
La Diada d’enguany serà 
molt especial, ja que es 
convertirà en el pròleg 
abans de l’inici oficial, 
el 15 de setembre, de la 
campanya del referèn-
dum de l’1 d’octubre, 
   Conscients de la trascen-
dència del moment, enti-
tats cíviques i partits so-
biranistes defensaran el 
dret a l’autodeterminació 
en l’ofrena al monument 
als màrtirs del setge de 
1714, a la plaça de Josep 
Tarradellas. 
   La trobada es farà, 
com és habitual, la nit 
del dia 10 de setembre 
i començarà a les 20.00 
hores amb les ofrenes 
florals de les formacions 
polítiques (Demòcrates 
per Catalunya, Partit De-
mòcrata Europeu Català i 
Esquerra Republicana de 
Catalunya) i les associa-
cions civils (Assemblea 
Nacional Catalana, Òm-
nium Cultural, col·lectiu 
La Mata de Jonc i Unió 

La commemoració serà el pròleg que precedirà la 
campanya del referèndum del proper 1 d’octubre
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Entitats i partits sobiranistes faran, el vespre abans 
de la Diada, l’ofrena al monument als Màrtirs de 1714

Onze de setembre a Gavà marcat per la defensa 
del dret a decidir i la democràcia a Catalunya

Diada, referèndum i la República que farem
Amb motiu d’un nou Onze de Setembre, tornarem a 
omplir la Rambla de Gavà per homenatjar els lluitadors 
per les llibertats. Commemorarem una Diada que 
dècades de dictadura no van poder aturar. Serà l’aperitu 
de la nostra voluntat de ser lliures, exercint el dret a 
l’autodeterminació. El proper 1 d’octubre decidirem 
el nostre futur polític en un referèndum 
legal, efectiu i vinculant. Malgrat l’oposició 
i les traves de l’Estat espanyol, votarem 
com ho hem fet sempre: amb els mateixos 
drets, amb la mateixa normalitat i amb les 
garanties de sempre: vot secret, recompte 
correcte i respecte pel guanyador. En el 
referèndum votarem pel nostre futur, per 
la República que volem i farem tots junts. Com diu 
el president d’ERC, Oriol Junqueras, «tots aquells 
que volem fer la independència i la República sabem 
que la millor manera de dur-ho a terme és acollint i 
abraçant a tothom, intentant construir aquest país amb 
majories àmplies». L’actitud constructiva i propositiva 

de l’independentisme republicà evidencia que no 
només ens quedem en paraules. Un fet evident i real 
és que l’ampliació de l’Hospital de Viladecans ja ha 
començat, complint-se el calendari i el compromís 
adquirit per un republicà, el conseller de Salut 
Antoni Comín. També és ja una realitat l’Institut-

Escola de Gavà Mar, que començarà a 
funcionar aquest curs impulsat també 
des de la Generalitat. En tots dos casos es 
compleix amb el mandat dels ciutadans, 
que reivindicaven des de fa temps aquestes 
inversions. No és hora, doncs, d’ambigüitats. 
Volem una República transparent i neta 
on els recursos es destinin a garantir 

la prosperitat i uns serveis públics de qualitat, 
instruments de justícia social i garantia d’una vida 
digna. Amb determinació, amb generositat, amb 
confiança. Sense demanar permís a ningú més que 
als ciutadans de Catalunya. Així serà com guanyarem. 
Visca la República Catalana. I visca la terra lliure.   

Albert Massana
Portaveu municipal d’ERC-Gavà

El conseller Comín (ERC) ratifica l’inici aquesta tardor 
de les obres del nou edifici de l’Hospital de Viladecans 
El conseller de Salut de 
la Generalitat, Antoni 
Comín, va visitar el pas-
sat 2 d’agost l’Hospital 
de Viladecans per rati-
ficar el seu compromís 
d’iniciar aquesta tardor 
la construcció del nou 
edifici del centre.
   Comín, acompanyat 
per regidors d’ERC, va 
recordar que el 28 de Comín i regidors  d’ERC durant la visita  del 2 d’agost.

de Pagesos). També hi 
haurà parlaments i es 
formarà el signe + a la 
plaça Major. L’endemà,  
Onze  de Setembre, 
els gavanencs estan 
cridats a participar a 
la multitudinària mani-
festació convocada per 
l’ANC  i Òmnium a Bar-
celona amb el lema La 
Diada de Sí. El termini 
d’inscripcions és enca-
ra obert, via telèfon o al  
web: assemblea.cat. 

   Enguany, la concentració 
es farà formant un gran 
signe de suma, entre el 
passeig de Gràcia i el car-
rer Aragó. Els participants 
inscrits es distribuiran 
per trams segons la seva 
comarca de residència. Els 
del Baix Llobregat estaran 
ubicats als trams 307, 310 
i 311, molt a prop de la 
plaça Catalunya. 
  La campanya del referèn-
dum començarà la ma-
teixa setmana de la Diada 
i es perllongarà fins al 29 
de setembre. En aquest 
període es convocaran i 
celebraran actes públics 
informatius arreu del país 
—també a Gavà— on els 
partits i els col·lectius 
ciutadans podran expli-
car els seus arguments 
per demanar el sí, el no o 
l’abstenció a la pregunta 
que es formularà a les pa-
peretes el dia de la votació: 
Voleu que Catalunya sigui 
un estat independent en 
forma de república?

Condemna dels atemptats 
de Barcelona i Cambrils

Nombrosos ciutadans 
es van concentrar el 
18 d’agost davant de 
l’Ajuntament de Gavà 
(foto) per seguir els 
cinc minuts de silen-
ci  decretats arreu 
del país en memòria 
de les víctimes dels 
atemptats esdevinguts 
un dia abans a Barce-

lona i Cambrils. L’acte va 
servir també per condem-
nar el terrorisme arreu del 
món i fer una aposta per la 
pau i la convivència.
    ERC-Gavà s’afegeix al 
clam, ofereix tot el suport  
als damnificats i agraeix 
la gran tasca dels cossos 
de seguretat catalans i els 
professionals mèdics.

juliol es va publicar el 
concurs per la licita-
ció de les obres, per 
un valor de 42 milions 
d’euros. Posteriorment 
se’n faran més per do-
tar les instal·lacions de 
serveis i material. El 
cost total del projecte 
d’ampliació, que estarà 
enllestit el 2020, és de 
80 milions d’euros. 
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La Generalitat inverteix 1,1 milions a fer 
menys perillosa la carretera de Begues
El Govern de la Generalitat 
iniciarà aquesta tardor un 
important projecte per 
millorar la seguretat viària 
de la carretera de Gavà a 
Begues (BV-2041), amb 
una inversió d’1.150.000 
euros. Aquesta ruta és 
una de les més perilloses 
i mortals de Catalunya 
pel seu traçat amb molts 
revolts i l’ús compartit que 
en fan cotxes, camions i, 
les jornades festives, bici-
cletes i motos. De mitjana, 
s’hi registra un trànsit 
diari d’uns 9.000 vehicles.

Espai Orgànic: «Menjar ecològic no és una 
moda. És un acte de responsabilitat» 

Gavà acull la presentació a la comarca del 
col·lectiu Esquerres per la Independència
La plaça Josep Tarradellas 
de Gavà va acollir el passat 
20 de juliol l’acte públic de 
presentació al Baix Llo-
bregat de la plataforma 
Esquerres per la Indepen-
dència (ExI). 
   La trobada va aplegar 
nombrosos ciutadans (a les 
fotos), que van poder escol-
tar els arguments de Da-
vid Companyon (exdiputat 
d’EUiA al Parlament), Tere-
sa Jordà (diputada d’ERC al 
Congrés), Joana Solsona 
(afiliada de CCOO) i David 
Escrig (afiliat d’UGT). 

«Volem demostrar que
hi ha altres formes 
d’entendre l’economia, 
creant ocupació digna i 
beneficis socials»

«No som només una 
botiga de productes 
ecològics. Som un espai 
multifuncional amb 
activitats i serveis»

«Fomentem, des del 
cooperativisme, els 
valors del bé comú, 
la transparència en la 
gestió i la participació»

«No som un negoci 
per fer diners. Volem 
promoure el benestar 
col·lectiu i enfortir les 
relacions socials»

Espai Orgànic  és una coo-
perativa creada enguany 
a Gavà que aposta per 
l’economia social, la proxi-
mitat i el consum respon-
sable. La seva seu és una 
botiga de productes ecolò-
gics ubicada al carrer Sant 
Lluís, que també és herbo-
lari i espai cívic de troba-
da, amb cursets i tallers. 
   
Com va sorgir la idea de 
fundar la cooperativa? 
Es va forjar durant mesos. 
Alguns de nosaltres ja 
treballem en el sector de 
l’herboristeria, però teníem 
la inquietud d’anar més 
enllà, ampliant l’oferta 
a l’alimentació ecològica 
i les teràpies naturals. 
Aleshores es va afegir 
gent amb diferent forma-
ció i ganes d’apostar per 
l’economia cooperativa i 
vam decidir trobar un local 
i legalitzar-nos.  
    
Per què no us heu vinculat 
a altres cooperatives? 
L’economia social aposta 
per la petita escala, per en-
titats reduïdes, vinculades 
al territori i amb una gran 
proximitat amb l’usuari. I 
a Gavà i la resta del Baix 
Llobregat no existia fins 
ara cap cooperativa que 
toqués tots els àmbits que 
volíem cobrir.   

És fàcil fer cooperatives? 
La burocràcia és farragosa 
i emprenyadora. Cal omplir 
molts papers i gastar di-
ners en la legalització.  

En què us diferencieu del 
Rebost del Delta, amb seu 
també a Gavà?  
El Rebost del Delta, d’on ve-
nim alguns dels integrants 
d’Espai Orgànic, és un grup 
de consum informal que 
no necessita un paraigua 
legal, ja que adquireix els 
productes directament 
dels pagesos. Però, al-
hora, requereix un gran 
esforç d’autoorganització 
que, sovint, dificulta el seu 
funcionament i deixa molta 
gent fora. La cooperativa 
soluciona aquest problema, 
tot i que és molt important 
entendre que tampoc som 
una botiga de productes 
ecològics i prou. 

Què és, doncs, i que ofereix 
Espai Orgànic? 
Som un  espai multifun-
cional amb quatre blocs 
d’activitat: aliments ecolò-
gics (fruita i verdura fresca 
i de proximitat, productes a 
granel i artesans, refrige-
rats, espècies, aliments per 
a vegans...); un herbolari en 
sentit ampli amb compos-
tos preparats de fitoteràpia 
i teràpies naturals;  una ca-
feteria de qualitat  amb una 
àmplia gamma de menjars. 
I, finalment, un espai social 
per a cursos, tallers, expo-
sicions, debats... 

Les obres se centraran a 
millorar el ferm de la car-
retera i els creuaments, 
condicionar les cunetes, la 
separació entre carrils, el 
drenatge, la senyalització 
i les barreres de protecció 
dels motoristes.
  El projecte inclou la millo-
ra de l’enllaç entre aques-
ta via i la que comunica 
amb ca n’Espinòs, la qual 
cosa suposarà una primera 
millora dels accessos al 
barri.

Els treballs s’iniciaran 
durant aquesta tardor 
i inclouen l’adequació 
de l’enllaç amb el vial 
d’entrada i sortida al 
barri de ca n’Espinós

Cotxes, bicis i motos en una imatge habitual de la carretera de Begues els dies festius.

  

Millora dràstica de la seguretat
El projecte de millora de la carretera BV-
2041 impulsat pel Govern de la Generalitat 
suposa una solució integral del ferm 
actual, amb la corresponent adequació 
del drenatge a la nova cota de la capa de 
rodadura. També s’hi fa tot un 
seguit d’actuacions per a la 
millora dràstica de la seguretat 
a la zona, com ara l’adaptació 
de la intersecció amb la via 
d’accés al barri de ca n’Espinòs 
i la construcció d’una de nova 
al punt quilomètric 5,3 per 
permetre el canvi de sentit i 
la incorporació a la carretera de Begues 
amb més seguretat. Els treballs inclouen 
la ja anunciada semaforització a la cruïlla 
d’entrada i sortida del barri de Bruguers 
i l’ampliació dels vorals amb bermes 

formigonades que permetran la millora de 
les condicions d’adherència i transitabilitat 
pel voral de la calçada. Un fet que 
repercutirà especialment en la seguretat 
dels ciclistes i vianants. També es milloren 

els accessos i sobreamples 
de la carretera per garantir la 
seguretat en la incorporació 
a la circulació i s’adeqüen 
co m  a  z o n e s  d ’ a t u ra d a 
temporal. A més, s’afegiran 
elements d’abalisament que 
acompanyaran el  zebrat 
central, com els captafars 

bidireccionals fixats a la superfície del 
paviment com a reforç de les marques vials, 
i  barreres amb suports per a la protecció de 
motoristes, incorporades a trams on hi hagi 
un radi exterior inferior a dos metres.

Jaume Olivella
Conseller de Mobilitat d’ERC al Consell Comarcal del Baix Llobregat

Investigació oberta per la falta 
de transparència de l’Ajuntament
La Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informa-
ció pública (GAIP), un òrgan 
independent nomenat pel 
Parlament de Catalunya, ha 
admès a tràmit una queixa 
motivada per la manca de 
resposta del govern local 
(PSC-CiU) a nombroses 
preguntes sobre proble-
màtiques diverses de la 
ciutat fetes per escrit i en-
trades per instància. 

   Davant d’aquesta nova 
mostra de manca de trans-
parència a l’Ajunament, el 
GAIP ha obert una investi-
gació i ha demanat expe-
dients i informes.

Petició per fer a  l’Illa del centre 
recollida segregada de residus

ERC-Gavà va presentar al 
Ple de juliol una propos-
ta per incorporar, com a 
oients, representants de  
les associacions de veïns 
a les reunions de la Junta 
de Seguretat Local.
  A aquestes trobades hi 
assisteixen membres de 
l’Ajuntament i dels cossos 
de seguretat i Esquerra 
considera que els veïns, per 
ser els millors coneixedors 

ERC-Gavà va demanar al 
Ple de juliol establir a l’Illa 
de vianants del centre -
d’acord amb els veïns- un 
calendari de recollida se-
gregada de residus que 
obligui a dipositar un tipus 
diferent cada dia (orgànic, 
cartró i paper, envasos, 
rebuig...). Aquest  sistema, 
que es fa amb bons resul-
tats en altres municipis 
similars, facilita el tracta-

Proposta de participació dels 
veïns a la junta de segurat local

ment de la brossa i en re-
dueix l’impacte.    
   L’equip de govern va dir 
que ja es fa recollida segre-
gada a l’Illa (la qual cosa 
és falsa) tot i que estan es-
tudiant introduir millores.

El PSC aposta per les empreses  
multiserveis i, alhora, les critica
E n  u n a  m o s t ra  m é s 
d’hipocresia i cinisme, el 
PSC ha impulsat un decret 
d’alcaldia contra les em-
preses multiserveis -per 
no respectar els drets la-
borals- alhora que prorro-
gava el contracte amb una 
companyia d’aquest tipus, 
Expertus Multiservicios, 
per a tasques de conserge-
ria i neteja d’equipaments 
municipals.    

   El decret es va signar el 
20 de juny quan només feia 
un més que s’havia aportat 
a l’empresa 42.000 euros 
complementaris. El mateix 
juny es va renovar per dos 
anys més la contracta.

   Esquerres per la Indepen-
dència aplega persones 
i col·lectius de diferents 
sensibilitats dins l’esquerra 
catalana, compromesos 
amb l’autodeterminació, 
el dret a decidir i la cons-
trucció d’un nou país. Els 
seus orígens es troben en 
la campanya Esquerres 
pel SíSí, creada el 2016 
amb el convenciment que 
la llibertat, la democràcia 
i la justícia social són els 
eixos que han d’estructurar 
la futura República.

Col·loqui commemoratiu dels 40 
anys de la gran vaga a la Roca 

La sala d’actes del Museu 
de Gavà va acollir el 16 de 
juliol (fotos) una tertúlia so-
bre els 40 anys de la vaga 
de Roca del 1976-1977, 
en el marc de l’exposició 
commemorativa del cen-
tenari del naixement de 
l’empresa al municipi.
   La xerrada es va acom-
panyar amb l’exposició 
realitzada per Òmnium 
Viladecans en el marc del 
cicle Lluites compartides 
i va comptar amb la par-
ticipació com a ponents 
d’Ignasi Doñate (advocat 
dels vaguistes), Anna Be-
sora (vídua d’un dels treba-
lladors de la fàbrica mort 
per silicosi) i Albert Alonso 

(historiador i coautor d’un 
llibre sobre la vaga). 
   L’acte va comptar amb la 
presència d’antics líders 
obrers i persones relacio-
nades amb l’empresa que 
van viure la vaga. El debat 
obert va servir també per 
posar de relleu el menys-
preu de la direcció per les 
malalties laborals que ad-
quirien els treballadors.  
   Un altre tema destacat 
fou el paral·lelisme entre 
l’època de la vaga, on el 
règim franquista es trans-
formava per perpetuar-se, 
i l’actual, on el sistema 
torna a estar en qüestió, 
així com el conflicte entre 
legalitat i legitimitat.

Espereu fomentar la crea-
ció de més cooperatives?
Sí. Demostrem que hi 
ha una forma diferent 
d’entendre l’economia i 
l’emprenedoria. No ha de 
ser només com l’expliquen 
a les escoles de negocis 
(gent que arrisca per tenir 
èxit i guanyar molts di-
ners), sinó que es pot fer un 
projecte per crear ocupació 
de qualitat i estable i, alho-
ra, generar un benefici al 
conjunt de la societat.
  
Què hi guanyen els socis?
Els socis treballadors (cinc) 
dediquen el seu temps i 
esforç al funcionament 
ordinari d’Orgànic i reben 
un salari digne. Les sòcies 
col·laboradores (sis) apor-
ten el capital social i tenen 
dret a participar a totes les 
decisions i a comprar pro-
ductes amb descompte.  

Hi ha altres opcions? 
Sí, formar part de la Co-
munitat Orgànic. Ja te-
nim més de 300 persones 
compromeses amb una 
altra forma de consum i de 
respecte al medi ambient, 
que participen a les acti-
vitats i tenen un petit des-
compte en la compra dels 
productes. Amb ells hem 
fet ja tastos de vins eco i 
cerveses i preparem ara 
tallers de cuina, sortides 
per conèixer herbes me-
dicinals, classes de ioga i  
de producció de cosmètics 
i presentacions de llibres.

Com fomenteu els valors 
del cooperativisme? 
Pel que fa a la participació, 
totes les sòcies en són 
propietàries i correspon-
sables dels seus èxits o 
errors. Poden proposar la 
incorporació de productes 
i l’organització d’activitats. 
En l’àmbit de la transpa-
rència, tenim el compromís 
d’oferir tota la informació 
als membres, sense pri-
vilegis o secretismes. I en 
referència al bé comú, si 
l’economia de la coopera-
tiva va bé, tots hi guanyem, 
però sobretot guanya el 
projecte perquè es rein-
verteixen la major part de 
beneficis. Per tant, l’esforç 
individual sobretot va cap 
a assolir un bé comú de la 
pròpia cooperativa però 
també per oferir productes 
i serveis a la població de 
Gavà.

Treballeu amb productes 
de comerç just? 
El comerç just aposta, so-
bretot, per empreses que 
garanteixen un compliment 
dels drets humans i labo-
rals a països de l’Àfrica, 
Amèrica llatina i Àsia. Com 
que la nostra filosofia es 
basa en el quilòmetre 
zero, la màxima proximi-
tat possible, tenim molts 
pocs productes que vin-
guin d’aquests continents 
llunyans. Entre els que sí 
oferim al nostre local de 
Gavà destaca la xocolata 
d’Alternativa 3.

Quin missatge final us 
agradaria transmetre? 
El menjar ecològic no és 
una moda. És un acte de 
responsabilitat cap a un 
mateix (què hi ha més 
important que la pròpia 
salut?) i cap al planeta, 
del qual depèn el nostre 
present i futur. Buscar 
alternatives de salut no 
és atacar ni prescindir de 
la medicina científica. És 
reconèixer que hi ha altres 
teràpies i productes que 
poden millorar la qualitat 
de vida. I al final, cadascú 
ha de decidir quin trac-
tament li funciona millor. 
Espai Orgànic no és un 
negoci per a fer diners. És 
una nova forma d’entendre 
l’economia, i de promoure 
el benestar col·lectiu. I al 
mateix temps, un espai que 
vol enfortir les xarxes i les 
relacions socials a Gavà.

de les problemàtiques dels  
barris, podrien contribuir 
a millorar les tasques de 
seguretat i protecció civil. 
El goven local va respondre 
que estudiarà la «viabilitat 
jurídica» de la idea.

  

Democràcia, llibertat i justícia social
Entenem que el procés endegat pel poble 
a Catalunya els darrers anys concentra 
molts elements de ruptura amb el règim 
sorgit de la transició i obre el 
camí a una República Catalana 
independent que desenvolupi 
abastament una democràcia 
de contingut econòmic, polític, 
cultural i social. Tenim davant 
nostre una oportunitat per a la 
construcció d’un país governat 
per la majoria i al servei de la 
majoria, per acabar amb el 
règim d’una minoria adinerada i corrupta 
que només vetlla pels seus interessos. 
Podem construir un país que garanteixi 
uns sistemes educatiu i sanitari públics i de 

Gerard Fernández
Membre d’Esquerres per la Independència del Baix Llobregat i L’Hospitalet

ExI aplega a persones 
i entitats de diferents 
sensibilitats units pel 
dret a decidir i l’anhel 
de construir un nou 
país amb la República

qualitat, el dret a l’habitatge, a les pensions 
públiques i a un lloc de treball digne. Un 
país que protegeixi el territori i promogui 

la cultura i on no tinguin 
cabuda les discriminacions 
per qüestions de gènere, 
d’orientació sexual, d’origen 
o de qualsevol altra mena. 
A les nostres mans, tenim 
una eina molt potent per 
aconseguir-ho. Aquesta eina, 
aquest  instrument, es diu  
referèndum i el vot massiu 

del SÍ que es produirà el proper 1 d’octubre 
ens portarà a conquerir els nostres drets de 
democràcia, llibertat i justícia social.

L’ANC parla del procés a Europa i 
de les garanties del referèndum
L’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) a Gavà va or-
ganitzar el passat mes de 
juliol, amb la col·laboració 
del col·lectiu local La Mata 
de Jonc, dos actes infor-
matius vinculats al pro-
cés d’independència de 
Catalunya. 
   El primer es va celebrar 
el dia 14 (a les dues fotos 
de l’esquerra) per parlar 
de la visió actual que hi 
ha del procés a Europa, on 
cada cop és més present 
el clam democràtic sorgit 
des de Catalunya. La xer-

Sòcies i socis de la cooperativa local Espai Orgànic, a l’establiment on ofereixen els 
seus productes i activitats, ubicat al número 17 del carrer Sant Lluís de Gavà.

rada va comptar amb la 
participació com a ponent 
d’Ernest Maragall (exdipu-
tat al Parlament europeu).
   El mateix espai, a la plaça 
Josep Tarradellas, va aco-
llir el dia 27 (fotografies de 
la dreta) un col·loqui amb 
Teresa Vallverdú, diputa-
da al Parlament i militant 
d’ERC, sobre les garanties 
legislativies i jurídiques 
del referèndum que es 
farà el proper 1 d’octubre. 
Als dos actes hi va haver 
nombroses intervencions 
del públic assistent. 
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Ciutat activa

L’estiu del 2017 passarà 
a la llarga història del FC 
Gavà com un dels més 
negres. Després d’una 
temporada plena de cri-
sis extraesportives, el 
club fou castigat amb el 
descens a Tercera per  
no pagar a temps les 
nòmines dels jugadors. 
El president de l’entitat, 
Manuel Maniega (exti-
nent d’alcalde del PSC 
sense cap experiència 
prèvia en el futbol), ha 
deixat el càrrec i, en 

L’Ajuntament, per la segregació 
per edats als equipaments

El FC Gavà perd la categoria 
per deutes i Maniega plega

Un altre futbol és possible
Un altre futbol és possible. Aquest és el 
títol d’un llibre escrit enguany per Carles 
Viñas i Natxo Parra que està causant un 
gran impacte. L’obra repassa la història 
del FC Sant Pauli d’Hamburg, un club 
alemany fundat a finals del 
segle XIX que s’ha convertit 
en una icona mundial per 
defensar els valors originals. 
Arreu d’Europa estan sorgint 
equips (o se’n recuperen de 
desapareguts) que defensen 
també primar l’esportivitat 
i els sentiments. El futbol 
de barri i el partit de diumenge. Molta 
gent està farta de multimilionaris que 
compren clubs per fer negocis, de 
fons d’inversió que generen bombolles 

autodestructives, d’apostes corruptes i 
directius, federatius i agents de jugadors 
sense escrúpols. I farta també d’horaris 
televisius que penalitzen anar al camp. Ara 
que el FC Gavà ha tocat fons arrossegat per 

aquesta bogeria col·lectiva, 
molt vinculada als temps 
actuals, fora bo recuperar 
els orígens. Hi ha socis i 
aficionats que s’estimen el 
club i volen salvar-lo. Gent 
amb il·lusió per començar de 
nou. L’exemple del FC Sant 
Pauli és el camí. Prioritzar 

el planter i la formació de jugadors dins 
d’uns valors culturals i socials que vagin 
més enllà de guanyar o perdre. No deixem 
passar aquesta ocasió.  

Albert Ollés i Pascual
Cronista i locutor de partits del FC Gavà entre el 1987 i el 2000

Forcadell ve a Gavà per lliurar la 
Copa Catalana de futbol femení

L’Estadi La Bòbila va 
acollir els dies 25, 26 i 
27 d’agost la fase final 
de la Copa Catalunya de 
futbol femení.
    Les semifinals van en-
frontar el RCD Espanyol i 
el CE Seagull de Badalo-
na, i el FC Barcelona i el 
CE Europa, de Gràcia. La 
final la van disputar, el 
27 d’agost, les blaugra-
nes i les blanc-i-blaves, 
amb triomf del Barça 
per 3-0. El trofeu fou 

lliurat per la presidenta 
del Parlament, Carme 
Forcadell. El torneig és 
el més important del 
país en futbol fememní, 
i està organitzat per la 
Federació Catalana.

La Sentiu, Centre, Colomeres, ca 
n’Espinós i can Tintorer, de festa
Com ja és tradicional, 
diferents barris de Gavà 
van celebrar durant el 
passat mes de juliol les 
seves festes anuals.
Aquest va ser el cas de ca 
n’Espinós (a la fotografia), 
la Sentiu, can Tintorer, 
Centre i les Colomeres.
   Els més petits van 
ser els protagonistes de 
les activitats diürnes, 
amb festes de l’escuma, 
jocs i tallers, mentre que 

Proposta rebutjada per crear a 
la platja  un espai per a   nudistes

Demanda de suport municipal 
als productes de comerç just

El grup municipal dERC-
Gavà va presentar una 
proposta al passat Ple de 
juliol -recollint  demandes 
rebudes de ciutadans- 
per reservar a la platja 
un espai per al nudisme, 
sense interferir amb la 
resta d’usos de la zona. 
   Aquesta pràctica està 
cada cop més implanta-
da a la societat i altres 
poblacions veïnes, com 
el Prat de Llobregat, ja 

tenen habilitat un lloc.  
   Paradoxalment, i tot 
i comptar amb gairebé 
quatre quilòmetres de 
litoral, el govern local s’hi 
va negar argumentant 
que la platja del municipi 
«no és prou llarga per di-
versificar els seus usos». 

ERC-Gavà va defensar 
al Ple municipal de juliol 
el comerç just amb una 
proposta on demanava 
introduir als convenis 
amb entitats solidàries 
que col·laboren amb 
l’Ajuntament el compro-
mís d’utilitzar i difondre 
aquests productes.
   També es reclamava 
introduir en les clàusules 
de les concessions amb 
empreses de vènding 

que hagin de prestar 
serveis a instal·lacions 
municipals l’obligació 
d’oferir també productes 
de comerç just.  
    El govern local va dir 
que ho tindrà en compte  
per a contractes futurs. 

Davant la constatació que 
al municipi hi ha equipa-
ments públics destinats 
a l’ús lúdic i formatiu per 
part de gent gran i altres 
només per a joves, ERC-
Gavà va presentar al Ple 
de juliol una proposta per 
fomentar i obrir els ca-
sals a activititats interge-
neracionals que trenquin 
amb la discriminació per 
edat que s’hi practica.
   Per Esquerra, el con-

tacte entre persones de 
diferents edats afavo-
reix la cohesió social i 
l’enriquiment cultural i 
social. El govern local, 
però, va defensar la se-
gregació per edats als 
equipaments municipals.

a la nit es van progra-
mar sopars populars i 
actuacions musicals amb 
ball. També es van or-
ganitzar exhibicions de 
dansa i altres activitats 
formatives i d’oci. 

el moment de tancar 
aquesta edició, un grup 
de socis intentaven sal-

var el club, ple de deutes 
i pendent de formar i es-
collir una nova directiva. 

Commoció i dolor per la mort 
d’un policia en acte de servei

Gavà va viure unes jor-
nades de commoció i 
dol per la mort el 19 de 
juliol del sergent Anto-
nio López, membre de 
la Policia Municipal.
   López havia estat ferit 
tretze dies abans en un 
tiroteig al costat del ta-
natori, on també va patir 
impactes de bala el ca-
poral Juan Cortés, que 

Una empresa de la ciutat fa les 
colònies del Barça i el Madrid

Revetlla d’estiu a la Rambla de 
la Penya Blaugrana Gavanenca

Gavà acull des de l’any 
2000 la seu central d’una 
important empresa del 
sector de la perfumeria 
infantil, Air-Val Interna-
tional, amb 200 treba-
lladors contractats i una 
facturació anual de més 
de 42 milions d’euros. 
   Entre els productes que 
comercialitza, amb la lli-
cència oficial, destaquen 
les colònies del Barça i 
el Real Madrid, les dels 
equips de bàsquet de la 

NBA i les dels personat-
ges de Disney.  
   La multinacional és 
propietat de Francisco 
García i exporta els pro-
ductes que fabrica a la 
ciutat a més de vuitanta 
països d’arreu del món. 

La Penya Blaugrana Ga-
vanenca va organitzar el 
passat 8 de juliol una re-
vetlla d’estiu a la Rambla  
de Joaquim Vayreda, da-
vant de la seva actual seu, 
al Bar Agnès. 
   L’entitat presidida per 
Santiago Faugier com-
pleix enguany el 42è 
aniversari i és una de 
les més emblemàtiques 
de la ciutat i del club, on 
és la penya número 51 
d’antiguitat d’entre més 

de 1.400 registrades 
arreu del món. 
   Faugier va aprofitar la 
celebració per demanar 
suport en el relleu gene-
racional als socis blau-
granes de la ciutat que no 
formen part de la penya. 

ja té l’alta. L’autor dels 
trets fou detingut i posat 
a disposició judicial. Més 
d’un miler de persones 
van assistir al funeral a 
l’Ajuntament (foto).  
   Els regidors d’ERC-Gavà 
i tots els integrants de la 
Secció Local es van sumar 
a les mostres de suport i 
ànim als familiars, amics 
i companys del policia. 


