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Deu mil gavanecs i ga-
vanenques van exercir 
l’1 d’octubre el seu dret 
al vot a Gavà malgrat les 
amenaces, els boicots i 
la brutal repressió poli-
cial exercida per l’Estat 
espanyol per intentar 
impedir-ho.
   Aquests resultats evi-
dencien que el sobira-
nisme arrela a la ciutat 
i segueix creixent. Un 
total de 8.062 electors 
es van posicionar a fa-
vor que Catalunya sigui 
un estat independent 
en forma de república. 
Una xifra que supera els 
7.734 sufragis de Junts 
pel Sí i la CUP a les elec-
cions plebiscitàries del 
27 de setembre del 2015 
i els 7.390 de la consulta 
del 9 de novembre del 
2014 (amb cinc punts 
percentuals més de par-
ticipació, del 24% del 
9-N al 29% de l’1-O).

A Gavà, doncs, com a la 
resta del país, es va votar 
i el sí va guanyar enmig 
d’una actitud exemplar 
de dignitat, civisme i 
democràcia de la ciuta-
dania davant l’ofensiva 
de violència contra la 
població civil decretada 
pel govern espanyol.

ERC-Gavà va enviar un 
missatge de suport i esti-
ma als més de 800 ferits 
per les injustificades càr-
regues policials i altres 
accions impròpies d’un 
estat democràtic que es 
van produir durant tota 
la jornada i que ja venien 
precedides pel cop a les 

Hem votat! Hem votat!
Aquest va ser el crit general a les vuit del 
vespre de l’1-O malgrat l’estat de setge 
a què l’Estat espanyol ens ha sotmès. Ni 
la negativa de l’alcaldessa a col·laborar, 
prioritzant les consignes de partit per 
sobre de la voluntat cívica de votar, ni 
la repressió i brutalitat de la 
policia espanyola van impedir 
la votació en el referèndum 
d ’autodeterminac ió .  La 
violència d’estat contra la 
ciutadania pacífica és la fi 
d’aquella Espanya democràti-
ca que ens havien fet creure. Les 
urnes van vèncer les porres.
Vam poder votar gràcies al jovent, als 
pares i mares, avis i àvies, als voluntaris 
i voluntàries, als que fèieu guàrdia a les 
portes dels col·legis, als que vau ajudar 
a desplegar l’operatiu. Als esplais, a 
les entitats, a aquesta poderosa xarxa 
ciutadana que existeix a Gavà. Gràcies 
pel vostre coratge. Gràcies a tots per 
defensar-nos de l’agressivitat d’un estat 
demòfob, violent i autoritari.

Esquerra condemna de forma enèrgica, 
alta i clara la violència generada per 
l’Estat, descarregada sobre la ciutadania 
indefensa que volia exercir el dret de vot. 
I condemna encara més les mentides del 
govern del PP, tergiversant la realitat que 

vam viure.
Un diumenge d’octubre en 
què el govern municipal era 
desaparegut. Un diumenge 
en què va ser la ciutadania 
la que es va empoderar, la 
que va resoldre problemes, 
la que va permetre que 
a Gavà es pogués votar 

enmig d’una actitud exemplar de dignitat, 
civisme, democràcia i emoció. 
La ciutadania sobirana s’ha imposat 
per sobre de polítics partidistes, i ho 
ha fet a cara descoberta, pacíficament, 
cívicament, endreçadament. El camí 
és incert, però ara sabem que no hi ha 
marxa enrere. 

Això és sobirania. Això és república.

Albert Massana
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà

Els més de 8.000 vots del sí superen les xifres
de les eleccions del 27-S i la consulta del 9-N

Deu mil gavanencs participen al referèndum tot 
i les amenaces i la brutal repressió de l’Estat

1-O: El sobiranisme creix a Gavà

Els gràfics mostren els resultats oficials de l’1-O i l’evolució en vots del sobiranisme a Gavà tenint en compte els vots SI-SI a la consulta del 9-N del 2014, la suma de 
JxSi i CUP a les eleccions del 27-S del 2015 i el referèndum d’autoderminació del passat 1-O. La resta d’imatges són un recull de la campanya, la votació i el dia després.

institucions catalanes i 
les detencions irregu-
lars d’alts càrrecs de la 
Generalitat patides el 20 
de setembre.
  També es va agrair molt 
especialment la feina 
incansable de tants i 
tants voluntaris i de tota 
la gent que es va passar 
hores i dies defensant els 
centres de votació. Van 
quedar paleses quines 
són les armes del sobi-
ranisme, els seus argu-
ments: urnes, paperetes, 
democràcia, convivència, 
civisme, llibertat i pau.
   Alhora, es va tornar a 
demostrar que som un 
sol poble que sap defen-
sar, unit, els seus drets 
amb el cap alt. Ens hem 
guanyat ser escoltats 
i respectats. Gràcies a 
totes i tots els gavanencs 
pel suport i la lliçó de dig-
nitat cívica que ha donat 
la volta al món.

Els gavanencs, com 
la resta de catalans, 
van donar al món 
una lliçó de dignitat 
i civisme democràtic 
que ningú oblidarà

Evolució del vot sobiranista a Gavà

8.062

1.277

192

98
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L’alcaldessa manté el secretisme envers 
el plans de futur al recinte de la Roca
El macroprojecte de refor-
ma del recinte de la Roca a 
Gavà i Viladecans segueix 
sent un misteri per als 
ciutadans, malgrat la seva 
rellevància i impacte. 
   En resposta a una pre-
gunta d’ERC, l’alcaldessa, 
Raquel Sánchez (PSC), va 
admetre que el pla acor-
dat amb l’empresa ja està 
enllestit. I també s’ha fet 
públic que es va reunir el 
passat mes amb el director 
general d’Urbanisme de la 
Generalitat, Agustí Serra, 
per tractar el tema.

Mudit Grau: «Hem consolidat a Gavà un 
programa de dansa que no existia» 

Esquerra s’oposa a la instal·lació d’un 
magatzem logístic als horts dels Joncs 
Mitjans de comunicació 
barcelonins es van fer res-
sò el passat setembre de 
la possibilitat que l’Institut 
Català del Sòl (Incasòl) 
estigui negociant amb la 
multinacional de missatge-
ria AlíBabà la implantació 
d’un dels seus centres 
logístics als terrenys dels 
Joncs de Gavà, on ara es fa 
agricultura ecològica.
  Davant d’aquesta opció,  
Esquerra va presentar al 
Ple una proposta per ins-
tar a l’equip de govern 
que no permetés aquesta 

«L’Aula de Dansa és 
una escola que dona 
qualitat en tot allò que 
ensenyem, dins d’un 
ambient molt familiar»

«Per allà on hem anat 
a ballar hem guanyat 
sempre els primers 
premis. Any rere any 
millorem el nivell»

«Per celebrar els 40 
anys de vida tenim pre-
vista una cercavila pel 
poble, una exposició i 
una mostra de dansa»

«A més pressupost, 
més possibilitats de 
tenir bons equips i 
generar iniciatives que 
serveixin per créixer»

Mudit Grau Guasch va 
néixer a Gavà l’any 1960. 
Amb només divuit anys 
va crear a la seva ciutat 
l’Aula de Dansa, una escola 
de referència a nivell na-
cional i internacional que 
aquest curs celebrarà el 
quarantè aniversari. 
   
Parla’ns de la teva tra-
jectòria. Com van ser els 
començaments fins arri-
bar al dia d’avui? 
Vaig començar de ben peti-
ta i sempre m’hi he dedicat. 
Em vaig treure el títol Su-
perior de Dansa i vaig rebre 
una beca al Ballet Nacional 
d’Espanya. Vaig formar part 
de la companyia d’Antonio 
Gades, representant arreu 
del món Bodas de Sangre, 
Carmen i Fuego. He tingut 
la meva pròpia companyia, 
Color Dansa, amb la que 
vaig fer 13  produccions 
vistes a països d’Europa 
i Amèrica. He rebut pre-
mis del Ministeri de Cul-
tura, de la Diputació de 
Barcelona i de la SGAE. 
He fet coreografies per 
a teatre, cinema, televi-
sió i publicitat.  He fet de 
jurat en diferents con-
cursos i he estat profes-
sora del Conservatori de 
Dansa de Barcelona i de 
l’escola d’ensenyaments 
artístics Oriol Martorell.  

Què fa diferent l’Aula de 
Dansa, que vas fundar el 
1978, d’altres escoles? 
La nostra, a banda d’oferir 
activitat lúdica per a totes 
les edats, dona la possibi-
litat de formar els alumnes 
per ser futurs professio-
nals, tant preparant-los 
per a les proves d’accés al 
Conservatori de Dansa com 
presentant-los a concursos 
on poden agafar bagatge. 
També és l’única escola a 
Gavà autoritzada pel Depar-
tament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. 
I pertany a l’Associació de 
Professionals de la Dansa.

I quin creus que és el 
vostre principal senyal 
d’identitat?   
Donem qualitat en allò 
que ensenyem. I, alhora, 
és una escola que ofereix 
un ambient molt familiar.

Quines activitats i discipli-
nes oferiu?  
Les disciplines són dansa 
creativa, dansa clàssica. 
contemporani, flamenc,   
hip hop i pilates. Cada curs 
tenim activitats molt diver-
ses que van des de sortides 
amb els alumnes a veure 
espectacles a una mostra 
de fi de curs, participació 
en concursos amb premis 
i jornades de portes ober-
tes. A més, prenem part en 
totes les actuacions que 
s’organitzen a Gavà, tant 
des de l’àmbit municipal 
com amb entitats privades.

   E l  grup munic ipal 
d’Esquerra va demanar a 
Sánchez al Ple del passat 
setembre que informés 
de forma urgent d’aquest 
projecte de reforma ur-
banística a tots els repre-
sentants polítics del con-
sistori, i també del procés 
participatiu previst. Però 
l’alcaldessa s’hi va negar 
argumentant com a excusa 
que primer cal informar-
ne als afectats directes (ja 
s’ha parlat amb els veïns 
de la Barceloneta). 

Sánchez admet que 
el pla acordat amb la 
companyia ja està 
enllestit, però es nega 
a presentar-lo als 
grups de l’oposició

Façana actual de les oficines del grup empresarial Roca a la Rambla Lluc de Gavà. 

  

«Me enteré por la prensa»
El 4 d’octubre, ens assabentàvem per 
La Vanguardia dels trets principals del 
projecte que preveu urbanitzar els terrenys 
que ara ocupa l’empresa Roca. En privat, 
els coneixíem amb força detall gràcies 
a informació filtrada per la 
mateixa direcció de l’empresa. 
I sabíem també que l’avanç 
de pla urbanístic ja estava 
enllestit des d’abans d’estiu. Tot 
i això, i malgrat les nombroses 
demandes i peticions fetes pel 
nostre grup municipal per tal 
que s’expliqués el projecte a la ciutadania, 
ens n’hem hagut d’assabentar per la 
premsa. Trist i lamentable. Ah, i diuen (diuen, 
diuen, diuen...) que hi haurà un «procés de 
participació ciutadana», com si fos una 
graciosa concessió. Però resulta que com 

deia aquell, ja està tot «atado y bién atado», 
i el pla que s’ensenya ja està pràcticament 
enllestit. Suposo que tindrem llargs debats 
sobre si les parets seran de color rosa 
fúcsia o blau marí. Però la substància, la 

base, ja està decidida. I és clar, 
la «participació ciutadana», cal 
recordar-ho, és un tràmit obligat 
per la llei d’urbanisme vigent 
a Catalunya. Podria ser que el 
pla estigués bé. Fins i tot, podria 
ser que ERC hi votés a favor, si 
realment representa una aposta 

per l’economia d’alt valor afegit i la creació 
de llocs de treball de qualitat. Podria ser. 
Però, permeti’m dir-ho: el secretisme, i 
la manca de consideració amb què s’ha 
gestionat tot plegat fa pena. O ens volen 
enganyar, o són uns perfectes incompetents.

Marta Jiménez
Regidora del grup municipal d’ERC-Gavà

Un òrgan independent censura  
la poca transparència municipal
La Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Infor-
mació Pública (GAIP), òrgan 
independent del Parlament, 
va emetre al setembre una 
resolució on requereix a 
l’Ajuntament que respongui 
en cinc dies les preguntes 
informatives registrades 
els darrers mesos pels 
grups de l’oposició.
   Només Esquerra acumula 
ja 68 preguntes pendents 

de resposta, la majoria 
formulades el 2017.  
   La resolució del GAIP 
posa en evidencia, de nou, 
la poca transparència infor-
mativa del govern local.

Proposta d’Esquerra: Nou asfalt 
sonoreductor al pont de la C-234

L’ofec econòmic de l’Estat 
espanyol als ajuntaments 
amb la llei d’estabilitat 
pressupostària, que impe-
deix destinar els superàvits 
municipals a inversions 
públiques per obligar a  
amortitzar deutes banca-
ris, podria haver deixar 
als gavanencs sense nous 
vehicles de recollida de la 
brossa. El consistori va fer 
una consulta a Hisenda  

Durant els darrers dies 
de setembre el Govern 
de la Generalitat va com-
pletar el projecte com-
promès amb els veïns per 
reduir el soroll del tràn-
sit al pont de la C-234 de 
Gavà i va posar a tot el 
tram de la la carretera un 
nou asfalt sonoreductor.
   Aquesta operació se 
suma a la instal·lació, ara 
fa un any, de pantalles 

L’Estat dificulta la compra de nous 
camions de recollida de brossa

acústiques de metre i mig 
de formigó i metacril·lat al 
damunt, amb un cost de 
150.000 euros. Les gestio-
ns d’ERC-Gavà durant anys 
van ser claus per concre-
tar aquest pla.   

operació. ERC va recordar 
que als anys noranta es va 
voler implantar en aquests 
terrenys una central de 
mercaderies i l’Ajuntament 
s’hi va oposar argumentant 
que aquestes instal·lacions 
comporten contaminació, 
soroll i col·lapses de tran-
sit. A més, generen pocs 
llocs de treball i amb sala-
ris baixos. El govern local 
va dir que hi volen barrejar 
usos productius i ubicar-hi 
també empreses d’alt valor 
afegit i sostenibles.

Creus que caldria treure la 
dansa d’espais tancats i es-
cenificar-la més a places?
Tot i que això ja es fa, fora 
bo que ho fos amb més as-
siduïtat. Així potser s’aniria 
guanyant qualitat en allò 
que es presenta. 

Participeu en festivals in-
ternacionals competitius?
Encara no hem sort i t 
d’Espanya. Però allà on 
hem anat, any rere any  
hem guanyat els primers 
premis. En tenim un munt, 
fins i tot ens hem vist obli-
gades a fer un moble nou 
per guardar-hi totes les 
copes obtingudes. Les 
professores munten les 
coreografies i el repte dels 
alumnes és cada vegada 
executar-les amb més qua-
litat. Estem molt contentes 
perquè any rere any millo-
rem el nivell.

Quines actuacions teniu 
previstes per enguany? 
De moment, participar als 
concursos de Valsav Nijins-
ky a Huesca i d’Anaprode, 
a Tarragona, i preparar les 
activitats de la celebra-
ció dels quaranta anys de 
l’escola. Ja tenim prevista 
una cercavila pel poble 
amb els timbals dels Sona-
quetomba i una exposició 
a l’Espai Maragall amb 
fotos, atrezzo i vestuari 
d’aquestes quatre dècades. 
També farem una mostra 
de dansa amb alumnes de 
tots els temps.

Teniu unes instal·lacions 
adequades? 
Sí. És per això que l’escola 
està autoritzada pel De-
partament d’Ensenyament 
de la Generalitat, perquè 
complim tots els requisits 
tant pel que fa als espais i 
les instal·lacions, com de 
currículum pedagògic. 
  
Com animaríeu a una per-
sona jove a fer dansa a 
l’Aula? 
Dient-li que coneixerà al-
tres joves que com ell o ella 
van començar un bon dia a 
ballar, i ara formen part 
d’una pinya de gent que 
sua i riu per aconseguir ser 
cada dia millors ballarins i 
millors persones.

On és l’escola? 
Al número 9 del carrer 
Marc Grau, darrere del 
Parc Lluc, al mig de Gavà. 

Quin tipus de promoció és 
millor per a un sector com 
el vostre? 
El prestigi que et vas gua-
nyant amb el pas dels anys 
el transmet el boca-orella 
de la gent. Però també és 
veritat que els anuncis i 
els articles de premsa, com 
aquest, són necessaris 
per donar-nos a conèixer 
una mica més al nostre 
municipi i tot el seu entorn. 
Actualment, també tenen 
una gran importància en 
aquest àmbit les xarxes 
socials i la comunicació per 
internet.  

Com valoreu el paper de 
les diferents administraci-
ons públiques en el vostre 
àmbit?
A Gavà, des que vaig fundar 
l’Associació Amics de la 
Dansa, i amb la col·laboració 
del departament de cultu-
ra de l’Ajuntament, s’ha 
consolidat un programa 
d’activitats que abans no 
existia. També tenim fa-
cilitats i espais suficients 
per poder representar els 
espectacles. Tot això és 
bo. Però caldria engegar 
noves iniciatives i anar 
creixent d’una forma sòlida 
i sostinguda.         
                        
Com podria millorar aques-
ta situació?
A més pressupost, més 
possibilitats de tenir bons 
equips i generar activitat 
que serveixi per fer créixer 
la dansa.                                                  

però la resposta fou ne-
gativa, la qual cosa obliga 
a finançar la compra amb 
nou endeutament, cosa que 
provoca l’absurd d’haver 
de pagar interessos per un 
préstec innecessari.

  

Quo vadis, Gavà?
A aquesta pregunta, la resposta és el silenci. 
Silenci sobre el futur dels terrenys de Roca. 
Silenci sobre el futur dels Joncs. Silenci 
sobre... tot. El govern local no té plans de 
futur, ni una línia clara de model de ciutat. 
«Qui dia passa any empeny» és el lema. 
Manca lideratge. Manca consens 
social i idees clares sobre què 
ha de ser Gavà en el context 
metropolità i nacional. El Prat ha 
apostat per la logística, però alhora 
té i practica un discurs coherent 
sobre la protecció dels espais 
naturals i agrícoles de l’entorn. Viladecans 
ha apostat per les macroàrees comercials. 
Castelldefels, per la universitat i per ser un 
referent del coneixement. I Gavà? Algú sap 
on va Gavà? El programa econòmic d’ERC 
amb què ens vam presentar a les municipals 

Josep Campmany
President d’ERC-Gavà

L’Ajuntament va vetar 
un pla semblant fa 
anys pels problemes 
de contaminació i 
trànsit i per donar poc 
treball i molt precari

apostava per fer pinya amb Castelldefels, 
aprofitar les sinèrgies del campus de la 
Mediterrània, atreure empreses d’alt valor 
afegit, sense contaminació, també per 
valoritzar econòmicament l’immens tresor 
patrimonial que tenim a Gavà, i alhora 

potenciar els valors ambientals 
de la ciutat, protegint i ampliant el 
corredor biològic de la riera dels 
Canyars, aturant el pla de Ponent 
i creant un cinturó verd cuidat i al 
servei dels ciutadans. I què fa el 
govern? Tales d’arbres massives, 

indefinició absoluta sobre el futur industrial 
i econòmic, una gestió lenta i caòtica, i 
un laissez faire nihilista. Vam apostar per 
pactar amb el govern per si canviàvem 
aquesta actitud. Ha estat debades. És l’hora 
de replantejar-s’ho. 

Queixes per la planificació de les 
obres a la piscina de Can Tintorer 

La piscina municipal de Can 
Tintorer està en obres des 
de l’estiu, tot i que l’objectiu 
era acabar-les abans de 
començar el curs. Aquesta 
deficient planificació ha 
obligat a postposar fins a 

Mudit Grau, la tercera per la dreta, amb les professores de l’Aula de Dansa, i les alum-
nes al darrera, saludant al públic després d’una actuació celebrada recentment.

finals  d’octubre l’inici dels 
cursets que hi fan algunes 
escoles. Així ho han de-
nunciat pares dels nens 
afectats a ERC-Gavà, que 
va instar al govern local en 
el Ple de setembre a finalit-
zar de forma immediata els 
treballs. La resposta fou  
que el contractista havia 
tingut problemes per tro-
bar materials i proveïdors 
a l’agost i el compromís 
d’obrir de nou l’equipament 
el 23 d’octubre. 

L’Ajuntament aprova una moció 
d’ERC per protegir més el Delta
El Ple municipal del passat 
28 de setembre va apro-
var, amb els vots a favor 
de GSSP, C’s i el PSC i les 
abstencions del PP i CiU, 
una declaració política 
presentada per ERC on es 
dona suport a les reivindi-
cacions del grup ecologista 
Depana davant la Comissió 

Europea per augmentar 
la protecció dels espais 
naturals del delta del Llo-
bregat. També s’insta a les 
diferents administracions 
competents a complir amb 
les directives comunitàries 
i implementar les mesures 
per augmentar la preser-
vació de la zona.

Vista aèria de l’espai, delimitat per una línia vermella, que es vol requalificar a la zona 
dels Joncs. El magatzem d’Alibaba es vol instal·lar entre el Barnasud i el tanatori.

Es proposa recuperar l’escultura La 
Mare retirada als 90 per vandalisme
ERC-Gavà va demanar al 
Ple de setembre ubicar al 
jardí interior de la Bibliote-
ca Municipal Josep Soler i 
Vidal l’escultura La Mare, 
instal·lada el 1976 al parc 
de l’American Lake i reti-
rada als anys noranta per-
què patia atacs vandàlics. 
L’escultura, d’Eulàlia Fà-
bregas de Sentmenat, fou 
adquirida l’any 1973 pel 
municipi. El govern local 
va acceptar la idea i es va 
comprometre a fer les ges-
tions per fer-ho realitat. 

Premis de la Fundació Brugués

Flama i Caliu de la Sarda-
na, per la seva dedicació 
al foment de la cultura 
popular, va rebre un dels 
premis que lliura des de 
fa vint-i-cinc anys la Fun-
dació Nostra Senyora de 
Brugués a associacions, 
persones i col·lectius per 
la seva tasca benèfica. 

També van rebre premis 
enguany Aurora Batet, la 
primera castellera de la his-
tòria, filla de Gavà, Paco Ca-
sas, voluntari de d’entitats 
socials i culturals de la 
ciutat i el Grup Empresarial 
Roca, pel seu centenari. 
L’acte va tenir lloc el 8 de 
setembre a l’Espai Maragall.
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Ciutat activa

La Colla de Grallers i 
Timbalers l’Anguila de 
Gavà compta amb una 
nova junta directiva, es-
collida pels socis en una 
assemblea celebrada el 
passat 9 setembre.
   El nou president és 
Raül Puga. Aquest suc-
ceeix Neus Pino, que 
deixa el càrrec per cen-
trar-se en les seves fun-
cions de cap de colla 
dels Castellers de Gavà. 
La resta d’integrants de 

Els Grallers l’Anguila trien una 
nova junta per a l’entitat 

Hi ha cultura popular sense música? 
Si encara no teniu resposta a la pregunta 
que formulem en el titular d’aquest 
article, podeu pensar també en les 
següents qüestions: us imagineu ballar 
els gegants en silenci? Una 
cercavila bastonera sense 
una sola nota musical? Un 
esbart dansaire mut? Us 
imagineu un castell sense 
el seu toc tradicional? Doncs 
això, els Grallers l’Anguila 
ens ocupem d’una part 
imprescindible de la cultura 
popular del nostre país: la música. La 
música és protagonista a les nostres 
festes, però quan mirem els vídeos a 
la televisió o per Internet, ningú busca 

els músics: cerquem els fuets dels 
Plens a la Patum, els castells de gamma 
extra, les danses més espectaculars... 
Salta a la vista que un graller mai li farà 

ombra a un castell de 10 
o a una jota ben ballada, 
però certament, els músics 
no necessitem màgia per a 
semblar invisibles. Si ens 
permeteu un xic d’humilitat, 
en realitat tampoc volem 
el protagonisme; però si 
heu llegit aquest article, 

quan aneu a la cercavila Xerinolis o a 
altres actes de cultura popular i sentiu 
música, recordeu que sempre hi som.

Raül Puga i Fernández
President dels Grallers l’Anguila de Gavà

Sopar popular a la tradicional 
festa del carrer de la Mercè 

La Igualtat omple d’escales i 
acords l’Espai Maragall  

Els veïns del carrer de la 
Mercè, un dels més an-
tics de Gavà, no van faltar 

el passat 23 de setembre 
a la celebració de la fes-
ta anual d’aquesta via, 
convertida ja en una tra-
dició del programa local.
   El moment central de 
la trobada fou un so-
par popular al mig del 
carrer que va aplegar 
també ciutadans d’altres 
parts del municipi, junta-
ment amb representants 
d’entitats, associacions i  
partits del consistori. 

La Coral La Igualtat va 
omplir l’Espai Maragall 
el 16 de setembre amb 
un concert que portava 
per títol Escales i Acords, 
i que va destacar per la 
varietat del programa. 
   La coral gavanenca va 
obrir l’acte amb les dar-

reres peces de música 
contemporània incorpo-
rades en el seu reper-
tori . Posteriorment, van 
actuar un quartet i el 
baríton Carles Pachón, 
un dels guanyadors del 
Concurs de Cant Fran-
cesc Viñas d’enguany.

la junta són Lluís Vicenç 
Méndez (tresorer), Sergi 
Mateo (secretari i cap de 

colla) i Patrícia Sedeño 
(vocal de comunicació i 
xarxes socials). 

L’Aplec de Sant Miquel evoca 
els 900 anys del municipi

El castell d’Eramprunyà 
va acollir el 24 de setem-
bre el tradicional Aplec 
de Sant Miquel. Cente-
nars de gavanencs van 
participar a les diferents 
activitats. Entre aques-
tes va destacar la pre-
sentació del Pla Director 

La greu crisi institucional que 
pateix el FC Gavà empitjora Més de 1.500 participants  a la 

novena edició de la Triatló 

La crisi institucional 
que pateix el FC Gavà 
arran del seu descens 
administratiu a Tercera 
per deutes i la dimis-
sió del president, Ma-
nuel Maniega, s’agreuja.
   L’entrenador contractat 

per començar la tem-
porada, Joan Mármol, 
va deixar el club a fi-
nals d’agost, amb tot el 
seu equip tècnic, pels 
greus problemes econò-
mics que pateix l’entitat. 
   Poc després, la directiva 
va fer públic que trenca-
va amb l’empresa Huno, 
que gestionava el club 
des de l’agost de 2016. 
Mentrestant, l’equip ja 
arrosegava cinc derrotes 
als set primers partits.

Més de 1.500 participants 
van prendre part, el pas-
sat 24 de setembre, a la 
novena edició de la Tria-
tló de Gavà, disputada a 
la platja i el seu entorn.    
   Els guanyadors van 

ser Sergi Matas i Nata-
lia Peñalva (modalitat 
Olímpic); Nadir Bouras 
i María Victoria Pérez 
(esprint); David Parra 
(superesprint) i Gemma 
Diaz  (Triatló de la Dona).

del castell, així com la 
lectura d’un manifest en 
favor de la democràcia 
i les institucions catala-
nes. En aquesta edició 
es commemorava també 
el 900 aniversari de la 
creació del terme muni-
cipal de Gavà, l’any 1117,

Títol europeu sub’13 per a una 
jugadora de softbol de la ciutat
Rebeca López Martínez, 
una jove d’11 anys del  
Club Beisbol i Softbol 
Gavà, s’ha proclamat 
campiona europea sub’13 
amb la selecció catalana.
  El torneig es va disputar 
a Collecchio (Itàlia) amb 
la participació d’equips 
d’Itàlia, Txèquia, Turquia, 
Espanya, Rússia i Gran 
Bretanya. El combinat 

català fou el gran domi-
nador, ja que va guanyar 
els set partits disputats, 
amb la gavanenca com a 
jugadora destacada.

Última hora
Més de 4.000 persones surten al carrer protestant contra els abusos policials i pel dret a vot
El 3 d’octubre a les sis de 
la tarda, després d’una 
jornada de vaga general 
seguida pel 90% dels 
ciutadans, una impres-
sionant concentració en 
protesta pels abusos 
policials i reclamant el 
dret a vot va tenir lloc a 
la plaça de l’Ajuntament 
i es va manifestar fins a 
la Rambla. L’acte havia 
estat convocat per les 
entitats ANC i Òmnium, i 
a la concentració hi van 
intervenir representants 
d’ERC, Gavà sí se Puede, 

PDeCat i Demòcrates 
de Catalunya. A la con-
centració s’hi va sumar 
l’alcaldessa i alguns re-
gidors del PSC, i entitats 
locals, com els castellers, 
Sonaquetomba, els dia-
bles, l’esplai El Mamut, 
l’UME i altres entitats 
locals. Molt destacada 
va ser la presència de 
la pagesia, amb els seus 
tractors. La concentració 
i posterior manifestació, 
plena de civisme i res-
pecte, és la més gran de 
la història de Gavà.


