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Denúncia pública contra GavàMón
La celebració de GavàMón, la mostra 
en defensa dels drets humans que 
organitza l’Ajuntament, ha coincidit 
aquest 2017 amb la vulneració més 
important dels drets humans a Catalunya 
patida els últims quaranta 
anys. Això em va fer pensar 
que aquest podria ser el marc 
més adequat on celebrar 
una jornada de debat per 
fer denúncia pública de 
les detencions il·legals de 
membres del govern català el 
20 de setembre, la intervenció 
policial de pàgines web, el registre de 
diaris i mitjans de comunicació, la violació 
del secret postal i la violenta repressió 
sobre la gent pacífica disposada a votar 
l’1-O. L’acte el vam preparar l’ANC-Gavà, 
Òmnium Cultural i la Mata de Jonc 
amb el títol Democràcia, drets humans 
a Catalunya i va servir per presentar 
l’informe de Som Defensores sobre la 
repressió patida aquells dies. Segons 

s’afirma des de GavàMón, la mostra és 
una «aposta ferma en la defensa dels 
drets humans» des d’una ciutat que ha 
signat tots els convenis haguts i per 
haver i que vol «potenciar l’augment de 

la consciència política dels 
seus habitants». També 
es diu que el certamen 
té per objectiu «donar a 
conèixer les discriminacions 
existents per prevenir-ne la 
vulneració», i «presentar 
Gavà com una ciutat que 
defensa i promou els drets 

humans amb el compromís de les entitats 
locals». Tot això, però, ha resultat ser pur 
formulisme de propaganda... pura façana 
de cartró pedra. L’ Ajuntament es va 
negar a incloure l’acte en el programa 
de GavàMón perquè, segons ens va dir 
el regidor del PSC Èric Plaza, el que 
preteníem era «fer política» (?). Senyors, 
em sembla que han equivocat l’ofici. 
Posin-se a bufar ampolles.

Jordi Soler Vinyes
Assemblea Nacional Catalana a Gavà

L’alcaldessa es manifesta amb grups feixistes i 
s’allunya de la majoria social pel dret a decidir

ERC reclama al PSC que defensi les institucions 
catalanes del cop antidemocràtic de Rajoy

República o neofranquisme

D’esquerra a dreta, els regidors Antoni Rafanell (PDECAT), Albert Massana (ERC), Ramon Castellano (Demòcrates de Catalunya) 
i Miguel Herrera (Gavà Sí Se Puede), a la roda de premsa de presentació de la moció d’urgencia per condemnar el cop de Rajoy. A 
la imatge del costat, Miguel Ángel Ibáñez (C’s), l’alcaldessa, Raquel Sánchez (PSC) i Mónica Parés (PP).

La proclama-
ció de la Repú-
blica catalana 
pel Parlament 
el passat 27 
d’octubre, i el 
simultani cop 
d’estat anti-
d e m o c rà t i c 
d e l  g o v e r n 
del PP amb el 
suport total de 
C’s i del PSOE, 
contra les ins-
titucions ca-
talanes, han 
finiquitat el 
m o d e l  a u -
tonòmic acordat sota 
amenaça militar el 1978, 
i obre una nova etapa 
històrica. 
   A Gavà, ERC recla-
ma a l’alcaldessa, Ra-
quel Sánchez, que posi 
l’Ajuntament al servei 
de la República i defensi 
el legítim Govern de la 

L’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC), Òmnium 
Cultural i el col·lectiu ga-
vanenc La Mata de Jonc 
van organitzar el passat 
20 d’octubre un acte pú-
blic al Casal de la Gent 
Gran de la Torre Lluc on 
es va presentar un in-
forme elaborat dins del 
projecte Som Defenso-
res sobre els drets vul-
nerats a Catalunya per 
l’Estat espanyol durant 
les darreres setmanes.
    El ponent de la xerrada 
fou Jordi Palou-Loverdos, 
advocat acreditat pel Tri-
bunal Penal Internacio-
nal com a mediador en 
resolució de conflictes, 
que va fer una anàlisi 
dels fets ocorreguts al 
nostre país sota l’espiral 

de repressió i violència 
engegada pel govern i les 
institucions espanyoles.
   L’informe que va pre-
sentar Palau-Loverdos 
assegura que des del 
passat 20 de setembre 
s’han violat a Catalu-
nya drets civils i polítics, 
entre els quals  hi ha el 
dret a un judici just i a la 

tutela judicial efectiva; 
el dret a la intimitat, a la 
inviolabilitat del domicili 
i a la privacitat de les 
comunicacions; el dret a 
la llibertat d’expressió i 
d’informació, i el dret a la 
llibertat de reunió i ma-
nifestació. L’informe ha 
generat un manifest amb 
suports internacionals. 

Presentació d’un informe sobre els 
drets vulnerats per l’Estat espanyol

L’acte va omplir de públic el casal de la Torre Lluc.

Generalitat, escollit a les 
urnes el 27 de setem-
bre del 2015 amb una 
participació rècord del 
77,44% dels catalans. 
Alhora, lamenta que Sán-
chez s’hagi manifestat, el 
passat 29 d’octubre, al 
costat de forces i partits 
feixistes i ultradretans, 

en suport a l’aplicació 
il·legal de l’article 155 de 
la Constitució espanyola.
   Després d’una esca-
lada de repressió ini-
ciada el 20 de setembre 
amb detencions d’alts 
càrrecs de la Generalitat, 
violència policial contra 
gent pacífica, concul-

cació de drets humans 
i l’empresonament per 
raons polítiques dels 
presidents de l’ANC i 
Òmnium, l’Estat espa-
nyol està intentant ocu-
par ara les institucions 
catalanes, cosa que ha 
motivat l’exili del legítim 
president de Catalunya.

   Enfront d’aquest 
atac intolerable cal-
dria oferir la mateixa 
resistència cívica i de-
mocràtica esgrimida 
fins ara. Des dels car-
rers i les administra-
cions, amb els ajunta-
ments al capdavant. 
   Unes hores abans del 

cop d’estat, els 
grups municipals 
d’ERC, Demòcra-
tes de Catalunya, 
PDECAT i GSSP 
van defensar al 
Ple d’octubre una 
moció urgent per 
condemnar-lo , 
però el PP i C’s 
van impedir, fins 
i tot, debatre-la, 
fent evident que 
no volen diàleg, 
sino senzillament 
l’anorreament de 
l’opositor polí-
tic que no pensa 

igual que ells.
   Davant d’aquesta actitud, 
més pròpia d’un règim 
dictatorial on ja no es pot 
ni parlar, ERC demana als 
demòcrates unitat d’acció  
i perserverància per pro-
tegir la República i assolir 
un nou triomf a les urnes el 
21 de desembre.  
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El govern de la Generalitat oficialitza la 
creació de l’Institut-Escola Gavà Mar
Coincidint amb l’inici del 
primer curs escolar d’ESO, 
amb dos grups matricu-
lats, la Generalitat ha ofi-
cialitzat la creació del nou 
Institut-Escola Gavà Mar.
   L’acord de Govern, a 
proposta del Departament 
d’Ensenyament, es va pu-
blicar el 28 de setembre 
al Diari Oficial i inclou al-
tres centres catalans sota 
l’objectiu comú de «possi-
bilitar una millor resposta 
a les necessitats educa-
tives, ampliant l’oferta de 
places públiques».

Albert Massana: «No donarem suport al 
pressupost d’un PSC antidemocràtic» 

Gavà recolza la denúncia d’Oxfam contra 
Rajoy per incomplir l’acollida de refugiats
El Ple del 26 d’octubre va 
aprovar, amb l’única abs-
tenció del PP, una moció 
d’ERC on l’Ajuntament dona 
suport a la denúncia de 
l’oenagè Intermón Oxfam 
davant la Comissió Europea 
(CE) per l’incompliment del 
govern espanyol del seu 
compromís legal d’acollida 
de refugiats.
   Segons dades oficials, Es-
panya ha acollit només un 
13,7% del estrangers que, 
segons un acord signat per 
24 països, havia de rebre 
entre el 2015 i el 2017.

«L’alcaldessa ha volgut 
impedir, per interessos 
partidistes, el vot i la 
llibertat d’expressió i 
reunió dels ciutadans»

«Els socialistes no es 
diferencien ja del PP 
i C’s. Volen conservar 
per la força el que han 
perdut a les urnes»

«El govern local no té 
cap model de ciutat, no 
sap cercar consensos 
i segueix apostant per 
l’especulació del totxo»

«L’Estat només vol em-
presonar-nos. Però no 
se’n sortiran. La seva 
violència demostra la 
seva impotència»

Albert Massana va néixer a 
Sallent (Bages) l’any 1963. 
És llicenciat en Ciències 
Econòmiques i màster en 
Hisenda Pública. Treballa 
d’inspector a la companyia 
d’aigües i, en aquest man-
dat, és portaveu municipal 
d’ERC-Gavà.  
   
Per què Esquerra ha decidit 
no renovar el pacte de pres-
supostos signat els anys 
2016 i 2017 a Gavà? 
El posicionament del PSC 
davant la violència exerci-
da l’1 d’octubre és el deto-
nant. I el suport a l’aplicació 
del 155, creua totes les 
línies vermelles. No faci-
litar espais per votar és 
greu, però no condemnar 
solemnement les agressi-
ons policials és intolerable. 
La relació de confiança s’ha 
perdut, i el desacord amb el 
PSC és molt gran. 

El regidor del PDECAT ha 
trencat el pacte de go-
vern amb el PSC. Però no 
el de Demòcrates... 
Nosaltres no som ningú 
per dir als altres què han 
de fer. Aixó sí, aplaudim el 
comportament excel·lent 
de tots els sobiranistes l’1-
O. La coordinació de partits, 
entitats i voluntaris fou i se-
gueix sent impecable i lleial. 
La confiança és total. 

Ha avantposat l’alcaldessa 
els seus interessos partidis-
tes als dels gavanencs que 
defensen la democràcia? 
Sí. Els alcaldes del PSC 
van fer primer pinya con-
tra el referèndum dient 
que buscaven una sortida 
basada en el diàleg. Era 
una mentida per guanyar 
temps. Ara veiem que no 
només ens volen sotme-
tre, conjuntament amb els 
feixistes, sinó que la seva 
resposta al diàleg és la de 
més presos polítics. No han 
admès que el sobiranisme 
esdevingui majoritari a les 
urnes. I volen conservar per 
la força, la repressió, i els 
mitjans que calgui, el que la 
ciutadania, a través del vot, 
els ha tret. Però, si difícil és 
sotmetre una persona que 
vol ser lliure, com es podrà 
subjectar una individualitat 
col·lectiva com la catalana?

L’alcaldessa ni tan sols va  
cedir espais per votar... 
És una actitud greu, ja que 
el referèndum va ser un 
exercici democràtic genuí. 
Un govern que s’anomena 
progressista no pot impe-
dir que el poble opini i ha 
d’estar al seu costat en un 
moment tan important. La 
seva decisió fou rebutjada 
per la ciutadania anant a 
votar i defensant les urnes. 
Vull agrair a tota aquesta 
gent el seu valor i coratge.

 En el cas de Gavà Mar 
es concreta la creació del 
centre en la «integració» 
de l’escola ja existent 
al barri per la «previsió 
de la demanda futura 
d’escolarització».
  Amb aquesta oficialització 
institucional es dona per 
complerta una de las prin-
cipals demandes durant els 
darrers anys dels habitants 
de la zona i de la seva as-
sociació de veïns, que ha 
comptat amb el suport i la 
gestió d’ERC-Gavà. 

L’ampliació del centre 
públic als estudis
d’ESO cobreix la 
demanda de noves 
places reivindicada 
pels veïns del barri

  

Satisfets, però amb millores pendents
Des de l’associació de veïns estem molt 
satisfets amb la conversió de l’Escola 
Gavà Mar (originalment CEIP Gavà Mar) en 
un institut-escola. És una demanda dels 
habitants d’aquesta zona del municipi per 
la qual hem treballat molt des 
del mateix moment que es va 
crear el centre (el setembre 
del 2008), sense comptar amb 
una oferta de secundària. Això 
ja va provocar, des de llavors, 
que pares i mares amb fills de 
diferents edats no els poguessin 
portar a la mateix escola del seu barri, 
com sí fan la resta de famílies de Gavà.
Dissenyada per a dues línies, l’escola compta 
ara amb tots els cursos d’infantil i primària 
complets, incloent-hi dos amb 3 línies. 
Afegir la secundària era imprescindible.

Afortunadament, la direcció pedagògica 
s’ha mantingut estable durant aquests deu 
anys, i això ha permès seguir i fixar un rumb.
Pel contrari, l’ampliació per convertir-la 
en institut-escola s’ha fet amb mòduls 

prefabricats que s’han instal·lat 
al pati. Cal que es desenvolupi 
un projecte constructiu que creï 
la infraestructura necessària per 
a tota la secundària i cal guanyar 
espai (que de manera natural 
ha de ser cap a la parcel·la del 
Centre Cívic de Gavà Mar). El 

menjador, el gimnàs, els lavabos i els 
patis estan actualment infradimensionats.
Cal, doncs, que les administracions 
públiques amb competències (la Generalitat 
i l’Ajuntament de Gavà) s’hi impliquin de 
forma directa per fer millores urgents. 

Elisabet Martínez
Presidenta de l’Associació de Veïns de Gavà Mar

Polèmica sobre l’enderrocament 
i la construcció d’un nou edifici
L’enderroc de la casa de-
nominada cal Mateu, entre 
els carrers Sant Lluís i Sant 
Joan, ha comportat la tala 
dels pins de la finca, tot i 
que no s’havia concedit la 
llicència d’obres. Alhora, 
les conseqüències urbanís-
tiques de la construcció del 
nou edifici poden repercutir 
negativament en la mobili-
tat de l’entorn. Esquerra va 
preguntar al Ple d’octubre 

pel pla previst i el govern 
local va respondre que aca-
bava de rebre la petició de 
llicència i que vetllarà per 
una reordenació viària que 
no perjudiqui als veïns.

La Generalitat vol urbanitzar ja 
els Joncs sense tenir aval  jurídic

DEPANA ha denunciat una 
nova tala d’arbres a la po-
llancreda de la Pineda de la 
Pava, a Gavà (foto), on es va 
paralitzar, el passat agost, 
un operació semblant per 
manca de permisos.   

Malgrat que no hi ha en-
cara una sentència ferma 
sobre la viabilitat legal del 
Pla Director del Delta, la 
Conselleria de Política Ter-
ritorial de la Generalitat 
ha decidit licitar la urba-
nització dels terrenys dels 

Depana denuncia una nova tala 
d’arbres a la Pineda de la Pava

Joncs (entre Barnasud i el 
tanatori), on ara hi ha cul-
tius ecològics.   
  ERC-Gavà sempre s’ha 
oposat a aquest projecte, 
vincultat a instal·lar, pre-
sumptament, un centre lo-
gístic que comportarà pro-
blemes de contaminació, 
soroll i col·lapses de tràn-
sit. Aquest pla generaria, 
a més, pocs llocs de tre-
ball i amb salaris baixos.

   En concret, l’Estat estava 
obligat a acollir 9.322 im-
migrants reconeguts que 
esperanven asil a camps 
de Grècia i Itàlia. D’aquests 
només n’han arribat 1.279. 
Alhora, s’havia compro-
més, de forma voluntària, a 
reassentar 1.449 persones 
provinents de Líbia, Jordà-
nia i Turquia. D’aquests, se 
n’han acollit 704
   Oxfam demana a la CE un 
dictamen que obri la possi-
bilitat d’actuació per part 
de la justícia europea.

També es van posar traves 
a la difusió al carrers de 
cartells i pancarts del sí i el 
no i als mítings, vulnerant 
drets bàsics... 
Van ser uns fets inaccep-
tables. Els socialistes ja no 
es diferencien del PP i C’s. 
Són còmplices al defensar 
l’article 155. El referèndum 
estava totalment justifi-
cat, era legítim i basat en 
valors fonamentals. I el 
vam fer després d’haver 
deixat enrere moltes altres 
vies d’acord que ens van 
bloquejar. Cal recordar 
com els socialistes van 
passar pel ribot l’estatut 
de Miravet, faltant a la seva 
promesa electoral. I ara do-
nen cobertura als feixistes, 
aplaudint que els partits 
menys votats a Catalunya 
foragitin de les institucions 
els legítims governants 
escollits pel poble. 

Trencarà, doncs, ERC-Gavà 
totes les relacions amb el 
govern local PSC? 
La nostre assemblea va 
decidir trencar qualsevol 
tipus de suport als pres-
supostos, però també va 
aprovar que, en el dia a 
dia, en qüestions on surti 
guanyant la ciutadania 
i que estan en el nostre 
programa, és obvi que hi 
donarem suport. Esquerra 
mai es tanca al diàleg, si és 
en benefici de Gavà.

Quin ha estat el grau de 
compliment dels acords 
dels dos darrers anys? 
Ens han permès intro-
duir propostes del nostre 
programa en els plans de 
govern i veure-les fetes 
realitat. Els resultats del 
primer exercici van ser 
positius, tot i que minsos, 
i enguany estem pendents 
dels mesos que queden per 
fer-ne una valoració final. 
Tot i això, seguim sense 
veure un canvi de tendèn-
cia que s’apropi al model 
de ciutat que defensem. No 
tenen model, són uns mers 
gestors amb la filosofia 
del «qui dia passa any 
empeny», amb un interès 
més gran per la propa-
ganda i la imatge que per 
la ciutat, que demostren 
desconèixer i no respectar. 
El tarannà de sempre no ha 
canviat aquest mandat. 

Què defineix aquest taran-
nà? L’autoritarisme? 
Segueix la manca de diàleg 
i confiança real per part 
del PSC, ancorat en la vella 
política. Constatem que, tot 
i la millora en el tracte als 
grups de l’oposició, l’actitud 
predominant continua sent 
la falta de diàleg, defu-
gint temes compromesos. 
L’alcaldessa té pànic escè-
nic a prendre decisions. No 
sap mediar ni cercar grans 
consensos. 

També es manté el suport a 
l’especulació urbanística 
El seu no-model està a 
cavall entre un de cadu-
cat (la construcció i el to-
txo) i una alarmant falta 
d’alternatives. I, com de 
costum, sense gaire aten-
ció a propostes que vinguin 
d’altres grups. Això sí. Si en 
veuen alguna d’interessant, 
la copien i la publiciten 
com si fos seva.  

Què li ha semblat l’actitud 
del PP i C’s a Gavà? 
S’han burlat de gent gran 
apallissada... No volen 
diàleg. Tenen nostàlgia  del 
passat i busquen deixar-
nos fora de les eleccions i 
empresonar-nos. El PP és 
el darrer partit de Catalu-
nya en suport electoral. No 
ho poden suportar. La seva 
violència és la demostració 
de la seva impotència.

   Segons l’organització 
ecologista, aquest espai 
forma part de l’Inventari 
de Zones Humides elaborat 
per la Generalitat i és l’únic 
del Delta on nidifiquen els 
picots garsers. Els agents 
rurals no tenen constància 
que el propietari tingui ja 
l’autorització per fer la tala, 
que ha d’estar avalada per 
un informe previ d’impacte 
ambiental.

  

Solucions polítiques per canviar governs
Tot i que per definir la major part dels 
conflictes que pateix el planeta es parla 
de crisis humanitàries, sempre estan 
precedides per una crisi política i jurídica 
que les ocasiona i impedeix la seva 
resolució. Aquest és el cas del poble 
sahrauí i la seva llarga lluita per 
l’autodeterminació. Una decisió 
colonial generada per interessos 
econòmics, amb Espanya i França 
com a principals responsables, 
va permetre al Marroc ocupar 
i l · leg í t imament  e l  Sàhara 
Occidental i dividir-lo amb un mur de la 
vergonya (el més llarg del món), trencant 
famílies i convertint a molts dels seus 
habitants en refugiats i apàtrides que fa 
anys que malviuen a campaments que 
s’han acabat convertint en assentaments. 

Olga Álvarez
Associació per al Desenvolupament de Projectes Solidaris en el Sàhara (APSS)

Segons l’oenagè, el 
govern espanyol ha 
rebut només al 13,7 % 
dels estrangers que 
havia acordat ajudar 
entre el 2015 i el 2017

Malgrat l’ajuda solidària, només una solució 
política podria acabar amb aquest conflicte 
enquistat on la situació empitjora amb el 
temps, la gent jove demana un futur millor 
i la gent gran encara manté l’esperança de 
tornar a casa i retrobar-se amb familiars 

que fa anys que no veuen. Si hi ha 
una part positiva, he de dir que no 
he vist mai gent amb tant d’orgull 
i dignitat, individualment i com a 
poble. La comunitat internacional, 
que hauria de ser responsable en 
la mediació i solució, no ha ajudat 

els sahrauís i el mateix esdevé a altres 
conflices que causen morts, patiment i 
milers de refugiats. Davant de tot això, 
l’única solució real és canviar els governs 
actuals i aconseguir amb els nostres vots 
un món més just i igualitari.

Millora del sender per anar de 
la Sentiu a l’ermita de Bruguers
L’Ajuntament ha iniciat els 
treballs per crear un accés 
còmode i segur a l’ermita 
de Bruguers des de la Sen-
tiu, amb un pressupost de 
60.128 euros, subvencionat 
per la Diputació. Aquesta 
actuació havia estat de-
manada per ERC que, al 
Ple del passat octubre, va 
presentar un nou prec des-
prés que les pluges dels 

Massana, en el moment de dipositar el seu vot al referèndum del passat 1 d’octubre.

dies 19 i 20 van malmetre 
una part de l’actuació (foto),  
perquè el marge lateral 
del camí no es va reforçar 
per protegir el talús. 

Taula de coordinació entre les
administracions a ca n’Espinós

Després de visitar ca 
n’Espinós, el 5 de maig, la 
consellera d’Afers Socials, 
Dolors Bassa, va proposar 
constituir una taula de co-

Un grup d’activistes voluntaris rescata a les costes del mar Mediterrani un grup de 
nens amb els seus familiars d’una barca de refugiats fugits del conflicte de Síria. 

Obertura del carrer Rius i Taulet
més enllà de l’Illa del Centre
Un any després que ERC 
demanés a l’Ajuntament 
negociar amb els propie-
taris un pla per obrir el ca-
rrer Rius i Taulet, millorant 
la mobilitat del centre urbà, 
el govern local ha arribat 
a un acord amb els impli-
cats, en el que es fa càr-
rec d’una part del cost de 
l’operació i de la urbanit-
zació del nou espai viari. 

Solucions a la problemàtica del 
soroll dels canons per als ocells
El 2016 ERC va registrar 
una pregunta al govern 
local sobre les molèsties 
que causen als veïns els 
canons de gas que fan 
servir els pagesos per fo-
ragitar ocells. La resposta 
fou que s’incorporaria a la 
nova ordenança de sorolls 
una regulació específica 
de l’ús d’aquest sistema 
per fer-lo compatible amb 
el descans dels ciutadans. 

Un any després, però, no 
s’ha fet res i Esquerra va 
reclamar al Ple d’octubre 
que es presenti la norma. 
El PSC va indicar que enca-
ra hi està treballant i, fins 
al 2018, no hi haurà canvis.

Arranjament de la parada del bus 
enfront del barri de les Panes

El govern municipal  ha 
decidit arranjar l’entorn 
de la parada d’autobús 

Propostes d’Esquerra en execució:

ordinació Generalitat-Ajun-
tament per fer un millor 
seguiment dels problemes 
del barri. El 17 d’octubre es 
va fer una primera reunió 
tècnica i es va presentar  
un nou mediador. ERC va 
demanar al Ple del passat 
mes la incorporació dels 
veïns a la taula.

ubicada al cantó mar de 
la carretera de Santa Creu 
de Calafell, al davant del 
barri de les Panes. Es farà 
una vorera i s’instal·larà 
una plataforma per millo-
rar la seguretat dels viat-
gers que esperen. ERC va 
demanar aquesta actuació 
el febrer del 2016.  
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Ciutat activa

L’Ajuntament de Gavà 
i els castellers de la 
ciutat van retre el 18 
d’octubre un homenatge 
pòstum a Jordi Calata-
yud, membre de la colla 
i exregidor d’ERC que 
va morir el març en un 
accident a Tarragona.
   Durant l’acte es va 
descobrir una placa de 
record que s’ha instal·lat 
al terra de la Rambla, a 
l’alçada de la plaça de 
Josep Tarradellas. 

Homenatge de Gavà i els seus 
castellers a Jordi Calatayud

De quan en Jordi ens va deixar
Jo tant sols us puc parlar dels darrers 
dos anys de la vida d’en Jordi Calatayud 
Sanchís, del Jordi casteller, amb la seva 
cara rodoneta i els seus ulls menuts i 
vius. Va aparèixer als assajos 
acompanyant als seus dos 
fills, l’Ariadna i l’Àlex. El seu 
caràcter tímid no va impedir 
que ben aviat ajudés a que 
les construccions pugessin 
amb més seguretat i li vam 
demanar que formés part 
del tronc. El cuquet dels 
castells ja estava inoculat. La seva 
alçada i forta complexió el van portar 
a formar part del equip de baixos, un 
dels llocs mes esforçats. Amagats al 

bell mig de la pinya hi ha les agulles, 
els contraforts, els baixos i les mai prou 
alabades crosses. Ells i elles aguanten 
el pes del castell. I no surten a la foto! De 

tots els indrets on es pugués 
instal·lar el seu recordatori 
póstum, vam triar des del 
primer moment la plaça 
Josep Tarradellas, el lloc 
on actuem, l’escenari dels 
nostres èxits com a colla. El 
passat 8 d’octubre vam fer, 
juntament amb els Xiquets 

del Serrallo, la primera diada, que no 
l’última, en homenatge a Jordi Calatayud, 
un bon casteller. Company, no t’oblidem. 
Salut i castells!

Carles Artola
President dels Castellers de Gavà

Sopar solidari amb refugiats 
sirians de la religió iazidí 

Exposició dels creadors de la 
Fundació Hervás Amezcua  

El passat 6 d’octubre 
es va celebrar la se-
gona edició del sopar 
solidari de Gavà per a 
persones refugiades. La 
iniciativa forma part del 
projecte Y.E.S. d’ajuda 

a sirians de la religió 
iazidí, molt castigats a 
nivell físic i psicològic 
pels efectes de la guerra 
i que intenten fugir cap 
a zones on no hagin de 
patir per la seva vida. 
   L’acte celebrat a la 
ciutat va comptar també 
amb una xerrada del 
refugiat sirià Jamal Abo 
Ori i l’exposició d’obres 
de l’artista iazidí Sa-
lam Noah.   

La Fundació Hervás 
Amezcua organitza al 
Museu de Gavà una expo-
sició col·lectiva de pintu-
ra, escultura, fotografia, 
poesia i prosa, que es va 
inaugurar el 8 d’octubre 
(a la fotografia) i roman-
drà fins al proper 26 de 
novembre. 
   La mostra, que porta 
per títol Onatge en Mo-
viment, està pensada 
per difondre i promoure 

l’obra dels creadors de 
l’entitat local, sota una 
temàtica comuna que 
evoca «l’onatge natural, 
animal i humà que mou 
el món», en paraules 
dels organitzadors. 

La Casa d’Aragó celebra la 
festivitat patronal del Pilar
La Casa d’Aragó de Gavà, 
Viladecans i Castellde-
fels va celebrar, com 
es tradicional, la festi-
vitat patronal del Pilar 
amb un ampli programa 
d’activitats a diferents 

Actes per difondre la inclusió 
sense un pla efectiu d’actuació

Ballada de Flama i Caliu de la 
Sardana per iniciar la tardor

El Parc de la Torre Lluc 
va acollir el 8 d’octubre 
(a la fotografia) una festa 
ciutadana per promoure 
una escola i una societat 
inclusives, diverses i amb 
igualtat d’oportunitats.  

   La celebració va tancar 
la I Jornada de la Inclu-
sió, organitzada enguany 
per l’Ajuntament de Gavà 
amb tallers, xerrades 
i activitats esportives 
amb voluntaris, entitats 
i associacions locals.
   Una bona iniciativa de 
difusió i promoció, se-
gons el grup municipal 
d’Esquerra, però que 
no ofereix un pla real 
d’actuació que vagi més 
enllà dels bons desitjos.

L’associació Gavà Flama 
i Caliu de la Sardana 
va organitzar el passat 
22 d’octubre una balla-
da  de tardor a la plaça 
d’Anselm Clavé. 

   L’acte va comptar amb 
la participació musical de 
la Cobla Rambles i amb 
la presència de nombro-
sos dansaires  que no es 
van voler perdre la cita.

espais i equipaments 
de la ciutat com la plaça 
Balmes (foto), el Casal de 
Cultura American Lake, 
l’església de Sant Pere i 
l’Espai Maragall i la seu 
de l’entitat organitzadora.

Medalla de la ciutat al sergent 
de policia que va morir al juliol
Coincidint amb la cele-
bració del Dia del patró 
de la Policial Municipal, 
l’Ajuntament de Gavà va 
concedir al sergent Anto-
nio López (a títol pòstum) 
i al caporal Juan Cortés 
la Medalla de la Ciutat. 
  Durant l’emotiu acte es 
va recordar que gràcies 
a la seva intervenció, in-
terceptant un home que 
anava armat, els policies 
van evitar, el 6 de juliol, 
fets encara més greus 

als que van esdevenir pel 
tiroteig que es va produir 
entre els tres i que va  
tenir com a conseqüèn-
cia més tràgica la mort 
de López (a la foto), el 
19 de juliol, per les feri-
des de bala que va patir. 

La Igualtat representa per 
tercer cop la Família Addams

Prec per millorar la seguretat 
dels treballadors  municipals
ERC-Gavà va presentar 
al Ple d’octubre una pro-
posta per instar el govern 
local a vigilar i complir de 
forma més acurada les 
mesures de seguretat 
i salut preceptives per 
part dels treballadors 
municipals.
   El prec està vinculat a 
una denúncia ciutadana 
rebuda per Esquerra on 
es veu un treballador de 
PRESEC (a la foto) fent 
la feina en alçada sense 

El grup teatral La Igualtat 
va tornar a representar, 
el passat 29 d’octubre, 
la seva versió de la 
pel·lícula La Família Ad-
dams. Aquest ha estat 
el tercer any consecutiu 
que l’entitat local posa 
en escena aquesta obra, 
coincidint amb la cele-
bració de Halloween. 
   Un cop més es va re-
petir l’èxit de públic a 
l’Espai Maragall, amb 
moltes persones disfres-

Més de 2.000 corredors a la 
XIII Marató del Mediterrani
Més de 2.000 corredors 
van participar el 22 
d’octubre a la XIII Mara-
tó del Mediterrani, que 
es disputa entre Gavà 
i Castelldefels amb el 
Canal Olímpic com a eix. 
   La prova, que inclou 

A l’esquerra, pilars dels 
Castellers de Gavà du-
rant l’acte d’homenatge. 
A dalt, la placa instal·lada 
al terra de la Rambla on 
es recorda la figura del 
membre de la colla i 
exregidor d’ERC. 

curses de 10 quilòme-
tres, mitja marató i ma-
rató per equips, té també 
un component solidari, 
enguany en favor de la 
Fundació d’Oncologia 
Infantil Enriqueta Villa-
vecchia de Barcelona. 

sades per veure i partici-
par en aquesta adaptació 
del clàssic del cine, de la 
mà de Daniel Sánchez, 
un apassionat de Quentin 
Tarantino.

portar l’arnès, el casc 
i el peto obligatoris. La 
plataforma de la grua 
tampoc tenia el disposi-
tiu per permetre al tre-
ballador lligar-se. El PSC 
va responsabilitzar els 
operaris de no complir 
la reglamentació.


