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Cal disposar de les eines d’un estat sobirà per lluitar pel progrés i la igualtat

Lleis contra la pobresa energètica Impostos als bancs  i banca pública
El 23/12/2013 la Genera-

litat va aprovar un decret, 
i el 20/12/2014 el Parla-

ment una llei per impedir 
el tall del subministra-
ment energètic a perso-
nes vulnerables. El Tri-

bunal Constitucional va 
suspendre’ls el 21/10/14 

El 18/07/2012, el Parla-

ment  va aprovar aplicar 
mesures contra el so-

El 04/04/2014, el Parla-

ment va aprovar gravar 
els bancs amb un impost.
El 28/05/2015, el Cons-

titucional el va anul·lar.
El 09/10/2013, el Parla-

ment va aprovar una pro-
posta per desenvolupar 
un banc públic català. El 

Dació en pagament i ajuts a  famílies

i el 15/04/2015 perquè 
l’energia és «competèn-
cia exclusiva de l’Estat».

Defensa del comerç de proximitat

Ajuntaments amb més recursos

El 2011 el Parlament 

va aprovar la llei de 
promoció de l’activitat 
econòmica que, amb el 

Els ajuntaments noten 
especialment el dèfi-
cit fiscal. El de Gavà 
haurà de tornar ara a 
Hisenda  522.081,10 
euros per la liquidació 
de 2013. La llei estatal 
de recentralització de 
competències redueix 

breendeutament fami-
liar i de protecció contra 
l’execució hipotecària, a 
favor de la dació en paga-
ment i d’ajuts a famílies. 
En ser competència de 
l’Estat, es van votar l’11 
de febrer de 2014 al Con-

grés, que les va rebutjar.

Congreso de los Diputa-

dos encara no ha admès 
a tràmit votar la proposta. 

Decret-Llei d’ordenació 
dels equipaments co-
mercials de la Genera-

litat, de 2009, restringia 
la implantació de grans 
establiments comercials. 
El  21/11/2013, el Tribu-

nal Constitucional ho va 
anul·lar per «oposar-se 
a la Constitució». 

encara més els ingres-
sos i farà retallar molts 
serveis locals socials.

Infraestructures dignes i operatives

Catalunya representa 
més del 19% del PIB es-

panyol, però l’Estat no-
més li destinarà el 2016 

un 10% de les inversi-
ons. Madrid ha rebut en 
20 anys 14.000 milions 
més que Barcelona per 
a infraestructures. Es fa 
una despesa faraònica 
en l’AVE i aeroports ino-
peratius, i no s’inverteix 
en Rodalies i s’atura el 
corredor mediterrani. 

Socialdemòcrates, republicans, convergents, 
ecosocialistes, democristians i independents 
del món social, sindical, cultural, intel·lectual i 

esportiu, junts per construir un nou país 
més just, més pròsper, més solidari i més net

Amb la candidata de «Junts pel Sí» Anna Simó

Foment del cinema i de la cultura
El 04/12/2014, el Par-

lament va crear un im-
post a les operadores 
d’internet per fi nançar la 
producció de cinema del 
país. El 24/07/2015, el
govern espanyol  va 
interposar-hi recurs 
d’inconstitucionalitat per-

què «vulnera la competèn-
cia estatal en Hisenda».

Protecció del medi ambient global

El 10/10/2014, el Par-

lament va establir un 
impost mediambiental a 

l’emissió d’òxids de ni-
trogen a l’atmosfera per 
a l’aviació, la indústria 
i l’energia elèctrica nu-
clear. El 21/07/2015, el 
Tribunal Constitucional 

va suspendre’l, a petició 
de l’Estat, per «vulnerar 
competències estatals».

Dia 10 de setembre, 20.30 del vespre
monument als Màrtirs de 1714 (Rambla - Illa)

Onze de setembre



Crònica municipal Gent i entitats:                              L’entrevista del mes Crònica municipal

La nova comissaria surt més cara
El preu de la nova comis-
saria de la Policia Mu-
nicipal s’ha incrementat 
d’un 9,5%, en referèn-
cia a l’adjudicació inicial. 
  Segons el govern local, 
l’Ajuntament haurà de pa-
gar 81.155,74 € més dels 
pressupostats per inclou-
re obres no previstes al 
projecte inicial. Alhora, 
l’Ajuntament ha demanat 

a l’empresa que «subsani» 
les múltiples «deficièn-
cies» detectades en l’obra, 
inaugurada a corre-cuita 
poc abans de la campanya 
de les eleccions municipals. 

ERC defensa l’agricultura, el patrimoni 
natural i la tecnologia al  Pla del Delta
ERC-Gavà ha presentat 
al·legacions al Pla Director 
Urbanístic (PDU) del delta 
del Llobregat -aprovat 
inicialment per l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona 
amb el suport de CiU i 
PSC- amb l’objectiu de 
protegir l’agricultura com 
activitat econòmica, fer 
un gran espai per a noves 
empreses tecnològiques a 
Can Torelló i guanyar més 
espais forestals.
   Les al·legacions formen 
part d’un document conjunt 
elaborat amb la Federació 
Comarcal d’ERC al Baix 
Llobregat, presentat al 
Parlament el 10 de juliol. 
L’objectiu és aturar el pla 
i, si no és possible, incor-

porar les al·legacions. En el 
cas de Gavà, les esmenes 
es concreten als sectors 
dels Joncs, Matabous, sud 
B210 i Marinada. 
   Als Joncs, ERC dema-
na que l’ús del sector 
d’activitat econòmica sigui 
l’agrícola i no l’industrial 
previst al nou document. 

   Si es decideix mantenir la 
proposta actual, es dema-
na una urbanització tova i 
per etapes, mantenint l’ús 
agrícola a la resta de sòls. 

També es demana canviar 
els paràmetres d’ordenació 
dels sectors urbanitzats 
per prioritzar la implanta-
ció de naus per a empreses 

Carles Gelonch Lleal 

(Barcelona, 1957)  és 

tècnic de comunicacio-

ns. Actualment presideix 

l’Assemblea Territorial a 

Gavà de l’Assemblea Na-

cional Catalana (ANC) des 

del passat mes de febrer 

de 2015.

Des de Gavà, com treballeu 
pel procés? 
Intentem fer arribar a 
la gent la importància 
d’assolir la plena sobira-
nia com a país, per iniciar 
un procés constituent i 
poder decidir-ho tot. El 
més important és que la 
gent tingui la màxima in-
formació per prendre una 
decisió, coneixent els pros 
i contres i sense pors. Vo-
lem explicar que el procés 
no serà fàcil però que els 
avantatges que suposarà la 
independència en aspectes 
com la salut, l’educació, 
l’atenció social, i d’altres, 
seran en benefi ci de tota 
la ciutadania. 

La Secció de Gavà i la 
Federació Comarcal 
presenten al·legacions 
a la nova ordenació 
pactada per CiU i PSC 

Carles Gelonch (ANC): «Convidem a la Via 
Lliure de l’11-S a tota la societat civil»

Malestar veïnal per la pols de terra roja de 
l’obra dels nous pisos del Calamot
La maledicció de la prime-
ra promoció d’habitatges 
del Pla de Ponent augmen-
ta. L’excavació dels fona-
ments, davant del Calamot, 
que es va aturar uns mesos 
per l’abandonament de 
la constructora que havia 
guanyar el concurs, està 
generant un gran núvol de 
pols vermella provinent 
de la tradicional roca ro-
genca d’aquest turó, que 
ha omplert de brutícia els 
carrers i l’interior dels 
habitatges de l’entorn.
    Com si fos un càstig bí-

blic per atacar el patrimoni 
natural, la sang roja del Ca-
lamot ha arribat fi ns al ma-
teix edifi ci de l’Ajuntament, 
enmig de queixes veïnals i 
una recollida de signatures.
  La promoció es va pla-
nificar durant la bom-
bolla immobiliària, però 
l’Institut Metropolità del 
Sòl, promotor de l’obra 
—amb ple suport del go-
vern local— ha tirat pel 
dret, malgrat que a Gavà 
hi ha ara molts pisos buits. 
Això ha comportat també 
costos d’urbanització i sen-

de tamany reduït i protegir, 
alhora, el curs i l’entorn 
del torrent del Matar.
   Al sector de Matabous, 
ERC reclama el cessa-
ment dels usos impropis 
(llicències a precari) que hi 
ha al sector sud B210. En 
aquesta zona es demana 
que l’ús de la parcel·la de 
l’antiga caserna militar de 
Can Torelló, abandonada 
i de propietat municipal, 
es destini a crear un espai 
d’implantació d’empreses 
tecnològiques vinculades 
al Campus de la Mediterrà-
nia de l’UPC i al Centre de 
Control Aeri d’Aena.
  Al sector Marinada es vol 
ordenar els assentaments 
residencials per desenvo-
lupar la urbanització i es-
comesa de serveis bàsics. 
I que es desclassifi qui la 
resta de sòls i es trans-
formin en parc forestal 
protegit o sòl agrícola.

«La Diada ha de reforçar 

la transversalitat 

màxima del procés i 

enviar el missatge clar 

que aquest no s’atura»

«Hem de mobilitzar el 

27-S els més convençuts 

i, alhora, fer arribar la 

informació a la gent que 

no la té o que hi dubta»

«Hem d’explicar a la 

gent que lluita només 

en l’eix social que l’eix 

nacional està vinculat a 

les seves demandes»

«Amb la plena sobirania 

tindrem més capacitat 

per fi nançar polítiques 

de creació de treball, sa-

lut, educació i serveis»

Quanta gent sou?
A l’Assemblea Territorial 
de Gavà som 200 persones, 
de les quals al voltant de 20 
ens reunim setmanalment. 
Ens agradaria major par-
ticipació de la gent per fer 
més coses i ser presents 
en tots els àmbits del po-
ble. Fem paradetes, actes 
al carrer per visualitzar 
el procés i implicar gent o 
col·lectius locals, debats, 
trobades informatives i 
repartiment de díptics.

Quin seguiment indepen-
dentista hi ha a Gavà?
Aquí, com en part del Baix 
Llobregat, el seguiment 
és menor que en altres 
comarques, si bé creiem  
que a poc a poc hem anat 
incrementant-lo. Així i tot, 
queda molta feina per fer 
i d’aquí al 27-S intentarem 
fer arribar a més persones 
el missatge que la indepen-
dència està al servei de la 
gent. La volem per fer la 
nostra Constitució, per 
posar les bases d’un país 
que millori el benestar de 
la gent, per acabar amb la 
corrupció, perquè la justí-
cia funcioni i per gestionar 
tants i tants aspectes que 

s’han de millorar. Això serà 
possible perquè tindrem 
més recursos econòmics. 
Nosaltres decidirem a què 
dediquem els milers de 
milions que actualment 
recapta l’Estat espanyol, 
i no tornen. Tindrem ma-
jor capacitat per generar 
politiques favorables a la 
creació de llocs de treball, 
a  la sanitat, a l’educació, a 
la llei de dependència, etc.

Com  valoreu la llista uni-
tària del 27-S? 
És una bona noticia perquè 
visualitza que seguim en-
davant i reactiva el motor 
de la il·lusió que la inde-
pendència és possible. En-
cara que des del 9-N hem 
perdut un temps preciós, 
ara toca mirar endavant. 
Treballar de valent perquè 
el 27-S tinguem un Parla-
ment de majoria sobiranis-
ta per fer, amb altres forces 
que també volen iniciar 
un procés constituent, les 
bases del nou país.

Creieu què és un error que 
la CUP no hi sigui a la llista 
unitària?
No. Desde l’ANC sempre 
hem apostat perquè hi 
hagués el mínim de llistes 
possibles. Aquest mínim 
s’ha concretat en dues: 
Junts pel SÍ i CUP-Crida 
Constituent, que es presen-
ten amb un clar compromís 
amb el procés sobiranista 
i defensen el caràcter ple-
biscitari i el sí a la indepen-
dència el proper 27-S.  Per 
tant, l’ANC dóna suport a 
les dues candidatures, però 
no en forma part de cap. I 
com a entitat favorable a 
la independència, difondrà 
informació de totes les 
candidatures comprome-
ses amb aquest objectiu.

Quina serà l’estratègia de 
l’ANC a la campanya elec-
toral del 27-S? 
Hem de mobilitzar i conso-
lidar els més convençuts i 
alhora -i aquesta és la tas-
ca més difícil i important- 
fer arribar la informació i el 
debat a molta gent que no 
la té o que veuen el procés 
amb dubtes raonables. 
Hem d’arribar a una part 
de la població que lluita en 

l’eix social i es considera 
desvinculada de l’eix nacio-
nal. Els hem d’explicar que 
aquesta lluita també és una 
estratègia per fer possible 
les millores socials.

L’ANC és un èxit d’associació 
política a Gavà?
Sí, sens dubte. El fet que 
persones de diferent pen-
sament polític i social si-
guem capaços d’unir-nos 
per un objectiu comú és un 
èxit de la societat civil i de-
mostra que unint esforços 
es poden canviar coses. 

Es refl ecteix la transver-
salitat política del país a 
nivell local?
Sí, en gran mesura, tot i 
que ens agradaria que fos 
més àmplia. Hi ha gent que 
no acaba de veure clar que 
l’ANC és una entitat que 
recull sensibilitats molt 
diferents i això no és obs-
tacle per treballar per un 
objectiu comú. El repte és 
tan gran, que no ens podem 
perdre en les diferències, 
hem de fer pinya per fer 
front a un Estat molt fort 
que intentarà impedir-ho 
de qualsevol manera. La in-
dependència és una neces-

sitat per fer un país normal 
i, alhora, és una eina per fer 
un país més just.

Què ha de signifi car aques-
ta Diada? Quin missatge és 
vol transmetre?
Com cada any és un acte 
obert a tothom que defensa 
el dret del poble català a 
exercir la seva sobirania. 
Per això convidem a parti-
cipar a la Via Lliure Catala-
na a totes les entitats de la 
societat civil, per reforçar 
la màxima transversalitat 
del procés.Però aquest any 
té un sentit més transcen-
dental que mai. La Diada 
d’enguany ha de servir per 
transmetre que seguim 
sent moltes les persones 
que volem decidir el futur 
del nostre país, i enviar un 
missatge clar que el procés 
sobiranista no s’atura.

Si el 27-S guanya el sí a la 
independència, quin paper 
jugarà l’ANC?
El de sempre, empènyer 
i donar suport a les can-
didatures compromeses 
amb el procés constituent. 
I exigir-los la unitat per 
assolir l’objectiu principal: 
la independència.

Nova onada de petits incendis d’estiu
L’entorn forestal del Cala-
mot i dels barris de la Sen-
tiu i de ca n’Espinós —el 
pulmó verd més proper 
al nucli urbà de Gavà— ha 
tornat a patir un estiu  
mogut, amb un total de
fi ns a sis petits incendis, 
bona part d’ells al juliol. 
  Tots van ser controlats en 
poc temps pels bombers, 
però van posar en evidència 

l’alt risc de destrucció que 
pateix aquesta zona natu-
ral i la necessitat de fer-hi 
plans públics de preven-
ció, neteja i manteniment. 

Festes taurines il·legals a Gavà

ERC-Gavà va denunciar al 
Ple del passat mes de juliol 
l’organització de festes tau-
rines privades (capeas) a 
l’Hípica Linde, al camí de la 
Pava. El grup municipal va 
instar l’alcaldessa i el seu 
equip a prohibir aquests 
espectacles, que vulne-

ren les normes vigents 
a Catalunya de civisme i 
de respecte als animals, 
i que a més es fan sense 
cap mesura de seguretat 
preventiva. 
   El Govern local va respon-
dre la interpel·lació d’ERC 
anunciant que l’empresa 
promotora de les festes 
no tenia permís per desen-
volupar aquesta activitat i 
que, per aquest motiu, li 
ha obert ja un expedient 
sancionador.

Convenis per mantenir els boscos

El grup municipal d’ERC va 
demanar en el Ple de juliol 
que l’Ajuntament signi con-
venis amb entitats locals 
interessades a organitzar 
intervencions de volunta-
riat per mantenir correc-
tament els boscos de Gavà.
   La proposta, acollida 

favorablement pel govern 
local, es va presentar des-
prés de l’èxit de la recollida 
de brossa al turó del Cala-
mot organitzada al juny per 
l’UME i les entitats ecologis-
tes Quercus i Les Agulles.

Visita a espais amenaçats   
   Precisament, el grup Les 
Agulles va organitzar, el 19 
de juliol, una visita guiada i 
comentada pels espais na-
turals del terme municipal 
(foto) amenaçats pels pro-
jectes urbanístics en curs.   

tències judicials adverses. 
   Tot i ser una promoció 
pública, els habitatges no 
són de lloguer, sinó de 
compra-venda i es comer-

El soterrament de les línies 
aèries elèctriques arriba al Ple

Petició perquè Renfe informi dels 
horaris de pas dels trens adaptats

El grup d’ERC va presentar 
al Ple de juliol un prec per 
demanar que l’Ajuntament 
cerqui, en el període més 
breu possible, un acord 
amb una empresa del sec-
tor per soterrar línies de 
mitja tensió a ca n’Espinós, 
can Tries i la Sentiu.
   Aquests barris pateixen 
des de fa anys problemes 
de seguretat i de possibles 
afectacions electromag-
nètiques vinculades a lí-
nies de mitja tensió. Alhora, 
i com va denunciar també 
el president de l’AV de Can 
Tries, Pedro Agudo, això 
signifi ca un greuge compa-

El grup d’ERC al Parlament 
va formular el 27 de juliol 
una iniciativa qüestionant 
que no s’informi els viat-
gers de les hores de pas 
dels trens adaptats per a 
persones amb mobilitat 
reduïda, i demanant que 
se solucioni aquesta man-
cança, que causa greus 
incomoditats als afectats.

ratiu amb altres indrets de 
la ciutat, sobretot al centre 
del nucli urbà, que sí les 
tenen soterrades. 
   El Govern no es va com-
prometre a res, al·legant 
que gairebé totes les línies 
d’aquests barris són de 
baixa tensió.

   La iniciativa es va im-
pulsar per la Secció Local 
d’ERC-Gavà arran de la 
denúncia feta a la premsa 
per Anna Jornet, una jove 
veïna de la ciutat.

Gavà-Mar s’oposa a les zones blaves

L’Associació de Veïns de 
Gavà-Mar considera un 
«gran error» la idea mu-
nicipal de fer zones ver-
des i blaves d’aparcament 
al barri, i ha presentat 
al·legacions al Pla de Mobi-

litat aprovat inicialment per 
l’Ajuntament el passat maig
   Com alternativa,  l’entitat 
veïnal proposa crear apar-
caments a l’aire lliure a les 
parcel·les municipals bui-
des que hi ha a la zona —
sense causar danys ecolò-
gics— amb preus d’estada 
d’un dia o de mitja jornada.
   També demana posar ba-
rreres físiques per impedir 
aparcar sobre les voreres.   

Suport al projecte «Fem els deures»
ERC-Gavà va presentar 
al Ple de juliol una nova 
interpel·lació sobre la 
continuïtat del projecte 
educatiu de suport fa-
miliar Fem els deures, 
que es fa al Casal Sant 
Jordi de l’American Lake.
   La intenció de la Funda-
ció La Pedrera, propietària 
de l’equipament, de mar-
xar de forma immediata 
i les negociacions encara 
obertes amb l’Ajuntament  
per continuar les activi-

tats del centre mantenen 
la incertesa sobre el futur 
del servei. El govern local 
va indicar que encara no 
s’havia signat cap acord 
amb la Fundació. ERC 
proposa que, si el projec-
te no pot seguir al Casal 
Sant Jordi, es traslladi a 
la Casa de les Famílies.

cialitzen amb hipoteques 
de CaixaBank amb unes 
condicions tan dures que 
poques famílies de la ciutat 
hi han pogut accedir.

Presentació al Parlament de les al·legacions d’ERC, amb 
Anna Simó (centre) i Albert Massana a la seva dreta

Vista aèria d’un dels incendis

Si Madrid ens mana, no hi ha futur
Els que defensem la sobirania de Catalunya 
per decidir el seu futur hem elaborat els 
darrers anys propostes concretes de canvi 
social, econòmic i de cultura democràtica. I 
les estem explicant amb total transparència, 
juntament amb un full de 
ruta clar i concret per fer-
les realitat com a nou país 
d’Europa. Davant de tot això, 
l’Estat espanyol només diu 
“no”. Els intents, amb bona 
voluntat i paciència, de canviar 
des de dins un sistema injust 
que ens ofega, han fracassat, 
evidenciant que només hi 
ha futur per als catalans si aconseguim 
la independència. Molta gent de Gavà es 
pregunta, com és lògic, què passarà si 

decidim marxar. L’Estat espanyol no ens ho 
posarà fàcil encara que el 27 de setembre 
aconseguim el mandat democràtic de 
les urnes. Però serà aquest triomf el que 
ens obrirà les portes del reconeixement 

internacional i la possibilitat de 
negociar sòlidament la nostra 
independència. La llibertat té 
un preu alt i ja no ens queda 
cap a l tre  camí  per  v iure 
millor, dins una societat més 
justa i pròspera. Molt poques 
oportunitats tenim en la vida 
per decidir en una sola acció 
el futur de les nostres vides. El 

moment és ara. Als que dubten els demano 
només que imaginin què passarà si seguim 
igual. Si Madrid ens mana, no hi ha futur.

Albert Massana

Portaveu del grup municial d’ERC-Gavà

La font del carrer de Pau 
Vergós, bruta de terra roja

Els partits i grups de l’esquerra 
local fan front comú contra el TTIP
Gent de Gavà, ICV, ERC, 
Podemos-Gavà i el Bloc 
d’Esquerres Gavanenc or-
ganitzen el 4 de setembre, 
a les 19.00 h, a la plaça de 
Josep Tarradellas, un acte 

conjunt per mostrar el seu 
rebuig al tractat comercial 
(TTIP) que la Unió Europea 
negocia amb EEUU i que 
amenaça l’economia pro-
ductiva local i sostenible.

Anunci de cases de luxe a la platja
El passat jul iol , dife-
rents  d iar is  van  pu-
blicar un projecte de la
immobil iària Bonavis-

ta Developments i el fons 
d’inversió britànic Europa 
Capital per invertir 20 mi-
lions d’euros en la cons-
trucció de dotze habitatges 
de luxe a la platja de Gavà. 
ERC ha preguntat al Govern 
municipal pel pla, la seva 

ubicació, dins una parcel·la 
d’11.500 metres quadrats 
que ja ha estat compra-
da, i si comparteix aquest 
model elitista de ciutat. 
Encara no hi ha resposta.
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Gavà activa

Com és tradicional, el mes de juliol va concentrar 
diferents festes de barri a Gavà, amb ca n’Espinós, 
can Tintorer, les Colomeres i la Sentiu com a protago-
nistes. La música, el ball, els sopars de germanor i les 
activitats infantils van ser-hi presents a tot arreu.

El castell d’Eramprunyà 
acollirà el 4 d’octubre una 
nova edició de l’Aplec de 
Sant Miquel, una de les 
principals festivitats del 
calendari local. Enguany 
hi destaca l’actuació que 
farà la Coral Sellarès 
amb motiu dels seus 50 
anys d’història. També hi 
actuaran els Castellers 
de Gavà i a la colla dels 
Bastoners, acompanyats 

Nova edició de l’Aplec de Sant 
Miquel al castell d’Eramprunyà

Degustació de cuines del món

La Penya Barcelonista 
Blaugrana Gavanenca 
celebra es seus 40 anys 
de vida, consolidant-se 
com una de les entitats 
locals amb més història.
   La Penya celebra 
l’efemèride amb una 
nova directiva, que recu-
pera a Santiago Faugier 

com a president. La junta  
tindrà el repte de trobar 
local social, després dels 
problemes viscuts a la 
seu del carrer Sant Pere.

Gent de Gavà, partit po-
lític creat aquest any, 
va organitzar el pas-sat 
juliol una degustació so-
lidària de cuines del món 
al Parc del Mil·lenni. Els 
participants havien de 
portar aliments per a 
gent sense recursos i, 
a canvi, podien tastar 

Homenatge a Antonio Jiménez, 
forjador del ciclisme a la ciutat

La secció de Bicicleta Tot 
Terreny (BTT) de la Unió 
Muntanyenca Erampru-
nyà va retre homenatge 
a Antonio Jiménez, di-
rector de l’escola local 

de ciclisme durant els 
anys 80 del passat segle 
i forjador d’aquesta mo-
dalitat esportiva a Gavà. 
Entre els seus alumnes 
destaca Àngel Edo, el mi-
llor ciclista de la història 
de ciutat, que va partici-
par a l’acte. La trobada 
va cloure amb un sopar 
de germanor.

dels grallers L’Anguila. 
Tallers infantils, contes i 
jocs medievals, una xoco-
latada i la visita al castell, 
completaran la diada.
Arranjament del camí

El 5 d’agost, la Diputació 
va enllestir l’arranjament 
del camí d’accés des de 
Bruguers, una reivindica-
ció plantejada per la Co-
missió Cívica del Castell 
a principis d’any.

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

El pas de vianants que 
hi ha enfront del col·legi 
de la Sagrada Família 
creuant el carrer Gaudí,  
molt utilitzat per infants, 
està gairebé esborrat 
des de fa temps. Per 
evitar accidents o atrope-
llaments, seria important 
que l’Ajuntament el pin-
tés de nou el més aviat 
possible. J.M.S.M.

plats típics de diferents 
regions del planeta, amb 
explicacions sobre la cul-
tura de cada zona.

El grup local La Roda va 
estrenar el 17 de juliol 
el musical Aladdin, que 
es representarà al SAT 
Teatre de Barcelona del 
3 al 18 d’octubre.

La Roda estrena 
l’obra Aladdin

La nostra penya celebra aquest 2015 
els 40 anys d’existència. És una data 
molt important, ja que poques entitats 
tenen l’oportunitat de commemorar 
tantes dècades d’història. Tot i això, 
hem viscut en els darrers 
temps moments de  moltes 
tensions i difi cultats que van 
derivar en la dimissió de tota 
la junta directiva. Finalitzat el 
període electoral fi xat en els 
estatuts sense la presentació 
de cap candidat a ocupar la 
presidència, vaig decidir 
tornar a presentar-me per 
ocupar aquest càrrec. Prèviament vaig 
mantenir contactes i moltes converses 
amb diferents socis que ens han ajudat 

a reunir un bon equip directiu, recuperant 
antics components de l’anterior junta i 
afegint noves incorporacions. Hem fet 
una directiva amb il·lusions i reptes 
renovats, entre ells buscar una nova 

seu social per a la Penya 
després de les dificultats 
sorgides amb la propietària 
del local actual, que va 
decidir de forma unilateral 
resc indir  e l  contracte 
d’arrendament. Tot i això, una 
sentència judicial posterior 
ens permet, de moment, 
quedar-nos-h i  mentre 

trobem una alternativa. Demanem a 
tots els socis i afi cionats del Barça a 
Gavà el seu suport. Ens juguem el futur.

Una junta directiva amb il·lusions renovades

Santiago Faugier Hornos
President de la Penya Barcelonista Blaugrana Gavanenca

Celebració dels 40 anys de la 
Penya Blaugrana Gavanenca

Festes de barri a ca n’Espinós, can 
Tintorer, les Colomeres i la Sentiu

ERC, amb la comunitat musulmana

Els regidors d’ERC-Gavà, 
Albert Massana i Andreu 

La nova junta de la Penya Blaugrana Gavanenca

Pérez, van participar al 
juliol a la festa de l’Iftar, 
organitzada per la comu-
nitat musulmana de la 
ciutat i l’entitat Germans 
del món per cloure la ce-
lebració del dejuni diari 
del Ramadà. El sopar es 
va obrir a tota la ciutada-
nia, al marge de creences 
religioses, com a mostra 
de germanor i convivèn-
cia cívica.

A l’esquerra, sopar a ca n’Espinós, el 18 de juliol. A la 
dreta, balls a la pista de can Tintorer, l’11 de juliol

A l’esquerra, festa a les Colomeres. A la dreta, el so-
par de germanor a la Sentiu, tots dos l’11 de juliol

En cinc ratlles...

Dues associacions de veïns es 
dissolen per manca de relleu 

Dues associacions de 
ve ïns  s ’han  d isso l t 
aquest estiu. El 4 de ju-
liol, la directiva de l’AV 
Diagonal-Balmes-Les 

Bòbiles, presida per Ma-

nuel Gómez, va dimitir i 
ningú es va presentar. La 
desaparició afecta també 
al Centro Andaluz, vincu-
lat a l’entitat veïnal. 
   El mateix problema va 
originar l’adéu de l’AV de 
can Pere Bori, que el 16 
de juny decidia en assem-
blea la seva dissolució.

Concert líric de la 
Coral La Igualtat

La Coral La Igualtat va 
oferir el 19 de juliol un 
concert líric amb l’Orfeó 
Catalònia, la soprano 
Beatrice Jiménez i el te-
nor Carlos Cosías (foto).

Actuació de la 
Sellarès Band

La Sellarès Band va ofe-
rir una actuació especial 
a l’Espai Maragall el pas-
sat 18 de juliol, després 
de l’èxit assolit a la Festa 
Major de Sant Pere.

Aniversari de 
l’Illa del Centre

LAssociació Comercial 
de l’Illa del Centre, que 
agrupa uns 80 comerços, 
va celebrar el 18 de juliol 
el seu 21è aniversari amb 
una festa a la plaça Major.

Trofeu comarcal 
per al CF Gavà

El 18 d’agost, el CF Gavà 
va guanyar la I Copa 
del Baix Llobregat, un 
torneig d’estiu, després 
de derrotar a la fi nal el 
Santboià per cinc a dos.


