
Coincidint amb el cen-
tenari de la inauguració 
de l’empresa Roca a la 
ciutat (1917-2017), ERC-
Gavà va presentar al Ple 
de gener una proposta 
on demana que s’aprofiti 
aquesta efemèride per 
recuperar i posar en va-
lor les lluites obreres de 
la gent del municipi que 
ha treballat i encara ho fa 
a la companyia.
   Esquerra demana 
promoure, amb estu-
dis de recerca i una ex-
posició, el coneixement 
de fets històrics com 
la col·lectivització de 
l’empresa als anys tren-
ta del segle XX; la parti-
cipació dels seus líders 
sindicals en la fundació 
de les Comissions Obre-
res a Catalunya, el 1964, 
i de l’Assemblea de Ca-
talunya, el 1971. I també 

L’empresa ha estat testimoni directe i referent dels 
principals moviments reivindicatius del darrer segle

Periòdic d’informació municipal de Gavà. Capçalera fundada el 1921

1 de febrer de 2017, Núm. 157

El grup municipal proposa que l’Ajuntament recordi 
les fites històriques protagonitzades pels gavanencs

ERC demana commemorar el centenari de la Roca 
posant en valor les lluites obreres dels treballadors

el període assembleari 
i la vaga de finals dels 
setanta (emmarcades en 
les anomenades lluites 
autònomes).
   ERC considera que, 
per la transcendència 
que ha tingut la compa-
nyia en la vida de molts 
gavanencs i gavanen-

ques, l’Ajuntament ha 
d’aprofitar el centenari, 
per posar en valor els 
fets històrics protagonit-
zats pels treballadors. 
   El govern local va anun-
ciar una exposició a la 
primavera de la història 
de Roca on també es par-
larà dels treballadors.

Efemèrides a Roca Radiadors
Aquest gener es van complir dues 
efemèrides relatives a l’empresa Roca: 
el centenari de la seva implantació, que 
s’esdevenia el 17 de gener de 1917, i el 
quarantè aniversari de la fi de la vaga 
més gran i duradora que 
va patir l’empresa, entre 
el 9 de novembre de 1976 
i l’11 de febrer de 1977. 
Tot i que les bòbiles són 
anteriors (1903), Gavà no 
es va convertir de debò en 
ciutat industrial fins a la 
implantació de Roca. I lligada 
a aquesta implantació, s’esdevingueren 
profunds canvis sociològics i urbanístics: 
s’implantà el sindicalisme de classe, 
barriades senceres van ser promogudes 
per l’empresa, i milers de veïns no 
haurien vingut a Gavà sense la seva 

oferta laboral. En l’àmbit nacional, els 
obrers de Roca van tenir un paper punter 
en l’evolució política i sindical del país, 
en la fundació de Comissions Obreres, 
de l’Assemblea de Catalunya, i d’altres 

moviments rupturistes que 
van contribuir a la fi de la 
dictadura. Més enllà, doncs, 
dels factors econòmics, de 
l’enaltiment de la família 
fundadora i  les  seves 
obres benèfiques, les dues 
efemèrides han de servir, 
aquest 2017, per reivindicar 

el paper, crucial, dels treballadors i 
treballadores de Roca en la configuració 
del Gavà actual, tant en l’àmbit urbà, com 
en el social i cultural, i posar en valor 
les seves trajectòries vitals, que han 
convertit Gavà en el que és.

Josep Campmany i Guillot
President del Centre d’Estudis de Gavà

Una assemblea als anys 70 (Fotografia: Jaume  Munts).

La diputada Anna Simó debat com ha de ser 
la política educativa a la República Catalana
La diputada i secretària 
de la Mesa del Parla-
ment, Anna Simó, va 
protagonitzar el 21 de 
gener un debat públic 
a Gavà sobre la política 
educativa a la futura Re-
pública Catalana.
   L’acte estava emmarcat 
en la campanya La Re-
pública que Farem, que 
ERC està impulsant arreu 
del país per dissenyar, 
de manera col·lectiva i 
participativa, el nou Estat 
que volem.
   Simó, responsable 
d’Ensenyament del grup 
de JuntsxSí al Parla-
ment, va parlar també de 
l’actualitat política en la 
seva condició d’imputada, 
amb la presidenta Carme 
Forcadell, i altres mem-
bres de la Mesa, per la 
votació de la resolució 
sobre el procés.

Tres imatges de l’acte 
públic celebrat el passat
21 de gener a l’antic ca-
sal d’avis de Caixa del 
Penedès. 

L’acollida de refugiats, les migracions i les polítiques 
de cooperació a la futura República Catalana

GAVÀ
25 de febrer 18.00 h
Baixos del Museu de Gavà

Oriol Amorós
Secretari d’igualtat, migracions i ciutadania del govern català
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Iniciativa dels regidors d’ERC per tenir un 
contacte més directe amb els ciutadans
Els regidors d’ERC a 
l’Ajuntament de Gavà,  
Marta Jiménez, Andreu 
Pérez i Albert Massana, 
van engegar el passat 23 
de gener una nova inicia-
tiva per tenir un contacte 
més directe amb els ciu-
tadans i conèixer el que 
opinen del municipi. 

M. Ben Amar Azouaghi (Associació Islà-
mica): «La convivència és un tresor»

Proposta per facilitar el lloguer a preus 
assequibles i posar pisos buits al mercat
Davant el coneixement que 
Gavà està entre les deu ciu-
tats catalanes amb preus 
de lloguer més cars, i la 
constatació de l’existència 
de molts pisos buits, ERC 
va presentar al Ple de ge-
ner una proposta per fer 
més assequible l’accés a 
un habitatge digne.

  Esquerra recorda que, 
entre els motius d’aquest 
encariment de preus des-
taca el fet que gairebé 
cap de les promocions de 
l’Ajuntament hagi estat de 
lloguer. Tant les de GTI, 
com la que construeix ara 
l’IMPSÒL al barri de Can 
Ribes, un projecte exclusiu 
de compra-venda, tot i que 
ERC va demanar que en 
aquests edificis hi hagués 
pisos de lloguer.
   Segons dades dels ins-
tituts d’estadística català i 
estatal, a Gavà hi ha un mi-
ler d’habitatges buits. I, tot i 
tenir una Oficina Municipal 
d’Habitatge, al 2016 només 
va fer 26 contractes.

«Gavà és una ciutat 
alegre i el seu teixit so-
cial se suma a aquesta 
qualitat. Mai he viscut 
cap incident aquí»

«La crisi ha donat un 
impuls positiu a la gent 
per tornar a l’oració i 
recordar les mancan-
ces espirituals»

«Portem més de cinc 
anys treballant amb 
l’Ajuntament per fer 
realitat el projecte d’un 
nou espai de culte»

«La nostra associació 
fa un paper important 
en l’àmbit de l’educació
i la solidaritat dins la 
comunitat islàmica»

M o h a m e d  B e n  A m a r 
Azouaghi va néixer al Ma-
rroc fa trenta-un anys. És 
el portaveu de l’Associació 
Cultural Islàmica de Gavà, 
que representa a la comu-
nitat musulmana local.   

Quan vas ser escollit com 
a responsable de la co-
munitat islàmica Gavà?
És la mateixa comunitat qui 
escull, en unes eleccions  
que es fan cada quatre anys, 
la junta que es responsabi-
litzarà de les tasques so-
cials, culturals i religioses 
del centre. Aquesta direc-
tiva nomena l’imam quan 
el seu lloc queda vacant.
Fa molts anys que sóc soci 
de l’Associació Cultural 
Islàmica de Gavà, i ara faig 
de portaveu de la junta.

És  una tasca  d i f íc i l? 
Ha detectat problemes 
de convivència a Gavà?
No és una feina gaire com-
plicada, ja que es tracta 
d’una dedicació voluntària 
per resoldre els proble-
mes dels altres i atendre 
les seves preocupacions. 
Gavà és una ciutat alegre i 
la convivència que existeix 
al seu teixit social se suma 
positivament a aquesta 
qualitat. Mai he viscut cap 
incident que hagi tren-
cat aquest bon ambient.

A Gavà hi ha uns 1.300 ciu-
tadans de països de cultura 
musulmana, sobretot mar-
roquins i paquistanesos. 
Quants són practicants?
Nosaltres no portem les es-
tadístiques. El que sí sabem 
és que molts gavanencs 
musulmans es reparteixen 
divendres entre els centres 
de culte de Viladecans, 
Castelldefels i altres mu-
nicips de l’entorn per no 
saturar el nostre espai.

Ha augmentat el senti-
ment religiós amb la crisi? 
Sí, i això s’ha notat en més 
assistència a l’ espai de culte.
La crisi ha donat un impuls 
positiu per tornar a l’oració, 
recordar les mancances 
espirituals de cadascú, 
corregir-les, enfortir els 
vincles amb Allah (Déu) i 
prometre  de forma privada 
no deixar mai aquest camí.

Trobeu a faltar una mes-
quita digna?
Portem més de cinc anys 
treballant de forma coor-
dinada amb l’Ajuntament 
per fer realitat el projecte 
d’un nou espai de culte. No 
és fácil, però som optimis-
tes i confiem en el suport 
econòmic que rebrem dels 
fidels de la comunitat

Com organitzeu l’acció so-
cial per a les persones amb 
més problemes? 
La nostra associació juga 
un papel important en 
l’àmbit de l’ajuda social 
Durant el mes del Rama-
dà fem un sopar diari per 
trencar el dejuni on parti-
cipen cinquanta persones 
necessitades. També do-
nem ajudes econòmiques 
a famílies vulnerables a les 
festes de la fi del Ramadà i 
la del xai. 

Quin altre tipus d’ajuda 
gestioneu?
També la humanitària a 
nivell exterior. Fa tres anys 
vam participar, coordinats 
pel Consell Islàmic de Cata-
lunya, en dues campanyes 
per als damnificats per les 
inundacions al sud del Mar-
roc. Vam enviar-hi cadires 
de rodes, mantes i roba. Ampliació d’oferta formativa per 

a la inserció de discapacitats 
ERC va demanar al Ple de 
gener que el govern local 
promogui i prioritzi els 
programes  per impulsar 
la inserció laboral de dis-
capacitats intel·lectuals. 
   Esquerra veu insuficient 
l’oferta actual en el període 
de transició de les perso-
nes d’aquest col·lectiu cap 
a l’assoliment d’un treball, 
malgrat l’existència de 
l’entitat CAVIGA, que dona 
servei a Castelldefels, 
Gavà i Viladecans

   La proposta demana am-
pliar l’oferta formativa en 
àmbits com la jardineria, 
l’agricultura, la cuina o la 
restauració. L’equip de go-
vern va dir que té present 
aquesta necessitat i està 
fent un pla amb l’AMB.

A Gavà, la festa de l’Iftar, 
(la fi del dejuni) es fa a 
unes pistes descobertes al 
costat del Barnasud. Teniu 
més llocs de trobada?
La nostra associació té dos 
espais a la ciutat. Un és de 
propietat i està reservat a 
les oracions i l’altre és de 
lloguer, per fer classes de 
llengua àrab. 

Oferiu també solidaritat 
material a Gavà?
Sí, són ajudes puntuals que 
depenen dels donants i els 
socis de l’associació. Per 
exemple, lliurem aliments, 
roba i petites aportacions 
econòmiques a les famílies 
amb més problemes.

Q u i n  p a p e r  t e n i u  e n 
l’aprenentatge de la llen-
gua i la cultura àrab? Hi ha 
molts alumnes?
L’educació i la cultura són 
dues de les principals tas-
ques de l’associació. En 
la actualitat tenim 130 
alumnes, dividits en quatre 
grups, i 25 estudiants més 
a la llista d’espera.

A Gavà hi ha també la Unió 
Germans del Món, que pro-
mou el coneixement inter-
cultural. Us relacioneu? 
Mantenim una bona rela-
ció des de fa temps. Hem 
col·laborat plegats i hem 
participat conjuntament en 
reunions amb l’Ajuntament 
per debatre temes socials, 
culturals i religiosos.

Amb tanta activitat volun-
tària, li queda temps lliure 
per descansar?
La veritat és que no, però 
intento desconnectar una 
mica per estar amb la 
meva família.

Quin missatge final us 
agradaria traslladar als 
lectors de l’Eramprunyà?
Voldria compartir amb ells 
la idea clau que la convi-
vència és un tresor. I que  
és responsabilitat de tots 
nosaltres -independent-
ment de la nostra cultura, 
les nostres tradicions i 
creences- protegir el  valor 
d’aquest actiu. Tots junts 
fem Gavà.

   

Una oferta pública insuficient 
L’habitatge és un dels pilars de la cohesió 
d’una societat, junt amb la sanitat i 
l’ensenyament. Però així com en els dos 
primers casos entenem que és el sector 
públic el que ha de garantir 
l’accés universal al servei, en 
el de l’habitatge es trasllada al 
sector privat la responsabilitat 
d’oferir opcions per a tots els 
nivells de renda. Es incoherent. 
A Gavà, on l’Ajuntament ha 
disposat de sòl i ha construït 
pisos, no s’hi ha fet mai cap 
actuació municipal de lloguer amb control 
de l’administració. I ara no tenim un parc 
públic d’habitatge de lloguer que permeti 

compensar els preus del mercat (amb 
tensions inflacionistes per l’efecte rebot del 
mercat de lloguer a Barcelona, i distorsionat 
per la demanda estrangera d’alt poder 

adquisitiu a la zona de Gavà Mar. 
Alhora, més enllà de polítiques 
que penalitzin tributàriament 
la tinença d’habitatges buits, 
el  veritable incentiu per 
activar un mercat de lloguer 
dinàmic (ampli i flexible) és 
preservar els propietaris de 
la inseguretat de cobertura 

davant insolvències del llogater. I aquí 
l’Oficina Municipal d’Habitatge hi hauria de 
tenir un paper clau que no té. 

Montserrat Arnau Recasens
Economista experta en el sector immobiliari

Com és habitual al gener, el 
Banc de Sang va organitzar 
una marató especial de re-
captació, que va coincidir a 
Gavà amb la visita ordirània 
d’una unitat mòbil. Malgrat 
que aquesta va estar-s’hi 
tot un dia, no va donar
l’abast a la gran assistèn-
cia voluntaris que, a més,  
havien de fer cua al carrer.      
  Davant d’aquesta situa-
ció,  Esquerra va presentar 
una proposta al Ple per 
habilitar, com ja s’havia 

fet, alguna de les sales de 
l’Ajuntament i permetre 
així més donacions i facili-
tar aixopluc als voluntaris.   
   El govern local va indicar 
que està  elaborant amb el 
Banc de Sang un sistema de 
cita prèvia que eviti les cues.

   

Trepitjar el carrer
Al grup municipal d’ERC 
c r e i e m  q u e  u n  d e l s 
grans problemes dels 
polítics de classe és que 
viuen en el seu món i no 
toquen de peus a terra. 
Nosaltres, com que som 
diferents i creiem en el 
contacte directe 
amb la  gent , 
hem iniciat un 
projecte on els 
tres  regidors 
t r e p i t g e m  e l 
carrer i parlem 
amb els gavanencs. El dia 
que vam començar-lo era 
la típica tarda d’hivern, 
gris i freda, però la rebuda 
per part dels ciutadans fou 
fantàstica i molt acollidora. 
La gent s’estima el poble, es 
preocupa pels problemes 

i aporta idees i solucions. 
Qualsevol que tingui una 
queixa sobre el municipi 
o alguna idea per millorar 
la ciutat o alguna proposta  
per a l’ajuntament, sap que 
pot adreçar-se a qualsevol 
dels regidors: tant l’Andreu, 

com la Marta i 
jo mateix, estem 
a  d i s p o s i c i ó 
de tots.  No es 
tracta d’estar al 
despatx, tancats, 
sinó de sortir i 

conèixer, com sempre, les 
inquietuds i queixes dels 
veïns. És la nostra manera 
d’aproximació al ciutadà 
i de fer política: creiem 
en la ciutadania i, per a 
nosaltres, l’acció política és 
un acte de servei. 

Albert Massana
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà

Habilitació de més sales per a 
maratons de donació de sang

El director del Parc del 
Garraf, Santi Llacuna, ha 
emès un informe, arran de 
les gestions fetes per ERC 
a la Diputació de Barcelona 
a petició del grup ecologis-
ta Quercus, on afirma que 
intensificarà les converses 
amb el Ministeri de Defen-
sa per acabar de retirar 
el perímetre de filferro de 
l’antic camp de tir, ubicat al 
terme municipal de Gavà.
   Aquesta instal·lació mi-
litar està abandonada des 

de fa anys, després que 
l’Ajuntament demanés 
el 1997 la seva clausu-
ra i el Govern espanyol 
la declarés, posterior-
ment, «àmbit d’interès per 
a la defensa nacional». 
  Després d’haver eliminat 
les petites construccions 
que hi havia al camp, un 
grup de soldats va retirar, 
l’any 2014, una part de 
la filferrada, però no van 
enllestir la feina, al·legant 
manca d’efectius.  

Nova petició a l’exèrcit espanyol 
per treure filferrades al Garraf

Promoció d’habitatges a Can Ribes sense cap pis de lloguer.

  Els tres càrrecs d’Esquerra 
faran recorreguts periòdics 
per la ciutat on parlaran 
cara a cara amb els gava-
nencs i les gavanenques 
per saber si tenen queixes 
sobre el municipi, idees 
per millorar-lo i propostes 
per al bon funcionament de 
l’Ajuntament. 

Reclamació de canvis legislatius per a la igualtat de drets i per a
la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial 
El Ple municipal del pas-
sat gener va aprovar, per 
unanimitat, una declaració 
política presentada per 
ERC-Gavà en favor de la 
igualtat i de la no discrimi-
nació de les persones amb 
discapacitat sensorial. 
  A la moció es demanen 
canvis normatius després 
d’una llei estatal aprovada 
pel PP el 2015 que vulnera 
aquests drets, segons han 
denunciat els afectats.

   Aquesta norma obliga a 
una persona cega o sorda  a 
demanar un informe mèdic 
certificat que acrediti la 
seva aptitud per acceptar 
el matrimoni. Altres situa-
cions discriminatòries fan 
referencia als àmbits tes-
tamentaris i d’atorgament 
d’escriptures públiques.
  La moció reclama canviar 
la llei espanyola i modificar 
el codi civil català per de-
fensar millor al col·lectiu.

Esquerra demana una nova àrea d’exclusió de la cacera als espais
naturals més utilitzats per la població a fi d’evitar accidents 
E l  g r u p  m u n i c i p a l 
d’Esquerra va presentar el 
Ple de gener una proposta 
per crear una nova àrea 
d’exclusió de la cacera que 
abasti els espais periur-
bans més utilitzats per la 
ciutadania. La modificació 
inclouria els turons del 
Calamot i Caçagats, la ser-
ra Ferreres-Rocabruna i 
la vall de la Sentiu, entre 
altres indrets.

Els tres càrrecs al 
consistori han iniciat 
una campanya de 
vistes periòdiques als  
veïns per parlar amb 
ells cara a cara

   Els regidors trasllada-
ran aquesta informació al 
govern local, ja sigui en 
forma de preguntes escri-
tes o propostes al Ple, amb 
l’objectiu de solucionar de 
la forma més àgil, ràpida 
i directa, els problemes i 
dubtes que els hagin plan-
tejat els veïns.

   Amb aquesta campanya, 
els representants d’ERC al 
consistori volen evidenciar 
el seu objectiu d’estar al 
servei dels ciutadans i 
conèixer de prop el que 
passa al carrer, fomentant 
la participació real dels 
habitants de la ciutat en les 
decisions que els afecten

Els edils es posen al 
servei dels gavanencs 
per conèixer el que 
volen millorar al 
municipi i facilitar la 
seva participació real

Esquerra insta al 
govern local a aplicar 
noves bonificacions i 
recàrrecs fiscals que 
aportin més incentius 
afegits als propietaris

   Aprofitant una iniciativa 
de la Generalitat, Esquer-
ra insta al govern local a 
aplicar, en les ordenances 
fiscals per al 2018, un 
sistema de bonificacions i 
recàrrecs que incentivi la 
sortida al mercat de llo-
guer dels habitatges buits, 
a uns preus assequibles.   
  Segons PSC i CiU, ja tre-
ballen en aquesta direcció, 
l’oficina municipal gestiona 
125 habitatges de lloguer 
i, a més, ajuden a pagar 
les quotes de les persones 
més necessitades.

   La iniciativa s’emmarca 
en l’augment d’interès de la 
població per gaudir de la ri-
quesa natural del municipi 
(per caminar, córrer o anar 
en bici), la qual cosa obliga 
a prendre noves mesures 
per protegir-los i evitar 
conflictes i accidents. El 
govern local va coincidir 
amb el diagnòstic i va dir 
que farà un estudi per ac-
tualitzar la situació.
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Gavà activa

Lliurament de guardons de la 
setena mostra de pessebres

Amb la celebració, el 
passat 28 de gener, de 
la Nit del Teatre, els 
grups amateurs de 
Gavà van fer balanç 
de la temporada 2016.
 Segons informa la web 
municipal de l’Espai Ma-
ragall, actualment hi 
ha a la ciutat sis grups 
de teatre amateur: 
Algama Teatre, Com-
panyia d’Espectacles 
Totax, DoDo Produc-
ciones, Grup Teatral 

Dues jugadores del Club 
Handbol Gavà, Jana 
Castañera (esquerra de 
la foto) i Laura Rodrí-
guez, es van proclamar 
aquest gener campio-
nes d’Espanya cadet, 

Dues jugadores de l’Handbol 
Gavà, campiones estatals 

Els grups de teatre amateur fan 
balanç de la temporada 2016

...i descomptes per fer esport 
a persones amb discapacitat

defensant la samarreta 
de la Selecció Catalana. 
   El torneig es va cele-
brar a la localitat giro-
nina de Lloret i Casta-
ñera fou escollida mi-
llor jugadora de la final.

El passat 26 de gener es 
va presentar un nou con-
curs literari d’escriptura 
dramàtica que té com a 

Cal una sala amb totes les condicions
A Gavà hi ha actualment menys grups 
de teatre amateur que fa uns anys, 
però de més qualitat. La gent està més 
preparada i es cuiden molt els guions i els 
aspectes tècnics i de posada 
en escena. L’Ajuntament 
també s’implica més i , 
per exemple, ja no ens fa 
pagar per assajar a l’Espai 
Maragall (un equipament 
públic). També ha impulsat 
recentment una comissió 
de representants dels grups 
per fer propostes de millora. Crec que va 
ser una bona idea celebrar una festa de 
presentació de la temporada local, tot i 
que he trobar a faltar en l’acte de cloenda 
del passat gener la concessió d’uns 

premis on hagi votat el públic. El principal 
problema que patim és la manca d’una 
sala teatral amb totes les condicions, ja 
que el Maragall és un cinema reconvertit 

i no permet, per motius 
tècnics, espectacles de gran 
format que obririen la porta 
a una programació de més 
qualitat i a guanyar públic. 
Al nostre municipi hi ha 
tradició i afició teatral, però 
molta gent marxa a l’Atrium 
de Viladecans davant la 

manca d’un espai semblant aquí. També 
crec que l’Ajuntament hauria de fer més 
i millor publicitat de les obres que es 
representen i generar intercanvis entre 
els grups amateurs del Baix Llobregat.

Isabel Planas
Membre del Grup Teatral Eramprunyà

Èxit de corredors i del circuit 
al cinquè Canicròs de l’UME

L’Associació Veïnal del 
Barri del Centre va lliu-
rar el 17 de gener (foto) 
els guardons del setè 
concurs de pessebres, 
celebrat durant les fes-
tes nadalenques.

La Unió Muntanyenca 
Eramprunyà (UME) va 
organtizar el 29 de ge-
ner el V Canicròs (córrer 

lligat a un gos) i la Mitja 
Marató de Muntanya, 
amb èxit de participació 
i del circuit escollit. 
   El recorregut, amb sor-
tida i arribada a la plaça 
Balmes, tenia 7,2 km i 
266 metres de desnivell 
acumulat, passant per 
pistes i corriols de la 
zona forestal de Gavà,  
per donar a conèixer la 
gran riquesa natural del 
municipi.

Eramprunyà, Grup Tea-
tral La Igualtat i Teatre3.
   El tancament, per motius 
de seguretat, de l’espai 
escènic del Centre Cultu-
ral ha deixat el municipi 
amb una única sala, la 

del Maragall, que tampoc 
reuneix les condicions 
tècniques adients. Tot i 
això, els grups preparen 
ja nous espectacles per 
al 2017 i prometen sor-
preses importants. 

   Enguany s’hi han pre-
sentat disset partici-
pants, una xifra força 
destacada, i els guanya-
dors han estat Enric Bas-
sagaña (a la categoria de 
millor pessebre popular), 
Francisco José Roldan 
(millor pessebre artís-
tic) i José Gómez (millor 
pessebre original). Les 
representacions presen-
tades al concurs es van 
poder veure exposades a 
la seu de l’associació. 

     LA NOSTRA PROSPERITAT NO ÉS UN OBJECTIU DE L’ESTAT ESPANYOL

       INFRAESTRUCTURES 

ALGUNA COSA FALLA... 

Per què patim retards, sobreocupació i trens avariats?

- Per la  manca de voluntat de l’Estat d’invertir a Catalunya

- Dels 4.000 milions d’euros compromesos per a Cata-
lunya en el Pla Rodalies 2008-2015 no s’ha executat 
ni un 10% (de 1989 al 2009, el govern espanyol ha 

modernitzat la xarxa de Rodalies de Madrid 
i l’ha ampliat en 65 km).

- El govern espanyol invertirà 153 milions 
d’euros a Rodalies i 3.500 milions a l’AVE

    
     PERÒ... QUANTES VEGADES UTILITZES L’AVE?

A MÉS... 
- El rescat d’autopistes deficitàries d’Espanya, es-
pecialment les radials de Madrid, el pagarem tots els 
catalans, independentistes o no.
- Malgrat l’aposta de la UE, l’Estat espanyol ignora 
el corredor Mediterrani. I sense aquesta via clau es 
perden llocs de treball.
- La manca dels accessos viaris i ferroviaris en ample 
internacional als ports de Barcelona i Tarragona fan 
perdre inversions estrangeres
- La política en infraestructures del Govern espanyol 
perjudica els interessos dels catalans, siguin inde-
pendentistes o no. 

SOLUCIONAR-HO 
     ÉS A LES TEVES MANS 
Per: 

- Poder decidir el model de transport que volem

- Aconseguir una gestió pròpia, integral i mo-
derna de les infraestructures de Catalunya

- Disposar de la riquesa que generem 

QUE NO SE’NS ESCAPI AQUEST TREN 

    TU DECIDEIXES!

Recuperació de la memòria 
històrica al refugi antiaeri

L’interior del refugi an-
tiaeri de la Guerra Civil 
construït pels treballa-
dors de la Roca a la Ram-
bla va acollir el passat  
27 de gener la comme-
moració a Gavà del Dia 
Internacional de les Víc-
times de l’Holocaust. 

   L’efemèride recorda la 
data de l’alliberament, 
el 1945, dels camps 
d’extermini nazi per part 
dels aliats i vol retre ho-
menatge a la memòria 
dels represaliats a tots 
els llocs del planeta. 
   A l’acte de Gavà, que va 
comptar amb el president 
de l’associació Amical 
Mauthausen, Enric Garri-
ga, es va recordar també  
que el feixisme segueix 
latent a tot el món. 

Propostes d’ERC: Concurs  
d’escriptura dramàtica...

objectiu millorar el nivell 
de redacció entre els jo-
ves i els escolars i incen
tivar, alhora, la creativitat 
entre la ciutadania per 
escriure obres de teatre.
  La iniciativa formava 
part de l’acord d’ERC amb 
el govern local per do-
nar suport al pressupost 
municipal del 2016. El 
concurs té una categoria 
adreçada a joves d’entre 
12 i 17 anys i una segona 
per a majors de 18 anys.  

L’Ajuntament va aprovar 
el passat gener un 25% 
de descompte en els 
preus d’accés als equipa-

ments esportius munici-
pals per a persones amb 
una discapacitat física 
mínima del 33%. Aquesta 
bonificació social, que 
fins ara només s’aplicava 
a disminucions mínimes 
del 66%, augmenta de 
forma significativa el 
nombre de beneficiaris.  
La mesura és una altra 
proposta d’Esquerra in-
closa en el pacte pres-
supostari del 2017. 


