
No són habitatges socials 
o a preus assequibles, 
ni per a joves, ni per a 
gavanencs, de forma 
majoritària. Aquest és el 
balanç final de la polèmi-
ca promoció d’habitatges 
al barri de Can Ribes, 
davant del Calamot, im-
pulsada pel PSC com a 
inici del faraònic i ara en 
suspens Pla de Ponent.
   Cap dels arguments 
que va fer servir el go-
vern del llavors alcalde, 
Joaquim Balsera, per 
començar a urbanitzar 
un dels principals espais 
naturals del municipi 
s’han acabat complint. 
Segons dades de l’ens 
promotor del projecte, 
l’Institut Metropolità del 
Sol (IMPSOL), en respos-
ta a una pregunta d’ERC, 
s’han construït 143 pisos 
que tenen 200 adjudica-
taris (alguns propietaris 
són parelles). 
  D’aquests, 108 són de 
Gavà (54%) i 92 de fora 

Gairebé la meitat dels compradors són de fora del 
municipi i un 84% tenen més de trenta anys d’edat
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Només el 10% dels titulars dels nous 
pisos del Calamot són joves de Gavà

Misteris i enganys (naturalment!)
A què juguem? A fer novel·les de 
misteris i enganys? Per començar, els 
primers pisos del Pla de Ponent ni 
són habitatges assequibles, ni els han 
comprat (majoritàriament) 
j o v e s  g a v a n e n c s . 
S’evidencia el despropòsit 
d’aquest projecte fracassat 
i de la política del totxo. 
Ara hi ha un nou capítol, la 
urbanització de Llevant Mar, 
una promoció de luxe que 
al 2013 va ser anul·lada pel 
TJSC i, dos anys després, pel 
Tribunal Supem. Ara hi tornen. Des d’ERC 
reclamem que el govern local defensi el 
medi ambient i no deixi posar totxos en 
llocs amb perill d’inundabilitat, al bell 
mig de la pineda litoral i sobre dunes 

i vegetació que s’ha de protegir. Si el 
patrimoni natural de Gavà és l’element 
del municipi més ben valorat per la 
ciutadania  i el PSC i CiU fan bandera de 

la sostenibilitat ecològica, 
com s’entenen aquests 
projectes? Ja no és temps 
de booms immobiliaris. Cal  
protegir el medi natural 
amb fets i realitats i gastar 
menys diners públics en  
propaganda (naturalment!). 
Per acabar la novel·la, s’està 
decidint el futur del recinte 

de la centenària Roca, però no s’informa 
a la ciutadania. Es perdrà sol industrial i 
llocs de treball dignes? Es requalificaran 
els terrenys? Hi haurà pelotazo? Misteris, 
enganys i falta de transparència.

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

L’Ajuntament rebutja aturar un pla 
urbanístic que afecta a la Pineda    
ERC-Gavà va reclamar 
al Ple de juny defensar 
el medi natural i impedir 
la urbanització del sector 
Llevant Mar, a la Pineda, 
davant la decisió de la 
promotora Lark Reoco 1 
SL d’iniciar els tràmits de 
reforma del planejament 
a la zona, per fer-hi habi-
tatges de luxe.
  Esquerra recorda que els 
tribunals van anul·lar el 
2013 i el 2015 l’aprovació 
d’un projecte semblant, 
per les seves mancances 
mediambientals. A més, 
el govern espanyol va 
informar desfavorable-

ment sobre les cons-
truccions a Llevant Mar 
per la seva proximitat 
a l’aeroport i, segons la 
memòria sotmesa ara a 
exposició, el nou plane-
jament incompleix la Llei 
d’Urbanisme de Catalu-
nya pel que fa a pisos de 
protecció pública i ofe-

reix informació desfasa-
da sobre els espais amb 
perill d’inundacions. 
   El govern local es va 
negar a aturar el pla, 
al·legant que la docu-
mentació és correcta i 
que aquesta part de la 
Pineda no està protegida 
ni cal fer-ho.

Esquerra insta al govern local (PSC-CiU) a  promoure 
habitatge protegit de lloguer i amb tarifes socials

L’alcaldessa es nega a informar de la negociació 
amb la Roca sobre el futur del recinte industrial
Forçada pels grups de 
l’oposició a convocar una 
junta de portaveus ex-
traordinària, l’alcaldessa 
de Gavà, Raquel Sánchez, 
es va negar el passat 15 
de juny a informar sobre 
les negociacions amb 
l’empresa per canviar 
els usos del recinte de 
la Roca. Només va indi-
car que abans que acabi 

l’estiu els ajuntamentsde 
Gavà i Viladecans envia-
ran a la Generalitat un 
projecte de requalificació 
urbanística per a la seva 
aprovació. També va ad-
metre que el pla afecta al 
barri de la Barceloneta i 
que s’haurà de reallotjar 
als veïns. ERC conside-
ra preocupant aquest 
secretisme en un tema 

(46%), gairebé la meitat.  
La majoria són de Cas-
telldefels (26), Vilade-
cans (23) i de la ciutat de 
Barcelona (14). La resta 
es reparteixen, en xifres 
molt menors, per altres 
poblacions de la comarca 
i l’àrea metropolitana.
   Pel que fa a l’edat, no-
més 33 adjudicataris són 
menors de trenta anys. 
La resta, el 84%, són més 
grans. La combinació 

d’aquests percentatges 
evidencia que només el 
10% dels ocupants dels 
pisos del Calamot són jo-
ves de Gavà. Aquesta xi-
fra desmunta l’argument 
que encara sosté el PSC 
que la urbanització del 
Pla de Ponent es fa per-
què els joves del municipi 
trobin casa i no marxin.
   Conscient que el pro-
blema real és l’accés al 
mercat immobiliari pels 
preus, les imposicions  
creditícies dels bancs i 
la manca de capacitat 
adquisitiva dels compra-
dors, el grup municipal 
d’ERC va presentar al 
Ple de juny una proposta 
on instava a promoure 
només nous habitatges  
en règim de lloguer i amb 
tarifes assequibles per 
als sectors socials més 
desfavorits. El govern lo-
cal no es va comprometre 
a res, més enllà de seguir 
defensant la viabilitat del 
Pla de Ponent.

central de ciutat, que s’ha 
d’explicar als habitants i 

s’ha de debatre amb els 
partits del consistori.
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La Generalitat destina més d’un quart de
milió d’euros a millorar escoles de Gavà
El Govern de la Genera-
litat ha aprovat fer obres 
de millora aquest estiu 
a diferents centres es-
colars públics de Gavà 
amb una inversió total de  
266.219,03 euros.
   Els treballs els fa el De-
partament d’Ensenyament 
a l’Escola Jacme March, 
l’IES Bruguers i l’Institut-
Escola Gavà Mar. En aquest 
darrer centre s’instal·larà 
un nou mòdul de 240 
metres quadrats, amb 
un import de licitació de 
53.531,92 euros.

«Els joves hem de prendre consciència 
del gran poder que tenim a la societat» 

L’AMB aconsegueix una subvenció europea 
per enllestir la restauració de l’abocador
La petició feta pel govern 
de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) a la 
Unió Europea per aconse-
guir una partida del Fons 
Europeu de Desenvolu-
pament Regional (FEDER) 
per acabar la restauració 
de l’abocador del Garraf 
ha tingut una resposta po-
sitiva. El projecte ha estat 
acceptat i s’han concedit 22 
milions d’euros per dur-lo 
a terme. Aquesta quantitat 
servirà per cobrir el 50% 
del pressupost total de la 
intervenció.

«El que més valorem 
del concurs ha estat el 
procés d’aprenentatge, 
creixement i cooperació 
en grup, fent un equip»

«El centre del nostre 
projecte d’empresa és 
que tot es fa amb la 
premissa de preservar 
el medi ambient»

«Ens han fet esclaus de 
consumir i això crea un 
alt ritme productiu que 
encadena als humans i 
destrueix el planeta»

«Nosaltres hem de ser 
la generació del canvi, 
hem de demostrar que 
som capaços de fer un 
món millor a l’actual»

Maria Jiménez Azaustre, 
Selena Roselló Santa, Mi-
guel Sorribes Manzano, 
Marina Figueres Manza-
nares i Anna Paez Sola 
són un grup d’alumnes 
del Col·legi Santo Àngel de 
Gavà, d’entre 17 i 18 anys. 
Aquest curs van fer el 
Batxillerat en la modalitat 
de ciències socials i van 
idear un pla d’empresa per 
crear un projecte de con-
sum de productes i serveis 
ecològics amb el que han 
guanyat el segon premi 
en un prestigiós concurs 
estatal per a estudiants. 
   
Com va sortir la idea de pre-
sentar-vos al concurs?  
Dins del currículum de 
l’assignatura d’Economia 
de l’Empresa havíem de 
fer un treball en grup ba-
sat a crear un projecte. 
Havíem de redactar un pla 
d’empresa on posar en 
pràctica els coneixements 
d’emprenedoria i innovació 
i els coneixements tècnics 
del Batxillerat. La nostra 
professora, Catalina Pa-
vón, ens va oferir presen-
tar-nos al concurs Desafio 
Empresarial Junior de la 
Universitat ESIC, i tot i que 
ens va advertir de la feina 
que comportava, vam ac-
ceptar il·lusionats. Mai vam 
imaginar arribar tan lluny. 

Ens podeu fer una breu 
exposició del projecte? 
Es diu B-Green i està cons-
tituït per tres pilars. El 
primer és el G-Circle, que  
inclou diversos serveis que 
van de la restauració a l’oci. 
Això es tradueix físicament 
en un local amb diferents 
espais com el GreenTea, 
una cafeteria on els clients 
poden gaudir d’un bon 
menú i relaxar-se, i el  Gre-
enMarket, un supermercat 
de productes ecològics, 
sobretot alimentaris. Apro-
fitant que els clients fan un 
cafè o la compra, els seus 
fills poden realitzar tallers 
lúdics en aules habilitades 
per a cursos i activitats 
familiars i al GreenLand, 
un petit hort urbà ubi-
cat dins el local. Final-
ment, també s’organitzen 
excursions per a tothom 
fora de l’establiment. 

I altres dos pilars? 
El segon és la Greener 
Comunity, una comunitat 
formada per clients que 
abonen una quota men-
sual per tenir accés a tot 
un seguit de serveis ex-
clusius com ara ofertes, 
tallers i rebaixes. I el tercer 
i últim  és l’ecologisme, ja 
que aquest és el concepte 
central de la nostra acti-
vitat empresarial. Tot el 
que fem ho desenvolupem 
amb la premissa de cuidar 
i preservar el medi ambient 
que ens envolta.  

  Al Jacme March es faran 
obres de millora a la faça-
na nord de l’edifici, amb un 
cost inicial de 88.464,14 
euros. I a l’Institut Bruguers 
s’adequarà el passadís de 
la primera planta amb 
arrambadors i canviant la  
il·luminació. A més, al nucli 
d’escales s’adaptaran les 
baranes a la norma vigent. 
L’import de tot el projecte 
és de 124.222,97 euros.
   D’altra banda, la conselle-
ria ha informat també que 

Les actuacions es fan
a l’IES Bruguers, el 
Jacme March i l’Escola 
Gavà Mar, mentre que 
el Marcel·lí Moragas 
tindrà dos P3

Imatge actual de la  façana nord de l’Escola Jacme March.

l’Escola Marcel·lí Moragas 
recuperarà el proper curs 
2017-18 la segona línia de 
P3 que havia perdut. Alho-
ra, l’Institut Escola de Gavà 
Mar iniciarà el cicle  d’ESO 
amb dos grups.
   Segons dades municipals, 
l’escola pública ofereix ho-
res d’ara 8 places vacants 
de P3 per al proper curs, 
per 11 dels centres pri-
vats concertats. Tot plegat 
evidencia una millora gra-
dual de la percepció posi-
tiva de les famílies envers 
l’ensenyament públic.

  

Apostem per l’escola pública
La LOGSE deixa ben clar que la competència 
del manteniment de les escoles públiques 
és municipal. Coses com el manteniment 
de portes i finestres, lavabos, enllumenat o 
pintura són obligació de les administracions 
locals. Així, que l’Ajuntament 
destini 175.000 € a millores en 
les escoles de Gavà no només 
és una bona notícia, sinó que 
a més és la seva obligació 
legal. D’altra banda, enguany 
tenim novetats que venen 
directament del govern català: 
la Generalitat destina 270.000 
€ a millores als centres escolars de la ciutat: 
concretament, reformes estructurals a 
l’edifici del Jacme March, la continuació de 
la reforma de l’IES Bruguers que en permet 
l’actualització mentre no es faci el tan 

desitjat nou edifici, i la conversió del CEIP 
Gavà Mar en un Institut-Escola, ampliant 
places i docents. Tot i que el Departament 
d’Ensenyament no està gestionat per una 
consellera d’ERC, s’ha de reconèixer que 

la presència d’ERC al govern 
ha fet canviar la tendència 
dels darrers anys, i ara la 
Generalitat torna a apostar 
per l’escola pública a la ciutat. 
Perquè creiem en una escola 
que eduqui en la igualtat, la 
llibertat i la fraternitat, una 
escola inclusiva, moderna i 

integradora. Aquest model, el d’un sistema 
educatiu públic i de qualitat, garantia de 
la igualtat d’oportunitats, serà un dels 
pilars de la República que començarem a 
construir a partir del 2 d’octubre.

Marta Jiménez
Regidora d’ERC-Gavà i membre del Consell Escolar Municipal

El nou Hospital de Sant Llorenç
tindrà un aparcament subterrani
La comissió territorial 
d’urbanisme de l’AMB va 
donar llum verda el passat 
13 de juny a la modificació 
puntual del Pla General 
Metropolità (PGM) que per-
metrà executar el projecte 
d’ampliació i reforma de 
l’Hospital de Viladecans.
   La modificació pre-
veu la construcció d’un 
aparcament soterrat de 
240 places sota els nous 

equipaments hospitalaris. 
També es protegeixen els 
elements d’interès pa-
trimonial que conformen 
l’antic edifici del centre i els 
plàtans que l’envolten.

Petició d’un millor manteniment
del parc de les Mines i el Museu

L’Ajuntament de Gavà ha 
perdut una subvenció de la 
Unió Europea per desenvo-
lupar un projecte ambien-
tal (anomenat Porta Verda 
Barcelona-Gavà-Natural) 
després de no superar la 
puntuació mínima requeri-
da per la manca de qualitat 
del pla. Aquest es va fer 
sense consultar a les en-
titats locals del sector. Per 
aquest motiu, ERC-Gavà 

ERC-Gavà va demanar al 
Ple de juny destinar re-
cursos per resoldre les 
mancances de manteni-
ment de les instal·lacions 
del Parc de les Mines i del 
Museu, després d’un arti-
cle de queixa publicat a la 
portada del full informatiu 
de la Societat Catalana 
d’Arqueologia, una de les 
principals societats cien-
tífiques del país. El prec 

L’Ajuntament perd una ajuda de 
la Unió Europea  per negligència

inclou el compliment del 
pacte de pressupostos per 
protegir el patrimoni romà 
de can Valls de la Roca. 
   El govern local  va adme-
tre  les queixes i va dir que 
ja estan en vies de solució.

El govern local desatén als veïns 
afectats pel soroll dels avions
Segons un informe del go-
vern espanyol, l’Ajuntament 
de Gavà ha presentat 
fora de termini l’informe 
d’impacte ambiental sobre 
un canvi d’operativa de vols 
de l’aeroport de Barcelona 
que afecten al municipi i 
als veïns pel soroll.
   Davant d’aquesta manca 
d’atenció envers Gavà Mar, 
ERC va instar al Ple de juny 
al govern local a recuperar 

l’interl·locució perduda 
amb les entitats veïnals del 
barri. La resposta fou que 
l’informe ha estat valorat, 
tot i arribar fora de temps, i 
que la comunicació amb els 
veïns és «constant».

   El paper d’Esquerra, que 
forma part del govern me-
tropolità, ha estat de gran 
importància per aconseguir 
una injecció econòmica que 
garanteix l’execució de la 
tercera i darrera fase de la 
restauració de l’abocador, 
clausurat fa deu anys.    
   Des d’ERC-Gavà es vol 
aprofitar aquest pas enda-
vant, que suposa suturar 
una ferida històrica i dra-
màtica, per accelerar ara la 
declaració del Garraf com 
a parc natural.

Acció d’Esquerra: Pla director 
per al castell d’Eramprunyà 
El cap d’Urbanisme i Ha-
bitatge de la Diputació de 
Barcelona, Josep Ramon 
Mut (ERC) ha lliurat a 
l’Ajuntament de Gavà el 
Pla director del castell 
d’Eramprunyà, un docu-
ment que recull les inter-
vencions a realitzar per 
garantir la pervivència del 
conjunt monumental i po-
tenciar-ne el coneixement 

Esquerres per la independència, a Gavà

entre la ciutadania. Mut va 
explicar que el pla és el pas 
definitiu per a la conserva-
ció i restauració del castell 
i, alhora, perquè esdevingui 
un referent comarcal.

A finals de juliol, a la 
plaça Josep Tarradellas, 
es presenta a Gavà la 
plataforma Esquerres 
per la independència, 
que aglutina indepen-
dentistes de partits 
d’esquerres com ERC, 
ICV, EUiA, Barcelona en 
Comú, CUP i de sindi-
cats i organitzacions 
veïnals, amb l’objectiu 
de destacar el valor so-

Quins records teniu de 
l’experiència del concurs?  
Ara que ho podem recordar 
amb certa perspectiva, el 
millor ha estat tot en glo-
bal. És a dir, sí que hi ha 
moments molt gratificants 
com el sospir de després 
d’escoltar el clic d’haver 
enviat pel correu electrònic 
el darrer lliurament. O com 
l’abraçada grupal quan 
van dir el nostre nom en el 
moment d’anomenar els 
guanyadors. Però el que 
valorem més i el que real-
ment hem gaudit ha estat 
tot el procés de creixement, 
aprenentatge i cooperació.
El que també ha ajudat 
molt és que el grup el for-
mem un grup d’amics que 
ens coneixem des dels tres 
anys. Això fa que tot plegat 
ho haguem viscut amb tan-
ta il·lusió i des de l’amistat 
i el treball en equip.

Una de les condicions per 
participar-hi era fer projec-
tes reals. Heu pensat de fer 
el pas amb el vostre? 
Ara no tenim el temps ni 
la capacitat econòmica 
per fer-lo realitat. Però 
ens ha passat sovint que 
algú ens ha dit «ostres, 
tant de bo existís B-Green, 
m’agradaria molt anar-hi». 
Aquest fet, sumat a la de-
mostrada viabilitat tècnica 
i comercial del projecte, fa 
que no descartem poder-lo 
gaudir plegats en un termi-
ni mitjà de temps.

Quins plans teniu ara que 
heu acabat el Batllixerat? 
Els cinc integrants del grup 
som preuniversitaris de 
carreres tan diverses com 
cinematografia, ciències 
polítiques, comunicació 
audiovisual, filologia an-
glesa o màrqueting.

Els defensors dels pro-
ductes ecològics són una 
minoria social. Creieu que 
la vostra generació pot re-
vertir aquesta situació?  
Els productes ecològics no 
són tan demandants com 
la resta, però cada cop van 
a més. I això és un bon se-
nyal. Si la gent jove s’uneix 
i lluita pot canviar qualse-
vol cosa i fer un món millor. 
És important que els joves 
prenguem consciencia del 
gran poder que tenim dins 
de la societat, només així 
les coses poden canviar. 

El poder econòmic, amb la 
col·laboració dels governs, 
es resisteix a fer canvis per 
defensar el planeta. Com 
es lluita contra això?
El primer que s’ha de fer 
per resoldre qualsevol 
tipus de problema és la 
conscienciació. És el nos-
tre deure com a perso-
nes informar als altres de 
les conseqüències fatals 
d’aquest tipus de políti-
ques. La informació és po-
der, i com més persones 
se sumin a la lluita, més es 
facilita el canvi. 

I per frenar el consumisme 
descontrolat que patim?  
És el capitalisme qui ens 
força a consumir, fins i tot 
allò que no ens cal. Hem 
d’analitzar internament les 
nostres prioritats i adonar-
nos que la nostra vida no es 
veuria alterada per no tenir 
certs productes. Ens han 
fet esclaus de consumir i 
això provoca un alt ritme 
de producció que encadena 
als humans i, alhora, des-
trueix el planeta.

Com veieu el vostre futur?
Nosaltres hem de ser la 
generació del canvi, hem 
de demostrar que som 
capaços de deixar un món 
millor que el que ens hem 
trobat. La salut de la Terra 
està en perill, però encara 
té solució i, per molt negre 
que sembli el nostre futur, 
encara hi som a temps!   

va instar al Ple de juny a 
refer la proposta de forma 
participativa i presentar-la 
de nou. L’equip de govern 
va negar que fos un mal 
projecte i va assegurar que 
escolta a les entitats. 

  

El Parc Natural del Garraf, més a prop
A petició del govern de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), en què hi ha Esquerra, 
la Unió Europea ha assignat 22 milions 
d’euros per completar l’última fase de la 
restauració de l’abocador del Garraf. Com 
ha quedat palès amb els actes 
d’Òmnium Cultural a Gavà, 
dins de la campanya Lluites 
compartides, alguns dels danys 
causats per aquesta instal·lació  
són irreparables, i d’altres 
trigaran segles a cicatritzar. 
El mal ha estat enorme, i la 
restauració és només un procés 
cosmètic exterior, perquè a 
l’interior es manté metà suficient per 
causar el 20% de l’efecte hivernacle de 
Barcelona. I compostos químics suficients 

Josep Campmany
President d’ERC-Gavà i antic membre de la Coordinadora Salvem el Garraf

La partida rebuda és 
de 22 MEUR i servirà 
per cobrir el 50% del 
pressupost total de la 
tercera i darrera fase 
del projecte ecològic

per arrasar la vida als corrents subterranis 
del massís. No obstant això, cal acabar la 
resturació per fer del Garraf el Parc Natural 
que ara no és. ERC-Gavà ha fet gestions 
davant del departament de Territori de la 

Generalitat, en mans d’un 
altre partit, sense massa èxit: 
la declaració va per llarg. Hi 
ha el compromís que el Garraf 
sigui Parc Natural, però hi ha 
tres espais a Catalunya per 
davant, en llista d’espera. 
Això vol dir que la lluita per 
salvar el nostre principal 
espai verd ha de continuar. 

La fi de la restauració de l’abocador és una 
bona noticia. Però insuficient. No abaixem la 
guàrdia: l’objectiu encara no s’ha assolit.
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atlle i R
oig)

L’ANC explica com es 
viu el procés a Europa
L’ANC i La Mata de Jonc 
organitzen, el proper 14 
de juliol a les 19.30 h, a la 
plaça Josep Tarradellas, 
un col·loqui amb Ernest 
Maragall (exeurodiputat), 
Adam Casals (delegat de 
la Generalitat a Àustria), 
i Krystina Schreiber (pe-
riodista) sobre el segui-
ment a Europa del procés 
d’independència.  Posteri-
orment hi haurà un sopar 
al Casal de la Torre Lluc. 

El Gavà Mar denuncia la gestió 
municipal dels camps de futbol
La directiva del CF Gavà 
Mar ha criticat durament 
la gestió del govern local 
(PSC-CiU) dels camps de 
futbol, acusant-lo de portar 
el club, amb 337 jugadors, 
a una possible desaparació 
per manca d’espais de joc i 
entrenament. El club té ca-
torze anys i és un dels que 
fa més formació i té més 
planter, i a més té l’únic 

equip de futbol femení de 
Gavà. El president, Dani Hens, 
afirma que el repartiment 
d’horaris i espais els perjudi-
ca cada cop més i considera 
urgent un canvi de criteri.

D’esquerra dreta, Catalina Pavón (professora), Maria Jiménez, Marina Figueres, Ana 
Páez, Selena Roselló i Miguel Sorribes, amb el xec del  segon premi.

ACTIVITAT SOBIRANISTA

cial i de progrés que té 
votar Sí en el referèndum 
del proper 1 d’octubre.
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Ciutat activa

La Flama del Canigó, 
símbol de la unitat cultu-
ral dels Països Catalans, 
va encendre enguany, 
per primer cop, totes 
les revetlles populars 
de Gavà (la de la plaça 
Balmes, la dels barris 
d’Àngela Roca i Bruguers 
i la que van fer al Parc de 
la Torre Lluc Gavadance 
i altres entitats).  Com ja 
és tradició, la flama fou 
rebuda a la ciutat amb la 
lectura de manifests de 
caire reivindicatiu.

Presentades recerques locals 
en història i medi ambient

La Flama del Canigó il·lumina 
les quatre revetlles de Gavà

El foc de la unió i la llibertat
El passat 23 de juny, Gavà va rebre 
de nou la Flama del Canigó. Aquest 
foc que cada any es renova al cim de 
l’emblemàtica muntanya i s’estén per 
bona part dels Països Catalans per 
festejar l’arribada de l’estiu 
i recordar, des de la tradició, 
tot allò que ens uneix. La 
Flama encèn les fogueres 
de les revetlles populars 
que, de forma festiva  i 
transversal, il·luminen tot 
el país en la nit mes curta 
i màgica de l’any. Al nostre 
municipi cada vegada són més les 
entitats que s’adhereixen a l’organització 
que fa uns anys va iniciar —i manté— 
la Unió Muntanyenca Eramprunyà 

(UME). Entitats esportives, educatives, 
de cultura popular, socials i sobiranistes 
formen part de l’esforç col·lectiu per 
fer-la arribar i encendre la foguera de 
la revetlla popular de la Plaça Balmes. 

Enguany, per primer cop, 
la Flama ha estat present 
en les altres tres revetlles 
populars de la nostra ciutat. 
Representants de Gavadance 
i de les AV dels barris 
d’Àngela Roca i Brugues 
van recollir un fanalet amb 
el foc, una vegada llegits 

els manifestos. No deixem que ningú ens 
apagui aquest Flama que baixa del Canigó 
i ens dona la força alegre, combativa i 
culta per guanyar la llibertat. 

Jordi Ribó
Òmnium Cultural Gavà

Diada de bastoners i Trobada 
castellera de L’Eramprunyà
Els Bastoners de Gavà 
van celebrar el 3 de juny 
la seva VIII Diada, amb 
grups de Sant Adrià de 
Besòs, Castelldefels, 
Mollerussa, Sant Fe-
liu i Raval i Casc Antic 

de Barcelona. L’11 de 
juny, els Castellers de 
Gavà van organitzar la 
V Trobada de la Baronia 
d’Eramprunyà, amb les 
colles de Begues, Castell 
defels i Viladecans.  

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

         NO HI HA CAP LLEI QUE DIGUI  
                     QUE SÍ, NI QUE NO  

   S’ACTUARÀ PER INTERESSOS, COM A 
XIPRE O EN LA REUNIFICACIÓ ALEMANA, 
    ON NO HI HAVIA RES ESCRIT I ES VA  
                BUSCAR UNA SOLUCIÓ   

ÉS INCONCEBIBLE QUE ESPANYA I LA UNIÓ
          EUROPEA PERJUDIQUIN ELS  
            SEUS PROPIS INTERESSOS  

     
       LA MAJOR PART DE MERCADERIES 
ESPANYOLES QUE VAN A EUROPA PASSEN
                  PER L’EIX MEDITERRANI 

 NO ES POT PRIVAR MÉS DE SET MILIONS 
          DE CIUTADANS EUROPEUS DEL 
        SEU ESTATUS I DELS SEUS DRETS 
          PER EXERCIR LA DEMOCRÀCIA 

      NOMÉS TINDREM VEU I VOT A  
       EUROPA I ELS ORGANISMES  
 INTERNACIONALS SI SOM UN ESTAT

TU DECIDEIXES!

Festa anual del barri d’Àngela 
Roca a la Plaça de la Llibertat

L’Associació  de Veïns 
Àngela Roca va organti-
zar el passat 17 de juny  
la tradicional festa del 
barri. La plaça de la Lli-
bertat va tornar a ser el 
punt neuràlgic d’una de 

Celebració conjunta a la ciutat 
del final del dejuni del Ramadà

Recull d’experiències sobre 
l’Aspirantat d’Acció Catòlica 

Integrants d’entitats de 
Gavà i de la corporació 
municipal van compartir 
el 15 de juny amb la co-
munitat islàmica local, 
per tercer any conse-
cutiu, la celebració de 
l’Iftar, el trencament del 
dejuni que es fa quan es 
pon el sol durant el mes 
del Ramadà.
   L’acte es va fer al polígon 
de Les Massotes i ERC va 
estar representada pels 

regidors Marta Jiménez 
i Albert Massana (a la 
foto, amb membres de la 
comunitat musulmana), 
evidenciant el seu com-
promís amb una socie-
tat plural i integradora.

Òmnium Cultural de Gavà, 
amb l’assessorament del 
Centre d’Història, ha ini-
ciat unes trobades par-
ticipatives per recopilar 
informació gràfica i tes-
timonial de l’Aspirantat 
d’Acció Catòlica de nenes 
que es va fer al municipi 
als anys 60.  
   Montserrat Pañell, 
promotora de la inicia-
tiva, espera recollir ex-
periències compartides 

que incloguin altres mo-
viments associatius de 
l’època com l’escoltisme i 
Juvens. Per participar-hi 
es pot escriure un correu 
a l’adreça electrònica:
gavà@omnium.cat

El Museu de Gavà va aco-
llir el 20 de juny la pre-
sentació de les actes de la 
IX Trobada d’Estudiosos 
d’Eramprunyà, dedicada 
a la història de les cape-
lles, les ermites i les es-
glésies del nostre entorn 
(foto de l’esquerra). El 

Nova revista digital de la xarxa 
Xerinolis de cultura popular
L a  x a r x a  X e r i n o l i s 
d’entitats de cultura po-
pular de Gavà ha editat 
el primer número d’una 
revista digital amb el 
mateix nom (a la foto surt 
la portada).
   Es tracta  d’una publica-
ció informativa de quatre 
planes per llegir en for-
mat pdf. Els interessats 
a fer-se’n subscriptors 
han d’enviar un correu 
amb la paraula ALTA a 

l’assumpte, a l’adreça: 
info@xerinolis.cat. 

Centre d’Estudis de Gavà, 
un dels promotors de la 
trobada, va organitzar 
també, el 29 de juny a la 
seu de l’Associació Veïnal 
del Barri del Centre, una 
conferència del botànic 
Jon Marin sobre els usos 
de les plantes de la zona.

Arribada de la Flama a la plaça de Josep Tarradellas.

les celebracions més po-
pulars i multitudinàries 
que es fan a la ciutat i 
que es perllonga durant 
tota la jornada amb acti-
vitats lúdiques i un sopar 
final de germanor (foto).   

   CATALUNYA QUEDARIA FORA D’EUROPA?


