
L’aprovació al Parlament, 
el 23 de març, del pres-
supost de la Generalitat 
per al 2017 permetrà ini-
ciar enguany l’ampliació 
de l’Hospital de Vilade-
cans. La majoria parla-
mentària de JxSí i la CUP 
farà possible, malgrat el 
vot contrari als comptes 
del PSC, CSQP, C’s i PP, 
una primera inversió de 
8.382.127.90 €, destinats 
a adquirir la finca on es 
farà el nou edifici i als 
primers tràmits per exe-
cutar les obres.
   Es compleix així el 
compromís del conse-
ller de Salut, Antoni Co-
mín (ERC), en prendre 
possessió del càrrec, el 
gener del 2016.  Aquest 
setembre s’iniciarà el 
projecte amb la reubica-
ció provisional d’oficines 
administratives i d’alguns 
serveis i personal. 
   Alhora, i com va anun-
ciar Comín, es destinen 
1.127.000 euros a incor-
porar personal mèdic, 
d’infermeria i zeladors; 
1.900.000 euros per dis-
minuir les llistes d’espera 
i agilitzar les primeres 
visites i 1.500.000 euros 
per tenir ja tres noves 
àrees d’endoscòpia i un 
nou quiròfan de cirurgia 
menor ambulatòria. 

La majoria entre JxSí i la CUP permet iniciar el pla, 
tot i el rebuig als comptes del PSC, CSQP, C’s i PP
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La partida, de 8 M€, forma part del pressupost de 
la Generalitat i s’executarà a partir de setembre 

El Parlament aprova la inversió per començar 
enguany l’ampliació de l’Hospital de Viladecans

La tossuda realitat
Tenim la sort que la realitat és molt 
tossuda i tot segueix decididament el 
calendari previst. Tenacitat i persistència. 
Just fa un any vàrem dir que ERC tenia la 
iniciativa i el compromís ferm de licitar 
les obres d’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans el 
2017. I tossudament s’ha 
complert, al peu de lletra, el 
mandat del Parlament i les 
reivindicacions del territori, 
cosa que demostra que el 
compromís d’ERC-Gavà amb 
el benestar de la ciutadania 
és un fet. Ara, el Parlament ha aprovat uns 
pressupostos per començar a executar al 
setembre les obres d’ampliació i reforma 
del centre (és l’única de les inversions 
del pressupost de Salut que preveu la 
construcció d’un nou edifici) i destinar 

unes partides per millorar l’atenció i 
reduir les llistes d’espera. Més tenacitat i 
persistència. L’espanyolisme, una vegada 
més, ha intentat boicotejar l’aprovació del 
pressupostos més socials de la història 

de Catalunya, prioritzant la 
seva defensa nacionalista al 
benestar de la ciutadania: els 
pressupostos s’han aprovat 
amb el vot contrari del PP, 
PSC, C’s i CSQP, tossuts en 
la seva actitud partidista. 
Ara, ja no podran sabotejar-
los. Com diu el conseller de 

Salut, Antoni Comín, hi ha un canvi de 
tendència -sense triomfalismes- amb 
un departament que dona un gir social 
i d’esquerres a la política sanitària. Tots 
ens en beneficiem. Que no t’enganyin: 
independència és benestar. 

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

Tres imatges virtuals del nou complex sanitari. A la del centre es pot veure com serà l’edifici de l’ampliació. (Fotos: Ramón Esteve Estudio i Sulkin Marchissio Arquitectos)  

Tràgica mort de Jordi Calatayud, casteller i exregidor d’ERC-Gavà

Homenatge de record a la lluita 
per tancar l’abocador del Garraf

Jordi Calatayud i Sanchís 
ens va deixar de forma 
inesperada i tràgica el 
passat 4 de març mentre 
col·laborava a Tarragona 
en el desmuntatge d’una 
xarxa de seguretat per 
als Castellers de  Gavà, 
dels quals formava part.  
A l’accident va resultar 
ferit el cap de la colla, 
Carles Artola, tot i que ja 
es troba en bon estat.   
   Calatayud va néixer a 

Cornellà de Llobregat el 
1964 i des de molt jove 
va estar vinculat al movi-
ment associatiu. El 1988 
es va instal·lar a Gavà, on 
portava una petita em-
presa familiar. El 2004 
es va fer militant d’ERC i 
fou regidor entre el 2011 
i el 2015. Des de la Secció 
Local transmetem a la 
seva família i amics el 
nostre més sentit condol. 
Que descansi en pau. 

Òmnium Cultural de Gavà 
va iniciar el 25 de març, 
amb una taula rodona 
al Parc Municipal de la 
Torre Lluc, la campanya 
Lluites compartides que, 
a nivell local, homenatja 
la protesta veïnal per 

tancar l’abocador del 
Garraf viscuda entre els 
anys setanta i noranta 
del passat segle.
    La campanya inclou una 
mostra itinerant comme-
morativa per diferents 
places de la clutat.

A l’esquerra, Jordi Calatayud. A la dreta, pilars d’homenatge al difunt en el funeral 
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ERC demana fer complir als bars el  deure 
d’informar dels al·lèrgens alimentaris 
ERC-Gavà va instar al go-
vern local, al Ple de març, 
a fer complir als bars i 
restaurants de la ciutat 
el deure d’informar als 
clients de les substàncies 
o productes presents als 
aliments que comercia-
litzen que poden causar 
al·lèrgies i intoleràncies.

Bernat Peso (C. Atletisme Gavà): «Som 
un club sanejat i en clara progressió»

L’Ajuntament insta al Govern espanyol 
a respectar el dret a fer un referèndum
L’Ajuntament de Gavà va 
aprovar al Ple de març, 
amb el suport dels grups 
de GSSP i CiU, l’abstenció 
del PSC i C’s i el vot en 
contra del PP, una moció 
d’ERC que insta al Govern 
espanyol a respectar el 
dret internacional a fer un 
referèndum a Catalunya.

   La declaració política dona 
suport als drets i llibertats 
contemplats a la Carta 
de les Nacions Unides, la 
Declaració Universal dels 
Drets Humans i el Pacte 
Internacional dels Drets 
Civils i Polítics. I demana 
a l’executiu de Rajoy que 
compleixi aquests tractats, 
davant l’evidència que dar-
rerament ha menystingut 
alguns dels seus acords.
   Entre els articles es-
mentats al text i hi ha el 
que legitima la convo-
catòria de referèndums 
d’autodeterminació dels 
pobles. També es parla 
dels que condemnen el 
tràfic de persones i la pri-

«Actualment oferim als 
nostres atletes tots els 
elements necessaris 
per desenvolupar-se 
sense marxar d’aquí»

«En els darrers sis 
anys hem girat l’entitat 
com si fos un mitjó per 
adaptar-la al nou 
paradigma de gestió»

«El nostre motor de 
regeneració és l’escola 
de formació. Aquí és 
on hem de captar nou 
talent de futur»

«A l’atletisme hi cabem 
tots. Nens i nens amb 
diferents tipologies. 
Tant s’hi val si saltes 
poc o llances molt»

Bernat Peso Infante va 
néixer a Barcelona fa qua-
ranta-tres anys. Presideix 
el Club d’Atletisme Gavà 
des del 2011, una entitat 
de gran prestigi arreu de 
Catalunya i amb una impor-
tant actitivat formativa. 

El club es va fundar l’any 
1986. Segueixen vigents 
els objectius de llavors? 
L’entitat la van crear un 
grup d’atletes que volien 
agrupar-se per fer allò que 
més els agradava, córrer. 
En aquella època no hi 
havia la febre del running 
i a les curses eren pocs. A 
més, volien representar de 
forma federada a la seva 
ciutat i això implicava certa 
organització. S’entrenava 
com es podia, es va crear 
un embrió d’escola amb 
els seus fills i altres joves 
i anaven fent un soroll que 
va cristal·litzar el 1995 amb 
la construcció de l’Estadi 
Municipal de la Bòbila. 

Un gran punt d’inflexió... 
Clar, ja que amb casa fixa 
podem desenvolupar totes 
les facetes de l’atletisme. 
Sense perdre l’esperit fun-
dacional amateur oferim de 
forma integral als nostres 
atletes els elements neces-
saris per desenvolupar-se 
sense marxar d’aquí.  

Enguany finalitza el man-
dat de la junta que presi-
deix. Quin balanç en fa?
En aquests sis anys hem 
girat el club com un mitjó, 
seguint l’herència de seny i 
mesura dels nostres ante-
cessors. La crisi i la pressió 
administrativa ens han fet 
passar d’una gestió simple, 
com la d’una comunitat de 
veïns, a una semiprofes-
sional, on s’han de complir 
requisits legals cada cop 
més exigents. Hem superat 
aquest repte de canvi de 
paradigma, i amb garanties 
de continuïtat. Deixem una 
entitat ordenada.
 
Hi ha candidats al relleu?
No ho sabem encara, però 
la renovació és sana i calen 
idees diferents. L’autèntic 
motor de regeneració del 
club és l’escola i aquí és on 
hem de captar nou talent. 

Hi ha una modalitat atlètica 
on destaqueu més? 
No podem dir que despun-
tem en res, però tampoc 
que no ho fem, ja que estem 
progressant de forma clara 
i satisfactòria en totes les 
seccions. Per exemple, vam 
tenir vuit atletes del grup 
de llançaments participant 
el passat febrer als Cam-
pionat d’Espanya d’hivern. 
Fa sis anys portàvem un 
o dos representants a les 
competicions estatals i 
ara enviem entre 12 i 15. 
El nivell general ha pujat 
i això és el que interessa. 
   
Organitzeu competicions?
Davant la vocació del club 
de fer ciutat i la impossibili-
tat econòmica de mantenir 
el meeting internacional, 
vam engegar una pla de 
competicions domèstiques, 
en diferents disciplines.

Quines són?
Fem cada any un cros al 
Calamot, un meeting de 
veterans, un criterium de 
llançaments, el Trofeu Pro-
moció del Baix Llobregat i 
un control de proves com-
binades per a pista coberta. 
Enguany s’hi han sumat 
dues de noves: el Gran Pre-
mi de Marxa, al març, i una 
reunió de velocitat al juny. 
També organitzem proves 
del Consell Esportiu del 
Baix Llobregat i controls 
federatius.

Quants socis sou actual-
ment? Teniu seccions?   
Ara som 300 atletes, dels 4  
als 65 anys. Tenim l’escola 
i grups amateurs de tec-
nificació en llançaments, 
proves combinades, fons, 
velocitat i tanques, i salts. 
També tenim un grup de 
marxa liderat per María 
Vasco, amb l’objectiu de 
crear més endavant un 
equip de tecnificació; una 
secció de corredors de 
curses populars i una de 
muntanya.  

Col·laboreu amb altres en-
titats en actes ciutadans?
El nostre dia a dia ens im-
pedeix ser proactius en ac-
tivitats populars i tampoc 
és la nostra raó de ser, però 
sí que ens sumem a allò 
que se’ns ofereix, sempre 
i quan no xoqui amb els 
nostres valors ni entri en 
conflicte amb una massa 
social molt heterogènia. 
Col·laborem, per exemple, 
en la Flama del Canigó, 
un acte cultural promogut 
per l’UME i altres entitats 
gavanenques. 

Quin són els vostres recur-
sos econòmics?
Ara som una entitat sa-
nejada econòmicament i 
socialment, però el pres-
supost s’ha multiplicat els 
darrers anys, sobretot les 
despeses. L’Ajuntament hi 
col·labora amb aportaci-
ons per a les activitats que 
fem i, sobretot, som cons-
cients de l’esforç que fa la 
ciutat per mantenir unes 
instal·lacions esportives 
de primer ordre com les 
de l’Estadi de la Bòbila. 

L’escola és la joia de la 
corona del club. Com ani-
maries a formar-ne part?
«Més fort, més alt, més 
lluny». A l’atletisme hi ca-
bem tots. Nens i nenes amb 
diferents tipologies i acti-
tuds. Tant s’hi val si saltes 
poc o llances molt, aquí po-
den trobar el seu espai. El 
nostre és un esport indivi-
dual però on es treballa en 
equip i en un entorn mixt. 
I a nivell global, l’esport 
potencia l’autoestima, els 
hàbits saludables i valors 
socials. 

   

El dret universal està de la nostra part
L’Ajuntament de Gavà ha aprovat una moció 
en suport a la Carta de Nacions Unides, la 
Declaració Universal dels Drets Humans i el 
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, 
argumentant que les autoritats 
espanyoles no respecten la 
llibertat d’expressió i opinió, 
impedeixen l’exercici lliure de 
la representació política i no 
garanteixen la imparcialitat de 
la justícia. Però l’incompliment 
d’aquests tractats no només 
fa referència al procés català, 
sinó que també s’incompleixen en matèria 
d’estrangeria, tortura i violència policial. 
El mateix esdevé amb la Convenció de 

Ginebra sobre la protecció a les persones 
que cerquen asil, com ha quedat palès 
durant la darrera crisi de refugiats. Queda 
clar, doncs, que Espanya no és un exemple 

de bones pràctiques, per molt 
que s’escudi en la constitució 
i la legalitat. Per tot això, quan 
reclamem decidir el nostre futur 
polític en un referèndum, exigim 
que #volemacollir refugiats 
o denunciem els centres 
d’internament d’estrangers 
que vulneren els drets humans, 

ens empara la legalitat internacional 
que l’Estat espanyol incompleix. El 
dret universal està de la nostra part. 

David Minoves
President del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions

Paraules recollides a la Declaració dels Drets Humans

   Aquest deure va esdeve-
nir obligatori el 2014 i està 
regulat en el Reglament 
europeu sobre la informa-
ció alimentària facilitada 
als consumidors. Tot i això, 
molts establiments de Gavà 
incompleixen la norma.
   En el cas dels bars i 
restaurants, el criteri de 
l’Agència Catalana de Con-
sum és col·locar cartells 
o rètols que siguin fàcil-
ment perceptibles. Aquests 
indicadors han d’avisar 
que el personal disposa 
de la informació relativa 
als al·lèrgens dels plats 
que es serveixen. També 
s’aconsella que aquest 

Els establiments han
d’explicar a les cartes 
les substàncies dels 
aliments que poden
ser al·lèrgèniques per 
a la salut dels clients

El Ple de març aprova 
una moció d’ERC, amb 
el suport de GSSP i 
CiU i l’abstenció del 
PSC i C’s, a favor de 
l’autodeterminació 

vació de la seva llibertat; 
els que garanteixen que la 
justícia ha de ser igual per 
a tothom; els que recullen 
les garanties jurídiques 
i les obligacions dels es-
tats davant l’acollida als 
refugiats; el del dret a una 
prestació social per als 
aturats de llarga durada; 
el de les ajudes contra la 
pobresa energètica i el del 
dret a un habitatge digne.     
   La moció recorda que 
l’Estat espanyol és signata-
ri dels tractats, la qual cosa 
l’obliga a complir-los. 

   

La legislació alimentària té com a objectiu 
protegir els interessos del consumidor 
i oferir-li una base per escollir amb 
coneixement de causa els 
aliments que consumeix. 
Donat que cada cop hi ha 
més persones sensibles a 
determinats ingredients que els 
ocasionen respostes d’al·lèrgia 
o intolerància alimentària que 
poden arribar a ser molt greus, 
aquestes han de poder escollir 
les opcions que siguin segures. Per tant, 
els establiments de restauració, per poder 
informar de les substàncies que poden 
provocar al·lèrgies o intoleràncies, han de 

conèixer els ingredients dels seus plats i 
tenir present que una contaminació creuada 
durant el procés d’elaboració pot suposar 

la presència d’al·lèrgens en 
quantitats que, tot i que poden 
ser petites (el que anomenem 
traces), poden afectar molt a 
determinats consumidors.
Aquesta informació es pot 
proporcionar oralment, però 
sempre s’ha de disposar de 
manera escrita o en suport 

electrònic al mateix establiment. 
És un dret del consumidor recollit a la 
normativa de la Unió Europea, concretament, 
al Reglament número 1169/2011. 

Un dret recollit al reglament de la UE

Mireia Villuendas Huguet
Dietista-Nutricionista i Tecnòloga d’Aliments

Proposta d’ERC: Primer pas per  
liberalitzar el serveis funeraris
Després d’una intensa 
campanya de pressió amb 
presentació de propostes i 
actes públics informatius 
ERC ha aconseguit que el 
govern local comenci els 
tràmits per liberalitzar els 
serveis funeraris, complint 
amb la normativa vigent.
   Aquesta iniciativa, que 
forma part de les condici-
ons pactades per Esquerra 
per aprovar el pressupost 
del 2017, suposarà una 

clara reducció dels preus 
actuals, més informació i 
transparència sobre el ser-
vei i la possibilitat d’escollir 
entre diferents empreses, 
com ja esdevé a altres 
municipis catalans.

El president del club local, a la cabina dels jutges de l’Estadi Municipal de la Bòbila 

Símbols dels catorze al·lèrgens dels quals s’ha d’informar 
de forma obligada a les cartes dels bars i els restaurants

Joan Tardà pregunta a Foment 
pel nou pla director de l’aeroport

Davant l’anunci que la di-
rectora del Museu de Gavà, 
Mònica Borrell, marxa al 
Museu Nacional Arqueolò-
gic de Tarragona, Esquerra 
va presentar una proposta 
al Ple de març on demana 
canvis en els criteris de 
selecció per al càrrec.
   ERC demana que, a més 
de tenir en compte la tra-
jectòria professional dels 
candidats, és prioritzi la 
qualitat del projecte mu-

A instàncies de l’Associació 
de Veïns de Gavà Mar, el di-
putat d’ERC al Congrés dels 
Diputats, Joan Tardà, ha 
registrat una pregunta al 
Govern espanyol on dema-
na informació sobre el nou 
Pla Director de l’Aeroport 
del Prat que està elaborant 
el Ministeri de Foment.
   Tardà pregunta quins can-
vis comportarà en l’ús de la 
instal·lació; la mobilitat i 
els accessos per terra que 

Reclamació de més espais per  
a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI)
Davant la demanda dels 
estudiants de l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes (EOI) de Vi-
ladecans, que també dona 
servei a Gavà, d’ampliar 
l’espai actual, els grups 
municipals d’ERC a les 
dues ciutats han fet una 
proposta per solucionar-ho.
   Atès que el manteniment 
i vigilància de l’equipament 
és competència municipal, 
ERC proposa als respectius 
governs locals instal·lar 
una extensió del centre a la 

masia de Can Sellarès, co-
propietat pels dos ajunta-
ments. La resposta a Gavà 
fou negativa ja que l’equip 
de govern vol demanar a la 
Generalitat una EOI pròpia, 
tot i saber que no té prou 
població com per tenir-la.

text s’incorpori a les cartes 
per informar dels produc-
tes que poden provocar 
al·lèrgies i intoleràncies.
  Atès que la vigilància 
de les condicions sani-
tàries dels establiments 
és competència municipal, 
ERC insta al govern local 
a informar als bars i res-
taurants i, si escau, aplicar 
les sancions oportunes. 
L’equip de govern va asse-
gurar que ja fa molta feina 
d’informació i inspecció, tot 
i que estudia noves mesu-
res que no va concretar.

Commemoració reivindicativa
del Dia Internacional de les Dones
ERC-Gavà es va afegir, com 
és tradicional, als diferents 
actes commemoratius del 
Dia Internacional de les 
Dones, celebrat el passat 8 
de març. La regidora Marta 
Jiménez i el portaveu mu-
nicipal, Albert Massana, 
van llegir un manifest a a la 
plaça de la Pagesia (foto), 
reivindicant mesures reals 
per propiciar un canvi cul-
tural i social on la igualtat 
sigui la normalitat.

Petició de canvis en els criteris 
de selecció per dirigir el Museu

Cartells per recordar la recollida
domiciliària i els punts verds
Tot i que Gavà compta 
amb un servei municipal 
de recollida a domicili de 
mobles i estris volumino-
sos i s’acaben d’instal·lar 
punts verds per a petits 
dispositius elèctrics segre-
gats, l’ús que se’n fa no és 
l’òptim i la ciutat segueix 
a la cua en reciclatge dins 
l’àrea metropolitana.
  Per canviar aquesta dinà-
mica, ERC va demanar al 
Ple març posar als conte-

nidors de la brossa cartells 
adherits ben visibles on 
s’informi d’aquests serveis. 
El govern local va indicar 
que estudia fòrmules per 
millorar el reciclatge i  fer 
pedagogia amb els veïns.

Proposta per acordar un canvi de 
reglament a la policia municipal
Després de rebre una de-
manda al respecte d’un 
dels sindicats que integren 
el comitè d’empresa de 
l’Ajuntament, ERC-Gavà 
va instar al govern local, 
al Ple de març, a negociar 
una proposta de canvi del 
reglament de segona acti-
vitat (treballs que es poden 
fer o no segons l’edat) de la 
policia municipal.
   Esquerra argumenta la 
petició en la convicció que 
els temes laborals s’han 

de resoldre per la via de 
l’acord entre les dues parts 
i escoltant als treballadors. 
L’equip de govern va mos-
trar la seva disposició a 
arribar a una entesa dins 
la comissió paritària on es 
debaten aquests temes .

Proposta d’Esquerra: Donar avís 
a Rodalies dels trens adaptats
Recollint diferents denún-
cies d’usuaris amb proble-
mes de mobilitat, aparegu-
des fins i tot a la premsa 
escrita, ERC-Gavà va fer 
diferents gestions amb la 
Generalitat i l’Ajuntament 
per reclamar que Rodalies 
informés amb antelació 
dels horaris de pas dels 
trens adaptats.
   La proposta ha estat 
recollida i des de fa unes 
setmanes la pàgina web 

de l’operadora especifica 
quins combois són acces-
sibles. També s’ofereix 
aquesta informació des de 
la megafonia de l’estació, 
uns minuts abans que hi 
arribin els trens.

seístic i de promoció de 
la recerca, conservació i 
divulgació que presentin. 
El govern local va prendre 
nota de la proposta i va dir 
que valoraria la incorpora-
ció d’aquest criteri.

es preveuen; l’afectació i 
impacte al medi ambient i 
l’entorn i els mecanismes 
de participació ciutadana i 
institucional que es podran 
fer servir durant el seu pe-
ríode de tramitació.

Lectura del manifest d’ERC  
a Gavà i cartell de la jornada
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Gavà activa

La Creu Roja trasllada la seu 
de Gavà a la Rambla Vayreda 

Els carrers del centre de 
Gavà van viure el cinc 
de març, per quart any 
consecutiu, la celebració 
dels Tres Tombs, una 
tradició secular catòlica 
recuperada a la ciutat.
   La comitiva de cavalls 
i carros va sortir de 
l’esplanada del cementi-
ri cap a l’església de Sant 
Pere, on es van beneir 
els animals. Després 
es va fer una festa de 
cultura popular al Parc 
de la Torre Lluc. 

L’associació local Gava, 
Flama i Caliu de la Sar-
dana, va celebrar el 
passat 19 de març una 
ballada a la ciutat.  

Ballada de sardanes de Flama i 
Caliu a la plaça d’Anselm Clavé

Quarta edició a la ciutat de la 
nova etapa dels Tres Tombs 

   L’acte es va viure a la 
plaça d’Anselm Clavé (a 
la fotografia) i va comptar 
amb la participació de la 
Cobla Vila d’Olesa. 

El 30 de març va tenir lloc 
el XIV Fòrum de treballs 
de recerca, organitzat 
pel Centre de Recursos 
Pedagògics del Departa-
ment d’Ensenyament de 
la Generalitat. 
  Els estudiants seleccio-
nats per presentar els 
treballs foren Guillem 
Turón, Albert Loma i Jan 
Lopera (SA-FA); Paula 
Velasco i Andreu Cesari 
(Immaculada Concep-

Recuperem la cultura popular
Des de l’associació organitzadora fem 
una valoració molt positiva de l’edició 
d’enguany dels Tres Tombs per la 
participació, amb més de dotze carros 
i molts cavalls, i per la 
satisfacció final que ens 
van expressar els que hi 
van prendre part. Volem 
agrair la col·laboració de les 
hípiques, dels comerciants 
que s’hi van afegir, de les 
tres carnisseries que van 
fer possible la botifarrada 
(El Sigle, Casa Clara i Escala), i a La 
Trufa pels clàssics tortells. Quatre anys 
després d’haver recuperat aquesta 
tradició de la nostra cultura popular 
estem molt contentes del resultat, 

ja que l’organització la portem entre 
només quatre dones: l’Eugènia Estrada, 
l’Encarnita Martínez, la Quima Tarrida 
i qui signa aquest article. Ja ens hem 

constituït com a associació i 
podem garantir la continuïtat 
de la celebració el primer 
diumenge de març, ja que 
ara no hi ha els pagesos que 
abans feien els Tres Tombs a 
cada poble pel 17 de gener, 
festivitat de Sant Antoni 
Abat, i els participants  s’han 

de repartir per molts municipis. Com a 
proper repte, preparem una exposició de 
fotografies antigues de la celebració a 
Gavà, de la qual vam oferir una primera 
mostra a les darreres festes de Sant Nicasi.

Montserrat Cos
Presidenta de l’Associació Tres Tombs de Gavà

Troballa de noves restes de la 
vil·la romana de la Rectoria 

L’assemblea local de la 
Creu Roja va celebrar 
el passat 18 de març el 
seu trasllat a una nova 
seu a la ciutat. El local 
es troba a la primera 
planta de l’antic edifici 

La construcció d’un 
edifici al carrer de la 
Rectoria ha deixat al 
descobert noves res-
tes de la vil·la romana, 
ja documentada, que 
fou el nucli originari de 
Gavà (datada entre els 
segles I i VII dC. i ubica-
da a l’entorn de l’actual 
església de Sant Pere). 

  S’han trobat restes de 
paviment i murs, teules, 
ceràmiques i  el  cap 
d’argila d’una figura fe-
menina (foto).  

del Patronat Municipal 
de Cultura, al número 
68 de la Rambla de Joa-
quim Vayreda, on fins 
ara hi havia l’associació 
FAGA. L’espai l’ha cedit 
l’Ajuntament.

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

SAPS QUE... 

- La corrupció dels partits polítics ve afavorida per 
la manca d’una legislació adequada (Gürtel, Púni-
ca, Palau, etc...)?    

- Entre 1984 i 2012, PP i PSOE, abusant de les seves 
prerrogatives, van aprovar 15.000 indults? 

- El Poder Executiu designa els magistrats del 
Poder Judicial (CGPJ i TC)?   

VOLEM VIURE EN UN PAÍS

- Amb separació real de poders.  

- Amb mecanismes de control i transparència. 

- Amb mesures efectives contra la corrupció. 

- On l’expressió democràtica no sigui perseguida. 

- On la nostra opinió compti. 

- Sense monarquia. 

- Amb dret a la memòria històrica. 

        DINS DE L’ESTAT ESPANYOL,  

             AIXÒ NO ÉS POSSIBLE     

CONSTRUÏM LA REPÚBLICA DE TOTS,

            SIGUES PROTAGONISTA 

TU DECIDEIXES!

La Casa de València compleix 
amb la tradició de les falles
La Casa de València 
de Gavà va complir, un 
any més, amb la tra-
dició de commemorar 
a la ciutat la popular 
festa de les falles. 
   La plaça de Jaume 
Balmes fou l’eix central 
de la celebració, viscuda 
durant el cap de setmana 
de l’1 i el 2 d’abril, amb 
un programa que, a més 
de la plantà i la cremà de 
la falla, va incloure altres 
activitats com la presen-

Qualitat i entusiasme al catorzè 
Fòrum de treballs de recerca

ció); Montserrat Roig, 
Maria Jiménez i Aitana 
Querol (Santo Ángel), 
Marc Domínguez i Alba 
Vilanova (IES Bruguers) 
i Adriana Durán i Lucía 
Vílchez (IES Calamot).  

tació de les falleres, la 
globotà infantil i la desfilà 
de Moros i Cristians. 

Cartell a la nova seu (esquerra) i grup de voluntàries


