
El Ple municipal d’abril 
va aprovar, amb la inex-
plicable abstenció del 
PP i C’s, una declaració 
en suport a la pagesia 
promoguda per ERC.
   La moció es basa en el 
manifest Per la Dignitat 
de la Pagesia d’Unió de 
Pagesos, que reclama 
reconèixer el paper so-
cial de l’agricultura quant 
a l’abastiment segur 
d’aliments, la conserva-

La moció defensa els rèdits socials de l’agricultura, 
preus justos  i garantir espais protegits i productius
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El Ple municipal d’abril aprova, amb l’abstenció del 
PP i C’s, una declaració per ajudar al món agrari

ERC aconsegueix el compromís de l’Ajuntament 
de donar suport a la dignificació de la pagesia

És l’hora de revertir la crisi del camp
Ha arribat l’hora de qüestionar radicalment 
el paper de la pagesia a la nostra societat. 
Pagesos i ramaders estan farts d’una 
crisi que fa anys que dura i que s’ha 
agreujat amb el pas del temps. Estan 
indignats. L’any 2015, el camp català, 
estructurat entorn d’Unió de 
Pagesos, va ser un clam i va 
transmetre un missatge clar: 
volen el reconeixement del 
paper social de la pagesia, 
renovant-ne i actualitzant-
ne el rol. Ara fa un any, la 
campanya reivindicativa va 
culminar amb una tractorada 
a Barcelona. Cal revertir una situació 
abocada a la ruïna. 
Gràcies a la nostra pagesia, tenim 
aliments segurs, de qualitat i proximitat,  
mantenim uns paisatges i un medi ambient 
valuós i vital per a la sostenibilitat, i 
unes exportacions que rutllen. Gràcies 
a la pagesia, garantim una ocupació 

equilibrada del territori. A canvi, la 
ciutadania hi hem de correspondre.
Cal un nou contracte social amb la 
pagesia, que valori convenientment 
l’activitat agrícola, ramadera i forestal. 
I això vol dir respecte en l’accés al 

medi rural i valorar la seva 
lluita constant per aturar les 
arbitrarietats urbanístiques 
que malmeten, en nom de 
l’especulació, l’espai agrari. 
S’ha de legislar per protegir 
espais agraris productius, 
reclamar preus justos per als 
seus productes i equitat en el 

comerç i la distribució, limitant els abusos 
de mercat liderats per l’oligopoli de les 
grans cadenes globals de distribució. 
Estem a les portes de construir un nou 
país, i aquest és el model de pagesia 
que volem: una activitat dignificada, 
valorada, ben retribuïda i socialment 
respectada. 

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

ció dels recursos natu-
rals i l’ocupació equili-
brada del territori.
   També demana respec-
te ciutadà per la feina de 
pagès i preus justos per 
als productes agrícoles, 
contra el monopoli de 
grans intermediaris, i 
denuncia que l’Estat ha 
disminuït l’aportació al 
Programa de Desenvolu-
pament Rural d’un 74%. 
   Els pagesos reclamen, 

a més, replantejar la 
gestió de la fauna sal-
vatge per evitar danys a 
bestiar i conreus, i aturar 
l’especulació urbanística, 
tot creant espais agraris 
protegits i productius. 
   La moció es va aprovar 
coincidint amb la 64a 
Fira d’Espàrrecs, que va 
comptar amb la presèn-
cia a l’acte inaugural del 
delegat de la conselleria, 
Josep Pena i la visita del 

On passa això?      ...a Gavà, naturalment 

Dalt: la panera artística guanyadora i el portaveu d’ERC amb el 
delegat d’Agricultura, Josep Pena. Sota: Albert Massana i Andreu 
Pérez amb el senador Bernat Picornell i el president i secretari de 
la Cooperativa, Josep Panyella i Salvador Barri, respectivament.

Premis Fira 2017
Espàrrecs

1r. Narcís Planas
2n. Joan Codinach i
3r. Francesc Margarit

 Lots de verdura fresca
1r. Família Vives Rosa
2n. Martí Vives 
3r. Andreu Margarit

Artístiques amb verdures
 1r. Carme Roig
2n. Família Martorell Nalda
3r. Família Sanfeliu Capitán 

Artístiques amb llavors
1r. Mari Carmen Nalda
2n. Bruguers Ivern
3r. Cristina Nuñez

senador d’ERC per de-
signació del Parlament, 
Bernat Picornell. 
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L’Ajuntament es nega a finançar la recerca 
dels vestigis romans del municipi
La construcció d’un edifici 
al carrer de la Rectoria, a 
l’entorn de l’església de 
Sant Pere, ha originat no-
ves  troballes arqueològi-
ques vinculades a la vil·la 
romana -ja documentada- 
que fou el nucli originari 
de l’actual ciutat entre els 
segles I i VII dC.

Xavier Cabo (fotògraf): «Cada instant és 
irrepetible, i atrapar-lo resulta màgic»

El govern local renuncia a noves mesures  
de millora del reciclatge selectiu al carrer
Tot i que Gavà és el tercer 
per la cua dels municipis 
de l’àrea metropolitana 
pel que fa al percentatge 
de recollida selectiva (la 
qual cosa fa pagar més 
impostos als ciutadans), 
el govern local (PSC-CiU) 
renuncia a implementar 
mesures de millora.

   Així ho ha pogut cons-
tatar de nou ERC-Gavà, 
després que l’equip de 
govern hagi incomplert la 
part de l’acord per aprovar 
el pressupost del 2016 on 
es comprometia a instal·lar 
punts verds als mercats 
municipals.
   A diferència d’altres ciu-
tats veïnes, l’Ajuntament no 
informa prou del servei gra-
tuït de recollida de mobles 
i estris voluminosos i tam-
poc recorda les pertinents 
sancions per incivisme. 
Això fa que sigui habitual 
veure deixalles d’aquest 
tipus al carrer, com demos-
tra el recull fotogràfic de la 
portada d’aquest número 

«No cerco cap objectiu, 
em deixo sorprendre. 
La natura, com la vida 
mateixa, sovint és del 
tot imprevisible»

«La meva gran debilitat 
és la platja de Gavà, el 
meu poble, que molts 
diuen que he posat de 
moda. És un orgull»

«M’encantaria fer una 
mostra a la biblioteca 
Josep Soler Vidal, però 
no és un projecte barat 
i em cal patrocinador»

«Seguiré compartint 
amb tothom les meves 
fotos dels paisatges de 
la ciutat perquè és el 
que més em satisfà»

Xavier Cabo Papiol va 
néixer a Gavà fa 45 anys. 
Las seves fotos metereolò-
giques, fetes com a aficio-
nat i enviades a les televi-
sions, l’han convertit en un 
dels millors ambaixadors 
de la riquesa natural del 
municipi.  

Com va sorgir la idea 
d’enviar imatges metereolò-
giques als telenotícies?  
La fotografia era quelcom 
que m’agradava des de nen 
i ja d’adult, i arran d’un mo-
ment vital difícil, m’hi vaig 
refugiar i, com qui no vol la 
cosa, vaig agafar la càmera 
i m’hi vaig aficionar fins a 
convertir-ho en una verita-
ble passió.   

Vius de la fotografia?  
Ja m’agradaria dedicar-
m’hi professionalment 
però, ara per ara, és una 
afició que em dóna moltes 
satisfaccions. Jo treballo a 
l’aeroport de Barcelona. 
   
Què t’aporta fer fotos? 
Em permet captar mo-
ments bonics que estan 
a l’abast de tothom, però 
són efímers. Cada instant 
és irrepetible, i atrapar-lo  
resulta màgic. Fer fotos és 
com una eina, tot i que res 
pot substituir els ulls, que 
són la millor càmera. 

Quan mires per la càmera 
en què et fixes primer? 
No cerco cap objectiu. Em 
deixo sorprendre. Quan 
fotografies meteorologia 
està clar que si hi ha tem-
pesta no trobaràs un sol 
espaterrant, però la natura, 
com la vida mateixa, sovint 
és del tot imprevisible i mai 
saps si et toparàs amb una 
onada gegant, una mànega 
sobre l’horitzó o un espec-
tacle de colors al cel durant 
una posta. 

Q u è  p e n s e s  q u a n  t e 
n’adones que has captat 
un moment inesperat? 
Cada instant és màgic i 
quan tinc l’oportunitat de 
gaudir-lo sempre tinc al 
cap la gent que estimo, la 
meva família, en especial el 
meu nebot i fillol, el Sergi, i 
no me’n puc estar de com-
partir-ho amb tothom. 

Estàs especialitzat en el 
temps, o t’agraden altres 
tipus d’instantànies, com 
ara la dels avions?  
M’agrada mirar el cel i 
els avions formen part 
d’aquest paisatge. Quan 
era petit m’impressionaven 
i ara, treballant a l’aeroport, 
tinc el privilegi de veure’n 
molts i de prop.  

Recordes alguna anècdota 
curiosa en les teves expe-
riències fotogràfiques? 
Sobretot vivències, perquè 
gràcies a les col·laboracions 
amb les televisions he co-
negut gent fantàstica, com 
Rafa Vives, una bellíssima 
persona i extraordinari fo-
tògraf que malauradament 
ja no està entre nosaltres 
i a qui considero el meu 
mestre. El tinc present cada 
dia quan em poso darrera 
de l’objectiu.  

Et limites a Gavà, o també 
retrates elements meteoro-
lògics en altres indrets?  
M’agrada molt viatjar i allà 
on vaig faig fotos si trobo 
recons que m’agraden. 
Em deixo portar i, si bé en 
ocasions he hagut de tenir 
paciència, com a l’hora de 
captar un llamp, no puc dir 
que hagi estat molt difícil. 
Ara bé, la meva gran debi-
litat és la platja de Gavà, 
el meu poble, que molts 
diuen que s’ha posat de 
moda, en gran part, grà-
cies a les meves fotos a El 
Temps. Si això és així, no 
puc estar més orgullós. 

Quins projectes tens ara?
M’encantaria fer una expo-
sició a la biblioteca Josep 
Soler Vidal però no és barat 
i per això em caldria un 
patrocinador. El projecte 
val molt la pena. 

Quin moment personal re-
lacionat amb les fotos t’ha 
donat més satisfacció?
Te’n diré dos, vinculats amb 
les ocasions que he tingut 
el privilegi de trobar-me 
amb un dels meus ídols 
musicals, Bruce Springs-
teen, i li he donat quadres 
amb fotos meves de Gavà. 
El primer, al 2012, amb una 
posta de sol espectacular 
de la nostra platja i el se-
gon, al 2016, amb una lluna 
travessada per un avió on 
vaig incloure una estelada 
per fer-li saber el moment 
que viu Catalunya.

Quin missatge final vols 
traslladar als lectors?
Que mirin el cel i els paisat-
ges de Gavà i, si els agra-
den, que gaudeixin amb les 
meves fotos. Jo les seguiré 
compartint perquè és el 
que més em satisfà.

   

Cal un nou model de recollida de la brossa
Gavà és a la cua metropolitana en reciclatge. 
Fent un tomb pels pobles veïns veus nous i 
diferents sistemes de recollida, però aquí fa 
anys que tot està igual. Només cal observar 
el carrer. Les persones grans 
tenen problemes per obrir les 
tapes o aixecar els braços per 
deixar la brossa. A un nen petit 
no li pots ensenyar on ha de 
llençar-la. O no hi arriba o no té 
força per fer-ho. Estèticament, 
els contenidors són horribles, 
incòmodes de fer servir, amb 
boques petites i, en alguns casos, trencats. A 
més, ocupen molt d’espai i no segueixen un 
ordre. En fan falta més, sempre estan plens  

i desbordats. Com a membre del consell 
d’administració de PRESEC he plantejat 
aquesta situació repetides vegades, sense 
èxit. Voldria passejar per Gavà i veure una 

ciutat més neta, fa mal observar 
tantes deixalles al costat dels 
contenidors. També s’ha de 
parlar del civisme de la gent. 
No tothom fa els seus deures i 
molts deixen la brossa on els va 
bé. Els contenidors formen part 
del nostre poble. Tot això fa que 
em pregunti si Gavà s’hauria de 

replantejar el seu sistema de recollida i fer 
campanyes informatives. La meva resposta 
es que SÍ. Què en penseu vosaltres?. 

Miquel Roselló
Membre del consell d’administració de PRESEC a proposta d’ERC

Diferents mobles deixats al mig d’una plaça de la ciutat

   S’han localitzat restes de 
paviment i murs, teules, 
ceràmiques i el cap d’argila 
d’una figura femenina. Les 
excavacions han estat su-
fragades pel promotor de 
l’obra, en compliment de 
la legislació patrimonial 
vigent. Tot i això, un cop el 
constructor ha gastat en 
les excavacions el màxim 
que indica la llei, aquestes 
no s’han pogut acabar, 
i queda un bon tros de 
parcel·la sense investigar.
   Els murs i estructures que 
s’han trobat continuen des-
sota aquesta part i si s’hi 
construeix al damunt, res-
taran desconegudes durant 
moltes dècades. La con-
tinuïtat dels treballs està 
en mans de l’Ajuntament 

Esquerra demana fons 
públics per seguir les 
excavacions al carrer 
de la Rectoria i 
protegir les restes de 
can Valls de la Roca 

ERC-Gavà denuncia 
l’incompliment de la 
instal·lació de punts 
verds als mercats 
pactada per aprovar el 
pressupost del 2016

de L’Eramprunyà, fet en 
només una setmana del 
passat mes d’abril.
   ERC-Gavà va presentar 
una proposta al Ple de 
març per millorar aquesta 
situació i fer pedagogia, 
però el govern local redueix 
la seva acció a campanyes 
d’autopromoció que recor-
den la riquesa natural del 
municipi, justament posada 
en perill pel PSC amb el Pla 
de Ponent i altres projectes 
immobiliaris especulatius 
a la zona de la platja.

L’Ajuntament menysté Companys i 
segueix sense dedicar-li un espai
ERC-Gavà va demanar al 
Ple d’abril, en el marc del 
memorial democràtic, que 
s’honorés el president Lluís 
Companys, afusellat per 
Franco, dedicant-li l’espai 
on hi ha el monument de 
la Vela de Gavà Mar, acció 
sense cap cost ni problema 
per als veïns, i que té el 
suport de l’associació de 
veïns del barri. El govern 
local, que manté al no-
menclàtor noms feixistes, 
i obviant que Companys 

va ser l’únic president de-
mocràtic d’Europa afusellat 
pel feixisme, va aigualir la 
proposta remetent-se a la 
recuperació de la memòria 
històrica en general.

A la fotografia superior, 
Xavi Cabo, a l’esquerra, 
regalant una de les se-
ves creacions al cantant 
Bruce Springsteen, en 
una de les visites a Bar-
celolna de l’artista nord-
americà, l’any 2016. 

A la dreta, una de les pa-
noràmiques metereològi-
ques de la platja de Gavà 
que l’han fet molt cone-
gut arreu de Catalunya i 
han popularitzat la belle-
sa natural del municipi.

Restes de la figura d’argila,  potser una deessa,  trobada a 
les darreres excavacions al carrer de la Rectoria 

Lliurament de guardons de la segona edició dels Premis de 
recerca Descobrim Gavà, per a joves estudiants de la ciutat 
La seu de l’Associació Veï-
nal del barri del Centre va 
acollir el passat 20 d’abril 
l’acte de lliurament de 
guardons (foto) de la se-
gona edició dels Premis 
Descobrim Gavà, organit-
zats pel Centre d’Estudis, 
amb la col·laboració de 
l’Associació d’Amics del 
Museu, Òmnium Cultural i 
La Mata de Jonc.
   La iniciativa té com a ob-
jectiu promoure treballs de 

i, atès que en aquests mo-
ments hi ha superàvit en 
les arques municipals, 
ERC-Gavà va demanar al 
Ple d’abril destinar una 
part d’aquestes diners a 
finançar les excavacions 
arqueològiques i a protegir, 
com es va comprometre 
l’alcaldessa fa un any, les 
restes també romanes de 
can Valls de la Roca.
  El govern municipal s’hi va 
negar i es va desentendre 
de la responsabilitat de 
protegir aquest importan-
tíssim patrimoni local.

Reclamació per modernitzar els 
parquímetres de la zona blava
Molts dels parquímetres 
de la ciutat es troben en 
mal estat o no funcionen. 
I tampoc estan adaptats 
tecnològicament per per-
metre als propietaris de 
cotxes híbrids i elèctrics 
beneficiar-se dels des-
comptes que els ofereix la 
normativa municipal.
   Davant d’aquesta situació, 
ERC-Gavà va demanar al 
Ple d’abril que es moder-
nitzessin els aparells i va 
recordar que al pressupost 

del 2016 es van destinar 
133.100 euros per aquest 
objectiu. El govern local 
va anunciar que ja està en 
marxa el procés per reno-
var els parquímetres. 

Demanda de més seguretat per 
part dels conductors del bus Ga1
ERC-Gavà va reclamar al 
Ple d’abril que la policia lo-
cal vetllés per la seguretat 
dels xofers i usuaris de la 
línia d’autobús urbà GA1, 
arran de les queixes rebu-
des per part dels represen-
tants dels conductors.
   La línia presta un servei 
de connexió entre els barris 
perifèrics i punts neuràl-
gics com l’estació de tren, 
els ambulatoris i el centre 

de la ciutat, i l’Ajuntament 
n’és co-responsable, amb 
l’AMB, de la gestió. El go-
vern local, arran de la de-
núncia, ha acordat amb 
l’empresa vigilar la línia i 
posar agents a les parades 
més conflictives.

recerca en l’àmbit local, per 
part de joves estudiants     
gavanencs.
   Els dos projectes premiats 
enguany (amb dotacions 
econòmiques per a l’autor 
i el centre) van ser La petita 
edat de gel al Baix Llobre-
gat, d’Alberto Barragán, 
de l’Institut de Bruguers i 
Ciutats intel·ligents. El cas 
de Gavà i Viladecans, de 
Marc Garcia, del Col·legi 
Santo Ángel.

   

Responsabilitat compartida: anem de cara
La política està en entredit; cal una reforma 
a fons del sistema actual que eviti la 
facilitat amb què fins ara s’han produït 
casos de corrupció, a plena llum del dia, 
sense una reacció contundent. Però alerta, 
aquesta reacció ha faltat tant 
en els estaments judicials, 
administratius i periodístics 
com al carrer. Poques vegades 
hem vist en unes eleccions que 
els casos de corrupció hagin 
passat factura de manera clara. 
I això és fonamental: la política, 
la res publica, és la gestió dels 
afers i els recursos públics, i per tant tots 
en som responsables, o per acció, o per 
omissió. Fins que la ciutadania no accepti la 
seva part de responsabilitat (que va lligada 
a la sobirania), i actuï en conseqüència, no 

ens en sortirem. República és un pacte entre 
ciutadans que es reconeixen com a iguals: 
república és compromís. Un compromís 
que s’ha d’exercir de manera continuada 
i sostinguda, no només votant de tant en 

tant, sinó aixecant la veu quan 
les coses es torcen. Però això 
sí, de cara; com a càrrecs 
públics, a vegades rebem 
denúncies de suposades 
males pràctiques d’altres 
càrrecs, però per desgràcia, 
sovint de manera anònima. I 
això és inacceptable, perquè 

afavoreix injustament el clima de sospita 
generalitzada, i demostra falta de capacitat 
d’assumir la responsabilitat que tenim com 
a ciutadans. República ha de ser també un 
conjunt de ciutadans que donin la cara. 

Marta Jiménez
Regidora del grup municipal d’ERC-Gavà

Senyalitzacions clares a la platja 
i transport públic eficaç a l’estiu
Davant el proper inici de 
la temporada d’estiu, ERC-
Gavà va presentar al Ple 
d’abril una proposta per 
millorar les informacions 
als usuaris sobre  les acti-
vitats i usos prohibits a la 
platja, ja que les que hi ha 
són poc clares. 
   També es demana repe-
tir l’experiència del 2016 
del bus-llençadora entre 
l’aparcament de Barnasud 

i el mar. El govern local es 
va mostrar d’acord a po-
tenciar el transport públic 
a la platja, tot i que pel que 
fa a les senyalitzacions es 
va remetre a bans infor-
matius i a les aplicacions 
Infoplatges i Platgescat.

Més de 1.200 persones signen a Gavà durant la Diada de Sant Jordi
en suport a la celebració d’un referèndum d’autodeterminació 
Coincidint amb la Diada 
de Sant Jordi, el Pacte 
Nacional pel Referèndum 
(format per entitats so-
cials, culturals i polítiques) 
va organitzar una recolli-
da de signatures per a la 
celebració enguany d’un 
referèndum sobre la inde-
pendència de Catalunya.
   A tot el país es van mo-
bilitzar més de 5.000 vo-
luntaris i es van recollir 

centenars de milers de sig-
natures, evidenciant el fet  
ja constatat a totes les en-
questes: que tres de cada 
quatre catalans volen votar 
sobre aquesta qüestió.
   A Gavà, la campanya va ser 
també un èxit, amb més de 
1.200 suports en un sol dia. 
El termini per sumar-s’hi 
segueix obert i els interes-
sats poden signar al web: 
pactepelreferendum.cat



	
..			

Revista del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya   Dipòsit Legal: B-3.568-2012   Edita: ERC-Gavà  Contacte Grup Mpal: tel. 609010313 - 638981810 

Per rebre-la gratis per email cada mes: gava@esquerra.cat         Despatx: 1r pis Ajuntament, dimecres, 18.30 - 20.30, tel. 93 263 91 57       Adreça postal: ap. correus 24, 08850 Gavà
Fotos: Arxiu / M. Roselló / A. Ollés               c/e: gava@esquerra.cat                       Twitter: @ERCGavà                   FB: www.facebook.com/ERCGavà               web: www.esquerra.cat/gava

Ciutat activa

El 22 d’abril es va pre-
sentar a la sala d’actes 
del Museu un llibre edi-
tat pels Amics del Museu 
i el Centre d’Estudis de 
Gavà que recull articles 
d’Alfons Gibert, Joan 
Solé Margarit, Eveli Vi-
lluendas, Montserrat 
Pujals i Joan Alfonso pu-
blicats al butlletí parro-
quial Diàleg. Els textos 
descriuen el poble dels 
anys trenta, quaranta, 
cinquanta i seixanta del 
passat segle. 

Caminada per la Serra de les 
Ferreres el proper set de maig

Un recull del butlletí Diàleg 
recorda el Gavà del segle XX

Gavà sostenible = comunitat amb memòria
Sostenibilitat, paraula de moda. Una 
ciutat és sostenible si té vocació de 
permanència, i gestiona els recursos 
existents, econòmics i ambientals, sense 
exhaurir-los. Però hi ha un 
altre àmbit on la sostenibilitat 
ha de ser present: el social 
i cultural. Una comunitat 
amb voluntat de perviure ha 
de tenir referents comuns 
i estar cohesionada. Ha de 
mirar enrere i reconèixer-se, 
i a partir d’aquí projectar un 
futur sense trencaments abruptes. La 
cohesió és bàsica i els llaços comunitaris 
la millor vacuna contra l’exclusió social. 
Per construir aquest actiu intangible, 
cal conèixer-nos, tenir a la memòria 

com vam arribar on som. És per això 
que l’Associació d’Amics del Museu i el 
Centre d’Estudis de Gavà impulsem la 
recerca i la divulgació de la història local 

amb voluntat de fer ciutat, 
de fer comunitat i cohesió 
social. Aquest abril hem 
pogut exemplificar-ho, amb 
Òmnium i La Mata de Jonc 
lliurant els premis Descobrim 
Gavà. I també, amb un èxit 
notable, editant el llibre 
Diàlegs. La voluntat segueix, 

i seguirem fomentant el coneixement de 
Gavà, per fer-nos entre tots més savis, 
més coneixedors del passat, per entendre 
el present i projectar el futur sense 
extravagàncies ni disrupcions. 

Josep Campmany Guillot
President del Centre d’Estudis de Gavà i vocal d’edicions d’Amics del Museu

La Coral La Igualtat manté la 
tradició de cantar caramelles
La Coral La Igualtat no 
va faltar tampoc en-
guanya a la tradició de 
les caramelles de Pas-
qua -traslladada dar-
rerament a després de 
Setmana Santa- i va 
iniciar el seu periple de 
cantades per diferents 

llocs de la ciutat amb un 
concert a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament (fotos).  
L’acte es va fer el 21 
d’abril i va incloure sar-
danes, valsos, havaneres 
i temes contemporanis. 

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

UN NOU ESTAT SUPOSARÀ: 

1) Noves estructures administratives, 
per tant, nous llocs de treball.  

2) Control exclusiu en matèria laboral. 

3) Poder fixar un salari mínim digne. 
  

4)  Majors recursos econòmics en sanitat, per 
reduir llistes d’espera.

       -RECUPERACIÓ ECONÒMICA-  

SIGUEM PRAGMÀTICS:

-Catalunya ha demostrat que és capaç de su-
perar les crisis.    
      

- L’any 2016, l’atur juvenil a Catalunya era el 
34.3%, a l’Estat el 46.7%.   
       
- Catalunya és motor de canvi.  

- La població de Catalunya és el 16% de la de l’Estat, 
mentre que les nostres exportacions represen-
ten el 25.6% del total.    

  PER TANT:   

La independència és una oportunitat inigua-
lable per avançar, per canviar allò que no fun-
ciona i per generar millor benestar social. 
      

TU DECIDEIXES!

Protesta de la PAH davant de 
les oficines bancàries locals

Integrants de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hi-
poteca (PAH) de Castell-
defels, Gavà i Begues van 
fer el passat 27 d’abril 
una jornada de protesta 
davant de les oficines de 
les principals sucursals  
bancàries de la ciutat 
per denunciar que mol-
tes persones segueixen 
patint desnonaments  
i contractes hipoteca-
ris abusius.  

Xerrada de Joan Torras sobre la 
història del conreu de l’espàrrec

L’ermita de Bruguers acull una 
nova  edició  de  l’aplec de Pasqua

El pagès i nutricionista 
local Joan Torras Tort 
va oferir una xerrada, el 
passat 25 d’abril, a la seu 
de l’Associació Veïnal del 
Barri del Centre (foto), 
amb el títol Els espàrrecs 
de Gavà. Una aventura de 
més de dos segles. 
   L’acte, organitzat per 
Òmnium Cultural, es va 
emmarcar en la celebra-
ció, entre el 30 d’abril i 
l’1 de maig, de la 64a 

Fira d’Espàrrecs, i va 
servir per conèixer més 
detalls sobre els orígens 
d’aquest conreu a la ciu-
tat, les seves propietats, 
la gastronomia vinculada 
i els concursos.

L’ermita de Bruguers  va 
acollir el passat 17 d’abril 
una nova d’edició d’una 
de les tradicions més 
antigues de Gavà, la de 
celebrar en aquest indret 
el dilluns de Pasqua. Com 
és l’habitual, l’aplec es va 
iniciar amb una missa 
i, posteriorment, es va 
fer un concert coral, una 
ballada de sardanes i un 
vermut a l’esplanada que 
hi ha davant el temple.

   El culte dels gavanencs 
a la Mare de Déu de Bru-
guers es remunta al se-
gle XII i, des del 1509, s’hi 
fan processons i aplecs a 
l’actual ermita.

Les associacions de veïns 
dels barris de Can Tries, 
Ca n’Espinòs, Bruguers 
i La Sentiu organitzen 
el set de maig, amb la 
col·laboració d’altres en-
titats com l’UME, la sise-
na edició de la Caminada 
Serra de les Ferreres. 
   La sortida es donarà a 
les 9.00 hores al Centre 
Cívic de la Sentiu i els 
participants faran un 
recorregut de 8,5 quilò-

Diada futbolística d’Adisga a 
l’Estadi Municipal La Bòbila

L’Associació de Fami-
liars de Discapacitats 
Intel·lectuals de Gavà 
(Adisga) va organitzar, 
el 22 d’abril un torneig 
de futbol a La Bòbila. La 

trobada va comptar amb 
equips d’Adisga, el Maria 
Felip, Asdivi, Tots Som 
Santboians, Luna Llar de 
Castelldefels i l’Escola 
Paco Sedano (foto).

metres i 253 metres de 
desnivell per camins fo-
restals. La inscripció és 
gratuïta i es pot fer pre-
sencialment el dia de la 
cursa o enviant un correu 
a l’adreça: caminadase-
rradelesferreresgava@
gmail.com. 


