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Després d’haver ajornat 
un mes l’aprovació del 
pressupost del 2018, per 
motius partidistes, el 
PSC va fer oficial al Ple 
de gener el seu acord 
amb C’s i el PP per tirar 
endavant els comptes 
municipals d’enguany.
   Es tracta d’un pacte 
inèdit a la ciutat des del 
retorn de la democràcia, 
que consagra a nivell 
local el bloc monàrquic 
i repressiu del 155.

 Els partits que a l’octubre 
van donar suport al cop 
d’estat de Rajoy a Cata-
lunya, i a la repressió i els 
presos polítics, han acor-
dat a Gavà un pressupost 
que prima la despesa en 
publicitat i propaganda 
de l’alcaldessa socialista, 
Raquel Sánchez.

Els socialistes rebutgen les esmenes d’ERC per 
fer més inversió social, cultural i ambiental

El bloc monàrquic del 155 fa pinya, també a 
Gavà, per aprovar els comptes d’aquest any 

PP, C’s i PSC acorden un pressupost que 
prima la propaganda de l’alcaldessa

  

Després d’anys intentant redreçar l’acció del govern 
local, no ens n’hem sortit. A banda de concessions 
puntuals, el pressupost local segueix exhibint manca 
d’idees, de projecte i de model de ciutat. 
Segueixen manant les propostes dels promotors 
urbanístics, amb un projecte de ciutat caduc. 
   Vist això, hem votat no per tres motius: Primer, 
perquè –com acordà l’assemblea local d’ERC– 
els ponts amb el bloc monàrquic al qual s’ha 
adherit el PSC s’han trencat. L’actitud davant del 
cop d’estat del PP impossibilita un clima de confiança 
per renovar acords. No ens refiem d’una alcaldessa que 
es manifesta al costat de feixistes que impedeixen votar 

Albert Massana
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà

Un model de ciutat caduc i sense idees El pacte, inèdit a la 
ciutat des del retorn 
de la democràcia, 
consagra a nivell 
local la repressió de 
Rajoy a Catalunya

La despesa en alts 
càrrecs creix un 6,6% 
respecte al 2017 i 
la pressió fiscal als 
ciutadans augmenta 
el triple que l’IPC

a bona part de la ciutadania i que, als plens, fan mofa 
dels consellers empresonats o exiliats. 
Segon, perquè el PSC incompleix els acords. Dels 16 

punts pactats per al pressupost de 2017, dues 
terceres parts no s’han complert. Van a la seva 
i només volen mantenir el poder com a modus 
vivendi. Tenim clar que són nocius per a la 
ciutat. Tercer, perquè el pressupost del 2018 
és un nyap que prima les despeses en imatge 
i propaganda de l’alcaldessa i on augmenta 

la pressió fiscal, els contractes temporals i els sous 
dels alts càrrecs. Amb aquest escenari no podem fer 
altra cosa que dir no.

   Com es pot apreciar a 
les gràfiques adjuntes, es 
gasta més en comunica-
ció, imatge i propaganda 
(1.130.764,25 €) que en 
salut (394.691,91 €), medi 
ambient, platges i pagesia 
(750.252,56 €), promo-
ció econòmica i ocupació 
(775.495,01 €) o comerç 
i turisme (630.675,11 €). 
I es fa més despesa en 
esports (2.673.925,98 €) 
que en serveis socials 
(2.523.999,55 €). 

  La despesa en alts càr-
recs i propaganda creix 
un 6,6% respecte el 2017 i 
la pressió fiscal augmen-
ta el triple que l’IPC. ERC 
va presentar una bateria 
d’esmenes per fer més 
inversió social, cultural i 
ambiental, però totes van 
ser rebutjades.  

Gavà té un gran patrimoni, però... com es veu des de l’aire? 
La Mata de Jonc i el Centre d’Estudis de Gavà convoquen un 
premi per saber-ho. Bases i butlleta de participació a: goo. gl/vuGL4P
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Gavà exigeix al govern espanyol que  
acabi un nus viari promès fa vint anys
El Ple Municipal del 25 de 
gener va aprovar una mo-
ció presentada per ERC on 
s’exigeix al govern espan-
yol que compleixi els seus 
compromisos d’inversió en 
infraestructures viàries a 
Catalunya i, en especial, al 
delta del Llobregat.
  La declaració política se 
centra en el projecte del 
nus viari de la Parellada, 
a Sant Boi, que afecta a 
molts ciutadans de Gavà 
en els seus trasllats diaris 
per treballar.

Lluís Pedret: «Hem d’engrescar més a 
la gent jove  perquè ballin sardanes» 

Esquerra proposa fer un memorial als 
treballadors de Roca afectats de silicosi 
ERC-Gavà va presentar al 
Ple de gener una proposta 
per recordar els treballa-
dors de l’empresa Roca 
afectats de silicosi amb 
la construcció d’un monu-
ment que serveixi com a 
memorial.   
   La demanda està vincu-
lada a l’obertura del procés 
participaciu en el projecte 
urbanístic de reforma dels 
usos dels terrenys on hi 
ha la factoria de Gavà i Vi-
ladecans, ja que Esquerra 
demana fer el memorial en 
un espai del nou recinte. 

«Actualment som 112 
socis i tenim previst 
organitzar enguany un 
total de deu ballades, 
tres més que al 2017»

«Vam fer un intent de 
promocionar la dansa a 
les escoles i hi van 
participar 220 nens, 
però no han continuat»

«És molt important 
que des de les famílies 
s’ensenyi la sardana 
als fills perquè mai es 
perdi aquesta tradició»

«La nostra quota anual 
és de només sis euros i 
dimecres a la tarda 
oferim a la Torre Lluc 
classes gratuïtes»

Lluís Pedret Fernández va 
néixer a Barcelona fa 82 
anys. Des del 2017 pre-
sideix l’associació Gavà 
Flama i Caliu de Sardana, 
la principal entitat local 
dedicada a la promoció i 
la pràctica de la dansa que 
el poeta Joan Maragall va 
immortalitzar com «la més 
bella de totes les danses 
que es fan i es desfan».  
   
Com i quan va néixer la vos-
tra associació?  
Ens vam fundar l’any 2005 
arran de la inquietud de 
diverses persones que ja 
pertanyien a altres enti-
tats cíviques (Gent Gran 
de Gavà, antic Casal d’Avis 
de la Caixa del Penedès i 
Club Sant Jordi). El primer 
president fou Josep Soler 
Serrano, que va deixar el 
càrrec l’any 2014. Llavors  
va ser escollida Francisca 
Conde Villalta que, malau-
radament, va morir dos 
anys després.   

Quants socis teniu i quines 
activitats organitzeu? 
A 31 de desembre de 2017 
érem 112 socis. Pel que fa 
a les activitats, l’any passat 
vam organitzar set balla-
des, la més significativa de 
les quals va ser la que fem 
per celebrar l’aniversari de 
l’associació. 

I quines teniu previstes per 
aquest 2018?  
Enguny farem més balla-
des, ja que hem planificat 
un total de deu. Com és 
costum, hi participaran 
diferents cobles vingudes 
d’arreu del país. També 
volem destacar, pel que fa 
als aplecs, el que celebrem 
anualment a l’ermita de la 
Mare de Déu de Bruguers 
el dilluns de Pasqua. 

Quins són els principals 
objectius de Flama i Caliu 
de Sardana?  
Mantenir viva la nostra 
dansa tradicional i la seva 
difusió al municipi. Alhora, 
portem el nom de Gavà 
per altres indrets i hem fet 
ballades al Parc del Retiro 
de Madrid, amb la Cobla La 
Principal de Terrassa, i a la 
Catalunya Nord, a la pobla-
ció de Passà.   

A diferència del món cas-
teller, a la sardana li costa 
atreure públic jove. Com 
es pot engrescar a aquest 
col·lectiu?   
Fa uns anys vam fer la 
temptativa de promocio-
nar la dansa a les escoles 
de Gavà. La iniciativa va 
tenir una bona acollida, 
ja que hi van participar 
220 nens i nenes, però no 
hem assolit una implicació 
posterior d’aquest grup i la 
majoria dels integrants de 
l’entitat som gent gran.  

   Un pla que està pendent 
de finalització des de fa 
més de vint anys, ja que es 
va licitar el 1996. El 2016, 
quan només s’havia execu-
tat la meitat, el govern del 
PP, seguint la seva estra-
tègia d’asfíxia econòmica 
a Catalunya, va aturar les 
obres i així segueixen. 
   Des de llavors, aquest 
important nus de comuni-
cacions no només està in-
actiu, sinó que la senyalit-
zació provisional penalitza 
i dificulta les connexions 
de tot el delta occidental 
amb Barcelona i la resta de 
l’Àrea Metropolitana.

El ple de gener aprova
un moció d’ERC on 
s’insta al PP a complir 
els compromisos en 
inversions de millora 
de la mobilitat al delta 

  

Allò que interessa a la gent 
Cada dia, des de fa molts anys, milers de 
persones de tot el delta del Llobregat ens 
veiem abocats a patir les cues de la rotonda 
que hi ha a Sant Boi, abans de passar el 
riu, en direcció a Cornellà. El problema 
està vinculat directament a la 
remodelació del nus viari de 
comunicació que ha de servir per 
enllaçar la carretera C-32 amb 
l’autopista A-2. Fa més de dues 
dècades que l’Estat espanyol va 
licitar el projecte, però encara no 
l’ha enllestit i, a sobre, les obres 
fa temps que estan aturades. 
Aquesta situació és injustificable des de 
qualsevol punt de vista i perjudica de 
forma greu a la mobilitat i l’economia 
de la nostra zona. El govern espanyol és 
l’únic responsable de la paràlisi d’aquest 

pla i de moltes altres infraestructures 
públiques a Catalunya. I el que és pitjor, no 
ho fa per manca de diners, sinó amb l’única 
finalitat de perpetuar una asfíxia económica 
quediscrimina i castiga a tots els catalans, 

independementment del que 
votin. Quant la metròpoli perd el 
control de les colònies, el manual 
de qualsevol imperi diu que s’han 
d’aturar les inversions i espoliar 
tot el que es pugui. Aquesta és 
la realitat que patim, no ara, des 
de sempre. Quan s’aixecarà la 
gent del Baix Llobregat per dir 

prou? A manca d’un estat propi, tenim un 
altre que ens va a la contra. Com més aviat 
recuperem la normalitat segrestada, més 
aviat ens posarem a treballar de nou per 
la nostra comarca.

Andreu Pérez
Regidor del grup municipal d’ERC-Gavà

Es demana indicar als accessos  
de Gavà el castell d’Eramprunyà 

   ERC recorda les duríssi-
mes condicions de treball, 
sobretot en el passat, per 
la manca de mesures de 
seguretat i prevenció. El 
cas més greu és el dels 
afectats per la silicosi que, 
tot i no tenir dades oficials, 
podrien ser milers. Molts 
van morir. Malgrat això, 
l’empresa no els ha fet cap 
reconeixement, ni tan sols 
a la recent celebració del 
centenari (1917-2017).  
   El govern local va indicar 
només que farà a la zona un 
espai de memòria històrica.

Hi ha alternatives? 
La gent jove de Gavà, com 
en general passa a la resta 
de la societat actual, està 
interessada en altres tipus 
d’activitats més lúdiques. 
Ens preocupa com acon-
seguir la seva participa-
ció i procurem fer difusió 
de les ballades, però no 
és un objectiu fàcil. En 
aquest sentit, demanem 
la col·laboració de tots  
els veïns que ens vulguin 
donar suport.  

I el paper de la família? 
És molt important. Seria bo 
i necessari que els avis, els 
pares i els altres integrants 
de la família ensenyessin 
la dansa als seus descen-
dents i els engresquessin  
perquè mai es perdi la 
tradició i la il·lusió per ba-
llar la dansa tradicional de 
Catalunya.   

Quins altres reptes de futur 
us plantegeu?   
Incrementar el nombre de 
ballades de sardanes al 
nostre municipi i augmen-
tar la participació. 
   
Com valoreu el paper 
de l’administració? 
Comptem amb la seva 
col·laboració, però ens 
agradaria més implicació 
de l’Ajuntament de Gavà en 
promocionar la sardana. 

Com podria millorar aques-
ta implicació?
Amb la cessió d’un local 
propi per assajar.  Ara dis-
posem només d’una hora 
setmanal a la sala d’actes 
de la Torre Lluc (dimecres 
de 18.00 a 19.00 hores). 
També tenim despatx al 
casal d’entitats Sant Jordi 
per a tasques administra-
tives i reunions.   

Voleu enviar un missatge 
final als ciutadans que 
llegeixin l’entrevista? 
Sí. Ens agradaria demanar 
a la gent de Gavà interes-
sada en aprendre a ba-
llar que vingui als assajos 
de dimecres, on rebran 
classes gratuïtes. I que 
gaudeixin també de les 
ballades que organitzem. 
A títol informatiu voldríem 
afegir que la quota de soci 
és de només sis euros.

  

La història no es pot oblidar
El meu marit, Josep Pérez, va treballar de 
paleta a la Roca i va morir de silicosi als 68 
anys, deu després d’haver estat prejubilitat 
per l’empresa per altres problemes de 
salut. Fins a la seva mort va estar lluitant 
per aconseguir el reconeixement 
legal que la malaltia l’havia patit 
per treballar a la fàbrica i els forns 
de Gavà i Viladecans. 
A l’Hospital de Sant Llorenç no 
el van ajudar gens i tampoc els 
sindicats, però gràcies a altres 
metges -sobretot de l’Hospital 
de Bellvitge- i, després de dos judicis, va 
aconseguir una paga que, dissortadament, 
només va poder gaudir el darrer mes de 
la seva vida. Hi ha molts més treballadors 
afectats, dels quals bona part ja ens han 
deixat. Els conec com a veïns i companys 

Anna Besora
Vídua d’un treballador de Roca que va morir per la silicosi

Esquerra demana fer 
un monument al futur 
recinte reformat de 
l’empresa per retre 
homenatge als milers 
de damnificats

de feina del Josep, però sempre m’ha 
sorprès el silenci que envolta aquest tema 
als dos municipis. Als familiars ens ha faltat 
informació, ni tan sols sabem xifres oficials 
sobre quanta gent va patir -i encara ho fa- 

aquesta terrible malaltia. Molts 
van optar per no denunciar res 
per no tenir problemes. 
No hem tingut, a més, gaire 
reconeixement, tant per part de 
l’empresa com a nivell mèdic, 
legal i de l’administració local. 
És per això que veig encertada la 

iniciativa de dedicar als treballadors afectats 
per la silicosi un memorial i proposo inscriure 
al monument els noms de tots aquells que 
acreditin la condició de víctimes. La història 
no es pot oblidar. És part de nosaltres, ens 
fa créixer com a persones i com a poble. 

Lluís Pedret,  al despatx de Gavà Flama i Caliu de Sardana al casal d’entitats Sant Jordi.

Proposta  per millorar l’aïllament 
acústic de la biblioteca JSV  

Fa poques setmanes es 
van instal·lar  a l’autopista 
C-32, a la carretera C-234  
i en altres entrades a la 
ciutat panells indicatius 
del Parc Arqueològic de 
les Mines de Gavà.       
   Davant d’aquesta ac-
tuació de suport a la pro-
moció del patrimoni lo-
cal, ERC va presentar una 
proposta al Ple de gener 
per publicitar també el 
castell d’Eramprunyà, un 
altre dels símbols em-

blemàtics de la història 
del municipi, considerat, 
com les Mines, bé cultural 
d’interès nacional.  
   Esquerra va demanar que, 
al costat dels nous indica-
dors, s’hi afegeixin altres  
que recordin l’existència i 
l’opció de visitar el castell. 
   L’equip de govern va res-
pondre que aquest equi-
pament és diferent des 
del punt de vista turístic i 
d’accesibilitat i que ja es 
promou d’altres formes.   

Atropellaments de vianants a la 
vorera amb vehicles elèctrics
La proliferació de patinets, 
patins, segways i bicicle-
tes elèctriques damunt les 
voreres està originant un 
augment dels atropella-
ments de vianants, alguns 
d’ells de gravetat. 
   Per aquest motiu, ERC-
Gavà va presentar al Ple 
de gener una proposta de 
modificació de la norma-
tiva municipal que reguli 
l’ús d’aquests mòbils elèc-
trics a la via pública i a 
l’Illa del Centre i que inclo-

gui multes dissuassòries 
que serveixin d’exemple. 
   L’equip de govern va dir 
que ja fa accions sancio-
nadores i educatives i que 
s’està estudiant un norma 
d’àmbit metropolità.  

Amb motiu de l’inici de les 
obres d’adequació del so-
lar que hi ha entre els car-
rers de Sant Lluís i Sant 
Joan, conegut com a Cal 
Mateu, per fer una promo-
ció privada d’habitatges, 
ERC-Gavà va proposar al 
Ple de gener que la urba-
nització de l’espai inclogui 
l’arranjament del talús 
existent entre el carrer de 
Begues i el de Sant Joan (a 
la fotografia).  

Proposta de vianalitzar i  arranjar 
l’inici del carrer de Sant Joan

   Segons Esquerra, aques-
ta actuació permetria via-
nalitzar el tram i, si no és 
possible materialitzar-la, 
fer com a mínim més gran 
la vorera, afavorint així 
el pas i la mobilitat a peu 
dels ciutadans i veïns. 
   El govern local va respon-
dre que les actuacions que 
farà dependran del projec-
te final dels pisos i de les 
solucions d’urbanitzaciò i 
mobilitat que es puguin fer. 

Arran de la recepció de di-
verses queixes ciutadanes, 
ERC-Gavà va demanar al 
Ple de gener la millora de 
l’aïllament acústic de la 
biblioteca municipal Josep 
Soler Vidal (foto).
  El problema denun-
ciat se centra en el so-
roll provinent de la sala 
d’exposicions annexa a 
l’equipament, a l’espai que 
la comunica amb el rebe-
dor de l’Ajuntament, que 
causa sovint molèsties als 

lectors i estudiants que es 
troben a la biblioteca.
   El govern local va indicar 
que pren nota, tot i que no li 
consta que existeixi aquesta 
problemàtica de sorolls.

Ballada a la Torre Luc per celebrar el desè aniversari.    

Marató d’actes cívics  per exigir
la llibertat dels presos polítics
Davant  la  in just íc ia  i 
l’aberració antidemocràtica 
del manteniment a presó, 
sense cap causa objectiva 
i jurídica, de Jordi Cuixart, 
Jordi Sánchez, Oriol Jun-
queras i Quim Forn, l’ANC 
de Gavà va organitzar el 
passat gener nombrosos 
actes de solidaritat amb els 

presos polítics i per exigir el 
seu alliberament.
   Es van fer carpes amb 
tallers els dies 13, 21 i 27 
i una concentració ciuta-
dana, amb Òmnium, el dia 
16. ERC s’hi va sumar amb 
l’objectiu comú d’evitar que 
es normalitzi la repressió 
de l’estat espanyol. Concentració el 16 de gener a la plaça Josep Tarradellas.
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Ciutat activa

L’AV del Barri del Centre 
va lliurar el 18 de gener 
(foto) els premis del 
vuitè concurs de pesse-
bres. Els  tres primers 
per categoria són Joan 
Miquel Celma, Maribel 
Lasheras i Creacions 
Marta (tradicional), En-
ric Bassagaña, Lluís 
Torremorell i Gonza-
lo Portolés (artístic) i 
Francisco José Roldán, 
Ramon Campmany i 

Lliurament de guardons del
vuitè concurs de pessebres

Creativitat, originalitat i innovació
Aquest ha estat el primer cop que he fet 
de jurat del concurs de pessebres que 
organitza l’Associació Veïnal del Barri del 
Centre. Per aquest motiu, no puc valorar 
el nivell global dels treballs 
presentats, comparant-lo amb 
el de les set edicions anteriors. 
Tot i això, sí puc comentar que 
allò que més m’ha agradat ha 
estat la creativitat i originalitat 
de les diferents composicions 
presentades al certamen del 
2017, la innovació d’elements emprats, 
i el resultat que tot això dona per gaudir 
d’uns espectaculars pessebres, dignes 
d’admirar. Els criteris que vam seguir 
per puntuar els participants i decidir 
els premis finals van ser els elements 

fets servir per a  l’elaboració, la perfecció 
del treball, els detalls, la il·luminació, la 
perspectiva i l’ambientació en general. 
Vam valorar especialment trobar tot això 

en el pessebre, encara que 
fossin de diferents estils: 
popular/tradicional, original 
o artístic. Crec que es pot fer 
un pessebre de qualsevol 
passatge de l’època, ja sigui 
dedicat al portal, a l’adoració, 
a la fugida d’Egipte... I amb 

elements tradicionals i innovadors. Tenint 
tots aquests conceptes en compte, un dels 
principals objectius del concurs -com crec 
que opinen els organitzadors- és el de 
mantenir la tradició i la il·lusió de la gent 
en participar-hi.

Mercè Carbonell
Membre del jurat del concurs

Cercavila per commemorar 
els 40 anys de l’Aula de Dansa

Programa dels Tres Tombs de 
Gavà per al proper 4 de març

L’Aula de Dansa de Gavà 
celebra aquest curs els 
quaranta anys de vida. 
Dins dels actes comme-
moratius, el centre dirigit 
per la prestigiosa ballari-
na local Mudit Grau orga-
nitzarà el diumenge, 18 
de febrer, una cercavila 
pel centre de la ciutat. 
   El recorregut, amb la 
participació dels inte-
grants de l’escola i els 
batucaires del grup So-
naquetomba,  començarà 
a les 11.30 hores al parc 

de la Torre Lluc i passarà 
per la rambla Vayreda, 
el carrer Sant Pere i la 
plaça Balmes.  

Els organitzadors dels 3 
Tombs de Gavà ja estan 
immersos en la prepara-
ció de l’edició d’enguany, 
que es farà el 4 de març. 
La tradicional trobada 
començara amb un es-
morzar a les 9.30 hores 
al pàrquing de bus que 
hi ha al costat del ce-
mentiri, on es concen-
traran els participants.
 La benededicció dels 
animals i les masco-
tes es viurà a les dotze 
del migdia davant de  

Homenatge de l’IES Bruguers 
a les víctimes de l’Holocaust
Un centenar d’alumnes 
de 1r i 2n de Batxillerat 
de l’Institut Bruguers 
van participar el pas-
sat 26 de gener a l’acte 
de commemoració a 
Gavà del Dia Interna-
cional de la Memòria de 
l’Holocaust i la Preven-
ció dels Crims Contra la 
Humanitat.        
   La iniciativa va con-
sistir en una mostra 
d’homenatges artístics 
creats per alumnes del 
centre, des de lectura de 

poemes fins a peces mu-
sicals i vídeos.         
   A la trobada, que va 
cloure amb una encesa 
d’espelmes en record 
de les víctimes (foto), va 
participar Enric Garriga, 
president de l’associació 
Amical Mauthausen i Al-
tres Camps.  

La gavanenca Marina Mayor 
publica un llibre per a nens
La il·lustradora de Gavà 
Marina Mayor va publi-
car a inicis del nou any 
el llibre L’Abecedari Mà-
gic, una obra infantil 
per motivar als petits 
lectors a aprendre les 
lletres mentre juguen i 
es diverteixen. 
   Mitjançant dibuixos de 
personatges, objectes 
i animals es presenta 
una lletra de l’abecedari 
a cada pàgina. Un altra 
particularitat del llibre 

és que els protagonistes 
que hi apareixen van 
despullats i tenen sem-
pre els ulls aclucats, 
un tret característic de 
les il·lustracions de Ma-
yor que, segons explica 
l’autora, li permet  tractar 
el tema de la diversitat.

 
  Ocultisme municipal: Preguntes sobre temes de ciutat sense resposta del govern local:

12/05/2016 Pista bicicross a les Ferreres      
16/06/2016 Neteja sotabosc la pineda       
13/07/2016 Bandes antilliscants pl. Batista i roca     
26/07/2016 Millores programa millora camins      
05/09/2016 Encarregat de mantenir bassa laminació       
18/11/2016 Reposició tres fonts barri de la Sentiu    

08/12/2016 Expedient contracte projecte emprene-
doria a les aules    
20/12/2016 Protecció tres sabines al Campgàs      
20/12/2016 Protecció llentiscles         
20/12/2016 Protecció área preindustrial can Llong
20/12/2016 Agressions BTT i caçadors Roca del Migdia
20/12/2016 Projecte construcció caixes niu       
20/12/2016 Senyalització bassa de la Sentiu      
11/01/2017 Còpia pla d’acció contaminació acústica      
02/02/2017 Nova aparició paneroles        
01/03/2017 Servei tasques comunicació Ambiental     
03/03/2017 Problemàtica miccions gossos al carrer      
31/03/2017 Mal estat entrada C-32       
10/05/2017 Denúncia quatre regidors a antifrau      

10/05/2017 Arbres morts carrer Montserrat       
25/05/2017 Claveguera carrer Montserrat        
30/05/2017 Documentació estudi retrocés platja       
05/06/2017 Tala voral cam¡ de la Sentiu     
14/06/2017 Incendi ca n’Espinós        
26/07/2017 Xarxa ombra estiu illa vianants      
26/07/2017 Robatoris a l’illa        
26/07/2017 Nou recurs NARGAM        
26/07/2017 Cotxes aparcats vorera c.Llu¡s Borrassà    
26/07/2017 Llicència ambiental càmping 3 estrelles           
30/10/2017 Sobre el reglament canons pagesos      
30/10/2017 Instancia no resposta a ciutadà 
02/11/2017 Prohibició concert Malas lenguas       
11/12/2017 Arbres carrer Cunit        

Exposició de gravats sobre  
l’artista satíric Xavier Nogués
La biblioteca Josep Soler 
i Vidal va acollir durant el 
passat gener una exposi-
ció de treballs realitzats 
pels 26 artistes que han 
participat des del 2013 
als tallers de gravat a 
Gavà amb la Fundació 
Hervás Amezcua i sota 
el patrocini de la Funda-
ció Xavier Nogués. 
   La mostra portava 
per títol Entintats i la 
temàtica de les obres 
girava entorn la figura 

Or al campionat de Catalunya 
de l’atleta Miquel Doménech
El gavanenc Miquel Do-
ménech (al centre de la 
fotografia) va aconseguir 
la medalla d’or a la pro-
va dels 800 metros llisos 
del campionat de Cata-
lunya promesa (sub-23) 
en pista coberta, cele-
brat el darrer cap de set-
mana de gener. 
   El triomf de Doménech 
va ser el millor resultat 
del Club Atletisme Gavà 
en aquesta competició, 
on hi va assistir amb sis 

l’església de Sant Pere. 
Tot seguit es faran tres 
tombs al passeig Mara-
gall i una trobada final 
al parc municipal de la 
Torre Lluc ambl’actuació 
d’entitats de cultura po-
pular de Gavá.   

de Xavier Nogués,  un 
pintor, dibuixant, cera-
mista i gravador català 
del noucentisme que va 
conrear l’humor satíric 
a través d’il·lustracions i 
caricatures. 

representants. Tots van 
aconseguir bons resul-
tats i diferents marques 
personals, destacant 
les de Jaume Escofet, 
Alexia Hartmann i  Pablo 
Verdaguer. 

José Gómez (original).
   També es van concedir 
accèsits de participació 
a Teresa Guillot, Maria 
Rosa Vidal, Daniel Fuen-

tes, Jesús Frutos i Pepi-
ta Becerra, Maria Teresa 
Ferran, Anna Biscarri, 
Carme Sabaté i la família 
Fernández Barraza.

Segons la Llei, l’Ajuntament tè l’obligació de res-
pondre a les preguntes dels regidors en un termini 
màxim de 30 dies. El govern local ho incompleix sis-
temàticament, i sovint no respon. Algunes daten de 
fa més d’un any i mig. Una mostra de la poca seriosi-
tat del govern local i el poc respecte a la ciutadania


