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Sí que han estat presos polítics
(desmuntant Ciudadanos)

1.«Dos individuos organizan una concentración rodeando un edificio en 
que han entrado por orden judicial la Guardia Civil». A banda de la manca de 
concordança entre subjecte i predicat, la sacrosanta Constitució protegeix 
el dret de reunió i manifestació. I, mal que els pesi, no està subjecte a 
cap ordre judicial. Per tant, la concentració era legal a efectes jurídics.
2. «Durante la concentración son atacados varios coches». Segons la llei 
d’enjudiciament criminal, ningú pot ser encausat pels delictes comesos 
per un tercer. Així doncs, si ells no van malmetre els cotxes (i no ho van 
fer) no se’ls pot incriminar.
3. «Los organizadores convocantes se suben a los coches». Sí, efectivament, 
previ consentiment de la Guàrdia Civil (hi ha vídeos que ho mostren).
5. «Lanzan arengas [...] para no dejar salir del edificio». Els vídeos que 
tots hem pogut veure mostren que demanen a la gent que es dispersi, 
per deixar pas a la secretaria judicial. Ells mateixos organitzen un 
passadís amb voluntaris de l’ANC per on poden entrar i sortir.
6. «Por eso están en prisión, por sus actos, no por sus ideas». Malgrat que 
acabeu de veure que la vostra informació és falsa, encara podem afegir 
tres detalls: (a) són a presó preventiva (és a dir, sense judici ni sentència) 
«per risc de fuga i de reincidència». Em pregunto com poden, alhora, 
fugir i reincidir, (b) A l’aute judicial es presenta com a «prova» que són 
socis d’Òmnium Cultural. (c) Com que ser soci d’Òmnium no és delicte, 
és evident que sí, que se’ls ha empresonat per les seves idees.
Senyors de Ciutadans-C’s de Gavà, gràcies per la seva comprensió, però 
per tal de debatre sobre idees, primer cal que imperi l’honestedat.

Raül Puga Fernández, activista cultural

Benvolguts senyors de Ciutadans-C’s de Gavà, 
amb tot el respecte que puc professar per vostès, 
m’agradaria esmenar algunes informacions que 
apareixen al seu butlletí sota l’incorrecte (ortogràfi-
cament) títol: 
     ¿Porque (sic) están en prisión los «Jordis»?

¡Dicen que no son nacionalistas! Pero sus manifestaciones están llenas 
de banderas, son violentas y pegan a los que no comparten sus ideas.

LOS BULOS Y LAS BULAS DEL NACIONALISMO ESPAÑOL

Dicen que el independentismo tenía mayo-
ria parlamentaria, pero no de votos

Dicen que este largo, triste y estéril proceso 
hacia una independencia que prometían 
feliz y próspera ha sido una gran mentira

Dicen que la sociedad no se fracturaría pero 
el independentismo ha mentido: vecinos, 
amigos y famílias discuten entre sí

Dicen que el independentismo aseguró que no 
saldrían empresas de Cataluña y mintieron: 
se han ido más de 1.800 y muy importantes

Dicen que el independentismo aseguró la 
solución de todos los problemas: pensiones, 
paro, salarios mileuristas y mintieron

Dicen que los independentistas que hablan 
de democracia y de urnas, tienen miedo a 
las urnas de verdad, a las democráticas con-
troladas por una Junta Electoral en las que 
no se pueda votar varias veces, en las que 
no se sepa el resultado antes de empezar
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Falso: el 27S, los independentistas tuvieron el 
48% de voto y los nacionalistas españoles, el 39%

Falso: los políticos independentistas cum-
plieron las promesas electorales, llegando 
a proclamar la República de forma pacífica

Falso: en democracia, la discusión es sana, y es 
la forma de resolver conflictos. Sólo alguien 
de mentalidad autoritaria niega el debate

Falso: aunque algunas empresas han cambia-
do de sede, presionadas por el Estado y el Rey, 
no se ha perdido ni un solo puesto de trabajo

Falso: en esta legislatura se han aprobado de-
cenas de leyes sociales, y todas han sido sus-
pendidas por orden del gobierno del Estado

Falso: los que temen a las urnas son los que 
enviaron a porras y fiscales contra ellas. 
Y las votaciones organizadas a pesar de la 
violenta oposición del Estado, fueron irrepro-
chables. Es falso que se pudiera votar varias 
veces, o que el resultado estuviera predicho

Consellers, vicepresident y activistas de movimientos pacíficos están en prisión sin juicio 
ni sentencia. PERO los agresores nazis violentos (parientes de Morenés y Méndez-Vigo) que 
atacaron la sede de la Generalitat en Madrid, sentenciados a prisión, están en la calle.
El presidente legítimo de Catalunya debe permanecer en el exilio y si regresa se meterá en 
prisión sin juicio ni sentencia. PERO el cuñado del Rey, sentenciado a prisión, está huido 
en Suiza y ningún juez ni fiscal lo requiere para que cumpla su condena.

El 21 de diciembre no nos jugamos la independencia. Nos jugamos la DEMOCRACIA. Vota. Vota 
sin miedo. Vota por dignidad. Sólo tu y tu voto podrán salvar la democracia y las libertades.

•

•

Las Bulas Dicen que la justicia es igual para todos, pero por lo visto si eres fas-
cista, o familiar del monarca o de un ministro, tienes un trato especial:

El 27 d’octubre es va proclamar 
la República Catalana. L’èpica de 
l’1-O donava fruit i, per primer 
cop, un compromís electoral 
com aquest era complert pels 
representants electes. Però 
alhora, la ràbia, la sensació 
d’haver fer el préssec ens envaïa. 
Perquè la proclamació quedava 
en una frase. No hi havia força 
ni manera de fer efectiva la 
República. Covardia! 
deien uns. Traïció! deien 
altres. Mentiders! deien 
uns  tercers . . .  Però 
després, amb calma, vam 
reflexionar. I certament, 
havíem pecat d’ingenus, per no 
adonar-nos del monstre al qual 
ens enfrontàvem. Ingenus en 
creure que Europa (ah! Europa) 
ens donaria un cop de mà. 
Ingenus, sobretot, en creure que 
Espanya -i els seus dirigents- 
eren demòcrates i respectarien 
la voluntat d’un Parlament i 
un Govern democràtics, i el 
resultat d’un referèndum fet, 
malgrat tots els entrebancs, 

Tornarem a lluitar, i tornarem a vèncer
amb un procediment garantista 
i amb un recompte net. Ens vam 
equivocar. Ara ja sabem que 
Espanya no és un Estat de Dret. 
És un Estat de Dretes. Un vedat 
autoritari on manen els hereus 
del franquisme: al govern, a les 
Corts, a les grans empreses 
depenents del BOE i a la justícia, 
disposats a vessar sang, cosa a la 
qual l’independentisme pacifista 

i democràtic no està 
disposat. Els nostres 
l íders  han prefer i t 
l’empresonament i l’exili 
a un bany de sang. I això 
els honora. I han posat 

al descobert qui i què és l’Estat 
i l’ensarronada del règim del 78. 
Davant de la ciutadania, i dels 
ulls de tot el món. I això ens ha 
d’enorgullir. Ara només queda 
un camí: perseverar. Guanyar el 
21D. Aixecar-nos i seguir. I amb 
el bagatge adquirit, la propera 
vegada -que hi serà, no en 
dubteu- fer-ho millor. I guanyar, 
i tornar a guanyar. Les vegades 
que calgui. Fins a la victòria.

Josep Campmany Guillot
Conseller Nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya

Los Bulos
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L’alcaldessa ajorna per raons partidistes 
l’aprovació del pressupost per al 2018
Per primer cop en 38 anys, 
l’Ajuntament de Gavà arri-
barà a desembre sense 
aprovar el pressupost de 
l’any següent. L’alcaldessa 
Raquel Sánchez (PSC) va 
ajornar la votació prevista 
al Ple de novembre per 
no fer públic abans de les 
eleccions del 21-D el pacte 
tancat probablement amb 
C’s o el PP. 
  ERC ja ha anunciat el vot 
en contra després que els 
socialistes donessin ple 
suport al cop d’estat de 
Rajoy i les seves polítiques 

Jordi Albert: «Hem de derrotar el 155 
guanyant el 21-D en escons i en vots» 

EL PSC de Gavà es nega a condemnar les 
agressions de l’1-O i els presos polítics
El PSC de Gavà va donar 
al Ple de novembre un pas 
més en la seva deriva cap 
a actituds antidemocràti-
ques i contra les llibertats i 
els drets dels ciutadans. El 
grup municipal del PSC, en-
capçalat per l’alcaldessa, va 
votar contra una declaració 
política de condemna a la 
violència policial de l’estat 
Espanyol a Catalunya i so-
bre l’empresonament de 
càrrecs electes del Govern 
de la Generalitat i dels di-
rigents pacifistes de l’ANC 
i d’Òmnium Cultural.

«Tot i ser uns comicis 
il·legítims cal votar per 
tornar a demostrar que 
la majoria del poble 
català vol la República»

«Anant per separat, 
els partis sobiranistes 
arribarem al màxim de 
suports possibles en 
l’Àrea Metropolitana»

«És indignat que hi hagi 
de nou presos polítics. 
Quin és el seu delicte? 
Voler debatre de forma 
pacífica i democràtica»

«El PSC no ha estat a 
l’alçada des de l’1-O. La 
relació amb Esquerra 
ha quedat molt tocada. 
Ens sentim traïts»

Jordi Albert i Caballero va 
néixer a Sant Andreu de la 
Barca fa 39 anys.  Regidor 
al seu municipi, presideix 
la Federació d’ERC al Baix 
Llobregat i ha estat es-
collit pels militants per 
liderar la llista comarcal 
a les eleccions del 21-D. 
   
Els comicis del 21 de de-
sembre han estat convocats 
pel govern del PP de forma 
il·legítima i il·legal. Per què 
cal participar-hi, llavors? 
Hem demostrat persistent-
ment que som demòcrates i 
mai renunciarem a partici-
par en unes eleccions. Ells 
no volen reconèixer la legi-
timitat del referèndum de 
l’1-O, nosaltres aprofitarem 
aquestes per demostrar de 
nou que la majoria del 
poble de Catalunya vol la 
República. I ho farem gua-
nyant en vots i escons. 

ERC ha decidit presentar-se  
aquest cop  en solitari... 
A l’àmbit metropolità una 
llista que repliqués la de 
JuntsxSí ens perjudicava, 
com ja va passar el 27-S 
del 2015, on l’electorat 
d’esquerres que volia una 
opció independentista i no 
era anticapitalista es va 
trobar orfe. Anant per se-
parat arribem al màxim su-
port electoral possible. 

Com es concreta aquest 
objectiu mobilitzador? 
Els independentistes que 
mai votarien a la CUP o al 
PDECAT ens tenen a nosal-
tres. I els que  mai votarien 
a Esquerra tenen les altres 
dues opcions. Alhora, ERC 
seguirà incidint en la defen-
sa del nostre model social, 
la qual cosa obre les portes 
als socialistes que han 
quedat orfes perquè el PSC 
se n’ha anat amb la dreta, 
i a la gent d’esquerres que 
no entenen les decisions 
dels comuns i ICV. 
 
S’ha proclamat una Repú-
blica que no es pot fer efec-
tiva. Quin és el camí ara? 
Aquests darrers dies hem 
fet autocrítica i, com sem-
pre, ha estat ERC qui ha 
pres el risc d’iniciar el 
debat. S’han comès errors, 
i també encerts.  

I el futur a curt termini? 
Sobretot cal tenir present 
que ens enfrontem a un es-
tat repressor governat per 
una aliança PP-PSOE-C’s 
que té clar el seu objectiu: 
arrasar l’autogovern fent 
servir l’independentisme 
com a excusa. L’aplicació in-
digna del 155 ho demostra i 
també la violència de l’1-O 
i l’Operació Catalunya. Da-
vant d’això només ens  que-
da una opció: tornar a vèn-
cer i derrotar-los el 21-D.

autoritàries, negant-se a 
condemnar la violència de 
l’1 d’octubre i aplaudint la 
intervenció de la Generalitat 
i l’empresonament  de con-
sellers electes i d’activistes .
  ERC critica que creixi més 
la despesa en propaganda 
i alts càrrecs que partides 
com medi ambient, salut 
pública, educació, esports, 
neteja de la ciutat (via pú-
blica) o habitatge, mentre 
la pressió fiscal per càpita 
crexi un 3,96%, el doble de 
l’IPC interanual (1’6%).

ERC votarà en contra 
d’uns pressupostos 
locals que augmenten 
les despeses d’imatge 
i propaganda i la 
pressió fiscal local

  

De mal en pitjor: el PSC de Gavà a la deriva
De moment, el Govern municipal no ha 
volgut aprovar els pressupostos. No han 
trobat consens ni han teixit complicitats 
amb l’esquerra, i s’han lliurat a les mans 
de la dreta, sense projecte nou, sense 
canvi  transformador, ni noves 
idees. Són uns pressupostos 
continuistes amb un projecte de 
ciutat caducat. 
El NO d’ERC als pressupostos 
té raons locals i nacionals. De 
les primeres, sobre el mateix 
pressupost, cal fer notar que 
augmenten els contractes temporals, 
s’incrementa per sobre la mitjana la partida 
d’alts càrrecs i imatge, comunicació i 
atencions protocol·làries, mentre que baixa la 
despesa en salut pública, i decreix en relació 
a la mitjana la despesa en educació, esports, 

neteja, seguretat i habitatge. Mentrestant, 
la pressió fiscal per càpita augmenta més 
del doble de l’IPC. A més, el PSC només ha 
complert amb una tercera part del pactat 
per al pressupost del 2017. Clarament, ni 

compartim els seus projectes, 
ara definitivament sotmesos a la 
dreta, ni la seva gestió,
Quant a les raons nacionals, res 
a negociar amb una alcaldessa 
que dona suport al cop d’estat 
antidemocràtic de Rajoy i que 
càrrecs electes i líders pacífics 

vagin a la presó, ni a un PSC subordinat al 
PSOE que va fer Rajoy president i actua per 
dividir i enfrontar la societat catalana.
Res a fer amb una alcaldessa que avantposa 
les consignes del partit a l’interès de la ciutat. 
A mi, i a molts, la Raquel no ens representa.

Albert Massana
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà

Subvenció per als projectes per 
recuperar el castell d’Eramprunyà
El grup municipal d’ERC-
Gavà va presentar al Ple 
de novembre una propos-
ta on va instar al govern 
local a demanar una nova 
subvenció a la Diputació 
de Barcelona per continuar 
els treballs de recupera-
ció i recerca arqueològica 
al castell d’Eramprunyà i 
consolidar el pla en mar-
xa per donar-los valor i 
difondre’ls. 

   La moció la va presentar 
ERC i era idèntica a una 
aprovada anteriorment al 
Consell Comarcal del Baix 
Llobregat amb el suport 
dels socialistes, la qual 
cosa evidencia la supe-
ditació de l’alcaldessa al 
neofranquisme de PP i C’s.
   Esquerra i els altres grups 
que van votar a favor (De-
mòcrates, PDECAT i Gavà Sí 
Se Puede) van destacar la 
necessitat de defensar els 
drets civils i les llibertats 
davant l’actual regressió 
democràtica.

Davant l’opció, apuntada 
per les enquestes, que ERC 
guanyi les eleccions, quin és 
el seu programa de govern?
Hem de continuar el camí. 
Hem agafat de nou aire, 
hem acumulat forces i 
continuem endavant per-
què ja no mirem enrere. 
Ara hem de construir la 
República i fer-ho a partir 
d’una gran majoria social, 
com sempre hem defensat. 
Volem la República social 
en majúscules, garantint i 
blindant els drets socials. 
Però aquesta República 
no es construeix d’un dia 
per l’altre, i tampoc amb 
només una única visió po-
lítica, hem de construir-la a 
partir de la transversalitat i 
la diversitat. Qui assegura i 
representa això d’una for-
ma més fidel és Esquerra 
i, per aquest motiu, hem de 
ser la força majoritària. 

Com viu la reaparició de 
presos polítics i la persecu-
ció de càrrecs electes, com 
ho podem combatre?  
Veure la persecució que 
pateixen és indignant. Quin 
és el seu delicte? Manifes-
tar-se pacíficament, voler 
debatre al Parlament, fer 
cas del mandat democrà-
tic del poble. Ho hem de 
combatre amb el vot, de 
nou, guanyant el 21-D i 
recordant a cada instant 
als presos i als exiliats.

L’alcaldessa de Gavà i al-
tres companys seus del 
PSC s’han alineat total-
ment amb el PP i C’s. Com 
seran les relacions futures 
entre ERC i el PSC? 
El PSC no ha estat a 
l’alçada i al Baix Llobregat 
i l’Hospitalet els republi-
cans no entenem com no 
han lluitat amb més ferme-
sa contra el 155 i com no 
van facilitar la celebració 
de l’1-O. És cert que hi ha 
diverses intensitats i ens 
consta que hi ha moltes 
incomoditats personals 
entre els socialistes de la 
comarca, no tothom pensa 
com ho fan els de Gavà. 
Amb tot, és evident que la 
relació entre ERC i PSC ha 
quedat molt tocada. Ens 
sentim traïts per la seva 
posició vers companys i 
companyes de comarca 
que estan a la presó.

Aquest trencament actual 
és recuperable?
A partir del 21-D tenen 
l’oportunitat de canviar 
el discurs i fer un camí 
diferent, allunyant-se de 
la dreta, però el problema 
són els vots i el PSC no 
vol perjudicar al PSOE. 
I els barons saben que 
obtindran rèdit electoral 
a Espanya al costat del PP 
i C’s. Aquest és el drama, 
els manca valentia política 
i fortalesa.

Quina ha de ser la posició 
d’ERC als municipis on té 
acords amb el PSC? 
Hem marcat una posició 
clara i ferma a la comar-
ca: les assemblees locals 
són sobiranes i són les 
que han de decidir. Allà on 
s’ha aprovat trencar, com a  
Corbera, Gavà i el Consell 
Comarcal, ho hem fet.

I amb el PP i C’s? 
La relació continuarà sent 
la mateixa, inexistent i 
impossible. És indigne el 
que fan, ataquen la demo-
cràcia, menteixen i volen 
aniquilar els drets i lliber-
tats del nostre poble. Volen 
imposar l’espanyolisme, 
allò que menys els importa 
és la gent. No fan política, 
practiquen la imposició 
dogmàtica i l’immobilisme 
per mantenir-ho tot atado 
y bien atado.

  

Violència, desigualtat i Constitució
Des d’inicis de 2017, ens hem aplegat moltes 
vegades a la plaça Major per recordar 
les víctimes de la violència masclista. En 
portem 22 al Països Catalans. Però el més 
esfereïdor és que les xifres amb prou feines 
varien significativament d’un any a l’altre. 
Què estem fent malament? Perquè 
la violència vers les dones és un 
problema que ens afecta a tots, 
i les solucions ens impliquen a 
tots. Però en els molts anys de 
lluita contra aquesta violència,  
no sembla que encara haguem 
avançat en resultats tant com era d’esperar, 
Alguna cosa se’ns escapa. El que sí que 
va quedant clar, i l’actualitat així ho deixa 
veure, és que la violència sobre les dones 
gaudeix d’una tolerància social inaudita 
i està plenament normalitzada; potser 

Marta Jiménez
Regidora del grup municipal d’ERC-Gavà

Els socialistes locals 
van impedir al Ple de 
novembre aprovar una 
moció impulsada per 
ERC contra els atacs 
de PP i C’s a Catalunya

ningú justificarà un assassinat, però sí que 
veiem com es disculpa una violació («potser  
provocava»), les agressions verbals («només 
era una floreta»), el control psicològic («si 
està gelós és perquè l’estima»), o l’ús de 
posicions de poder per assetjar sexualment 

les dones en l’àmbit laboral («alguna 
cosa devia treure a canvi»). Al final, 
el denominador comú en aquests 
casos és la desigualtat: n’hi ha un 
que es creu per sobre de l’altra. 
Qualsevol nova societat que es 
vulgui construir haurà de tenir com 

a màxima prioritat la igualtat entre els seus 
membres. La desigualtat social i entre sexes 
encara existeix. La nostra llei d’igualtat de 
gènere va naufragar al TC, com tantes altres. 
El TC també es va creure per sobre de la 
voluntat dels catalans i catalanes. 

Jordi Albert, en una fotografia recent davant de la seu nacional d’ERC, a Barcelona.

Petició d’un sistema informàtic 
per consultar el cens electoral

Arran de la convocatòria 
d’eleccions el 21-D es va 
detectar que a Gavà, a di-
ferència d’altres municipis 
veïns, no es podia consultar 
per internet el cens. Com 
tampoc es van distribuïr 
les targetes censals (una 

Esquerra es manifesta contra
la violència envers les dones

Proposta per ampliar els horaris 
d’obertura de la deixalleria local
La deixalleria de Gavà 
només obre al públic els 
feiners, de 9.00 hores a 
14.00 hores. Aquest horari 
no facilita el seu ús i expli-
ca, en part, el baix índex 
de reciclatge de Gavà.
   Davant d’això, Esquer-
ra va proposar al Ple de 
novembre ampliar la fran-
ja d’obertura i obrir un 
accés específic des del 
Camí Ral de València per 

entrar fora dels horaris 
del Centre de Tractament 
de Residus Metropolitans.
   El govern local es va 
limitar a culpabilitzar de 
la situació a l’AMB. 

Demanda per afegir més dies de
funcionament al trenet de festes

El trenet que circula pel 
centre de Gavà a les fes-
tes nadalenques funciona 
del 28 de desembre al 4 
de gener, acabant tot just 
al mig de la setmana amb 

mostra més de la manca 
de garanties d’aquests 
comicis il·legítims) que 
informen dels col·legis on 
s’ha de votar, els interes-
sats es van veure obligats 
a fer cues presencials.
   ERC va demanar que no 
es repetixi aquesta situa-
ció, però el govern local va 
optar per mentir i va negar 
que s’hagués viscut aquest 
problema.

més intensitat comercial.
   Per evitar aquesta dis-
funció, ERC va presentar al 
Ple de novembre una pro-
posta, vehiculada a través 
del Consell de Comerç, per 
ampliar el funcionament 
fins al mateix dia de Reis.
  El govern local va dir que 
aquesta iniciativa la ges-
tionen els comerciants i 
que aquests han decidit no 
fer canvis.  

ERC-Gavà va proposar al 
Ple de novembre que els 
propietaris de negocis ubi-
cats a carrers on hi ha zona 
blava puguin disposar de 
la tarjeta de resident, que 
eximeix del pagament du-
rant la primera hora i mitja. 
   Aquest benefici, al qual 
ara només poden accedir 
les persones empadrona-
des als carrers afectats, 
atrauria més activitat 

Tarja de resident per als negocis 
ubicats a carrers de zona blava

econòmica a la ciutat, fa-
cilitant l’obertura de boti-
gues i empreses.  
   Tot i això, el govern local 
va rebutjar la idea i es va 
negar a implementar-la. 

   La petició està vincula-
da a un programa d’ajuts 
aprovat recentment per 
aquesta institució públi-
ca amb l’objectiu d’oferir 
als ajuntaments suport 
econòmic per actuacions 
de consolidació i rehabili-
tació d’edificis monumen-
tals i singulars, elements 
patrimonials d’interès his-
tòric i per a la recerca de 
jaciments arqueològics. 

ERC-Gavà es va sumar al 
dia contra la violència mas-
clista envers les dones, 
que  es commemora el 25 
de novembre, fent públic 
el seu rebuig i condemna 
a aquesta xacra social que 
representa una greu vulne-
ració dels drets humans.
   Regidors, membres de 
l’executiva local i militants 
es van manifestar davant 

l’Ajuntament (foto) per en-
coratjar a la societat civil a 
mostrar una tolerància zero 
envers qualsevol forma de 
violència de gènere.
  Durant l’acte es va llegir un 
manifest , on es va recordar 
que una societat iguali-
tària no és possible quan 
la meitat de la població és 
reiteradament violentada i 
assassinada per ser dona.

  Enguany s’han produït 
22 feminicidis als Països 
Catalans i la línia d’atenció 
a les dones en situació 

de violència del Principat 
sumava ja 4.252 trucades 
els cinc primers mesos 
d’aquest 2017.

Manifestació a Gavà el 8 de novembre per exigir l’alliberament dels presos polítics.

El PSC pacta amb partits de dreta (PP, C’s) el suport al pres-
supost, però ho manté en secret fins després de les eleccions, 
mostrant que el PSC prima més l’interès de partit que el ciutadà
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Ciutat activa

El Club Voleibol Gavà 
celebra aquesta tempo-
rada el desè aniversari. I 
ho fa amb 150 integrants 
i 15 equips (13 federats i 
dos escolars). 
   La majoria d’aquests 

El Club Vòlei Gavà fa 10 anys
Consolidats i líders al Baix Llobregat
La nostra història comença a finals del 
2007, quan un grup de pares del col·legi 
Sagrada Família vam decidir que les 
nostres filles continuessin 
la pràctica del vòlei un cop 
acabada l’etapa escolar. 
Aprofitant un partit entre 
les seleccions de Catalunya i 
Romania vam contactar amb 
qui seria el nostre primer 
entrenador, Leo Castro. Ens 
vam constituir com a club 
esportiu i el setembre del 2008 vam 
començar a competir de forma federada 
amb dos equips femenins (juvenil i 
sènior). A la primera junta directiva 
hi havia dotze persones, que ens vam 
encarregar dels tràmits burocràtics 

per fer realitat la nostra idea, inclosa 
l’aportació de 50 euros per cap, ja que 
la nostra és una entitat sense ànim de 

lucre. Avui, passats els deu 
primers anys, volem agrair 
la gran professionalitat 
i el treball constant dels 
membres de l’àrea tècnica i 
els directius, ja que som un 
club consolidat i reconegut 
a nivell català i un dels 
més importants del Baix 

Llobregat. Per al futur volem potenciar 
el treball amb el planter, mitjançant la 
col·laboració amb escoles d’iniciació, per 
anar sumant noves jugadores que siguin 
de la ciutat. Actualment, el 80% són ja 
de Gavà.

Xavier Pinos
President del Club Voleibol Gavà

L’AMPA del Marcel·lí Moragas 
reivindica la multiculturalitat

Adisga celebra la festa de la 
diversitat a l’Espai Maragall

L’escola Marcel·lí Mo-
ragas de Gavà va ce-
lebrar el passat 12 de 
novembre la 8a Jornada 
Multicultural Solidària. 
La festa, organitzada 
per l’Associació de Ma-

res i Pares d’Alumnes 
(AMPA) del centre, amb 
la col·laboració de diver-
ses entitats i col·lectius 
locals, va oferir tot un se-
guit d’activitats populars 
i participatives. Es van 
fer des de tallers creatius 
solidaris, a una recollida 
d’aliments per repartir 
entre els més necessi-
tats, actuacions de dansa 
i d’entitats de cultura 
tradicional de la ciutat. 

L’Espai Maragall va ser 
la seu, el passat 2 de de-
sembre, de la dinovena 
edició de la Festa de la 
Diversitat, organitzada 
per l’associació local 
Adisga amb motiu de la 
commemoració del Dia 
Internacional de les Per-
sones amb Discapacitat.
   A l’acte hi van participar 
els integrants de l’entitat 
promotora, acompanyats 
per membres de l’Escola 

Maria Felip de la ciutat, 
del Centre Ocupacional 
Caviga de Viladecans, 
l’associació Tots Som 
Santboians i la Casa An-
dalucía de Gavà, entre 
d’altres.

Premis de l’AV del Centre als 
millors pessebres locals
L’Associació Veïnal del 
Barri del Centre orga-
nitza el vuitè concurs 
de pessebres, dividit 
en tres modalitats amb 
premis (tradicional/po-
pular, artístic i original). 
   Les inscripcions estan 

L’esplai  El Mamut commemora  
el Dia dels Drets dels Infants

Gavà va celebrar el 19 de 
novembre el Dia Univer-
sal dels Drets dels Infants 
amb diferents activitats 
lúdiques organitzades a 
la plaça de l’Església per 
l’esplai local El Mamut. 
Més de 150 persones van 

prendre part a la jornada, 
que tenia com a objectiu 
conscienciar la població 
dels greus problemes 
que pateixen molts nens 
arreu del món.   
   Segons Unicef, 385 
milions viuen en extrema 
pobresa i cada dia moren 
15.000 menors de 5 anys. 
A l’estat Espanyol, 1,4 mi-
lions de nens viuen priva-
cions severes a causa de 
les desigualtats econò-
miques en augment.

obertes fins al 15 de de-
sembre (trucant al telèfon 
936336186 o al correu 
electrònic avbcdegava@
gmail.com). El jurat visi-
tarà el 27 de desembre 
els domicilis on hi hagi 
els treballs.  

Èxit de la cursa de zombis de 
l’associació veïnal La Sentiu
L’Associació de Veïns del 
Barri de La Sentiu va or-
ganitzar l’1 de novembre, 
amb el suport del Club 
d’Atletisme Gavà i la Casa 
d’Aragó, la tercera edició 
de la cursa de zombis.
   La prova, que té un 
objectiu solidari i benèfic 
per recollir diners i ali-
ments per als més ne-
cessitats, es fa coincidir 
amb Tots Sants i bar-
reja la competició es-
portiva -amb una cursa 

La Marxa del Garraf de 
l’UME arriba a la 23a edició

La Unió Muntanyenca 
Eramprunyà (UME) va 
organitzar el 5 de no-
vembre la 23a edició 
de la Marxa del Garraf, 
que té com a principal 
objectiu donar a conèixer 
els paratges més em-
blemàtics del massís.

  Divida en dos circuits 
de 48 i 23 quilòmetres, la 
prova va passar per cinc 
municipis (Gavà, Castell-
defels, Sitges, Olivella i 
Begues), amb un desni-
vell acumulat de 3.492 i 
1.700 metres, respecti-
vament.  

d’obstacles per la mun-
tanya on pot participar 
tota la família- amb la 
diversió i la simbologia 
pròpia de la commemo-
ració del dia dels difunts. 
L’edició del 2017 va ser 
un èxit de participació.

conjunts són femenins 
(dos sèniors -un a Prime-
ra Catalana- dos juvenils, 
dos cadets, dos infantils 
i quatre alevins), excepte 
dos màsters mixtos i un 
aleví masculí.       

  L’acte de presentació 
oficial de la temporada 
2017-18 (foto) es va fer 
el passat novembre i va 
servir també per celebrar 
l’aniversari i homenatjar  
la primera directiva.

Per als nens que es fan grans: 
porteu el xumet al Mussolet!

El Nadal de 2010 la Companyia General del Foc va 
començar una activitat que ja és tradició: el Mussolet 
i la Bruixeta dels Xumets van començar a canviar les 
pipes del més petis per caramels, com a símbol de 
creixement dels infants. Aquest 2018, un any més, 
els podem tornar a trobar a l’entrada del Museu, els 
dies 2,3 i 4 de gener, de 17.00 a 20.30, i us hi podreu 
fer la tradicional fotografia de record.


