
Entitats locals liderades 
per l’Ateneu Popular La 
Màquia estan elaborant 
una proposta per donar 
rellevància als espais de 
memòria democràtica 
de Gavà i oferir un relat 
divulgatiu conjunt. La 
idea és dels historiadors 
Eliseu Argenté i Albert 
Alonso i ja s’hi han su-
mat el Centre d’Estudis 
de Gavà, el col·lectiu La 
Mata de Jonc, l’Associació 
d’Amics del Museu, Òm-
nium Cultural i l’ANC.
   Aprofitant el procés 
participatiu anunciat per 
establir els nous usos 
de l’antic edifici de la 
Unió de Cooperadors, a la 
Rambla Casas -un sím-
bol local de la Repúbli-
ca-, es vol elaborar una 
proposta d’ampli ressò 
ciutadà que tingui aquest 
equipament com a centre 

Esquerra reclama al Ple l’adhesió de l’Ajuntament   
a la Xarxa Comarcal per al Memorial Democràtic
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El pla està vinculat al procés participatiu per donar 
nous usos  a l’antic edifici de la  Unió de Cooperadors

Entitats de Gavà preparen un projecte conjunt de 
recuperació de la memòria històrica de la ciutat

i relligui els espais de 
memòria vinculats a la 
lluita per les llibertats i 
la democràcia (contra el 
feixisme, obreres, ecolo-
gistes, veïnals...).   
   Els promotors volen ve-
hicular les conclusions 
cap a l’Ajuntament des 
d’una iniciativa conjunta 

dels grups municipals de 
GSSP i ERC. Al passat ple 
de desembre, Esquer-
ra va fer una proposta 
(acceptada pel govern 
local) d’adhesió de Gavà 
a la Xarxa Comarcal per 
al Memorial Democràtic, 
que impulsa el Consell 
del Baix Llobregat.

Un espai per acabar amb l’oblit
Davant el vuitantè aniversari del cop 
d’estat militar que va acabar amb 
el govern democràtic, després d’una 
sagnant contesa, i que va conduir a una 
repressió planificada amb expropiacions, 
detencions , tor tures  i 
execucions fins als últims 
dies de la dictadura, es vol 
impulsar un Centre Local 
per a la Memòria Històrica 
que acabi amb l’oblit de totes 
les víctimes gavanenques 
del franquisme. Estudis 
previs indiquen que a Gavà, 
sobre un total de 6.239 habitants en 
aquella època, hi va haver setze morts 
pels bombardejos, dotze executats 
i 155 represaliats a la postguerra, i 
tres morts a camps d’extermini prop 

de Mauthausen. Caldria afegir-hi les 
represàlies econòmiques com ara multes, 
expropiacions i incautacions perpetrades 
contra els vençuts, a títol personal i 
social, com seria el cas de la Unió de 

Cooperadors i el seu local 
a l’actual Rambla Casas. 
Per això, sol·licitem que 
s’instauri al municipi aquest 
espai per a la Memòria 
Històrica destinat a l’estudi 
i divulgació de la repressió 
franquista sobre els nostres 
veïns i veïnes. I considerem 

la ubicació més adient i simbòlica 
l’antic local de la Unió de Cooperadors, 
dissenyat per l’arquitecte Josep Torres i 
Clavé, incautat pels militars colpistes i, 
en aquests moments, sense un ús definit.

Albert Alonso Quiñones
Historiador, en nom de l’assemblea local de la CUP

Façana actual de l’edifici de la Unió de Cooperadors.

Acte de suport a la presidenta del Parlament 
i en defensa de la llibertat d’expressió i vot
Els ciutadans de Gavà es 
van unir el passat 15 de 
desembre als actes de 
suport a la presidenta 
del Parlament de Cata-
lunya, Carme Forcadell, 
celebrats arreu del país, 
concentrant-se davant 
l’Ajuntament.
   Durant l’acte, organtit-
zat per les entitats civils 
sobiranistes, amb el su-
port d’ERC, es va criticar 
la decisió del Tribunal 
Superior de Justícia de 
Catalunya de fer declarar 
Forcadell, a instàncies de 
la Fiscalia de l’Estat, i es 
va recordar que la impu-
tació de qualsevol càrrec 
electe i/o institucional 
per raons polítiques su-
posa un atac directe a la 
sobirania del poble de 
Catalunya i posa en perill 
les garanties democràti-
ques més elementals. 

Els regidors d’ERC-Gavà 
van treballar el passat 6 
de desembre per la futu-
ra República Catalana, 
atenent als ciutadans al 
Casal Sant Jordi.
   Albert Massana, Marta 
Jiménez i Andreu Pérez 
es van reunir amb veïns 
del barri de la Marinada 
(a la foto) per ajudar-

Els regidors d’ERC treballen 
el 6-D atenent als ciutadans

los en la seva demanda 
d’urbanitzar i dotar de 
serveis bàsics els car-
rers on viuen.

Imatge de la concentració davant  l’Ajuntament de Gavà.
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L’Ajuntament executa els darrers punts de 
l’acord pressupostari amb ERC del 2016
Coincidint amb les dar-
reres setmanes de l’any, 
l’equip de govern (PSC-
CiU) de l’Ajuntament ha 
posat el fil a l’agulla per 
executar els últims punts 
que quedaven pendents 
de l’acord pressupostari 
signat el 2016 amb ERC.
   Les darreres mesures a 
concretar-se estan vincu-
lades a la igualtat, el reci-
clatge, la promoció de la 
ciutat i el suport al català. 
Per una banda,  s’han am-
pliat les bonificacions en 
les tarifes per fer ús dels 
equipaments esportius a 
persones amb un 33% de 
discapacitat.
   També s’ha fet una reserva 
d’un espai a l’aparcament 
de MercaGavà per posar-hi 
un punt verd de recollida 
de residus i s’han instal·lat 
a espais simbòlics de la 
ciutat plaques amb codis 
de lectura QR, que per-
meten llegir des de dis-
positius mòbils la història 
d’aquests indrets.

Xavier Ribas (mossèn): «El que impacta 
més de la crisi són les vides trencades»

Alumnes de l’IES Bruguers recullen 48.000 
suports contra la banalització del feixisme
Un grup d’alumnes de 2n 
de Batxillerat de l’Institut 
Bruguers de Gavà ha im-
pulsat una campanya de 
recollida de signatures per 
demanar la retirada de la 
sèrie de Telecinco Lo que 
escondían tus ojos. Una 
telenovel·la romàntica on 
s’ofereix una visió ama-
ble i positiva del dirigent 
franquista i feixista Ramón 
Serrano Suñer, cunyat 
del dictador i responsable 
directe de l’assassinat de 
milers de republicans.
   Serrano Suñer va instigar 
la deportació, tortura i mort 
de 5.500 espanyols al camp 
de concentració nazi de 
Mauthausen. Els estudiants 
gavanencs participen en un 
projecte a l’institut de re-
cuperació de la memòria 
històrica, en col·laboració 
amb l’associació Amical 
Mauthausen.  
 La sorpresa i indignació 
que els va causar l’inici 
de la sèrie els va decidir a 
fer la campanya, des de la 
plataforma Change.org. I 
en poc temps han recollit 
més de 48.000 suports i 
han generat un ampli debat 
a les xarxes socials.
   Els promotors de la inicia-
tiva denuncien que aques-
ta producció de Mediaset 

banalitza un dels períodes 
més obscurs i cruels de la 
història i amaga la  verita-
ble cara del personatge.
   També la consideren una 
ofensa a les víctimes del 
franquisme i del nazisme, 
als seus familiars i als que 
treballen des de fa anys 
per la recuperació de la 
memòria històrica i per 
identificar els milers de 
desapareguts que romanen 
a fosses comunes, mentre 
els seus botxins eviten ser 
jutjats, amb el vistiplau de 
l’Estat espanyol.

«La meva vocació és de 
les que es consideren 
tardanes. Vaig decidir 
entrar al seminari quan 
tenia vint-i-set anys»

«M’hi sento molt bé a 
Gavà. M’agrada i m’hi 
trobo còmode. Barreja 
aspectes de ciutat i de 
poble que valoro»

«No és només catòlic 
practicant aquell que 
va a missa. Tothom que 
estima i es dona als 
altres també ho és»

«Al Centre Cultural 
hem fet molt en poc 
temps. I ara s’obrirà a 
més entitats. Al teatre 
cal una gran inversió»

Xavier Ribas i Matamo-
ros va néixer al barri del 
Raval de Barcelona fa 
cinquanta-cinc anys. El 
2009 fou nomenat rector 
de la parròquia de Santa 
Teresa de Gavà i, un any 
després, es va fer càrrec 
també de la de Sant Pere.   

Quan i com va sorgir la seva 
vocació per fer-se prevere?
És una vocació de les que 
es consideren tardanes, ja 
que vaig entrar al seminari 
als vint-i-set anys. Abans, 
havia estudiat en una gran-
ja-escola de la Diputació de 
Barcelona l’ofici de capatàs 
agrònom (ara s’anomena 
cap d’explotació agrícola 
i ramadera).  A casa meva 
som del món de l’embotit 
i em vaig dedicar al co-
merç d’aquest producte, 
però sempre havia es-
tat vinculat a l’àmbit so-
cial i de la catequesi i, 
finalment, vaig fer el canvi.

On vau  exercir el sacerdoci 
abans d’arribar a Gavà?
He estat a Castellar del 
Vallès, Olesa de Montse-
rrat, Cervelló i Vallirana. En 
venir de municipis petits, el 
canvi va ser gran, però vaig 
notar de seguida que tot i 
ser una ciutat, Gavà també 
és poble. No la veig com 
una típica urbs dormitori.

Quin balanç fa dels primers 
anys al seu destí actual?
M’hi sento molt bé a Gavà. 
M’agrada i m’hi trobo còmo-
de, ja que com deia abans 
barreja aspectes de ciutat 
i de poble que valoro: una 
gran riquesa natural, una 
història mil·lenària i enti-
tats i institucions molt arre-
lades i amb una important 
activitat social i cultural.

Quants catòlics practi-
cants hi ha a la ciutat? 
La pràctica cristiana no és 
només anar a missa. Qui 
estima i es dona als altres 
és practicant. Al futbol 
passa el mateix. Només 
són seguidors / practicants 
els que van al camp? Si ho 
reduïm a anar a l’església, 
a Sant Pere rebem entre 
400 i 500 persones un cap 
de setmana. I a Santa Tere-
sa, unes vuitanta.

Una de les tasques princi-
pals de l’església és l’acció 
social, a través de Càritas. 
Com ha impactat la crisi en 
aquest àmbit?
En aquest cas sí s’ha notat 
molt. Amb Càritas funcio-
nem de forma interparro-
quial i, tot i ser el president 
a Gavà, no ho porto direc-
tament, però estem ajudant 
al voltant de cent famílies.
El que més m’ha impactat, 
però, es veure els estralls 
de vides trencades. De gent 
que et diu, molt dolguda, 
que mai hauria pensat que 
demanaria per menjar. 

Quina ajuda ofereixen?
Aliments, roba i suport 
econòmic en casos de po-
bresa energètica i paga-
ment de lloguer. Aquest tre-
ball el fem en col·laboració 
amb els tècnics de serveis 
socials de l’Ajuntament.

D’on rep els diners Càritas 
per fer els projectes?
Hi ha gent que paga quotes 
mensuals, trimestrals i 
anuals. També tenim pro-
jectes impulsats directa-
ment per la diòcesi. I un 
altre punt important, que 
a Gavà ens aporta prop e 
6.000 euros a l’any, és la 
venda de roba per reciclar 
quan aquesta ja no serveix 
per ser donada. 

Quants voluntaris hi ha ac-
tualment? Són suficients? 
Movem unes trenta perso-
nes, que fan primer un curs 
i treballen assegurades. 
Mai són suficients. Mans 
sempre són benvingudes. Incompliments del reglament 

intern per part del govern local
El grup municipal d’ERC-
Gavà va presentar una 
proposta al Ple del pas-
sat desembre on insta al 
govern local a respondre 
dins els terminis establer-
ts per la llei i el reglament 
orgànic municipal, les pre-
guntes que li adreça sobre 
temes relatius a la ciutat.
   Actualment, i tot que 
la normativa estableix 
que les respostes s’han 
d’enviar als grups del 
consistori en un termi-

ni màxim de trenta dies, 
Esquerra acumula divuit 
preguntes sense retorn 
formulades entre gener i 
juliol de 2016. L’equip de 
govern es va comprometre 
a solucionar el problema en 
les properes setmanes.

Ha augmentat amb la crisi 
el sentiment religiós i el 
nombre de parroquians?
Seguint amb la idea que 
comento, segons la qual 
cadascú viu a la seva forma 
el sentiment i la pràctica 
religiosa, sí que ha aug-
mentat. Per exemple, es 
venen més ciris. I també 
hem notat una gran assis-
tència, i d’edats variades, a 
les darreres celebracions 
nadalenques. Però venen 
perquè ja existia dins seu 
aquest sentiment religiós, 
no de forma estricta per 
la crisi i els seus efectes. 
Hi ha altres camins, a més 
de la religió, per viure un 
moment com l’actual.

A Gavà, l’església és pro-
pietària del Centre Cultural. 
Quina és la seva situació?
Estem actuant per parts. 
Primer urgia solucionar 
uns problemes de normati-
va i seguretat. D’acord amb 
l’Ajuntament vam tancar de 
forma provisional el teatre, 
on s’ha de fer una reforma 
integral, i vam millorar la 
resta d’espais sense obli-
gar a marxar les entitats. 
Gràcies a una subvenció de 
la Diputació, s’ha renovat 
la instal·lació elèctrica. 
També hem arreglat un 
problema legal al bar. S’ha 
fet molt en poc temps.

I el teatre?
És el proper objectiu, tot 
i que requereix una gran 
inversió. Aquí sí hi ha una 
entitat afectada, que vull 
destacar: el Grup Teatral 
La Igualtat.

L’ajut de la Diputació for-
ma part d’un acord amb 
l’Ajuntament per obrir el 
Centre a més associacions. 
Sí, hem de tancar aviat el 
conveni, on s’establirà el 
que aporta cada part. De 
moment s’hi ha traslladat 
la Casa de Andalucía, ja 
que era un tema urgent. 
Em sembla una gran idea, 
com més siguem, millor. 
Mantenint les seves enti-
tats tradicionals, com ara 
l’Esbart Bruguers, la Coral 
La Igualtat, Els Bastoners 
i el Club d’Escacs Gavà, el 
Centre Cultural tindrà més 
vida i contribuirà a millorar 
la societat local, que és el 
nostre principal objectiu. 

L’equipament acull també 
ara activitats de Càritas. 
En aquest cas, el conveni ja 
està signat. Hem habilitat 
dues sales per a un projec-
te d’aprenentatge de català 
i castellà per a nouvinguts i 
un altre de reforç escolar. 

Tantes ocupacions li deixen 
temps per descansar?
Sí. I això que també treba-
llo al col·legi Immaculada. 
Descansar no és només 
dormir. També s’ha de des-
connectar i trencar la set-
mana. Jo ho faig marxant 
entre diumenge a la nit i 
dilluns a casa de la meva 
mare, al Raval. 

Té alguna altra afició? 
M’agrada fer esport,  i mar-
xo a caminar dissabte al 
matí de la rectoria a la 
platja. Anada i tornada. 
Aprofito per fer fotografies 
del fantàstic paisatge del 
mar, una altra afició.

   

Miguel Herrera: poca claredat i projecte
En Miguel Herrera (GSSP), després de 
fer-nos veure com a conductor qui és 
d’esquerres i qui de dretes, amb la seva gran 
experiència política, sindical i de 
moviments veinals i socials, ens 
confon als gavanencs. Al Ple del 
passat desembre, GSSP va votar 
contra la declaració pactada per 
ERC i Ciutadans, condemnant les 
màfies que ocupen habitatges i 
fan negoci rellogant-los a qui 
no en té, aprofitant-se de la 
seva situació. Alhora, no va donar suport 
al concurs d’escriptura Ciutat de Gavà 
creat a proposta d’ERC per fomentar la 

cultura. Un premi al qual també es van 
oposar PP i C’s. Té tot el dret a votar el que 
vulgui. Però que no confongui la ciutadania 

seguint la típica dinàmica 
erràtica de partit envellit amb 
rapidesa de vertigen. Ara ja no 
són els de dalt i baix, la casta, 
indepèndencia no-però-si o tot 
el contrari, la nova política... Ara 
són els d’esquerres i dretes, ja 
no hi ha casta i la política es 
la de sempre, pel que es veu. 

Amb una mica d’humilitat, no fa res votar 
junt altres partits quan es beneficia als 
gavanencs. No fer-ho així  perjudica al poble.

Rafael Soriano
Secretari de Treball i Relacions Laborals d’ERC-Gavà

Tot i que el govern local es 
va comprometre a replan-
tar la parcel·la devastada 
a la Pineda de Gavà per 
fer-hi el passat estiu un 
aparcament provisional, 
no s’ha fet encara cap ac-
tuació concreta al solar.
   Fa quatre mesos que 
l’aparcament és tancat i el 
24 de novembre es va apro-
var una partida de 4.000 
euros per complementar 
les despeses de la replan-
tació, que ha d’assumir 

l’empresa que va fer la tala. 
ERC va demanar explica-
cions al Ple de desembre 
i l’equip de govern va in-
dicar que al febrer obrirà 
un concurs per adjudicar 
l’execució del projecte.

   

Balanç d’un any de pacte
Ara fa un any, i davant la manca de majoria 
absoluta de l’equip de govern, ERC-Gavà 
vam decidir fer una prova: pactar el sí al 
pressupost municipal a canvi de divuit 
punts, després d’assegurar-
nos que no s’emprendria 
cap actuació que violentés el 
nostre model de ciutat, com 
ara reactivar el Pla de Ponent. 
Per a nosaltres no significava 
un gran canvi, ja que sempre 
havíem mantingut una actitud 
propositiva, promovent des 
de 2003 multitud d’iniciatives 
que, tot i no pactar-les formalment, s’havien 
fet realitat. Sí que va significar un canvi per 
al PSC, ja que passava a considerar-nos 
companys fiables en la governança de la 
ciutat, i socis preferents davant del PP i C’s. 

A un any vista, l’acord s’ha complert al 75% 
i pràcticament tots els punts que depenien 
exclusivament de l’Ajuntament s’han fet 
realitat. El resultat d’aquest pacte ha 

empès la seva renovació per 
a 2017. Esperem que el grau 
de compliment sigui millor 
encara. Ara bé, aquest nou 
any serà molt transcendental 
per al país. És l’any en què 
les diferents institucions, i els 
seus responsables, hauran de 
decidir si es posen al costat 
dels que volem donar la veu 

a la ciutadania, o dels que fan servir la llei 
per justificar la tirania. Esperem que també, 
en aquest aspecte, els actuals dirigents 
municipals del PSC i de CiU estiguin a 
l’alçada del repte històric que vindrà. 

Albert Massana
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà

Retards en la replantació de la 
parcel·la devastada a la Pineda

El Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de la 
Generalitat ha adjudicat 
per 531.000 euros, d’acord 
amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), la 
redacció del projecte de re-
forma i millora  de la carre-
tera C-245 entre Cornellà i 
Castelldefels, passant per 
Sant Boi, Viladecans i Gavà.
   Aquest nou tràmit forma 
part del compromís del 
Govern d’iniciar les obres 
el 2017 i enllestir-les l’any 

següent. L’actuació, pres-
supostada en 20 milions 
d’euros, consisteix en la 
construcció d’un carril bus i 
un carril bici que milloraran 
i agilitzaran la mobilitat en 
transport públic en aquest 
tram de tretze quilòmetres.

Nou impuls de la Generalitat al 
pla de reforma de la C-245

Fotografia d’una part del grup d’alumnes i professores de 
l’IES Bruguers que han impulsat la recollida de signatures.

introduïdes per Esquerra 
destaquen les dedicades a 
facilitar la recerca de feina 
a les persones desocupa-
des majors de 45 anys i 
als més joves. També s’han 
executat projectes solida-
ris per als més necessitats, 
de promoció cultural i de 
defensa del medi ambient 
natural del municipi.

Proposta d’Esquerra: semàfors 
als accessos al barri de Bruguers
Els darrers dies del 2016 
es va iniciar la instal·lació 
d’uns semàfors a la carre-
tera de Begues (BV-20141) 
que milloraran els acces-
sos al barri de Bruguers. 
Aquest projecte, a càrrec 
de la Generalitat, farà tam-
bé més segura la cruïlla, 
ja que facilitarà l’entrada i 
sortida dels veïns i mode-
rarà la velocitat de tots els 
vehicles que hi circulin.
   El pla que ara es fa realitat 
és una reivindicació veïnal 

vehiculada per ERC-Gavà 
al Parlament, on el grup 
d’Esquerra va impulsar 
l’aprovació d’una resolució 
el març de 2015 (la 973/X), 
acordada finalment amb 
CiU i PSC, per instar el 
Govern a fer l’obra.

Iniciativa per pagar la zona blava
a través dels dispositius mòbils
Davant la decisió del govern 
local de renovar el 2017 les 
màquines que fan el servei 
de cobrament de la zona 
blava d’aparcament, ERC-
Gavà va demanar al Ple de 
desembre que s’aprofités 
l’operació per implantar el 
sistema de pagament des 
de dispositius mòbils.
   Aquesta opció, que ja es 
fa servir a altres ciutats, és 
més còmoda per als clients 
i permet allargar el temps 

d’estacionament sense 
haver de desplaçar-se al 
vehicle. L’equip de govern 
va informar que l’Autoritat 
Metropolitana de Barcelona 
està elaborant una aplica-
ció de mòbil per a tots els 
municipis de l’àrea.

Queixes per goteres i una tanca 
defectuosa al CEIP Gavà Mar
ERC ha rebut queixes de 
pares i mares d’alumnes 
del CEIP Gavà Mar pel mal 
estat actual de l’edifici, 
amb goteres i, sobretot, 
una tanca que el rodeja 
que incompleix els requeri-
ments, ja que a travès d’ella 
s’hi pot escapolir un infant.
   Davant d’aquesta  situació, 
el grup d’Esquerra va de-
manar al Ple de desembre  
una solució urgent per part 
del govern local, respon-

sable de la conservació i 
el manteniment de l’edifici.
  Tot i això, la resposta 
dels dirigents munici-
pals es va centrar a fugir 
d’estudi i derivar el pro-
blema i la seva resolució 
al Govern de la Generalitat.

Els plans concretats 
ara es vinculen a la 
igualtat, el reciclatge, 
la promoció d’espais 
històrics de la ciutat i 
el suport al català

   Per últim, es crea el pre-
mi d’escriptura dramàtica 
Ciutat de Gavà, amb dues 
categories per edats. A la 
de participants entre 12 i 
17 anys, els textos s’hauran 
de lliurar en català i a la de 
majors de 18 anys, en cas-
tellà o català. Aquest punt 
fou aprovat al Ple de des-
embre amb el vot en contra 
de PP i C’s i l’abstenció de 
GSSP.
   L’acord signat per donar 
suport al pressupost del 
2016 constava de divuit 
punts. Entre les partides 

Placa amb codi QR a la font de la plaça de Magdalena Trias.

La UE tramita la petició del col·lectiu la Mata de
Jonc d’investigar la tala de 160 pins a la platja
La Comissió de Peticions 
del Parlament Europeu ha 
admès a tràmit la deman-
da del col·lectiu La Mata 
de Jonc de Gavà per obrir 
una investigació sobre la 
destrucció de 160 arbres i 
altres espècies singulars a 
la Pineda, el  passat maig 
de 2016, per habilitar-hi un 
aparcament públic  d’estiu.
   L’òrgan considera que 
aquest és un afer que «inci-
deix en l’àmbit d’activitats 
de la UE» i ha sol·licitat a 
la Comissió Europea una  

«investigació preliminar» 
sobre «els diferents as-
pectes del problema» i, en 
particular, sobre la «con-
formitat» del projecte de 
creació de l’aparcament 
provisional amb els «requi-
sits de la directiva europea 

relativa a la conservació 
dels hàbitats naturals i de 
la fauna i flora silvestres». 
   En aquest sentit, s’ha de 
recordar que la Pineda de 
pi pinyer de Gavà Mar  és un 
bosc declarat d’interès co-
munitari per la mateixa  UE.
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Gavà activa

El Club d’Atletisme Gavà va organitzar el passat 11 
de desembre la dissetena edició del cros de la ciutat, 
un clàssic del calendari català de l’especialitat que 
se celebra actualment en un dels millors circuits del 
país, ubicat al bosc de la Sentiu. Hi van participar 650 
atletes, repartits en catorze categories per edats.

Retrospectiva de mig segle de 
trajectòria de Concha Ibáñez

A petició del Grup Eco-
logista Quercus, ERC-
Gavà ha presentat una 
bateria de preguntes a 
l’Ajuntament sobre pro-
jectes mediambientals 
pendents d’execució.
   És el cas d’un pla 
perquè escolars facin 
caixes-niu d’ocell, o 
la idea de fer nius de 
ratpenat, animal que 
lluita contra els mos-
quits, en edificis públics.
També es demana prote-

La Biblioteca Josep Soler 
Vidal acull fins al 31 de 
gener l’exposició retros-
pectiva de Concha Ibáñez 
La orilla del silencio, des 
dels anys 60 ençà. 
   La fundació Hervás 
Amezcua homenatja la 

650 atletes al XVII Cros Ciutat 
de Gavà, al Bosc de la Sentiu

En cinc ratlles...

Quercus reclama al govern local 
protegir més el medi natural

Adisga commemora el Dia de  
les  Persones amb Discapacitat

L’Associació de Fami-
liars de Discapacitats de 
Gavà, Adisga, va comme-
morar el 3 de desembre 
el Dia Internacional de 
les Persones amb Disca-
pacitat, amb un festival a 

Exposició dels alumnes del 
taller de l’artista Neus Pino

pintora amb una mostra 
amb gravats i dibuixos 
minimalistes mai expo-
sats, així com textos de la 
crítica. De l’obra d’Ibáñez, 
majoritàriament repre-
sentacions de la natura, 
Antonio Hervás precisa 
que «d’entrada no impac-
ta, però l’observador que 
l’admira lentament asso-
leix el que tota obra d’art 
persegueix: que contem-
plar-la ens faci feliços».

l’Espai Maragall. Els pro-
tagonistes van ser noies i 
nois vinculats a l’entitat, 
juntament amb altres 
del Centre Ocupacional 
Caviga, de l’Escola Muni-
cipal d’Educació Especial 
Maria Felip i d’Asdivi.
    També hi van col·laborar 
la Casa de Andalucía i el 
Club Mugendo. Durant 
l’acte es va fer lectura 
del manifest reivindicatiu 
per la inclusió, la diversi-
tat i la integració social.

Convivència i respecte
A Quercus mirem de fer conèixer els 
aspectes més importants del patrimoni 
natural local, intervenint sobre el 
terreny per millorar-lo, per reclamar 
una implicació més directa 
de l’administració i per 
denunciar males pràctiques. 
La convivència amb la natura 
ha de ser de respecte amb 
els usos i modes sortints. 
La gent que gaudeix de la 
natura passejant es troba 
sovint amb brutícia; falta 
de senyalitzacions de camins i punts 
d’interès; problemes per compartir pas 
per sendes estretes amb motoristes i 
ciclistes; filferros espinosos oblidats;  
basses que han de garantir aigua neta 

per als animals contaminades amb olis; 
camins oberts sense tenir en compte 
les espècies que es talen i espècies 
vegetals tallades sense permisos per fer 

negoci. També fem caixes 
nius per a insectívors (ocells 
i ratpenats en retrocés 
poblacional). Espècies que 
ens ajuden a combatre la
proliferació de mosquits. I 
recuperem fonts i patrimoni 
e t n o l ò g i c  ( b a r ra q u e s 
de pedra seca, forns i 

teuleries). Esperem ajudar a solucionar 
les deficiències de convivència amb la 
natura i que la nostra tasca sigui útil molt 
de temps per a la bona sintonia entre la 
natura i l’activitat humana de gaudir-ne.

Pau Navarro
Membre del Grup Ecologista Quercus

Els Pastorets
dansen de nou

Per setè any, l’Esbart 
Bruguers va representar 
el 18 de desembre, a l’Es-
pai Martagall, la seva 
original versió ballada 
dels Pastorets, l’única 
que es fa a Catalunya.

Esquerra-Gavà augmenta els 
seguidors a la xarxa social

El Museu de Gavà acull, 
des del passat 17 de des-
embre i fins al proper 27 
de gener, una exposició 
col·lectiva dels alumnes 
del taller de pintura de 
l’artista local Neus Pino. 
Sota el títol de Tradicions 
vives la mostra ofereix 

Obertes les inscripcions per al 
Canicròs que organitza l’UME

El compte oficial de la 
secció local d’ERC a 
Gavà a Twitter ha su-
perat durant el 2016 el 

La Unió Muntanyen-
ca Eramprunyà (UME) 
ha obert el  període 
d’inscripcions per parti-
cipar en una nova edició 
del Canicròs (cursa on es 
participa lligat a un gos) 
i la Cursa de Muntanya 

L’Eramprunyà, que es 
disputaran el proper 29 
de gener.
   El Canicròs es farà per 
un circuit de 7,2 qui-
lòmetres de longitud i 
266 metres de desnivell 
acumulat, a la zona fo-
restal de Gavà. La Cursa 
de Muntanya, de 23 qui-
lòmetres de recorregut 
i un desnivell de 1.200 
metres, es correrà pel 
parc del Garraf, entre 
Begues i Gavà.

miler de seguidors que, 
sumats als més de tres-
cents del de Facebook, 
fan d’Esquerra un dels 
partits polítics de la ciu-
tat més actiu i amb més 
suport a la xarxa social.
   El 31 de desembre, el 
compte de Twiter de la 
secció local (@ERCGavà) 
sumava 1.021 seguidors 
i el de Facebook (www.
facebook.com/ERCGavà), 
324 amigues i amics.

L’adaptació teatral d’El Grinch 
omple de públic el Maragall

El grup de teatre La 
Igualtat va omplir l’Espai 
Maragall amb la posada 
en escena, el passat 17 
de desembre, de l’obra 
El Grinch, una adaptació 
teatral d’un clàssic de la 
literatura i el cinema, sota 

la direcció de Daniel Sán-
chez, que en aquesta oca-
sió a més va fer d’actor.
   El Grinch és un per-
sonatge de ficció creat 
l’any 1957, una mena 
d’ogre verd que odia el 
Nadal i intenta robar els 
regals de Santa Claus.
  La Igualtat va repetir, 
amb el mateix èxit de pú-
blic, la fórmula de fa un 
any, quan va representar 
una original adaptació 
de La Família Addams.

Concert del Cor 
La Igualtat

La Coral La Igualtat va 
oferir el 30 de desembre 
un concert simfònic a 
l’Espai Maragall, titulat 
Batecs, amb una selecció 
de cançons catalanes dels 
darrers cinquanta anys.

gir la savina, una conífera 
mediterrània en perill 
d’extinció, i el llentiscle, 
una planta típica de la 
zona de Bruguers que 
s’està collint de forma 
irregular per exportar-la.

   Es demana també pro-
tegir els senders del 
trànsit massiu de bicis 
i fer un pas de vianants 
per travessar la carrete-
ra de la Sentiu a l’entrada 
del barri. 

46è Memorial
Joan Mitjans

Solidaritat
amb Etiòpia

L’Agrupació Fotogràfica 
de Gavà va lliurar el 20 
de desembre els premis 
del 46è Memorial Joan 
Mitjans. Les obres es 
poden veure a l’Espai Ma-
ragall fins al 31 de gener. 

L’ONG Accede, vinculada 
al Club Bàsquet Gavà, va 
organitzar un festival so-
lidari el 21 de desembre 
a l’Espai Maragall per 
recaptar fons per accions 
de cooperació a Etiòpia.

obres que tenen com a 
temàtica comuna dife-
rents tradicions populars 
catalanes, moltes d’elles 
immerses actualment en 
una etapa de renovada 
popularitat.
   Aquest és el cas dels 
castellers, els diables, 
els gegants i el bestiari 
de les festes majors. 
Entre les peces exposa-
des hi ha olis, acrílics, 
aquarel·les i treballs fets 
amb terracota.


