
La platja de Gavà ha per-
dut un altre cop la ban-
dera blava. Si a l’estiu 
de 2015 el motiu fou la 
mala qualitat de l’aigua, 
la causa és ara la manca 
de control municipal en 
la col·locació, per part de 
les guinguetes, de taules 
i cadires a la sorra. Així 
ho ha denunciat l’entitat 
que concedeix aquest 
distintiu anual, la Funda-
ció Europea d’Educació 
Ambiental.
   Per protegir aquest es-
pai natural emblemàtic 

L’entitat que concedeix el distintiu denuncia que no es 
regula la col·locació de taules de guinguetes a la sorra 
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La platja de Gavà perd un altre cop la 
bandera blava de  qualitat (naturalment)

Fidels a la legalitat vigent
ERC sempre defensarà la democràcia, 
la convivència i l’estat de dret. Alguns 
ens volen fer combregar amb rodes 
de molí, però el que ja no és de rebut 
és que el PP, el partit més corrupte de 
l’estat Espanyol,  i C’s, el partit que  dona 
suport a aquesta corrupció, vulguin 
defensar allò que no compleixen mai. 
L’estat ha desobeït fins a vint-i-sis cops 
al seu Tribunal Constitucional, incomplint 
les sentències que l’obliguen envers 
la Generalitat i perdent, 
així, tota la credibilitat. 
Defensarem, doncs, l’estat 
de dret. Però no aquell que 
dona aixopluc al feixisme. 
El que utilitza la violència 
i les eines públiques amb 
finalitats partidistes contra 
els adversaris polítics, 
recolzats pels altaveus d’un  
submís aparell mediàtic de propaganda. 
Volen apuntalar el règim de 1978, on 
el feixisme va trobar refugi, i allargar 
l’estatus quo, inclòs el saqueig sistemàtic 
de l’erari públic. Repeteixo, ni desobeïm ni 
desobeirem cap llei, sempre serem fidels 
a la legalitat vigent. La història del poble 
català ha estat marcada per la lluita per 
la llibertat. Aquest anhel majoritari del 
nostre poble ha topat reiteradament amb 
la imposició d’un marc legal que massa 
vegades no ha escoltat ni respectat la 
voluntat popular dels catalans. Quan això 

ha passat, la diferència no s’ha resolt 
a través del diàleg, la negociació i el 
pacte sinó imposant la força de l’estat i 
menyspreant les llibertats de Catalunya. 
Així ha estat al llarg de segles. En totes 
aquestes circumstàncies, bombardejos 
inclosos, les autoritats catalanes 
han acabat represaliades pel govern 
espanyol. Els exemples més recents 
d’aquesta manca de respecte democràtic 
els tenim en la mutilació per part del 

Tribunal Constitucional, el 
2010, de l’Estatut aprovat 
pel Parlament i  avalat 
posteriorment pels catalans 
en un referèndum. I en la 
judicialització actual de la 
política i la repressió del 
dret de llibertat ideològica 
i d’expressió. Aquests atacs 
són la conseqüència, no pas 

la causa, de l’actual voluntat majoritària 
de la ciutadania de Catalunya. I és sobre 
aquesta legitimitat, que troba el seu 
sosteniment la sobirania del nostre país. 
Qui fa la Llei és i ha de ser el Parlament, 
escollit per la ciutadania en votació 
lliure, universal i secreta, que esdevé 
així el dipositari de la sobirania del poble 
català, i no pas cap tribunal polititzat. 
Interpretarem, doncs, el sentiments i 
els anhels del poble i, si és aquesta la 
seva voluntat, tornarem a proclamar la 
República catalana.  

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

La consellera d’Afers Socials 
visita el barri de ca n’Espinós

i recuperar la bandera, 
ERC-Gavà va demanar 
al govern local (PSC-CiU) 
al Ple de maig una millor 
gestió del manteniment 
de la platja i del com-
pliment de la regulació 
dels seus usos. La res-
posta fou que el 2016 es 
van fer 23 inspeccions i 
que la ubicació indeguda 
d’elements a la sorra és 
un «tema menor».
   Esquerra ha constatat, a 
més d’aquest problema, 
altres infraccions que 
evidencien una deixa-

desa inacceptable per 
part de l’Ajuntament. Els 
pescadors, per exemple, 
no sempre compleixen la 
norma de recollir les ca-
nyes a les vuit del matí. 
   La delimitació de zona 
on hi ha la delicada ve-
getació dunar és sovint 
ignorada i la gent envaeix 
aquest espai protegit. La 
prohibició de dur mas-
cotes no es compleix i es 
troben molts excrements 
a la sorra.  A la revetlla de 
Sant Joan el descontrol 
arriba al punt culminant, 

ERC insta al govern local a millorar el manteniment  i la 
gestió del litoral per recuperar el distintiu de qualitat

amb agressions impunes 
a les dunes i el pins. 
   Els rètols informatius 
d’aquestes regulacions 
estan fets malbé, com 

va denunciar recentment 
ERC, sense que l’equip de 
govern hi fes cap canvi, 
més enllà de destinar 
diners públics a cam-

panyes propagandísti-
ques on es posa en valor, 
paradoxalment, el medi 
natural que després no 
es protegeix. 

La consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat, Dolors 
Bassa (ERC), va visitar 
el passat cinc de maig 
el barri de ca n’Espinós, 
a petició l’associació de 
veïns, i va conèixer de 
primera mà les dife-
rents problemàtiques 
que l’afecten. 
   Durant la visita, Bas-
sa va informar que la 
conselleria aportarà en-
guany 110.000 euros 
extres al pressupost de 
serveis socials previst 
per al barri, la qual cosa 
inclourà contractar a un 
mediador.

   A més, va sorgir la pro-
posta de crear una taula 
de coordinació entre els 
diferents departaments 
de la Generalitat amb 
incidència al barri i els 
serveis municipals que hi 
treballen, sota la direcció 
de l’alcaldessa.
    Aquesta taula, que 
integraria també la re-
presentació veïnal del 
barri, es reuniria de for-
ma sovintejada per anar 
implantant projectes i 
fer-ne el seguiment. Al 
Ple de maig, ERC-Gavà 
va instar al govern local a 
crear-la i convocar-la de 
forma immediata.  

La consellera Bassa, al mig, amb representants veï-
nals del barri i el portaveu d’ERC, Albert Massana.
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La Generalitat inicia a l’edifici d’Urgències 
l’ampliació de l’Hospital de Viladecans
Les primeres obres físi-
ques vinculades al projec-
te d’ampliació i reforma de 
l’Hospital de Viladecans ja 
són una realitat. Es tracta 
d’uns treballs a l’actual 
edifici d’Urgències, iniciats 
el passat mes de maig i 
que es perllongaran fins 
al proper juliol.  

Ginés Mulero (escriptor): «Veure els ulls 
dels nens escoltant un conte no té preu»

El Col·legi Santo Ángel guanya el segon 
premi a un concurs estatal d’emprenedoria
Un grup d’alumnes de ba-
txillerat del Col·legi Santo 
Ángel de Gavà ha acon-
seguit enguany el segon 
premi del concurs estatal 
d’emprenedoria Desafío 
Junior Empresarial, orga-
nitzat per l’escola de nego-
cis i màrqueting ESIC.
   El prestigiós certamen, 
que aquest 2017 ha cele-
brat la seva onzena edi-
ció, enfronta a grups de 
batxillerat i de cicles for-
matius de centres esco-
lars, que presenten plans 
d’empresa. En el cas dels 
estudiants de Gavà, van 
prendre part amb un pro-

«Els diners públics han 
de ser per a l’escola 
pública. S’han d’acabar 
les retallades i posar
de nou més recursos»

«Les administracions 
volen l’escola inclusiva, 
però deixen als centres 
desemparats. Calen 
més inversions»

«Hem de transmetre 
bons valors als nens, 
per consciència cívica 
i podrem esperar un 
futur millor al món»

«Estic molt content de 
l’acollida d’un llibre 
que parla de la història 
d’un nen especial que 
vol ajudar als altres»

Ginés Mulero Caparrós va 
néixer a Barcelona fa 57 
anys. Va estudiar Magis-
teri, en l’especialitat de 
Ciències Socials, i després 
es vaig llicenciar en Geo-
grafia i Història. Porta ja 
trenta-tres anys treballant 
com a mestre, primer en 
una escola concertada de 
l’Hospitalet de Llobregat 
i, posteriorment, a dife-
rents centres públics de 
Gavà: el CEIP Salvador 
Lluch, L’Eramprunyà, i, 
actualment, al Marcel·lí 
Moragas. També escriu, i 
ha publicat quatre llibres, 
tres per adults i el darrer, 
infantil, presentat aquest 
darrer Sant Jordi, i titulat 
El Marcianito Hazmerreír.

Què va ser primer, la 
vocació de mestre o la 
d’escriptor?  
Les dues coses alhora. 
Empat al marcador. Ser 
mestre és una vocació i 
escriure, també. A vegades 
es barregen: tens un pú-
blic -un, de físic, i un altre, 
virtual- al davant que s’ha 
de motivar i has de fer-ho 
amb el cor i el cap, amb 
la teva millor ànima. I és 
un plaer intentar fer les 
coses bé i gaudir d’això, de 
l’ensenyança i de la literatu-
ra, les dues escrites en lle-
tres majúscules.  

Parla’ns una mica dels qua-
tre llibres que has publicat 
fins ara.   
El  primer va ser una 
novel·la històrica sobre 
la guerra civil espanyola 
titulada El largo sendero 
de agua hacia el delta de 
cristal (Editorial United 
p.c). Després vaig fer dos 
de relats, premiats a nivell 
estatal i internacional, Mar 
adentro... i El cemente-
rio de elefantes (Editorial 
Atlantis). I ara ha arribat 
el primer llibre per al pú-
blic infantil, El marcianito 
Hazmerreír, il·lustrat per 
les professores Amèlia 
Almeda i Ònia Mulero (Edi-
torial Babidibú). Les quatre 
obres es poden trobar a la 
Llibreria Pelegrín de Gavà, 
a la Llibreria Nou Rals 
de Viladecans, a Amazon 
i, per encàrrec, a El Cor-
te Inglés.  

Escrius llibres per a adults 
i per a nens; quin dels dos 
públics és més difícil?
Els dos tenen les seves 
peculiaritats; l’adult és 
més versàtil i l’infantil 
més complicat, però tam-
bé compacte. Si coneixes la 
seva psicologia, els piques 
l’ullet, els intrigues, els mo-
tives, els poses als llavis 
la mel bona i divertida del 
plaer de la lectura, de ju-
gar aprenent, de riure fins 
les llàgrimes... Si aconse-
gueixes aquesta connexió 
tens molt guanyat.

   Segons ha informat el 
Departament de Salut de 
la Generalitat, impulsor i 
responsable de l’execució 
del pla, aquestes obres de 
millora són necessàries 
per respondre als reque-
riments de futures càrre-
gues a la coberta de l’edifici 
per ubicar-hi maquinària, 
inclosos al projecte de 
reforma i ampliació.
    Els treballs s’han graduat 
en sis fases per tal que 
afectin el menys possible 
als pacients i al perso-
nal del centre. Segons la 
conselleria, l’Hospital ha 
disposat tota una sèrie 
de mesures per reduir els 
inconvenients que puguin 
trobar-se els usuaris del 
Servei d’Urgències. 

Els treballs duraran 
dos mesos i mig i s’ha 
creat una comissió de 
coordinació per reduir 
les molèsties als 
pacients i el personal Cartells i tanques a l’edifici d’Urgències on es fan les obres.

   S’han senyalitzat recorre-
guts alternatius d’entrada i 
sortida, s’han col·locat car-
tells informatius i s’ha re-
forçat el personal d’atenció 
als pacients. També s’ha 
creat una comissió de co-
municació i coordinació 
entre els professionals de 
centre, els ajuntaments 
dels municipis als que 
dona servei (entre ells el 
de Gavà) i la resta de dispo-
sitius sanitaris de l’entorn 
per minimitzar l’impacte de 
les obres en el funciona-
ment diari de l’hospital.

  

Aquesta és la República social que volem
Després d’anys de reivindicacions i 
mobilitzacions ciutadanes i sindicals en 
contra de les retallades en sanitat que tant 
van afectar el nostre hospital de referència, 
finalment les obres d’ampliació de l’Hospital 
de Viladecans han començat.
Tan bon punt va prendre 
possessió del càrrec el conseller 
de Sanitat, Toni Comín, va visitar 
l’hospital i alguns CAP de la 
zona i va veure de primera mà 
les necessitats i mancances 
d’aquests equipaments. I va 
posar mans a l’obra. Amb els 
nous pressupostos de la Generalitat 
(aprovats només amb les vots de JuntsxSí 
i la CUP), les partides per inversions en 
sanitat i en polítiques sociosanitàries s’han 
posat en marxa. Vist això, es pot dubtar del 

compromís del govern de la Generalitat 
amb els serveis públics i la ciutadania? 
Només aquells que voldrien segrestar 
el discurs d’esquerres poden negar (per 
interès purament partidista) a aquest 

govern i a l’independentisme 
en general el seu vessant 
rotundament social, fins i tot 
a costa de negar l’evidència. 
Amb l’agror de qui veu que 
ha perdut el monopoli del 
discurs d’esquerres, neguen 
la major i s’esgargamellen 
exigint inversions que els 

seus no van fer quan podien. La Generalitat 
està complint els seus compromisos. Al 
setembre tornarà a complir. Als ciutadans 
ens toca decidir si volem un govern que 
treballi per a nosaltres o contra nosaltres.

Marta Jiménez
Regidora del grup municipal d’ERC-Gavà

La consellera d’Agricultura 
s’interessa per la pagesia local
Els regidors d’ERC Albert 
Massana i Andreu Pé-
rez es van trobar l’11 de 
maig amb la consellera 
d’Agricultura, Meritxell Se-
rret (foto) per traslladar-li 
els problemes de la page-
sia local. L’endemà es van 
reunir amb la Cooperativa 
Agropecuària per facilitar 
ponts amb la conselleria.
  A la trobada es va parlar 
del manteniment de les 

corredores i la qualitat de 
l’aigua; de com fer produc-
tius els ermots; de la segu-
retat al Parc Agrari, la pres-
sió de la fauna animal i com 
facilitar que els agricultors 
venguin a preus justos.

Proposta d’Esquerra: nou tram 
per a vianants al carrer Rectoria

El Ple de maig va aprovar, 
amb l’abstenció de PP i C’s, 
una moció d’ ERC on s’insta 
al govern espanyol que 
autoritzi els ajuntaments 
a reinvertir el superàvit 
pressupostari en projectes 
socials que siguin priori-
taris. Així es podrien fer 
millores, per exemple, al 
camí d’accés a ca n’Espinós 
(a la fotografia), l’adquisició 
d’habitatge de lloguer so-

L’Ajuntament convertirà el 
carrer de la Rectoria (foto) 
en zona prioritària per a 
vianants, perllongant la 
plataforma que ja l’uneix 
ara amb el de Sant Nicasi.
   ERC va plantejar, al Ple 
municipal de maig, la con-
veniència d’ampliar l’Illa 
de vianants a altres car-
rers adjacents, com el de 
la Rectoria, i d’altres de li-
mítrofs, recollint diversos 

Com és habitual, publiquem les subvencions municipals a entitats aprovades inicialment el 21 d’abril per l’Ajuntament de Gavà. Aques-
tes subvencions són les atorgades en funció de projectes i de forma competitiva. A banda, l’Ajuntament atorga també subvencions 
directes a diverses entitats, sense que hagin de passar pel mateix procés competitiu.

Flama i Caliu Sardana 
Castellers i Gegants
Esbart Brugués 
Bastoners de Gavà 
Cia. General del Foc 

Associacions culturals:

Associacions de veïns:

Arc de Sant Martí 
Esplaisaurus 
AE Roc del Migdia
L’Amistat 
El Mamut

T.O. CAVIGA
Joan Salamero
Josep Pallach
Rosaura Terrades
Coord. Esc. Pública
Gavà Mar
Maria Felip
Sagrat Cor
IES Calamot
Santo Ángel
Sagrada Família
San Pedro
Jacme March
L’Eramprunyà
Immaculada
Marcel·lí Moragas
Salvador Lluch

200 €
560 €
700 €
800 €
900 €
900 €

1.000 €
1.050 €
1.100 €
1.150 €
1.150 €
1.775 €

2.300 €
3.059 €
3.700 €
4.750 €
6.950 €

Educació en el lleure:
700 €

1.850 €
3.400 €
4.100 €
6.950 €

Les Colomeres
Ca n’Espinós
Barri del Centre
Barri de Bruguers
La Sentiu
S. Teresa i F. Macià
Can Tries
Can Tintorer
Àngela Roca 
Ausiàs March 

350 €
630 €
800 €
950 €
1.175 €

1.500 €
1.600 €
2.250 €
4.800 €
4.800 €

AMPA: 

Sagrat Cor 
Josep Pallach 
Rosaura Terrades 
CPR Baix Llobregat
Jacme March
Escola Gavà Mar
Salvador Lluch
Marcel·lí Moragas
IES Bruguers
Joan Salamero 
IES Calamot
Immac. Concepció
L’Eramprunyà
Sagrada Família

700 €
700 €
700 €
700 €

1.085 €
1.100 €
1.100 €
1.200 €
1.350 €
1.400 €
1.400 €
1.500 €
1.600 €
1.900 €

Plaques de Cava
Gats Vells
Penya Blaugrana
Centre d’Estudis Gavà 
La Mata de Jonc
Trenca’t la Closca
Centre Cultural
Impuls Igualtat
Tres Tombs
Ass. Cultural La Roda
Gavà Dance
Casa d’Andalusia
Cor Tornaveu
Casa d’Aragó
A. Cultural Andalusa
Sonaquetomba
Seguidors Jethro Tull 
Agrup. Fotogràfica
Casa de València
Coral La Igualtat
F. Hervás Amezcua
Coral Sellarès 
La Xarxa

300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
400 €
500 €
500 €
500 €
800 €
900 €

1.000 €
1.000 €
1.250 €
1.450 €
1.500 €
1.700 €
1.750 €
2.450 €
2.500 €
2.500 €
3.080 €
13.687 €

800 €
1.525 €
1.550 €
2.725 €

5.000 €

Entitats cultura popular: 

Club RECS
Escacs de Gavà 
Caminants Lasarte
AE IES Bruguers
Sala TR3S
Gavà Triatló
C. Vòlei Gavà
CE CCR Sto. Ángel
Beisbol i Sofbol
Projecte Softball 
Sporting Gavà
Futbol Gavà Mar 
UME
Handbol Gavà 
Atletisme Gavà 
Bàsquet Gavà

250 €
290 €
300 €
600 €
784 €

2.475 €
2.893 €
3.000 €
3.835 €

4.500 €
5.075 €
5.560 €
6.140 €
7.933 €

11.900 €
14.550 €

Àmbit esportiu:
Salut Mental
Creu Roja
Càritas
Ass. Fibromiàlgia
Esclerosi Múltiple 
AMPA ADISGA
Ass. Gent Gran
Ass. Alzheimer (Faga)

250 €
1.000 €
1.000 €
1.600 €
1.700 €

2.000 €
4.500 €
7.000 €

Entitats socials:

Les subvencions municipals a les entitats 
locals per a activitats i serveis a l’any 2017 

Coop. internacional:

Alegria sense front.
Un gest de calor
IES Bruguers
Ass. Dones Burkina
F. Pau i Solidaritat 
Sindicalist. solidar.
F. Vicente Ferrer
Associació Impuls
Enginy. sense front.
CCONG
F. Educ. Solidària
Maia Nepalí
ACCEDE

680 €
1.500 €
2.000 €
3.055 €
3.110 €

3.730 €
3.730 €
4.075 €
4.075 €
4.130 €
4.250 €
4.290 €
11.375 €

Col·legis:

D’esquerra a dreta, la professora, Cati Pavón, i els alum-
nes que van elaborar el projecte (Maria Jimenez, Marina 
Figueres, Ana Paez, Selena Rosello i Miguel Sorribes), 
amb el xec del segon premi aconseguit al certamen.

Reclamació al PP per invertir el 
superàvit local en plans socials

suggeriments procedents 
de la ciutadania i dels co-
merciants de la zona. El go-
vern municipal va accep-
tar la proposta i va dir que 
ho faria aquest mandat.

Demanda al Ple per agilitzar la 
concessió de llicències d’obres
ERC-Gavà va demanar al 
Ple de maig que el govern 
local agilitzi la concessió 
de llicències d’obres, des-
prés de constatar un retard 
injustificat durant els cinc 
primers mesos de 2017. 
   Esquerra va recordar 
que aquest fet perjudica 
econòmicament al teixit 
empresarial local, ja que 
es tracta de remodelaci-
ons d’habitatges existents i 

construcció d’obra nova on 
hi havia finques antigues. 
L’equip de govern es va 
comprometre a contractar 
més personal i a fer més 
ràpid el procés burocràtic.

jecte vinculat a productes 
ecològics.
    Després de superar una 
tria inicial es van enfrontar a 
nou grups a la primera fase, 
celebrada a Barcelona, i van 
passar a la ronda final, a Ma-
drid, on van quedar segons 
d’entre nou equips.
   Com a premi van rebre el 
10% d’una beca d’estudis, un 
programa de formació de 60 
hores, un lot de llibres i dues 
tauletes. L’equip el forma-
ven Selena Roselló, Marina 
Figueres, Anna Paez, Maria 
Jiménez i Miguel Sorribes, 
amb la professora Cati Pa-
vón com a responsable.

Xerrada d’Òmnium sobre el llegat 
nociu de l’abocador del Garraf 
La seu de l’Associació Veï-
nal del Barri del Centre 
acull el 2 de juny un nou 
acte del programa Lluites 
Compartides, que organit-
za Òmnium de Gavà.
   La xerrada es centra en el 
llegat nociu de l’abocador 
del Garraf, que segueix 
generant conseqüencies 
ambientals un cop tan-
cat. Hi participen el gava-
nenc Pere Izquierdo, que 
fou un dels líders de la 
protesta ciutadana contra 
l’abocador, i Pau Pérez, au-

Toc d’atenció per no perdre sòl 
industrial al recinte de la Roca
Les declaracions de res-
ponsables de l’empresa 
Roca anunciant que la 
fàbrica de Gavà i Vilade-
cans no té futur industrial, 
va originar una proposta 
d’ERC al Ple de maig per 
instar al govern local a 
no perdre sòl industrial i 
evitar qualsevol operació 
especulativa als terrenys 
de la factoria.
   Esquerra va demanar 
que si la companyia tanca 
es mantingui l’activitat 
fabril al recinte, creant un 

tor del llibre Olor de podrit, 
que analitza l’impacte que 
ha tingut al Garraf aquesta 
instal·lació.
   Lluites compartides es 
va iniciar el passat mes de 
març i inclou una mostra 
itinerant per la ciutat.

parc empresarial. L’equip 
de govern va desmentir 
que Roca vulgui marxar i 
va posar com a exemple 
l’anunci de traslladar les 
oficines centrals de Barce-
lona a Gavà, anunci, però, 
no confirmat oficialment.

Per la teva llarga experièn-
cia com a mestre, com veus 
el panorama educatiu a 
Gavà? Què cal canviar? 
S’ha de defensar l’escola 
pública, a Gavà i a tot arreu. 
I ho han de fer els profes-
sors, els pares, els alum-
nes... El diners públics han 
d’anar a l’escola pública. 
S’han d’acabar les retalla-
des, s’han de posar més 
professors de reforç, més 
unitats d’atenció especial. 

I les famílies? 
Tots volem el millor per als 
nanos, els professors i els 
familiars. Hem de transme-
tre bons valors a la canalla,  
consciència cívica, i llavors 
podrem confiar en un futur 
millor a Gavà i a tot el món. 
De la localitat a la univer-
salitat. Per aconseguir-ho 
afegeixo un consell: llegiu 
i sigueu feliços. 

Has treballat amb infants 
amb necessitats especials. 
Estem en el bon camí cap a 
l’escola inclusiva? 
S’ha començat, però molt 
lentament. Les ajudes de 
la Generalitat i de l’Estat 
són ínfimes. Volen inclusió, 
però deixen a les esco-
les desemparades, sense 
recursos. Properament 
sortirà un decret exclusiu 
sobre aquest tema, però 
l’han d’acompanyar d’un 
pla econòmic adequat i han 
de comptar amb el profes-
sorat tirar-lo endavant.

Què et va motivar a escriu-
re el teu darrer llibre?
Els alumnes. Quan expli-
ques un conte a classe i 
veus aquells ulls (fines-
tres, balcons de la mirada) 
emocionats... Això no té 
preu. Vaig decidir utilitzar 
la meva experiència per 
tornar-los algunes de les 
coses que m’han donat. 

Al llibre apareix un perso-
natge especial (el marcia-
nito) que ajuda als altres a 
acceptar la diferència i a 
treballar en equip. Creus 
que hi ha molts marciani-
tos a les nostres escoles 
que haurien de ser més 
valorats per tothom? 
Les professores i els pro-
fessors que conec donen 
l’ànima pels seus alumnes. 
I els pares els valoren. 
També crec que la nostra 
societat actual és conscient 
de la importància de la sa-
nitat i de l’educació. 

Quina rebuda ha tingut el 
llibre entre els lectors?  
Molt bona. La incorporació 
de  valors al final del llibre 
amb activitats/jocs per als 
lectors li dona un plus del 
qual estic molt content.   
Algunes escoles ja tenen a 
la biblioteca la història d’un 
nen de l’altre món que vol 
ajudar als altres...

Portada del llibre infantil escrit per Ginés Mulero.

cial i la protecció del patri-
moni arqueològic.
   Ara, l’Estat obliga que el 
superàvit dels ajuntaments 
només es pugui destinar a 
pagar deutes als bancs.
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Ciutat activa

Gavà va celebrar, el 7 
de maig, el Dia Interna-
cional de la Dansa amb 
actuacions de les dife-
rents escoles, grups i 
entitats locals al Parc de 
la Torre Lluc (al matí) i a 
l’Espai Maragall (tarda). 
   Sota l’organització dels 
Amics de la Dansa, el 
nombrós públic assis-
tent va gaudir d’un divers 
i ampli repertori d’estils, 
i de vàries masterclass, 
a càrrèc de reconegudes 
coreògrafes. 

El FC Gavà clou la temporada 
desè del grup 3 de Segona B 

Intensa celebració local del
Dia Internacional de la Dansa

Finestres per tirar endavant 
La celebració aquest mes de maig del 
Dia Internacional de la Dansa al Parc 
Municipal de la Torre Lluc va ser, un cop 
més, una mostra de bona salut pel que 
fa a la coordinació entre les diferents 
escoles participants. L’Aula 
de Dansa es va presentar 
amb grups de petits i grans i 
en vàries disciplines. Aquest 
acte és una festa al voltant 
de la dansa que permet 
als alumnes ballar en un 
escenari i mostrar el treball 
i nivell aconseguit durant 
el curs a les aules. És una celebració 
consolidada arreu del món i cada 
municipi l’organitza segons les seves 
possibilitats, tot i que sempre resulta 

positiu i satisfactori que es faci i es 
mantingui la tradició, ja que la dansa, 
encara avui, necessita finestres com 
aquestes per tirar endavant. Pel que fa 
a la nostra escola, aquest 2017 està sent 

especialment brillant. Ens 
hem presentat a concursos 
celebrats a les ciutats d’Osca, 
Tarragona i Viladecans i 
hem aconseguit vint-i-nou 
premis. El darrer certamen 
on hem participat va ser 
el dels Premis Nacionals 
d’Anaprode, a Mollerussa, 

on vam aconseguir quatre triomfs, 
quatre segones posicions i una tercera, 
en tots els casos amb coreografies de la 
professora Anna Portabales. 

Mudit Grau
Directora de l’Aula de Dansa

L’Esbart Brugués recupera el 
ball de rams per Festa Major
El ball de rams es torna-
rà a ballar a Gavà el 29 
de juny, diada de Sant 
Pere, gràcies a l’Esbart 
Brugués. Aquesta dansa 
tradicional, amb el vano 
i el ram com a elements 
d’acompanyament, és 
molt  popular  arreu 
de Catalunya, però fa 
temps que es va deixar 
de fer a la ciutat 
   L’Esbart Brugués, de la 
mà del seu director artís-

tic, Joan Martí, ha creat 
una coreografia pròpia,
oberta a la participació 
de tothom. Prèviament es 
faran uns assajos, també 
públics, els dies 18, 25 i 
26 de juny.  

    LA NOSTRA PROSPERITAT NO ÉS UN OBJECTIU DE L’ESTAT ESPANYOL
        
QUI LES PAGA? 

Els treballadors en actiu i  les em-
preses.     

A Catalunya HI HA MÉS TREBALLADORS EN 
ACTIU QUE A ESPANYA i les cotitzacions són 
MÉS ALTES.     

PER TANT,  la  República Catalana ENS 
ASSEGURA el pagament de les pensions 

                -PENSIONS-  

DEL 1995 AL 2010: 

La Seguretat Social a CATALUNYA va tenir 
un balanç positiu de +24.773 MEUR

A la RESTA DE L’ESTAT, un balanç negatiu 
de -86.333 MEUR

(Font: Instituto Nacional de Estadística)

     
                               

   

      

AL CANVI

TU DECIDEIXES!

Solidaritat ciutadana enfront 
de l’alzheimer i l’esclerosi

L’Associació de Fami-
liars d’Alzheimer de Gavà 
(F.A.G.A.) va celebrar el 
14 de maig la quarta edi-
ció de la passejada soli-
dària a la platja (foto).  
   Els participants van sor-
tir de la plaça de l’Església 

El 27è Festival de Titelles va 
oferir més de 30 espectacles

L’artista Josep Bel fusiona el 
còmic amb espais de la ciutat

La 27a edició del Festival 
Internacional de Teatre 
de Gavà, organitzat per 
la Fundació La Xarxa, va 
omplir el centre de la ciu-
tat, el 13 i el 14 de maig, 
d’espectacles de gran 
nivell, a càrrrec de grups 
provinents de diferents 
indrets d’Europa.
   Enguany hi van partici-
par divuit companyies de 
França, Itàlia, Euskadi, el 
País Valencià i Catalunya, 

que van oferir més de 
trenta espectacles en 
deu escenaris, amb el 
Parc de la Torre Lluc com 
a centre neuràlgic i la 
plaça Major, engalanada 
com si fos un envelat. 

L’artista gavanenc Josep 
Bel ha exposat durant 
el mes de maig a la bi-
blioteca Josep Soler i 
Vidal una creativa mostra 
d’escenes imaginàries 
d’edificis i monuments 
de la ciutat -fetes so-
bre vinils de grans di-
mensions- vinculades a 
còmics populars. 
   El treball porta per títol 
Gavà Attacks!! i permet 
veure elements coneguts 

del municipi formant 
originals composcions 
artístiques amb símbols 
de Batman, Indiana Jo-
nes, Mazinger Z, Star 
Wars i King Kong. 

El FC Gavà ha superat el 
complicat inici de tem-
porada que va patir en 
el seu retorn a Segona B, 
amb crisi a la directiva i 
al vestidor, i ha acabat la 
campanya a la meitat de 
la taula classificatòria, 
en desena posició.
   Els jugadors dirigits per 
l’argentí Óscar Mena han 
sumat 13 triomfs, 14 em-
pats i 11 derrotes en les 
38 jornades disputades, 

Triomf del Projecte Softball al 
Campionat d’Espanya sub-19

El Projecte Softball Ga-
vanenc es va proclamar, 
el darrer cap de setmana 
d’abril, campió d’Espanya 

sub-19, en véncer al Sant 
Boi a la final del torneig, 
disputat al Baix Llobre-
gat.

amb 48 gols a favor i 50 
en contra. L’equip es va 
assegurar la permanèn-
cia tres jornades abans 
del final, en guanyar a 
casa l’Espanyol B (foto). 

Alumnes de l’Aula de Dansa, en un concurs d’enguany.

fins arribar al monument 
de la vela, a Gavà Mar, 
on es van celebrar dife-
rents activitats lúdiques.
   Uns dies després, el 
26 de maig, l’Associació 
d’Esclerosi Múltiple del 
Baix Llobregat, amb seu 
a Gavà, va muntar una 
taula informativa i de 
recolida de donatius a la 
plaça Major per sensibi-
litzar la població sobre 
aquesta malaltia. 


