat d’acció assolida 
amb la pagesia del Delta.

Amb el nom d’Associació 
Cultural La Màquia es va 
presentar, el 16 de febrer, 
el nou ateneu indepen-
dentista i d’esquerres de 
Gavà, semblant als exis-
tents en altres indrets 
del país. Aquesta xarxa 
d’ateneus i col·lectius 
variats  constitueixen els 

Política: es presenta a Gavà el referent local 
de les Candidatures d’Unitat Popular (CUP)

referents locals de les 
CUP, la nova força política 
emergent a Catalunya. 
L’acte de presentació 
va tenir lloc als jardins 
municipals, amb con-
ferències sobre temes 
socials i ecologistes, una 
calçotada, un vermut 
popular i l’actuació de 

diverses entitats de cul-
tura popular, com ara 
els castellers, l’esbart i 
el grup Sonaquetomba. 
El portaveu d’ERC es va 
afegir als actes i va donar 
la benvinguda a aquesta 
nova força política, amb 
qui existeixen punts de 
coincidència.

Malgrat el fred i la neu, 
una vintena de voluntaris 
de la Unió Muntanyenca 
Eramprunyà i del Grup 
Ecologista Quercus van 
inaugurar, el 23 de fe-
brer, la restaurada font 
del Fangar, accessible 
des de la pista entre can 
Mas i la colònia Amat. La 

Quercus i UME inauguren la font del Fangar 
i netegen un abocament il·legal

font incorpora una llosa 
de ceràmica amb una 
poesia de Marian Colo-

mé. Després, els volun-
taris van netejar un abo-
cament incontrolat, d’on 
van recollir cinc sacs 
amb un miler de fl otadors 
de porexpan que algú 
havia llençat a la zona 
del torrent del Fangar.

ERC reclama el Pla Especial de Protecció Natural
Esquerra va presentar 
una interpel·lació, al Ple 
del 28 de febrer, perquè 
el govern de Balsera do-
nés explicacions sobre el 
Pla Especial de Protecció 
Natural de Gavà. Aquest 
pla de protecció del medi 
ambient al conjunt del 
municipi va començar a 
elaborar-se el 1999, però 
interessos urbanístics 
com el Pla de Ponent o 

Llevant Mar el van anar 
retardant. El gener de 
2011, l’Ajuntament va 
recollir la proposta d’ERC 
de reprendre’n la redac-
ció, i es va comprometre 

Proposta d’ERC: l’Ajuntament 
s’adhereix al lloguer social

Els sindicats acusen 
Roca de desloca-
litzar la producció

Proposta d’ERC: l’Ajuntament 
analitza l’estat del Centre Cultural

Ajuntament l’any 2000, 
com de la promoció del 
Pla de Ponent. Al fi nal, 
la bola ha estat insoste-
nible, i la nefasta gestió 
econòmica dels governs 
de Dídac Pestaña i Joa-

quim Balsera ha reper-
cutit en la ciutadania, ja 
que el deute haurà de ser 
retornat amb els impos-
tos de la ciutadania.

L’associació Veïnal del Barri del 
Centre estrena la nova seu social

Esquerra va proposar, 
al Ple Municipal del 28 
de febrer que el govern 
promogués la realitzacó 
d’estudis de mercat sec-
torialitzats sobre les pre-
ferències d’horaris, qua-
litat, productes i serveis 
que reclama el mercat 
local, per analitzar-los i 
discutir-los amb els re-
presentants econòmics 

i socials, comercials i 
empresarials de Gavà. 
El govern Balsera s’hi 
va negar. 

Durant la discussió del 
pressupost municipal, el 
grup d’ERC va proposar 

actuar contra els desno-
naments impulsant con-
venis per promoure el 
lloguer social. La propos-
ta es va fer efectiva el 22 
de febrer, amb l’adhesió 
de Gavà al conveni per a 
la creació d’un fons social 
d’habitatges de lloguer.

A l  p l e  d e  n o v e m -
bre de 2012, el grup 
d’ERC va proposar que 
l’Ajuntament col·laborés 
amb el Centre Cultural per 
solucionar els problemes 
d’instal·lacions obsoletes 
que pateix. En compli-
ment d’aquesta propos-
ta, tècnics de l’empresa 

municipal PRESEC faran 
una primera avaluació 
tècnica de l’edifici i un
projecte de reforma. 

En el marc de la negocia-
ció de l’ERO a Roca, els 
sindicats han denunciat 
que l’any passat la com-
panyia va gastar 35 mi-
lions d’euros per ampliar 
una factoria al Brasil, i 
ara diu que ha de retallar 
benefi cis socials i sala-
ris, i tancar la factoria de 
Sevilla, perquè el 2012 
va patir pèrdues de prop 
de 30 milions. El 2011, 
Roca havia guanyat 20 
milions, i 19 més el 2010.

a estudiar-ho. Dos anys 
després, però, no s’ha 
avançat res. Davant la 
interpel·lació d’ERC, el go-
vern municipal no va voler 
concretar cap compromís. 
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El 10 de febrer, la Casa 
d’Aragó de Gavà, Vilade-
cans i Castelldefels va ce-
lebrar a l’American Lake 
el tradicional festival 
d’aniversari, amb danses 
i cançons folclòriques.

Gran èxit de públic i qualitat en el 
I festival d’havaneres Vila de Gavà

Visita pastoral del bisbe a Gavà

El Club de Beisbol 
i Softbol de Gavà 
promou l’esport

El 21 de febrer, antics 
membres de l’Aspirantat 
de la parròquia de Sant 
Pere van compartir al 
Museu records de l’època, 

marcada per la fi gura del 
vicari Abelard Sayrach. 
L’activitat estava rela-
cionada amb l’exposició 
sobre els anys seixanta.

Festival de la 
Casa de Aragón

El 23 de febrer, l’espai 
Maragall va acollir la I 
Trobada d’Havaneres 
d’Hivern, l’única que es 
fa en aquesta època a tot 
Catalunya. Una sala plena 

La Penya Blaugrana Gavanenca fa 
xarxa amb altres entitats locals

La Penya Barcelonista 
Blaugrana Gavanenca ha 
començat a fer xarxa amb 
altres entitats locals, i el 
17 de febrer va organit-

zar, amb els Veterans del 
FC Gavà i Flama i Caliu 
de Sardana, una sortida 
i calçotada al monestir 
d’Escornalbou i Cambrils.

de gom a gom va veure 
les actuacions de cinc 
grups, entre els quals el 
gavanenc Gats Vells, i el 
cant fi nal a càrrec de la 
Coral Sellarès.

Festa reivindicativa de l’Assemblea de la 
Comunitat Educativa de Gavà

El 22 de febrer un cen-
tenar de persones, entre 
pares, mestres i alumnes, 
van participar a la festa 

reivindicativa organitza-
da per l’Assemblea de la 
Comunitat Educativa de 
Gavà al parc municipal, 

en protesta per les reta-
llades i la precarització 
de l’escola pública. En el 
transcurs de l’acte, alum-
nes de diversos centres 
van llegir el manifest 
redactat per l’Assemblea. 
La festa comptava amb di-
versos espais on els nens 
podien pintar i dibuixar, i 
es va repartir un berenar 
típic de pa amb xocolata, 
i també es van repartir 
sucs de fruita naturals.

El Club d’Atletisme promou la marxa

El 8 de març, el medallista 
olímpic de marxa Valentí 

Massana va impartir una 
classe magistral sobre 
marxa atlètica a l’estadi 
la Bòblia, convidat pel 
Club d’Atletisme de Gavà. 

UME: acte institucional de celebració del 
cinquantè aniversari de l’entitat

L’1 de març, la Unió Mun-
tanyenca Eramprunyà va 
fer la presentació ins-
titucional, a la sala de 
plens de l’Ajuntament, del 
cinquantè aniversari de 

L’Esparriot torna a animar el Carnestoltes

Com és  t rad ic ional , 
l’Esparriot, aquest en-
tranyable personatge 

gavanenc d’origen im-
memorial, va tornar a 
fer, el 9 de febrer, de 
mestre de cerimònies del 
Carnestoltes, presidint 
la batalla de confeti a la 
plaça de Balmes després 
de la rua de carnaval, 
formada enguany per dis-
set carrosses d’entitats 
locals. El diumenge dia 
10 va tornar a celebrar-

se la tradicional ballada 
de la Tornaboda, dansa 
popular que cada any, per 
Carnestoltes, agermana 
Gavà i Viladecans.

FOTODENÚNCIA CIUTADANA

A l’anterior número publicàveu una queixa pel mal estat 
de la piscina de la Diagonal. Ho corroboro, i hi afegeixo  
el poc manteniment que es fa en altres espais com les 
guixetes o les mampares de vidre. M. M. S. G. (Gavà).

Envieu les fotodenúncies a gava@esquerra.org, amb un text de 250 caràcters. Només 
publicarem les inicials de l’autor, però cal enviar el nom sencer i el número de DNI. 

Treballem en favor de l’escola pública
El 22 de febrer, un clam es va sentir 
des dels agents que formem part de la 
comunitat educativa local. Pares, ma-
res, alumnes i mestres veiem que els 
responsables polítics de l’ensenyament 
no estan fent les coses bé, i 
s’està entrant en una dinà-
mica de retallades, aug-
ments de ràtio, acomiada-
ments d’interins i difi cultats 
per contractar substituts 
que ataca directament la 
qualitat de l’ensenyament 
públic, i això és perniciós.
La democràcia només es pot desen-
volupar plenament en una societat 
basada en la igualtat d’oportunitats. I 
només una escola pública, universal 

i de qualitat pot garantir que aquesta 
igualtat d’oportunitats comença a fer-se 
efectiva des dels primers anys de vida 
social: a l’escola. Un govern que no en-
tengui això, i que ataqui l’ensenyament 

públic, és un govern que 
ataca també la igualtat 
d’oportunitats i la democrà-
cia. Tinguem-ho en compte.
Per aquest motiu, des 
d’Esquerra - Els Verds - In-
dependents per Gavà hem 
impulsat tres iniciatives al 
Parlament, per desbloquejar 

el nou IES Bruguers, el nou Institut-esco-
la a Gavà Mar, i garantir que el Salamero 
continuarà obert. Veurem què voten els 
«honorables diputats» de cada formació.

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

l’entitat. En un acte pre-
sentat per David Achell, 
l’actual president, Néstor 

Gómez, va destacar la 
importància dels socis i la 

seva dedicació voluntària. 
Durant l’acte es va mos-
trar l’escultura comme-
morativa feta per l’artista 
local Antonio Hervás. 

Candela Peña 
guanya un Goya

Després d’obtenir el Gau-
dí, la gavanenca Cande-

la Peña va guanyar, el 
17 de febrer, un Goya. 
Al discurs d’acceptació, 
fet en part en català, va 
criticar durament les 
retallades en sanitat.

L’Aplec de Pasqua torna a Bruguers

Records de l’Aspirantat al Museu

Al llarg de febrer, el bisbe 
de Sant Feliu va realit-
zar la visita pastoral a 

Després que el 2012 la 
parròquia recuperés la 
festa en solitari, enguany 

l’Aplec de Pasqua a Bru-
guers torna a tenir suport 
municipal i hi haurà sar-
danes, l’aperitiu ofert pel 
restaurant de l’ermita, 
i altres actuacions. La 
recuperació ha estat im-
pulsada per l’AV del Cen-
tre i quinze entitats més.

Gavà, que va servir per 
examinar el culte a les 
parròquies de Sant Pere, 
Santa Teresa i Sant Ni-
casi, i la tasca d’entitats 
socials com Càritas, cul-
turals com el Centre Cul-
tural, i escoles religioses, 
com la SAFA (a la foto).

El 26 de gener a la plaça 
de Balmes, i el 16 de fe-
brer a la Batista i Roca, el 
Club de Beisbol i Softbol 
Gavà va muntar un túnel 
de batuda per difondre la 
pràctica d’aquest esport.

Precisament, el conjunt 
cadet del club, format 
per Pol Ferrer, Julen 

Garralaga, Eduard Fer-

rer i Pol González havia 
guanyar el campionat de 
Catalunya el 17 de febrer. 


