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L’independentisme va 
tornar a guanyar a les 
urnes, de forma pacífi-
ca i democràtica, amb 
motiu de les eleccions 
al Parlament imposa-
des de forma il·legal i 
il·legítima per l’Estat 
espanyol el passat 21 
de desembre. 
   Davant del pitjor atac 
patit des de 1939 contra 
l’autogovern i les ins-
titucions catalanes, el 
sobiranisme va guanyar 
en vots (2.079.340 a 
1.902.061), en percen-
tatge de sufragis (47,72 
% a 43,65%) i en escons 
(70 entre ERC, JxCAT i 
la CUP, per 57 de C’s, 
PSC i PP), revalidant 
l’actual majoria abso-
luta independentista al 
Parlament.
   Amb una participa-
ció històrica en unes 
eleccions d’aquest tipus 
(79,04%), el sobiranisme 
segueix la seva línia as-
cendent i va superar un 
nou rècord de suports, 
més gran que l’assolit al 
referèndum del passat 
1 d’octubre. S’evidencia 
així una dura derrota 
del PP de Mariano Rajoy 
(que, tot i governar a 
Espanya, es converteix 
en un partit residual a 
Catalunya, amb només 
quatre diputats) i del 
bloc del 155.

   La violència policial i la 
repressió de drets i lli-
bertats no impediran un 
nou govern sobiranista a 
la Generalitat.

  A Gavà els resultats 
han estat també satis-
factoris, seguint la ma-
teixa tònica ascendent 
que a la resta del país.

Aquesta xifra supera els 
8.062 del referèndum 
d’autodeterminació cele-
brat el passat 1 d’octubre 
i els 7.734 de les eleccions 
al Parlament del 2015 
(veure el gràfic adjunt), i 
demostra un creixement 
sostingut.
  ERC ha aconseguit, a més, 
el seu millor resultat en 
uns comicis al Parlament 
des del 1980 i, a Gavà, és 
tercera força, pel darrere 
de C’s i del PSC, amb 4.677 
sufragis i un percentatge 
del 16,89%. Això la con-
verteix en el referent in-
discutible del sobiranisme 
al municipi.
   Els responsables de la 
Secció Local d’Esquerra 
van fer una valoració molt 
positiva d’aquests resul-
tats i del creixement del 
vot independentista a la 
resta de la comarca del 
Baix Llobregat i a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelo-
na, la zona de Catalunya on 
l’unionisme compta amb 
més suports ciutadans.
   A nivell municipal, el 
creixement viscut els 
darrers anys suposa un 
incentiu més per seguir 
treballant per Gavà i per 
la República catalana, 
amb l’horitzó de les elec-
cions locals de maig del 
2019 com a repte destacat 
d’actuació durant els pro-
pers mesos.

Expedient sancionador de la 
Junta Electoral a l’alcaldessa
La Junta Electora ha obert 
un expedient sancionador 
contra l’Ajuntament per 
fer una inauguració amb 
paella popular a la Sentiu 
el 17 de desembre, en 
plena campanya del 21D. 
   L’acte va vulnerar la 
normativa electoral, que 
vetlla pel joc net i per no 
fer servir diners públics 
a favor d’un partit, en 
aquest cas el PSC. El 
problema és que, si hi ha 
sanció, la pagaran tots els 

ERC fa el seu millor resultat i es converteix en 
tercera força local, pel darrere de C’s i el PSC

L’independentisme continua creixent i, amb 
8.349 vots, marca un altre registre històric

21D: Nou rècord sobiranista a Gavà

                                Resultats del 21-D a Gavà.                                                                                   Augment sostingut del vot independentista des del 2014.

gavanencs a través del 
pressupost municipal.
  Al Ple de desembre, ERC 
va demanar explicacions 
a l’alcaldessa Raquel 
Sánchez i va exigir no fer 
més actes populistes amb 
els diners de tots, i que 
aquests diners es destinin 
a cobrir les necessitats 
de les entitats veïnals. El 
PSC, en lloc de demanar 
disculpes, va respondre 
de mala manera insultant 
els regidors d’ERC.

  

El resultat del 21D mostra 
q u e  e l  s o b i ra n i s m e 
segueix creixent. Que és 
majoritari a Catalunya 
(48% > 43%) és obvi, i ja 
se sabia. La novetat és 
que el creixement en vots 
del sobiranisme, 
respecte de 2015, 
é s  m é s  g r a n 
a l’Àrea Metro-
politana i, dins 
de cada municipi, 
als barris perifèrics. 
Malgrat  l ’ intent  dels 
partits anticatalanistes 
(PP, C’s i PSC) de trencar 
la convivència, malgrat 
l’odi que destil·len dia 
i nit premsa i mitjans 

Josep Campmany
President d’ERC-Gavà

El sobiranisme creix, i ho fa als barris

Tot i ser uns comicis
imposats de forma 
il·legal, el poble 
sobirà ha revalidat 
una Generalitat amb 
majoria sobiranista 

Esquerra consolida 
la línia ascendent 
de vots al municipi 
i a totes les zones 
del país amb més 
suport unionista

   I tampoc ho impedirà 
una justícia que en opinió 
nostra és parcial i arbi-
trària, amb presos polí-
tics i una obscena manca 
de divisió de poders.

  Així, el sobiranisme 
local ha sumat un nou 
rècord de vots, gràcies 
als 8.349 sufragits as-
solits per ERC, JxCAT i 
la CUP. 

anticatalans, malgrat 
el cop d’estat perpetrat 
per l’Estat amb unes 
eleccions il·legítimes, el 
sobiranisme resisteix, 
creix i avança. I ho fa 
gràcies a la solidesa 

dels arguments i 
la tasca de milers 
de voluntaris , 
que van «picant 
pedra» dia a dia. 
Encara falta molt 

per a la victòria final, 
però el resultat del 21D 
demostra que el camí és 
el correcte. Persistim, 
insistim, convencem, 
avancem. No pararem 
fins aconseguir-ho. 

CENS: 33.938
VOTS: 27.692 (81,60%)
NULS: 78       BLANCS: 132

PSC:       5.525
PP:          1.231
PACMA:     345

C’s:        9.486
ERC:      4.677
CUP:         658

CenC:          2.438
JxCat:       3.014
Recortes0: 108



Crònica municipal Gent i entitats:                              L’entrevista del mes Crònica municipal

Gavà defensa el model d’escola catalana 
davant de les falsedats de PP i C’s
El Ple municipal del 22 de 
desembre va aprovar una 
moció d’ERC en defensa 
de l’escola catalana i el 
seu model de cohesió i in-
tegració, amb el suport de 
PSC, PDECAT, Demòcrates 
i Gavà Sí Se Puede i el vot 
en contra de PP i C’S.
   La declaració recolza 
els «docents que vetllen, 
amb estima i passió, pel 
desenvolupament integral 
dels infants» i els agraeix 
la dedicació enfront dels 
atacs polítics que reben.

‘Un Gesto de Calor’: «Les petites accions 
poden canviar la vida de les persones» 

El Tribunal de Comptes veu  irregularitats 
fiscals i desviació de diners a C’s de Gavà
El Tribunal de Comptes es-
panyol va fer públic el pas-
sat desembre un informe 
sobre l’activitat econòmica 
i l’adequació al marc legal 
dels partits polítics durant 
els anys 2014 i 2015 que 
evidencia nombroses irre-
gularitats en la gestió i ad-
ministració dels recursos 
per part de C’s i les seves 
fundacions. 
   Entre les anomalies de-
tectades hi ha dos casos 
imputats al grup municipal 
de Gavà, un de caire fiscal i 
un altre de desviació.

«Sentim vergonya 
perquè Europa i l’Estat 
espanyol no hagin 
complert la promesa 
d’acollida de refugiats»

«No ens podem quedar 
de braços plegats o en 
silenci. La nostra tasca 
respon al sentit comú i 
a una obligació moral»

«Hem enviat 5.077 
jaquetes polars als 
camps de Grècia i un 
contenidor amb ajuda 
humanitària a l’Iraq»

«Som voluntàries que 
treballem de forma 
independent sobre el 
terreny, oferint ajuda 
directa a les persones»

Isabela de Melo Musi i 
Mònica Rodríguez Gómez 
són les ànimes de l’ONG 
gavanenca Un Gesto de 
Calor, que ajuda a les per-
sones que malviuen als 
camps de refugiats de 
Grècia i a l’Iraq. Isabela 
va néixer a Florianopolis 
(Brasil) fa 49 anys i n’és la 
presidenta, mentre que la 
Mònica (Barcelona, 1975) 
fa de secretària.  
   
Com vau arribar al món de 
la solidaritat?  
Ens coneixem perquè som 
mares acollidores de nens 
sahrauís que venen a pas-
sar els estius a casa nostra. 
Aquesta experiència ens 
ha unit i ens ha ajudat a 
aprendre, en primera per-
sona, com és la dura vida 
d’aquests infants que mal-
viuen en campaments de 
refugiats al desert, d’una 
manera tan injusta, des fa 
ja més de 40 anys. Això ens 
ha fet especialment sensi-
bles envers la tragèdia que 
es pateix a Síria i l’Iraq. 

És facil fer una ONG? 
No, el tema burocràtic no 
és gens senzill. Hem hagut 
d’invertir molts dies abans 
de poder començar el que 
veritablement ens movia, 
l’ajuda directa a qui ens 
necessita.  

Què és Un Gesto de Calor? 
Som una entitat sense 
ànim de lucre que va néixer 
a l’octubre de 2016 amb la 
intenció d’enviar milers de 
jaquetes polars a persones 
refugiades que malviuen 
a Grècia, fugint dels seus 
països en guerra a l’Orient 
Mitjà. El 5 de gener de 
2017 arribava a Salònica 
un contenidor amb les 
primeres 5.077 unitats que 
vam reunir.   

Com ho vau fer? 
Per pagar les jaquetes vam 
repartir entre coneguts 
i familiars uns talonaris 
amb butlletes per vendre 
a 5 euros. I entre nosaltres 
dues i els nostres marits 
vam pagar les despeses 
d’enviament i repartiment.  
Per repartir-les al punt de 
destí vam comptar amb un 
equip de col·laboradors.   

Qui formava aquest equip?
Van viatjar a Grècia onze 
persones voluntàries mag-
nífiques i, un cop allà, vam 
comptar també amb l’ajuda 
incondicional de dues refu-
giades que vivien a Atenes 
esperant un destí d’acollida.

Qui hi ha als camps? 
Hi ha moltes persones amb 
estudis superiors, d’una 
gran cultura i educació. 
Per desgràcia, la realitat és 
molt lluny de la imatge que 
tenim d’ells.  

   També es demana una 
rectificació als ministres 
Dastís i Méndez de Vigo 
per les seves al·lusions fal-
ses sobre adoctrinament 
dels escolars, i als polítics 
i mitjans de comunicació 
que menteixen delibera-
dament per fomentar l’odi.
   La declaració, en la seva 
part expositiva, desmunta 
totes les falsetats escam-
pades per PP i C’s sobre un 
suposat «adoctrinament» 
escolar. La moció aprovada 
es pot veure a: http://lo-
cals.esquerra.cat/docu-
ments/arxius/declaracio-
politica-erc-desembre.pdf

El Ple de desembre 
va aprovar una moció 
de suport als docents 
i de condemna a les 
mentides deliberades
per fomentar l’odi

  

Educar és construir la pau en la ment dels infants
L’1 d’octubre de 2017, es produïren uns fets 
excepcionals per inusuals. Persones, totes 
de pau, van ser maltractades tant físicament 
com psicològicament, amb una brutalitat, 
premeditació i mala fe extrema. 
Persones que volien votar. 
Votar és el que fan els demòcrates 
en democràcia cada cop que 
consideren que han de discernir 
i escatir l’opinió de la diversitat 
i pluralitat social en la que 
conviuen.
Un «Gobierno de España» debilitat del 
Partit Popular, amb el suport de Ciudadanos 
enaltit i, el més increïble encara, amb 
complicitat, aprovació i justificació del PSC-

PSOE van atemorir i pegar a gent de pau, a 
demòcrates. Van girar l’esquena al poble.
Els fets esdevingueren en el marc de 
les escoles i els instituts del nostre país, 

Catalunya. 
Trobo del tot normal que en 
aquest mateix marc, el de les 
escoles i els instituts, es comenti, 
s’estableixi el debat, s’opini, i 
s’expressin els sentiments per 
part de qualsevol dels membres 
de la comunitat educativa. 

Educar és construir la pau en la ment dels 
homes i les dones. 
L’escola catalana ho ha fet sempre i sempre 
ho seguirà fent. 

Marc Prat Centellas
Membre de la comunitat educativa de Gavà

Denúncies per actes incívics a 
la plaça Major i l’Illa de vianants

   Segons el Tribunal de 
Comptes, els responsables 
locals de Ciutadans no van 
pagar l’IRPF ni les cotitza-
cions socials a dos becaris 
que van cobrar 4.000 euros 
pel seu treball. Una part 
d’aquestes retribucions 
tampoc es va registrar de 
forma correcta. 
  Alhora, s’han identificat 
despeses de material per 
compres que la normativa 
no permet als grups muni-
cipals dels ajuntaments i 
que sumen un import total 
de prop d’un miler d’euros.

Per què vau crear aquesta 
ONG tan específica? 
Europa viu un període irra-
cional i sense sentit i qui 
opta pel silenci dona su-
port a la seva continuïtat. 
No ens podem quedar de 
braços plegats. Sentim 
vergonya perquè Europa i 
l’Estat espanyol no hagin 
complert amb la seva pro-
mesa d’acollida de refu-
giats. Les nostres accions 
responen al sentit comú i 
a una obligació moral i èti-
ca com a éssers humans. 

Col · laboreu amb ONG 
més grans?  
Som voluntàries indepen-
dents que treballem sobre 
el terreny. Som més par-
tidàries de l’ajuda directa 
que no pas de grans cam-
panyes. Les petites accions 
poden canviar la vida de les 
persones.  

Una bonica història...
Sí, fins al punt que hem 
decidit explicar-la en un 
conte que publicarem al 
proper Sant Jordi. Alhora, 
i gràcies a una campanya 
de venda d’espelmes, hem 
comprat una cadira de ro-
des per a un jove yazidita 
amb paràl·lisi cerebral que 
s’està en un dels camps. 
Ara torna a somriure.

Rebeu ajudes públiques? 
Molt poques. Tenim tantes 
ganes de fer i tan pocs re-
cursos! L’Ajuntament ens 
va concedir una petita sub-
venció per publicar el con-
te. La resta vindrà de la ge-
nerositat dels il·lustradors 
i les nostres aportacions 
personals. També organit-
zem activitats solidàries 
per recaptar fons, com la 
xocolatada que vam fer el 
passat 28 de desembre.

Manteniu el contacte amb 
persones que heu ajudat? 
Sí, amb freqüència, gràcies 
a les videotrucades. Això 
genera una gran empatia 
amb elles. Moltes són ara a 
Holanda i Alemanya; cons-
tatar que han millorat la 
seva vida és reconfortant. 
Nosaltres també hem estat 
en diferents ocasions als 
camps de Grècia i a Síria on 
la convivència crea llaços 
d’amistat molt forts.

Com es pot col·laborar? 
Volem arribar a més gent.  
Donar-nos a conèixer i 
trobar col·laboradors és 
fonamental. Ens podeu 
seguir a la nostra pàgina 
de Facebook Un gesto de 
calor i, si voleu ajudar a 
canviar la vida de molta 
gent, ens podeu contactar. 
Us garantim que la vostra 
vida també canviarà.

  

C’s: un partit sospitosament irregular
C’s, el partit de laboratori creat per l’IBEX35 
comença a evidenciar les seves debilitats. 
El Tribunal de Cuentas no dona per bona la 
comptabilitat de Ciutadans dels anys 2014 i 
2015, on s’han trobat un regueró inacabable 
d’irregularitats. Tothom es preguntava 
com aquest partit artificial havia 
sorgit del no-res. Ara ho sabem: 
cometre contractacions irregulars, 
sobrevaloració de despeses, 
nòmines mal comptades, quotes 
cobrades en efectiu, confusió entre 
aportacions de càrrecs i donacions, 
donacions mal comptabilitzades...
A Gavà, el Tribunal ha descobert nòmines 
comptabilitzades incorrectament, sense 
practicar retencions en concepte d’IRPF (és 
a dir, perjudicant la hisenda pública) ni en 
concepte de cotització a la Seguretat Social 
(és a dir, perjudicant les pensions), a més 

Albert Massana
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà

L’ens de control troba
al grup municipal 
contractes sense IRPF 
i cotitzacions socials i 
despeses en material 
prohibides per la llei

d’apunts comptables prohibits o no declarats. 
I al Parlament, ha detectat pagaments de 
nòmines duplicats. Entre els aspectes que 
es poden consultar a l’informe hi ha una 
desviació entre els comptes registrats i la 
comptabilitat correcta de fins a 9,6 milions 

d’euros! Els de Ciutadans no només 
miren cap a una altra banda quan 
es parla de la corrupució del PP, 
sinó que no tenen els comptes 
propis gens clars.
C’s, un partit que proposa retallar 
i privatitzar la sanitat, apujar l’IVA 

dels aliments, s’oposa als impostos als 
bancs, no condemna la dictadura franquista 
i defensa l’acomiadament lliure. El partit 
de l’IBEX35. I aquests volen gestionar la 
ciutat i el país i diuen que «ho faran millor»? 
Aquests, senyors, són els nous socis de la 
Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà.

Isabela de Melo (esquerra) i Mònica Rodríguez, al costat d’una foto d’un camp de refugiats

Polèmica per la tala d’arbres a 
diferents carrers del municipi

ERC-Gavà ha rebut les dar-
reres setmanes queixes de 
veïns de la  zona de la plaça 
Major i l’entorn de l’Illa de 
vianants pels actes incí-
vics comesos des de fa un 
temps per un grup de jo-
ves, on n’hi ha de menors, 
que van ser expulsats de 
l’equipament municipal de 
la Casa Gran.  
   Els actes vandàlics denun-
ciats inclouen la destrossa 
i escampada de bosses 
d’escombreries, l’ús de 
violència contra els ciuta-
dans que els recriminen, 
consum de droga, atacs 

a l’arbrat (les palmeres) i 
les  flors de les jardineres, 
cops de peu a les portes 
dels garatges i actituds de  
microviolència masclista.
    Esquerra va presentar una 
proposta al Ple de desem-
bre per solucionar aquest 
problema i la reposta del 
govern local fou que estan 
fent un treball integral 
amb educadors, personal 
de la Casa Gran i la Policia 
Municipal, però que és una 
tasca difícil i lenta. També 
s’ha previst fer xerrades i 
tallers  educatius amb els 
joves implicats.  

Problemes de mobilitat en una 
cruïlla pels vehicles estacionats 

ERC-Gavà va presentar al 
Ple de desembre una pro-
posta per solucionar els 
problemes de mobilitat 
que es produeixen sovint a 
la confluència entre el car-
rer de Les Colomeres i el 
carrer Sant Pere (foto). 
   En aquesta cruïlla, ubica-
da en una zona cèntrica, els 
busos que baixen han de 
fer un gir molt tancat que 
els obliga a envair el carril 
contrari. Si fent la manio-
bra troben cotxes apar-
cats, sobretot en doble fila,  
es produeixen embussos i 
interrupcions de trànsit. 

   Seguint el que es fa a 
altres municipis propers, 
Esquerra va reclamar so-
lucions preventives com 
ara la prohibició d’aparcar 
per gir d’autobús o la 
instal·lació d’algun tipus 
d’element que permeti al 
vehicle de transport públic 
fer l’operació d’incorporar-
se al carrer Sant Pere sen-
se impediments físics.  
  El govern local va respon-
sabilitzar de la situació a 
l’incivisme dels ciutadans 
que no aparquen correc-
tament i no va concretar 
cap alternativa.  

Davant la inexistència crò-
nica d’una programació 
estable de concerts mu-
sicals a la ciutat, el grup 
municipal d’ERC-Gavà va 
presentar una proposta al 
Ple de desembre on ins-
tava al govern local (PSC 
i Demòcrates) a impulsar 
un cicle anual.  
   Esquerra recordava al 
prec que  bona part dels 
grups que hi ha a Gavà  es 
formen i assagen en cases 
particulars per iniciativa i 
interès propi i no disposen 
de locals i espais on actuar  
amb una certa regularitat, 

Proposta per fer un cicle estable  
d’actuacions musicals a la ciutat

tot i que hi ha establiments 
comercials que progra-
men espectacles en viu de 
forma puntual.  
   Davant d’aquesta situació. 
ERC creu que seria bo per 
al perfeccionament dels 
grups i els músics, i per 
al públic en general, or-
ganitzar un cicle als equi-
paments municipals i els 
bars que vulguin participar. 
   L’equip de govern va 
indicar que ja es fan pro-
gramacions musicals a di-
ferents locals de la ciutat i 
que enguany tenen previst 
ampliar aquesta oferta. 

La gestió municipal dels 
arbres  torna a ser notícia. 
Per una banda, veïns del 
del carrer Santa Teresa 
van demanar la tala d’uns 
exemplars (foto) que fan 
perillar la seva seguretat 
pel perill de caure damunt 
les cases, a més de dificul-
tar el pas per la vorera i el 
desguàs de les teulades 
per les fulles caigudes.   
   ERC va demanar al Ple de 
desembre una solució i el 
govern local va concretar 
que els arbres estan molt 
deteriorats pels anys i les 

malalties i, després de pro-
var diferents tractaments, 
es tallaran. Com obliga la 
norma, es plantaran de 
nous al mateix carrer, a 
llocs on no molestin.
   Esquerra va aprofitar la 
proposta per demanar a 
l’equip de govern més i mi-
llor cura del patrimoni natu-
ral gavanenc, tot recordant 
la controvertida operació 
de substitució de tots els 
exemplars del carrer Sant 
Lluís i altres operacions a 
la Sentiu, el pla de Queralt 
i la Pineda.

Detall de la façana principal de la seu del Tribunal de Comptes espanyol a Madrid.

Què més heu fet després 
del primer enviament? 
Vam enviar una altre con-
tenidor amb bolquers i més 
ajuda humanitària a Mos-
sul (Iraq). Amb el suport 
de l’Ajuntament de Gavà 
vam fer un sopar solidari 
on vam recaptar uns 1.000 
euros, que han estat en-
viats al camps yazidites de 
les muntanyes del Kurdis-
tan. I hem ajudat a un amic 
pintor refugiat a França, 
també yazidita, a la venda 
i difusió els seus quadres. 

Quin ha estat el millor i el 
pitjor moment viscuts?
La primera campanya va 
ser increïble perquè vam 
conèixer molta gent dis-
posada a ajudar-nos. Fou 
màgic. El pitjor és sempre 
la dificultat d’arribar als re-
fugiats. Sovint ens trobem 
amb problemes burocrà-
tics de difícil solució. Ens 
fem  creus quan pensem en 
la gran necessitat d’ajuda 
que hi ha i la passivitat  
general, fins i tot d’algunes 
ONG.
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Ciutat activa

La Unió Muntanyenca 
Eramprunyà (UME) va 
inaugurar el passat 14 de 
desembre, amb un acte 
multitudinari (fotografia 
superior), la nova seu 
social, ubicada al carrer 
de Salvador Lluch, 6. 
   El local inclou un espai 
per practicar escalada 
(a la imatge inferior) 
i ofereix moltes més 
comoditats, recursos i 
possibilitats als nom-
brosos socis i simpatit-
zants de l’entitat més 
important de la ciutat.

L’UME inaugura la nova seu
Ens avalen 54 anys d’història
El passat 14 de desembre, coincidint 
amb la festivitat de Sant Nicasi, patró de 
Gavà, la Unió Muntanyenca Eramprunyà 
(UME) va inaugurar els seus dos nous 
locals, el social i el que hem 
dedicat a instal·lar un boulder 
(espai per practicar escalada 
vertical sobre uns blocs 
inclinats prefabricats, sense 
fer servir cordes i arnesos). 
Tots dos locals estan ubicats al 
número 6 del carrer Salvador 
Lluch, el mateix edifici que acull també 
la seu de l’Associació Veïnal del Barri 
del Centre. 
Amb aquestes instal·lacions, situades al 
cor de Gavà, posem a l’abast de tots els 
gavanencs els nostres objectius socials 

col·lectius i la nostra raó de ser com a 
entitat sense ànim de lucre, dedicada a 
tota mena d’activitats a la muntanya. Una 
associació oberta a tohom, grans i petits, 

sense límit d’edat. 
A més, amb el nostre boulder, 
un dels més moderns que hi 
ha actualment a Catalunya, 
els amants de l’escalada 
tindran un lloc adient on 
entrenar-se, amb parets 
que van del 10% al 40% 

d’inclinació. 
Recordeu, doncs, si us agrada la muntanya 
i fer esport, veniu a l’UME.  Ens avalen 54 
anys d’història, que ens converteixen en 
una de les entitats d’excursionisme amb 
més experiència del nostre país.

Jordi Vilajuan Gimeno
President de la Unió Muntanyenca Eramprunyà

Recerca col·lectiva sobre la 
Setmana Tràgica a la comarca

Actes de la desena trobada 
d’Estudiosos d’Eramprunyà 

La sala d’actes de la 
Biblioteca Josep Soler  
Vidal va acollir el passat 
12 de desembre (foto) la 
presentació del llibre La 
Setmana Tràgica i el seu 
context en el Baix Llobre-
gat, 1890-1923.  

   L’obra és fruit de la IX 
Recerca Col·lectiva del 
Centre d’Estudis Comar-
cals del Baix Llobregat. 
Durant l’acte, l’estudiós 
local  Josep Campmany, 
autor de dues de les re-
cerques incloses en el 
llibre, va pronunciar una 
conferència on va expli-
car les aliances i ruptu-
res entre els grups po-
lítics que es van succeir 
a Gavà durant el període 
estudiat.  

Les actes de la X Trobada 
de Centres d’Estudis i 
d’Estudiosos d’Erampru-
nyà, celebrada al castell 
de Castelldefels el 21 
d’octubre, amb 16 tre-
balls (tres d’ells sobre 
Gavà) de 21 autors ja són 
disponibles al web.  El 
tema central eren les lle-
gendes i tradicions locals: 
http://centredestudis.
entitats.gavaciutat.cat/
documents/X-trobada/

Èxit de la versió ballada dels 
Pastorets de l’Esbart Brugués
L’Esbart Brugués va ce-
lebrar el passat 30 de 
desembre la vuitena 
edició de la ja tradicio-
nal representació dels 
Pastorets dansen, una 
original versió lliure ba-
llada del clàssic text de 
Josep Maria Folch i Tor-

Voluntaris ajuden a restaurar 
l’hàbitat autòcton de la Pineda

Un equip de nou volun-
taris van participar, el 
passat 3 de desembre, 
en una activitat de res-
tauració de l’hàbitat de 
la pineda de Gavà orga-
nitzada per SOS Delta del 
Llobregat i Depana.  

   La feina va consistir a 
desbrossar les plantes 
que ofeguen les mates de 
cesquera, una gramínia 
autòctona que està con-
siderada una autèntica 
raresa botànica en perill 
d’extinció a Catalunya. 

res, que no es fa enlloc 
més de Catalunya. 
   La funció es va re-
presentar, amb un gran 
èxit de públic, a l’Espai 
Maragall, i bona part de 
la recaptació aconse-
guida es va destinar a  
la Marató de TV3. 

Interpretació simfònica i coral 
de Cançó d’Amor i de Guerra 
La coral La Igualtat va 
portar el 17 de desem-
bre a l’Espai Maragall el 
clàssic Cançó d’Amor i de 
Guerra. En la interpreta-
ció de la popular sarsue-
la van participar també la 

Les escoles locals de dansa 
celebren una gala solidària

L’associació d’Amics de 
la Dansa de Gavà va ce-
lebrar una gala solidària 
el passat 16 de desem-
bre a l’Espai Maragall, 
coincidint amb les festes 
de Sant Nicasi. 

   A l’espectacle van parti-
cipar diverses escoles de 
la ciutat, que van mostrar  
i compartir els seus dar-
rers treballs en diferents 
estils, des del clàssic a 
hip hop, flamenc i claqué.

Simfònica de Badalona, 
els cors del conservatori 
de Badalona i la Vall i els 
solistes Rocio Martínez 
(soprano) Josep Fadó 
(tenor) i Xavi Mendoza 
(baríton). 

La Sentiu acull el divuitè cros 
del Club d’Atletisme Gavà 

Centenars d’atletes van participar el passat 10 
de desembre en el XVIII Cros Ciutat de Gavà, una 
de les principales proves anuals del calendari de 
l’especialitat de la Federació Catalana d’Atletisme i 
el Consell Esportiu del Baix Llobregat. La competició, 
organtizada pel Club d’Atletisme Gavà, es va fer com 
ja és tradicional al circuit natural ubicat a la zona de 
la Sentiu, on esportistes d’arreu de Catalunya van 
omplir la jornada d’atletisme de primer nivell.

El Grup Teatral La Igualtat 
‘roba’ el Nadal amb ‘El Grinch’
L’Espai Maragall de Gavà 
va viure el passat 23 
de desembre la segona 
representació a la ciutat 
de l’obra El Grinch, a càr-
rec del Grup Teatral La 
Igualtat.
  La divertida adaptació, 
dirigida per Daniel Sán-
chez, té com a protago-
nista una mena d’ogre 

verd que viu aïllat en 
el cim d’una muntanya 
i s’autopresenta com 
l’ésser que més odia 
el Nadal. El Grinch és 
un personatge de ficció 
creat pel Doctor Seuss 
l’any 1957 que, per ven-
jar-se de les nadales que 
canta la gent, decideix 
robar-los els regals.  


