
Centenars de persones 
van deixar petit l’antic 
casal de Caixa Penedès 
al carrer del Centre, da-
vant l’expectació gene-
rada per la visita a Gavà, 
el passat 5 de novembre, 
del diputat d’ERC al Con-
grés, Gabriel Rufián. 
   El  parlamentari va ex-
plicar la important tasca 
del grup d’Esquerra a 
Madrid defensant i visua-
litzant el procés i els in-
teressos dels catalans en 
matèria de justícia social 
i polítiques progressis-
tes. Rufián va interpel·lar 
a l’espai dels comuns i va 
proposar a Podem una 
«col·laboració recíproca» 
davant les greus retalla-
des en drets democràtics 
i per fer camí plegats per 
votar i assolir la Repúbli-
ca catalana.

El parlamentari interpel·la als comuns per fer camí 
plegats davant la retallada de drets democràtics
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El diputat d’Esquerra al Congrés protagonitza un acte 
multitudinari a l’antic casal de Caixa del Penedès

Rufián proposa a Gavà «col·laboració recíproca»
a Podem  per  votar i assolir la República catalana

Hem de marxar el més aviat possible
«Per què amb un 32% de pobresa 
infantil el problema és que els nens 
estudiïn català?». «Us n’adoneu, que sou 
monolingües dient a bilingües que han 
de ser trilingües?». «Com 
podeu faltar al respecte als 
qui van deixar la pell perquè 
els seus fills aprenguessin 
català?».«Iglesias: un país 
amb un PP marginal i amb 
majoria reformista ja existeix: 
es diu Catalunya». «Un procés 
amb urnes és antidemocràtic 
quan a vostè el proposa 
qui no ha votat ningú?». Aquestes són 
frases d’en Gabriel Rufián al Congrés 
defensant el procés constituent català. 
Un procés sense marxa enrere. Rufián 
també ha recordat sovint que mentre 
«hi ha poblacions de 28 habitants amb 

AVE,100.000 persones van embotides 
en un Rodalies». A Gavà s’ha anunciat 
ara l’enèsima promesa d’inversions 
en infraestrutures per a l’estació de 

Gavà, però amb set anys de 
retard en la licitació i sense 
data concreta d’execució. 
Representem el 16% de la 
població de l’Estat i el 18% 
del PIB, però la inversió 
global del Govern espanyol 
el passat 2015 només va 
significar el 8,2% del total 
destinat a les comunitats 

autònomes. Aquest model injust i 
insolidari penalitza a tots els catalans 
i, amb la crisi, encara més. No hi ha cap 
altra sortida. Hem de marxar al més ràpid 
possible i, votant a les urnes, construir 
entre tots i totes la República que volem.

Albert Massana i Gràcia
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà

Tres imatges de la xerrada-col·loqui protagonitzada per Gabriel Rufián, el passat 5 de novembre, al l’antic casal de Caixa Penedès al carrer del Centre de Gavà.

El Ministeri de Foment licita obres de reforma 
de l’estació de trens amb set anys de retard

Acte de suport als càrrecs electes 
imputats políticament per l’Estat

El Ministeri de Foment 
ha anunciat la licitació, 
mitjançant la seva publi-
cació al BOE, del projecte 
de reforma general del 
sistema de vies de les 
estacions de Gavà i Cas-
telldefels, per permetre 
que la primera d’elles 
esdevingui capçalera sud 
del servei de Regionals.
   Aquest projecte aug-

mentarà i millorarà les 
prestacions de l’estació 
de la ciutat i de la xarxa 
catalana en general, i 
forma part d’un acord 
signat el 2009 entre els 
governs espanyol i de la 
Generalitat.
   ERC-Gavà valora l’inici 
de la reforma, tot i la-
mentar el retard de set 
anys que acumula, la qual 

cosa evidencia el greuge 
que pateix Catalunya per 
la gairebé nul·la inversió 
de l’Estat en treballs de 
manteniment i millora 
de les infraestructures 
i el servei operatiu de 
Regionals i Rodalies.
   En aquest sentit, un re-
cent informe de la Cam-
bra de Comerç de Barce-
lona afirma que, tot i que 

Catalunya representa el 
16% de la població de i 
el 18% del PIB, la inversió 
del Govern espanyol el 
2015 només va significar 
el 8,2% del total destinat 
a les disset autonomies. 
Aquest és el percentatge 
més baix en vint anys.
   Pel que fa als trens, 
Renfe va executar l’any 
passat només el 5% de 
la inversió prevista i Adif, 
l’operador de les infraes-
tructures, el 27%.

Representants de la CUP 
i d’ERC a Gavà, juntament 
amb altres ciutadans a 
títol individual (foto), es 
van manifestar el passat 
4 de novembre davant 
de l’Ajuntament per do-
nar suport als diferents 

càrrecs electes imputats 
per la justícia espanyola, 
seguint criteris estric-
tament polítics. A l’acte 
es va llegir un manifest 
contra la judicialització 
del procés i defensant la 
democràcia i les urnes.

Circulació de dos  trens  de Rodalies a l’estació de Gavà.
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Esquerra demana protegir elements d’una 
capella destruïda amb permís municipal

ERC-Gavà va demanar al 
Ple de novembre protegir 
els elements salvats de la 
destrucció de la capella 
de l’Assumpció, situada al 
convent del carrer d’Àngela 
Roca, ara residència per a 
la gent gran.
   El conjunt, referent de 
l’avantguardisme, data-
va de 1968 i era obra de 
l’arquitecte Joan Barangé, 
el pintor i vitrallista Josep 
M. Mejan i l’escultor Josep 
M. Subirachs.
   La capella fou destruïda 
el 2010 per unes obres 
amb autorització munici-
pal. L’equip de govern ha 
reconegut l’errada i ne-
gociarà amb el propietari 
catalogar els béns que hi 
queden. ERC també ha de-
manat protegir altres pin-
tures i béns patrimonials 
locals en mans privades.

Joan Martí (Esbart Brugués): «Innovar 
ens apropa a un públic nou i més jove»

ERC pacta disset nous projectes a la ciutat  
per donar suport al pressupost del 2017
ERC-Gavà ha pactat amb 
l’equip de govern local (PSC 
i CiU)  l’execució de disset 
projectes a la ciutat per 
donar suport al pressupost 
municipal del 2017. Aquest 
acord se suma al de l’any 
passat, format per divuit 
punts més, la majoria dels 
quals ja s’han executat.
   El nou acord suposa, en 
l’àmbit de promoció econò-
mica, habilitar un espai per 
a les caravanes i fer un Pla 
de Promoció Turística de 
Gavà. En polítiques d’acció 
social s’aplicarà la taxa per 
a la inspecció i control dels 
habitatges declarats buits; 
s’augmentarà el pressu-
post de la plataforma Gavà 
Solidària per acollir men-
jador social; s’estendrà la 
bonificació dels preus als 
equipaments esportius a 
persones amb un grau de 
discapacitat igual o supe-
rior al 33% i es faran tas-
ques de prevenció i control 
de l’absentisme escolar.
   També s’ha acordat obrir 
el carrer Rius i Taulet; la 
millora de la xarxa de sa-
nejament a la Riera dels 
Canyars per evitar aboca-
ments d’aigües residuals 
i una nova línia de suport 
econòmic per a entitats de 
caire animalista.

   El pacte inclou cursos 
d’alfabetització a nouvin-
guts que ho necessitin; 
un catàleg-inventari del 
patrimoni cultural local; 
l’arranjament del camí al 
castell d’Eramprunyà; pro-
tegir les restes romanes de 
can Valls; una nova orde-
nança de serveis funeraris, 
un reglament de mitjans de 
comunicació i l’aval muni-
cipal a la urbanització, per 
part dels veïns, del sector 
Marinada.

«Fer servir músiques 
actuals, respectant 
sempre les tradicions, 
és necessari per lluitar 
per la nostra dansa»

«S’ha de seguir ballant 
al carrer, tot i que això 
és compatible amb 
espectacles d’alt nivell 
tècnic als teatres»

«Hem actuat a París, 
Sardenya, Màlaga, 
Bari o Pamplona i a 
tot arreu els agrada la 
dansa catalana»

«Els dos escenaris de
Gavà, a l’American 
Lake i l’Espai Maragall, 
no són adients per fer 
obres ballades»

Joan Martí i  Vives va 
néixer a Gavà fa 27 anys. 
Tot i la seva joventut, des 
de fa gairebé set és el di-
rector artístic de l’Esbart 
Brugués, una de les en-
titats culturals més in-
novadora i amb projecció 
internacional de la ciutat.   

El 2010, sent dansaire del 
grup, vas acceptar fer-te 
càrrec de la direcció. Què 
et va impulsar a fer-ho?
En aquell moment calia 
un canvi i em van fer la 
proposta. Tenia moltes 
ganes d’aportar idees i 
treballar per l’Esbart, així 
que no m’ho vaig pensar 
gens. Passat aquest temps, 
encara tinc les mateixes 
ganes i motivacions que al 
principi. Per poder arribar 
fins aquí s’ha de destacar i 
valorar molt positivament 
la tasca realitzada per la 
principal impulsora de 
l’Esbart, Mari Carmen So-
ler; la de l’Imma Giner, que 
va ser la primera directora, 
i la de l’Azahara Abadias, 
que va continuar durant 
anys amb aquesta tasca.

Quants dansaires sou?
Actualment som uns  vint-
i-cinc, entre grans i petits. 
Animem a tothom de la ciu-
tat que vulgui formar part de 
l’entitat que vingui a fer-ho.

A més de les actuacions a 
teatres, feu altres activitats 
a llocs diferents?
Sí, també fem ballades 
al carrer per Festa Major, 
el Dia de la Dansa Cultu-
ral, la Diada de l’Onze de 
Setembre i altres actua-
cions anuals. Algunes les 
organitzem nosaltres i a 
d’altres ens conviden, com 
als aplecs i les trobades. A 
l’església de Sant Pere fem 
tres ballades  a l’any, per la 
Festa Major, el Corpus i el 
dia patronal de la Mare de 
Déu de Bruguers.

Com animaries un jove a 
que s’apunti a l’Esbart? 
Li diria que vingui a gaudir 
de la dansa i a conèixer 
gent nova, alhora que con-
tribueix a fer cultura i tradi-
ció. I, sobretot, que vingui a 
passar-s’ho bé, és el nostre 
principal objectiu.

Feu intercanvis interna-
cionals? Aneu a ballar a 
l’estranger?
Fins ara només hem viscut 
un intercanvi, en el sentit  
literal de la paraula, amb 
un grup rus. El que sí inten-
tem fer anualment és anar 
a festivals internacionals 
per Europa, on mostrar 
les nostres danses que, 
com a dada d’interès, us 
puc dir que agraden molt 
a tot arreu. Darrerament, 
l’Esbart ha ballat a París, 
Pamplona, Màlaga, Bari, 
Sardenya... El 2017, si tot 
va bé, participarem en un 
festival a Cracòvia. 

Pensant també en l’any 
vinent, estrenareu obra?
En principi, si tot va bé ens 
agradaria estrenar nou 
espectacle. Però encara no  
podem assegurar-ho amb 
una certesa absoluta.

El teu primer espectacle 
com a director, fou Olor de 
la terra; com ho recordes?
Aquell espectacle té un 
significat molt important 
per a mi. Tenia moltes ga-
nes d’estrenar un projecte 
innovador i diferent a Gavà 
i crec que ho vam aconse-
guir. Tot l’Esbart em va do-
nar suport i s’hi va implicar 
al 100%. La comparació 
potser és extrema, però 
per a mi va ser com veure 
el primer fill quan neix.

Inversions socials a Gavà del Govern de la Generalitat incloses 
als comptes per al 2017 que s’estan tramitant al Parlament
El Parlament ha començat 
a tramitar els pressupos-
tos del 2017, uns comptes 
ajustats perquè el marge 
de despesa –que ve fixat 
per l’Estat– és molt pe-
tit. Tot i això, en termes 
percentuals, són els més 
socials de la història. 
   I  Gavà es beneficia 
d’aquest gir social en dos 
àmbits bàsics: el de la sa-
nitat i el de l’educació. Per 
primer cop, s’inclou la par-

tida per iniciar l’any vinent 
l’ampliació de l’Hospital de 
Viladecans. 
   En educació, els pres-
supostos incorporen la 
partida per garantir que 
el curs escolar 2017-18 
el col·legi de Gavà Mar 
es transformi en Insti-
tut-Escola. L’ampliació es 
farà en mòduls prefabri-
cats, però hi ha en marxa 
l’adjudicació del projecte 
per fer un d’edifici perma-

Iniciativa per millorar el camí 
d’accés al barri de ca n’Espinós
Arran de l’aprovació per 
part de la Diputació de 
Barcelona de dos plans 
d’inversió local per mi-
llorar camins municipals, 
Esquerra ha proposat a 
l’equip de govern desti-
nar una part dels gairebé 
230.000 euros destinats a 
Gavà a arranjar l’accés al 
barri de ca n’Espinós.
   Aquesta via es troba 
en molt mal estat, sense 
il·luminació, amb revolts i 
estrenyiments que fan pe-

rillós que s’hi circuli de nit, 
i sense voreres, a l’espera 
que es faci una carrereta 
prevista des de fa anys.    
   El govern local va respon-
dre que les bases de les 
subvencions no permeten 
destinar-les a aquest pla.

Creus que caldria treure el 
ball de teatres i auditoris i 
tornar més a les places?
Crec que és molt necessari 
que puguin ser compati-
bles. La dansa catalana 
surt en origen de les places 
i, per tant, no s’ha de deixar 
de fer al carrer. Però també 
creiem en la idea de crear 
un espectacle a través 
d’aquest estil i avançar cap 
a un format semiprofessio-
nal on la tècnica i la innova-
ció treballin de la mà.

Us heu caracteritzat des 
de llavors per ser molt 
innovadors, barrejant co-
reografies actuals amb 
cançons tradicionals... 
M’agrada molt innovar i 
crear i crec que és neces-
sari i que funciona. Estem 
en una època en què hem 
de lluitar per intentar que 
el món dels esbarts i de la 
dansa catalana no desapa-
regui. I més a Gavà, on el 
públic que ens segueix no 
és tan ampli com ens agra-
daria. El fet d’innovar amb 
músiques més actuals, 
respectant les tradicions, 
ens apropa a un públic nou 
i potser més jove. 

Tens un referent artístic?
En tinc molts però el prin-
cipal és el David Martínez, 
director de l’Esbart Sant 
Martí de Barcelona. M’ha 
ensenyat tot el que sé. 

L’Esbart  està l l igat  a 
l’Església, a través del cen-
tre Cultural i el rector de 
Sant Pere n’és el president. 
Us condiciona això?
No. El rector mai ens ha 
limitat cap activitat. Al con-
trari, sempre està propo-
sant nous projectes i ens 
anima a seguir amb el que 
fem. Tenim molta sort que 
estigui tan implicat en la 
cultura i en l’Esbart en 
concret. No sempre és així 
a altres grups.

A l’American Lake vau 
estrenar Els Pastorets 
dansen. A Gavà hi  ha 
instal·lacions per aquest 
tipus d’espectacles?
Al nostre municipi s’ha de 
fer molta feina pel que fa 
a espais per actuacions de 
ball. L’Amerikan Lake té un 
escenari molt petit i el de 
l’Espai Maragall presenta 
moltes deficiències per a 
la dansa, ja que no té late-
rals per entrar i sortir ni la 
profunditat adient. 

   

En compliment del mandat electoral
ERC-Gavà ha tornat a pactar el seu vot 
favorable als pressupostos municipals, com 
ja va fer l’any passat. Per al nostre grup 
de regidors al consistori ha estat un canvi 
important de dinàmica, tenint en 
compte el nostre posicionament, 
històricament molt crític amb 
les polítiques del PSC. Però, per 
una banda, volíem evitar que el 
govern de la ciutat hagués de 
recolzar-se sobre el PP o C’s 
a l’hora de plantejar les seves 
línies d’actuació; no ens feia gens 
d’il·lusió que a Gavà s’apliquessin polítiques 
pactades amb algun dels dos partits que 
representen posicionaments força rancis 
des del punt de vista nacional i social. I, 

per altra banda, no havent-hi actualment 
actuacions previstes de caire urbanístic 
(el Pla de Ponent o altres del mateix tipus) 
amb les quals ens hauria estat impossible 

transigir, hem fet el que les 
urnes ens manen: intentar, en 
la mesura de les nostres forces 
al consistori, aplicar el nostre 
programa electoral. Tenim 
l’obligació de portar endavant 
totes les mesures beneficioses 
per a la ciutadania de Gavà que 
puguem fer realitat. Encara 

hem d’acabar de valorar el compliment 
del pacte pressupostari de l’any 2016. 
Del resultat d’aquesta valoració dependrà 
mantenir aquesta dinàmica en el futur.

Marta Jiménez i Iborra
Regidora del grup municipal d’ERC-Gavà

Visita institucional del conseller 
Carles Mundó als jutjats locals

ERC-Gavà va presentar 
al Ple de novembre una 
proposta per actualitzar 
el  cens  de  colònies  de  
gats al municipi, incloent-
hi les noves detectades, 
de forma que s’eviti la 
seva proliferació i, alhora, 
segueixin fent el servei ac-
tual contra els rosegadors.
   La proposta inclou identi-
ficar amb un document les 
persones que actuen, de for-
ma voluntària, de controla-
dores d’aquestes colònies.

   També es demana fer 
campanyes de sensibilit-
zació ciutadana. El govern 
local va dir que té cen-
sades vint colònies i el 
2017 destinarà més pres-
supost a esterilitzacions.

   

Una reflexió sobre els béns patrimonials
Enmig del neoliberalisme imperant, la 
defensa de la propietat col·lectiva —el 
patrimoni cultural i natural— ni és fàcil 
ni compta amb prou recursos per ser 
efectiva. De fet, sovint i per desgràcia, ningú 
s’ocupa del que és de tothom.
Arbres, cingleres, ruïnes, 
m o n u m e n t s ,  j a c i m e n t s 
arqueològics i obres d’art 
donen caràcter a un país, el fan 
digne de ser estimat i visitat. El 
patrimoni és una construcció 
social: és l’estima a un element 
la que li atorga una significació 
col·lectiva i la categoria de bé patrimonial, de 
bé comú, encara que sigui propietat privada. 
Ara és polèmica la destrucció del conjunt 
de la capella de l’Assumpció, incorporada a 
la vivència de molts ciutadans. No és tema 
senzill: el propietari d’una obra d’art que no 

està declarada bé protegit té dret a destruir-
la, almenys legalment, que no moralment.
Cal, doncs, que l’administració protegeixi el 
que considerem patrimoni, si no el volem 
perdre. I per fer-ho cal invertir en un bon 

inventari que reculli també, i 
sobretot, allò amagat dins les 
propietats privades. I, un cop 
fet, cal declarar protegits tots 
els elements que ho mereixin, 
i disposar d’especialistes que 
controlin com es conserva 
i garanteixin el dret cívic a 
accedir-hi. Per desgràcia, pocs 

ajuntaments ho han resolt bé. La majoria 
atribueix la competència de patrimoni 
a urbanisme, on hi ha tècnics formats 
per destruir patrimoni i fer coses noves, 
transformant un valor col·lectiu en riquesa 
econòmica individual. Així, no ens  en sortirem.

Pere Izquierdo i Tugas
Arqueòleg i museòleg. Vicepresident de la Junta de Museus de Catalunya

El conseller deJustícia 
de la Generalitat, Carles 
Mundó, va visitar el passat 
25 de novembre els jutjats 
de Gavà i va anunciar una 
inversió de 400.000 euros 
al 2017 per millorar els sis-
temes de climatització  del 
Palau de Justícia. Mundó 
va fer la visita acompanyat 
pel president d’ERC-Gavà, 
Josep Campmany, i el por-
taveu municipal, Albert 
Massana (foto inferior). 

Identificació dels voluntaris que 
controlen les colònies de gats

Contractes per a discapacitats 
i n t e l · l e c t u a l s  a  P R E S E C
Aprofitant una partida de 
954.100 euros de l’Àrea 
Metropolitana de Barce-
lona (AMB) concedida a 
l’Ajuntament per a la neteja 
i manteniment de vies i 
parcs, ERC ha demanat 
que s’hi destini una part a 
la contractació de persones 
amb discapacitats psíqui-
ques i intel·lectuals.
   L’objectiu del programa 
és contribuir a la millora 
urbana i social, per la qual 

cosa Esquerra demana 
que les contractacions es 
facin a l’empresa municipal 
PRESEC, encarregada de la 
neteja a la ciutat. El govern 
local va respondre que ja 
supera el mínim percentual 
de contractes a discapaci-
tats que marca la llei.

ERC-Gavà es va sumar 
el passat 25 de novem-
bre a la commemoració 
del Dia Internacional per 
a l’eliminació de la vio-
lència envers les dones.
   Regidors, dirigents i mili-
tants de la Secció Local van 
participar a les dues con-
centracions convocades a 
la ciutat. A les dotze del 
migdia es va fer un minut 
de silenci a la plaça Balmes 
en record de les víctimes 
d’aquesta xacra i a la tarda 

es va viure un acte de ciutat 
a la plaça Major on van par-
ticipar associacions, enti-
tats i partits, manifestant 
un missatge de condemna 
a través de diferents re-
presentacions artístiques.
  Des d’Esquerra es va 
insistir en el missatge que 
l’educació i la cultura són 
les principals vacunes per 
aconseguir un canvi real a 
la societat que serveixi per 
eradicar, d’una vegada per 
totes, aquestes conductes. 

Dia internacional per eliminar 
la violència envers les dones

Acte de signatura de l’acord entre regidors del PSC i d’ERC.

nent. Per a l’IES Bruguers, 
hi ha prevista la continuïtat 
d’inversions en la reforma 
integral de l’edifici. Des de 
2013 s’hi han destinat més 
de 600.000 €, en un procés 
que culminarà amb un cen-

tre renovat. La secció local 
d’ERC segueix reclamant a 
la Conselleria d’Educació 
un edifici de nova planta, 
però la manca de recursos 
provinents de l’Estat obliga 
a ajornar la inversió.

A l’esquerra, la capella destruïda. Al centre, l’espai convertit en una sala d’estar. A la dreta, el crist de Subirachs a la paret del pati.  
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Gavà activa

La 22a Marxa del Garraf, una caminada de resistència 
que organitza l’UME, va aplegar el 6 de novembre 
més de 1.200 participants. La prova, que vol donar a 
conèixer els paratges més emblemàtics del massís 
del Garraf, tenia dues modaliats, una de 48 quilòme-
tres, i una altra de 21 quilòmetres.

Gavà se suma a la campanya
per una reforma horària real

El 12 de novembre es 
va celebrar al Museu 
de Viladecans (foto), la 
IX Trobada de Centres 
d’Estudis i Estudiosos de 
l’àmbit d’Eramprunyà, 
que abasta els municipis 
de Castelldefels, Be-
gues, Gavà, Sant Climent 
Viladecans i Sant Boi. 
  La temàtica d’enguany 
girava entorn les cape-
lles, ermites i esglésies 
de la zona i s’hi han 
presentat sis ponències, 

El Ple de novembre va 
aprovar per unanimitat 
una moció d’ERC que 
dóna suport a la reforma 
horària que impulsa des 
del Parlament l’entitat 
Ara és l’Hora.
   Aquesta iniciativa de-
fensa  recuperar a Cata-
lunya les dues hores de 
desfasament horari en 
relació a la resta del món 
i impulsar una cultura 
del temps que s’adapti 

L’UME reuneix més de 1.200
inscrits a la Marxa del Garraf

En cinc ratlles...

La Trobada de Centres d’Estudis 
d’Eramprunyà rep 27 treballs

Dinar de germanor de l’ANC
amb el diputat Eduardo Reyes

El diputat de JxSí al 
Parlament i fundador i 
expresident de l’entitat 
civil sobiranista Súmate, 
Eduardo Reyes, va ser el 
protagonista del dinar de 
germanor organitzat per 

7è concurs de pessebres de 
l’associació veïnal del Centre

realment a les necessi-
tats de l’actual societat 
del coneixement i del 
consum, més complexa 
estructuralment i amb 
més desigualtats.

l’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) de Gavà, el 
passat 20 de novembre. 
   Reyes, que apareix 
a la fotografia adjunta 
el primer per la dreta, 
acompanyat del porta-
veu del grup municipal 
d’ERC, Albert Massana, 
i el president local de 
l’ANC, Carles Gelonch, 
va rebre un reconeixe-
ment dels participants 
pel seu compromís amb 
el projecte del nou país.

Conèixer la nostra història comuna
Una tardor més, i ja en són nou, l’objectiu 
de potenciar i difondre la investigació 
en els camps de les ciències socials 
i les humanitats ha reunit en una 
trobada a centres d’estudis i 
estudiosos dels sis municipis 
que formen l’àmbit territorial 
d ’ E r a m p r u n y à :  G a v à , 
Castelldefels, Viladecans, 
Begues, Sant Climent de 
Llobregat i Sant Boi. Aquestes 
jornades de recerca i debat 
conformen, també, un espai 
de participació obert al públic interessat. 
En aquesta darrera edició, celebrada 
a Viladecans, s’ha reflexionat sobre 
les capelles, ermites i esglésies del 
nostre àmbit i hem pogut constatar, 

amb un programa atapeït, la bona salut 
de la recerca local i la profunditat amb 
què s’han abordat les participacions. 
Les ponències, comunicacions i pòsters 

elaborats al llarg de les 
diferents edicions de les 
trobades -que acostumen 
a girar al voltant d’un tema 
monogràfic- han esdevingut 
un material valuós i de 
referència per al coneixement 
de la nostra història comuna. 
Una baula important d’una 

xarxa de coneixements que hauria 
d’arribar de manera natural als centres 
educatius per incorporar-se a les matèries 
de coneixement del medi. Una tasca 
aquesta, encara en gran mesura,  pendent. 

Benet Solina i Garcia
Tècnic del Centre d’Història de Gavà

Dia dels Drets
dels Infants

Gavà va celebrar el 20 de 
novembre el Dia Univer-
sal dels Drets dels Infants,  
amb una festa-cercavila 
organitzada per l’esplai 
El Mamut, amb l’ajut
d’altres entitats locals.

Proposta de les JERC per fer
més aplicacions d’ús local

L’Associació Veïnal del 
Barri del Centre orga-
nitza la setena edició 
d’un concurs de pesse-
bres. Les inscripcions 
són obertes fins al 16 
de desembre, a l’adreça 
electrònica avbcdega-
va@gmail.com i al local 
de l’entitat. Hi haurà tres 
premis diferents (pes-
sebre popular, artístic i 
original) i les creacions 
s’exposaran a la seu de 
l’associació.

L’actor local Andrés Herrera 
triomfa a la cartellera de Bcn

Esquerra va presen-
tar al Ple de novembre 
una proposta impul-
sada per les JERC de 
Gavà per crear des de 
l’Ajuntament dues noves  
aplicacions per a mòbils 
i altres terminals, amb 
un servei d’àmbit local.
    La primera permetria 
als ciutadans alertar 
PRESEC de les incidèn-
cies a la via pública. La 
segona donaria informa-

L’actor gavanenc Andrés 
Herrera (al centre de 
la fotografia) triomfa 
aquests dies com a pro-
tagonista d’una de les 
comèdies d’èxit de la 

cartellera teatral de Bar-
celona, Sota Teràpia.
   L’obra, escrita per 
l’argentí Matías del Fe-
derico, arriba a Catalu-
nya després d’una gran 
acollida a Buenos Aires 
i Madrid i es pot veure 
al Teatre Borràs fins al 
proper gener. 
   Herrera s’ha consolidat 
els darrers anys com 
un dels millors actors 
catalans als escenaris 
teatrals.

ció de l’agenda cultural 
de la ciutat. Actualment 
ja existeix una APP de 
seguretat ciutadana con-
nectada a la policia i 
l’equip de govern va indi-
car que en farà més.

L’església de Sant Pere acull a 
la Coral Sellarès en concert

La Coral Sellarès, dirigi-
da pel seu actual mestre 
titular, Emmanuel Niubó, 
va organitzar el passat 
4 de novembre un gran 
concert sacre a l’església 
de Sant Pere de Gavà.
  A l’acte hi va participar 

també la Coral de Sant 
Cugat, l’orquestra Ad 
Libitum, dirigida per To-
meu Quetgles, i els solis-
tes Violeta Alarcón, Joan 
Mas i Adrian Bernal.
   El repertori del con-
cert, que va congregar 
força públic al temple 
local, va incloure cants 
religiosos i tradicionals 
i la interpretació de la 
Missa de Glòria, obra del 
reconegut compositor 
italià Giacomo Puccini.

Gala benèfica
per l’esclerosi

L’Espai Maragall va acollir 
el passat 20 de novem-
bre una gala artística en 
benefici de l’Associació 
d’Esclerosi Múltiple del 
Baix Llobregat i la tasca 
que realiza anualment.

dotze comunicacions i nou 
pòsters, un dels millors 
registres assolis fins ara.
Gavà hi ha aportat cinc 
treballs. Les contribuci-

ons es podran consultar 
aviat a la web del centre 
d’estudis local (http://
centredestudis.gava.
ppe.entitats.diba.cat/).

Actuació del
Cor Tornaveu

Impagaments
al FC Gavà

El Cor de Cambra Torna-
veu va oferir el passat 29 
d’octubre, al Casal Muni-
cipal de Cultura American 
Lake, un brillant concert 
de jazz amb ambientació 
característica d’època.

Els jugadors del FC Gavà 
van anunciar el 16 de 
novembre que denun-
ciaran el club a l’AFE 
(l’associació dels futbo-
listes) per no pagar-los 
el sou des fa mesos.


