
Oriol Amorós, secretari 
d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania de la Genera-
litat, va protagonitzar el 
25 de febrer un debat a 
Gavà organitzat per ERC, 
on va explicar el model 
d’acollida i integració de 
la República catalana.
   Partint de la base actual, 
multicutural i on preval 
la convivència, Amorós 
va destacar la mobilitat 
(ascensor) social com a 
factor identitari clau i va 
defensar l’agrupament 
familiar per facilitar la 
integració dels nens.

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

1 de març de 2017, Núm. 158

El secretari de migracions de la Generalitat explica 
a Gavà el model d’acollida i integració del nou Estat

Oriol Amorós amb la regidora d’ERC-Gavà, Marta Jiménez, (esquerra) i entrevistat pels mitjans (dreta). A la imatge del centre, un moment de l’acte als baixos del Museu.

   També va reclamar 
abolir la prohibició als 
estrangers d’optar a tre-
balls a l’administració 
i, pel que fa a l’acollida 
de refugiats, va apostar 
per la innovadora figura 
del mentor (voluntaris 
del país que ajuden al 
nouvingut) que promou 
la Generalitat.
  L’acte estava emmar-
cat en la campanya La 
República que farem, 
impulsada per Esquerra 
per dissenyar, de manera 
col·lectiva i participativa, 
el futur nou Estat.

Ara que es torna a parlar de donar un 
nou ús a l’antiga Unió de Cooperadors, 
cal recordar que fa 38 anys va fracassar 
la reivindicació dels propietaris originals 
i legítims per la recuperació del seu 
patrimoni, expoliat durant el franquisme. 
L’1 de juliol de 1979, Josep 
Soler Vidal en nom de la 
comissió gestora per a la 
reconstitució de l’antiga Unió 
de Cooperadors, en reclamà 
a l’Ajuntament el retorn. La 
comissió estava formada per 
antics socis i descendents 
com Joan Sanfeiu, Avel·li Jardí, Carles 
Fulquet, Jesús Estradé, Joan Pallejà, 
Joan Vila, Ferran Montferrer i Marian 
Calsina. Argumentaven que l’expoliació 
va ser feta a l’empara de les lleis 
franquistes i que la compra de l’edifici 
per part de l’Ajuntament, el 22 de gener 
de l’any 1955, es justificà en destinar-lo 

Cal un homenatge just

Jordi Soler i Vinyes
Fill de Josep Soler Vidal, un dels fundadors de la Unió de Cooperadors

a ser la seu de la Biblioteca Municipal, 
la qual cosa no es va complir, ja que fou 
ocupat per Falange Española i l’Auxilio 
Social. I també que la venda escripturada, 
el 1956, es va fer de manera irregular. 
Aquests fets van ésser resolts amb un 

dels episodis més tristos de 
la política municipal dels anys 
vuitanta: la negativa del PSC 
(i la manca de compromís del 
PSUC) després d’un informe 
tècnic extern (contractat pels 
serveis municipals) que va 
concloure que la reivindicació 

no tenia validesa jurídica. Ara és el 
moment de rectificar aquella decisió i 
donar un ús a aquest edifici emblemàtic 
que faci honor als seus fundadors i al seu 
arquitecte, Josep Torres Clavè, membre 
del GATPAC. I evidentment, cal recuperar 
el seu aspecte original, amb el rètol al 
frontispici: UNIÓ DE COOPERADORS.

R e p r e s e n t a n t s  d e 
l’Ateneu Popular La Mà-
quia, el Centre d’Estudis 
de Gavà, els Amics del 
Museu, l’ANC, Òmnium i 
els col·lectius Impulsa-
mos i la Mata de Jonc 
van presentar el passat 
21 de febrer (a la foto) 
el projecte per crear un 
espai de Memòria Demo-
cràtica a l’efici de l’antiga 
Unió de Cooperadors de 
la rambla Casas. Aquest 

equipament, construït el 
1936, viu actualment un 
procés participatiu, diri-
git per l’Ajuntament,  per 

donar-li nous usos. El pla 
presentat per les set en-
titats, que apleguen més 
d’un miler de socis i ad-

herits, proposa recordar 
les lluites democràtiques 
viscudes a Gavà des del 
segle XX i obrir al públic 
l’edifici per fer-hi activi-
tats relacionades.
   Els grups municipals 
d’ERC i GSSP van presen-
tar al Ple de febrer una 
proposta donant suport 
al projecte. El govern lo-
cal (PSC-CiU) va assegu-
rar que tindrà en compte 
aquesta petició cívica.

Set entitats presenten el projecte per fer un espai de Memòria 
Democràtica a l’edifici de la Unió de Cooperadors de la Rambla



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

Adhesions a la denúncia al Parlament 
europeu per la tala de pins a Gavà Mar
El Parlament Europeu va 
obrir el passat mes de 
febrer el termini per ad-
herir-se a la denúncia 
presentada pel col·lectiu 
la Mata de Jonc arran de 
la destrucció, el maig de 
2016, de 160 arbres i al-
tres espècies en una zona 
protegida de Gavà Mar.

Rafael Díez (Església Evangèlica): «La 
felicitat material només aporta tristor»

ERC impulsa la reforma d’una ordenança 
per lluitar contra la pobresa energètica
El Ple municipal del 23 
de febrer va aprovar, amb 
l’abstenció del PP, una pro-
posta de resolució d’ERC 
per aplicar a les ordenan-
ces locals una nova taxa 
a les operadores de llum, 
aigua i gas que aporti més 
recursos per lluitar contra 
la pobresa energètica.

   Esquerra va argumentar 
la proposta en la consta-
tació que els darrers anys 
les companyies subminis-
tradores de serveis bàsics, 
i particularment les elèctri-
ques, han vist incrementats 
els seus ingressos alhora 
que la ciutadania ha patit 
un augment desmesurat de 
les tarifes, posant en risc 
l’accés de moltes famílies 
a drets essencials. 
   L’Estat espanyol ha optat 
per prioritzar els objectius 
de les grans corporacions 
i, en els cas dels ajunta-
ments, aquestes han trobat 
sovint els mecanismes le-
gals per eludir el pagament 
d’impostos.

«El protestantisme va 
arribar a Gava fa més 
de mig segle. Des de 
llavors hem ajudat a 
molta gent del poble»

«Hem notat un augment 
de practicants des que 
vam inaugurar el local 
reformat i vam celebrar 
el cinquantè aniversari»

«Oferim ajuda en forma
d’aliments a unes 150
persones necessitades, 
amb la col·laboració de 
deu voluntaris»

«És molt important que
tothom participi a
iniciatives solidàries 
com El Gran Recapte 
per ajudar a més gent»

Rafael Díez Lorenzo va 
néixer a Barcelona fa cin-
quanta anys. És el pastor 
de l’Església Evangèlica 
de Gavà, una de les con-
gregacions protestants de 
la ciutat. El 2016 van com-
plir mig segle de presèn-
cia al municipi.    

Quan i com va sorgir la teva 
vocació religiosa? 
D’ençà que era petit he es-
tat molt a prop de l’església 
evangèlica, tot i que fou als 
dinou anys quan vaig sen-
tir la necessitat de fer un 
canvi total a la meva vida i 
acostar-me més a Déu. Vaig 
entendre que si Jesucrist 
va venir als nostres temps 
per garantir-me el perdó 
dels meus pecats, també 
jo havia de donar el meu 
temps i esforç per ell. 

Quan es va instal·lar a Gavà 
l’Església Evangèlica? 
El protestantisme va co-
mençar aquí als anys 
seixanta, amb unes fa-
mílies que es reunien 
a  ca s e s  p a r t i c u l a rs .
Passat un temps van llogar 
un petit local al carrer Sant 
Pere, al costat del mercat.
Poc després se’n va com-
prar un de més gran i mi-
llor al número 132 del 
carrer les Colomeres, on 
encara ens trobem. 

És una ciutat difícil per 
predicar aquesta religió? 
Hem progressat positiva-
ment, influint en el poble 
que ens envolta i ajudant 
a molta gent. Gavà no és 
més difícil que altres po-
blacions. Al començament 
hi havia una certa oposició 
al protestantisme,  però el 
pensament social ha can-
viat i avui ser evangèlic no 
significa ser una persona 
diferent. Al contrari, vivim 
un cristianisme que ha 
deixat enrere la tradició.

Quina relació teniu amb les 
altres esglésies evangèli-
ques de la ciutat?  
És una bona relació, però 
cadascuna és independent, 
té el seu autogovern i no hi 
ha un ordenament jeràr-
quic. Sí fem activitats con-
juntes i ens tenim per con-
gregacions germanes. 

Amb la crisi ha augmentat 
el sentiment religiós?
Aquest llarg temps de crisi 
ha portat a l’església molta 
gent necessitada. Uns han 
vingut sols i a d’altres els 
han portat els seus veïns o 
gent coneguda de la nostra 
congregació. Això no es tra-
dueix directament en més 
practicants, tot i que sí hem 
notat un increment subs-
tancial des que vam inau-
gurar, l’any passat, el local 
reformat i vam celebrar el 
cinquantè aniversari. 

És suficient el nou local? 
Tot i la millora considera-
ble en l’aprofitament del 
recinte i de disposar d’un 
local afegit al davant, hem 
de fer mans i mànigues per 
encabir totes les activitats. 
En el futur potser hem de 
canviar, malgrat que costa 
trobar espais adients. 

Quina acció social feu?  
En aquest àmbit  hem 
d’aprendre d’altres orga-
nitzacions que ho fan molt 
bé. Tot i això, atenem al 
voltant de 35 famílies (unes 
150 persones), i comptem 
amb una desena de vo-
luntaris, amb el propòsit 
d’ajudar als més vulnera-
bles i escoltar-los. 

Quants protestants practi-
cants hi ha a Gavà?
A nivell de la població no sé 
el número exacte perquè 
hi ha diferents esglésies 
i també hi ha persones 
empadronades aquí que es 
congreguen a altres pobla-
cions. Tot i això, a la nostra 
ens reunim al voltant de 
200 persones.  

Com es concreta l’ajuda?
A la majoria de gent que 
atenem els oferim aliments 
i, puntualment, roba. Als 
anys noranta hi havia 
menys receptors que ara, 
la qual cosa obliga a re-
gular bé els recursos. Per 
això és molt important que 
tothom participi donant 
aliments en iniciatives com 
El Gran Recapte, ja que 
contribueixen a arribar a 
més persones.

A més de l’atenció religiosa 
i la social, feu activitats 
culturals i de lleure? 
Dissabte, a les 19.00 hores, 
oferim activitats per a jo-
ves majors de dotze anys al 
local social del número 149 
del carrer Colomeres. Diu-
menge fem activitats per 
als més petits i, puntual-
ment, organitzem sortides 
per a totes les edats. 

Després de fer l’activitat 
laboral de cada dia i com-
plir amb les diferents obli-
gacions de la congregació, 
li queda temps lliure per 
descansar? 
Sempre queda tems lliu-
re per descansar, però 
mai per deixar de pensar i 
pregar per una família tan 
gran com la nostra.

Quin missatge final us 
agradaria donar? 
Vivim en una societat que 
li dóna massa importància 
als fets materials i que 
deixa de banda la vida es-
piritual. L’objectiu principal 
sembla que sigui trobar la 
felicitat tenint de tot alhora. 
Però, finalment, això no  
aporta res, només tristor. 
Per això, el missatge de 
l’Evangeli i de la Bíblia pot 
omplir i canviar totalment 
les nostres vides, garan-
tint-nos allò que cap altra 
cosa ens pot oferir. 

   

Propostes reals per a la justícia social
ERC-Gavà fa propostes concretes i, en 
la línia d’oposició constructiva que ens 
caracteritza, hem proposat la modificació 
de la taxa municipal que grava a les 
empreses subministradores 
per ampliar el nombre de 
supòsits en què aquestes han de 
pagar tributs. De tots és sabut 
que les elèctriques no volen 
col·laborar voluntàriament 
contra la pobresa energètica. 
Però si no tenen responsabilitat 
social, l’administració les ha 
d’obligar a tenir-ne. No poden sortir 
impunes. Els darrers anys, les companyies 
subministradores de serveis bàsics han 

augmentat els ingressos, alhora que la 
ciutadania ha patit un increment desmesurat 
de tarifes. I tot sota la protecció del Govern 
estatal i la connivència dels partits del règim, 

PP i PSOE. Això ha posat en risc 
l’accés de moltes famílies als 
subministraments essencials. 
Hem d’obligar als oligopolis 
energètics a assumir la seva 
quota de responsabilitat social. 
Per això, quan altres amaguen 
el cap, es queixen o criden, 
Esquerra fa propostes concretes 

i reals. Si volem una futura república 
ciutadana, social i redistributiva, hem de 
seguir treballant per la justícia social. 

Albert Massana
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà

El passat 1 de febrer,  uns 
treballs per replantar ar-
bres al carrer Sant Josep 
Oriol van causar el tren-
cament de les canonades 
d’aigua i gas, i van deixar 
alguns veïns sense ser-
vei fins l’endemà. 
  Per evitar situacions sem-
blants, ERC va instar al go-
vern local a informar de les 
xarxes subterrànies a les 
empreses i, si no en fan cas, 

sancionar-les pels danys. 
L’equip de govern va deri-
var la responsabilitat a les 
companyies que fan servir 
les canonades, al·legant 
que no indiquen bé la seva 
situació als plànols.  

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

   La  demanda sol·licita una 
investigació per determi-
nar si la tala, ordenada per 
l’Ajuntament per habilitar 
un aparcament provisional, 
va vulnerar la directiva eu-
ropea que protegeix aquest 
espai de la Pineda.
   Per donar-hi suport és 
obligatori registrar-se 
a l’apartat de peticions 
del web del Parlament 
Europeu (https://petiport.
secure.europarl.europa.
eu/petitions/es/registra-
tion/register) i buscar la 
número 0622/2016. 
   Coincidint amb aquest 
procés, el govern local ha 
admès una part de la res-
ponsabilitat en la destruc-
ció (primer va dir que tota 
era de l’empresa que va fer 
la tala). En conseqüència, 
s’haurà de finançar un per-
centatge del replantament, 
encara per concretar, amb 
fons municipals. 

El govern local va 
admetre al febrer que 
és responsable, en 
part, de l’operació que 
va eliminar 160 pins a 
una zona protegida

L’impost, avalat pel 
Tribunal Suprem, 
gravarà les empreses 
de llum, aigua i gas 
amb instal·lacions que 
travessen el municipi

  Tot i això, diferents sentèn-
cies del Tribunal Suprem 
habiliten als consistoris a 
taxar a les empreses del 
sector que compten amb 
xarxes que travessen el 
municipi, tot i que aquestes 
no estiguin directament 
vinculades a la prestació 
de serveis a la ciutat. 
   El Ple va aprovar estudiar 
l’aplicació d’aquest impost 
a les ordenances de 2018 
i el procediment per des-
tinar els majors ingressos 
obtinguts a la lluita contra 
la pobresa energètica.

   

Els 7.000 veïns de Gavà Mar, a l’estiu es 
multipliquen amb residents esporàdics i 
visitants. No tenim centre mèdic públic, base 
de policia local i caixers automàtics, només 
una escola pública que, massa lentament, 
va esdevenint institut-escola. Al barri, els 
veïns aparquem normalment prop de casa, 
gràcies a la baixa densitat i 
l’espai disponible. Però hi ha 
dos mesos d’estiu on la cosa 
es complica, i una minoria 
incívica estaciona a qualsevol 
lloc, interrompent voreres i 
accessos a casa. Fa molts anys 
que reclamem a l’Ajuntament 
que no ho permeti, però poc 
cas se’ns fa. No volem una zona blava que 
obligui a pagar tothom. Hem proposat que, 
si s’ha de regular l’aparcament, es creï una 
zona verda, a totes dues bandes de l’autovia, 
gratuïta per als veïns de Gavà. Vam proposar 
també habilitar pàrquings públics a les 
pinedes sense talar pins i sense asfaltar, 
seguint el model de molts municipis de 

la Costa Brava. A l’estiu l’Ajuntament va 
prendre algunes bones mesures: l’autobús 
llançadora des del Barnasud,  declarar 
zona d’actuació prioritària de la grua els 
punts on l’incivisme es repeteix, i habilitar 
un pàrquing provisional en una pineda. 
La sorpresa fou que, per fer-lo, van talar 

més de 200 pins. A més, la 
Generalitat no va autoritzar 
l’aparcament a la part propera 
a l’autovia, fet que va provocar 
que gran part de la tala fos 
inútil i que l’espai per aparcar 
fos més petit. A l’estiu, l’ús en 
va ser mínim. Només s’omplia 
alguns caps de setmana, però 

el mal ja estava fet. Els pins que tants 
anys triguen a créixer van ser talats per 
fer un pàrquing temporal. Aquets fets ens 
semblen inacceptables i per tant ens hem 
adherit a la denúncia del Col·lectiu La Mata 
de Jonc a la Unió Europea. I, pel mateix 
motiu, hem interposat un recurs contenciós-
administratiu contra l’Ajuntament. 

Uns fets inacceptables 

Elisabet Martínez
Presidenta AV Gavà Mar

Actes vandàlics al voltant del 
Parc Municipal de la Torre Lluc
ERC-Gavà va denunciar 
al Ple de febrer l’incendi 
provocat, en dues ocasions 
durant les darreres set-
manes, d’un contenidor de 
paper i cartró al carrer de 
Salvador Lluch, al costat 
del Parc Municipal.
   Esquerra va demanar que 
s’augmenti la vigilància a la 
zona, que el contenidor es 
traslladi a un altra banda 
on no hi hagi perill de cre-

mar els xipresos del parc i 
que es buidi més sovint, ja 
que acostuma a omplir-se 
de brossa molt aviat. El 
govern local va indicar que 
estudiarà la proposta.

Proposta rebutjada per millorar
el pas pel camí de ca n’Espinós 
ERC va presentar al Ple de 
febrer una proposta per 
posar un voral i enllumenat 
al camí de ca n’Espinós,  la 
principal via d’entrada i 
sortida del barri.
  De nit, els vianants han de 
passar per la calçada, amb 
revolts de difícil visibilitat, 
i pateixen el risc de ser 
envestits pels cotxes. Com 
que la infraestructura és un 
camí veïnal, l’Ajuntament 
és el responsable del seu 

Díez, a l’entrada del local de l’Església Evangèlica de Gavà, al carrer de les Colomeres.   

A l’esquerra, el solar abans de la tala  dels pins. A la dreta, el resultat final de l’operació.

L’AMPA de l’escola Jacme March organitza la vuitena edició de la
caminada fins la platja i la festa del Dia Internacional de les Dones
L’AMPA de l’Escola Jacme 
March organitzarà el pro-
per 12 de març al matí la 
vuitena edició de la trobada  
commemorativa del Dia In-
ternacional de les Dones.
   Com ja és habitual, la jor-
nada començarà amb una 
caminada des de la plaça 
Balmes fins al monument 
de la Vela, al passeig Ma-
rítim de la ciutat. S’hi pot 
anar en bicicleta, patins 
o caminant. En arribar, 
les dones participants po-

dran recollir un obsequi 
i se celebrarà una festa 
amb xocolatada, activitats 
esportives, inflables, de-
mostracions de zumba i 
tai-txi.    
   Durant la trobada, alum-
nes de l’escola llegiran un 
manifest reivindicatiu en 
favor de la igualtat efectiva 
de gènere. Els interessats 
s’hi poden inscriure prèvia-
ment enviant un correu a 
l’adreça electrònica: jac-
memarch@yahoo.es.

Segona edició dels guardons de 
recerca sobre el patrimoni local

El Centre d’Estudis de 
Gavà, l’Associació d’Amics 
del Museu, Òmnium Cul-
tural i el col·lectiu La Mata 
de Jonc han convocat, per 
segon any, un premi per a 
estudiants de batxillerat 
per fomentar els treballs 
de recerca sobre la ciutat.

   Hi ha dues categories: 
estudis relacionats amb el 
medi físic i mediambiental 
i recerca sobre temes so-
cials i humanístics. Cadas-
cuna està dotada amb 300 
euros per al guanyador. La 
data límit per presentar els 
treballs és el 15 de març.

manteniment, a l’espera 
que s’executi el projecte 
previst de creació d’un nou 
vial. Una obra sense data 
d’inici per la manca de re-
cursos de la Generalitat.
  L’equip de govern (PSC-
CiU) es va desentendre del 
problema afirmant que 
aquesta reforma tempo-
ral tindria un alt cost. I va 
insistir a reclamar a la 
Generalitat l’execució del 
projecte pendent.

Canonades rebentades per obres
de replantació d’arbres al carrer
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Gavà activa

Autobiografia de l’exrector de 
la parròquia de Sant Pere

Una exposició itine-
rant recorrerà els pro-
pers mesos les prin-
cipals places de Gavà 
per recordar amb do-
cuments i fotografies 
la història de la lluita 
ecologista al municipi.
   La mostra evidencia  
que els veïns i les as-
sociacions locals van 
ser pioners i referents 
d’aquest moviment al 
darrer terç del segle XX, 
arran de la implantació 

El passat 16 de febrer 
es va presentar el pro-
jecte de cobriment de 
la pista esportiva del 
col·legi Marcel·lí Mora-
gas, amb un pressupost 

L’AMB finança el cobriment de 
la pista del Marcel·lí Moragas

Mostra itinerant de la història 
de l’ecologisme al municipi

...i minideixalleries per a la 
recollida selectiva de brossa

de dos milions d’euros 
finançats totalment per 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), que 
també n’ha redactat el 
projecte executiu.  

L’Autoritat Metropolitana 
de Barcelona (AMB) està 
instal·lant des del passat 
mes de febrer uns punts 
de càrrega per a cotxes 
elèctrics a la zona indus-

Lluites compartides
Aquest país som el que som gràcies 
a l’esforç col·lectiu de molta gent i 
de tantes Lluites Compartides que, 
de manera transversal, han fet els 
moviments veïnals, socials, 
culturals i educatius per 
a la construcció d’una 
Catalunya més cohesionada 
a través dels barris, pobles i 
ciutats. Òmnium Cultural ha 
impulsat aquesta campanya 
a nivell nacional per retre 
homenatge a tots aquells 
que, moltes vegades en anys difícils, 
varen protagonitzar diferents moviments 
reivindicatius arreu del país. A Gavà, 
hem volgut donar relleu a la lluita 
iniciada a l’any 1972 contra l’abocador 

del Garraf. Hem reunit un bon nombre de 
persones que des de diverses ideologies 
van participar, de manera activa, en 
aquesta lluita.  Amb elles, hem organitzat 

una exposició  amb un ampli 
recull de documentació i una 
taula rodona per explicar 
l’impacte de l’abocador a  
Gavà i el seu entorn, que 
celebrarem el proper 25 
de març al Parc Municipal 
de la Torre Lluc. Volem que 
sigui una jornada per fer 

visible com es va desenvolupar aquesta 
lluita, tot i que el més important serà 
prendre consciència que, malgrat el 
tancament, el problema de l’abocador 
encara no ha quedat resolt. 

Jordi Ribó
Òmnium Cultural

Sopar d’aniversari de la Unió 
Muntanyenca Eramprunyà

L’exrector de la Parròquia 
de Sant Pere de Gavà, 
mossèn Jaume Boguñà 
i Casals (a l’esquerra de 
la fotografia), ha escirt un 
llibre autobiogràfic titulat 

La Unió Muntanyenca 
Eramprunyà (UME) va 
celebrar el passat 11 
de febrer el sopar de 

commemoració del 54è 
aniversari de l’entitat 
(foto). A la trobada es va 
retre homenatge a Mercè 
Mitjans i Òscar Barral 
com a socis distingits per 
la feina que hi desenvolu-
pen des de fa anys. 
   També es va reconèixer 
la tasca de Manuel Garcia, 
actual vicepresident, i de 
Néstor Gómez, que porta 
vint-i-cinc anys formant 
part de l’associació.

de l’abocador del Garraf.
 Aquest fet ha generat 
una important conscièn-
cia ciutadana en defen-
sa del medi natural, un 
dels principals actius de 
Gavà, com també es va 

demostrar en l’oposició 
al Pla de Ponent. 
   La mostra, organitzada 
per Òmnium Cultural, 
començarà el 25 de març 
amb una taula rodona al 
Parc de la Torre Lluc. 

Fent camí en què explica 
les vivències de l’autor, 
que va arribar al Baix 
Llobregat als anys setan-
ta del passat segle, així 
com les seves reflexions 
personals sobre el món, 
la religió i l’exercici del 
sacerdoci. El llibre es va 
presentar el 14 de febrer 
a l’església de Santa Ma-
ria Magdalena de Vila-
decans, i es presentarà 
a Sant Pere de Gavà el 
proper 19 de març.

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

TENIM DRET A BENEFICIS SOCIALS COM: 

- Sistema de pensions 

- Cobertura d’atur 

- Educació i sanitat pública de qualitat

EL GOVERN D’ESPANYA ADMINISTRA DE FORMA 
DEFICIENT ELS DINERS DELS NOSTRES IMPOSTOS

- Què volem dir quan parlem d’estat del benestar?

Atendre les necessitats socials de tots els que vivim 
a Catalunya, gestionant-les de forma equitativa i 
justa per garantir una qualitat de vida 

AMB AQUEST OBJECTIU EL PARLAMENT DE 
CATALUNYA HA APROVAT LLEIS PER:

- Garantir llum, aigua i gas a totes les famílies 

- Taxes a pisos buits per dedicar-los a lloguer social  

- Polítiques d’igualtat de gènere contra la violència 

- El català, element de cohesió social a l’escola 

- Impostos ambientals a centrals nuclears 

- Tributs a les operadores d’internet per afavorir   
   l’accés a la cultura     
          
           EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

                DE L’ESTAT ESPANYOL HA  

          SUSPÈS TOTES AQUESTES LLEIS 

 

QUE AIXÒ CANVÏI 
     DEPÈN DE TU 

TU DECIDEIXES!

Concert de la Coral Sellarès 
amb la Societat La Llanterna
La Coral Sellarès de 
Gavà va oferir un con-
cert conjunt, el passat 
18 de febrer, amb la So-
cietat Coral La  Llan-
terna de  Súria (Bages). 
  L’actuació es va fer a 
l’església de Sant Pere 
(foto), on l’entitat local, 
que l’any passat va cele-
brar el seu cinquantè ani-
versari, acostuma a cele-
brar diferents concerts 
durant la temporada.
   La Societat La Llanter-

Propostes d’ERC: Punts per 
carregar cotxes elèctrics...

trial de Gavà (foto). Es 
compleix així una deman-
da feta per ERC des de fa 
anys (el darrer cop, al 
desembre del 2015) per 
afavorir la sostenibilitat.

L’Ajuntament ha instal·lat 
al centre del municipi 
(foto) minideixalleries 
de recollida selecti-
va  de piles, bombetes, 
i altres estris que re-
quereixen un tractament 
posterior per reduir-ne 
l’impacte ambiental. ERC 
feia anys que demanava 
aquests contenidors (des 
del Ple d’abril del 2010),  
que ja existeixen a moltes 
altres ciutats catalanes. 

na és un cor històric del 
país, fundat fa més d’un 
segle, l’any 1890. 


