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El cop d’estat a Catalu-
nya del govern espanyol 
del PP, amb el suport de 
C’s i PSC, està afectant 
ja la qualitat de vida 
dels ciutadans. A Gavà, 
l’Hospital de Viladecans 
n’és un exemple, ja que 
la intervenció de la Ge-
neralitat mitjançant la 
imposició il·legítima de 
l’article 155 de la Cons-
titució ha frenat l’inici de 
l’ampliació del centre i 
va generar al desembre 
col·lapses a urgències.

    L’adjudicació de les 
obres per millorar de for-
ma notable la capacitat 
assistencial del complex, 
amb una inversió de més 
de 31 milions,  va quedar 
immobilitzada durant la 
tardor i no es va poder 
reactivar fins al passat 
21 de desembre. 

La paralització des de Madrid de 16 milions per 
a urgències va causar col·lapses per la grip

El govern català adjudica les obres que el cop 
d’estat de Rajoy havia deixat immobilitzades

La Generalitat reactiva l’ampliació de Sant 
Llorenç aturada pel 155 de PP, C’s i PSC

  

El conseller Comín va aconseguir que 
les obres d’ampliació de l’Hospital de 
Viladecans es fessin realitat. Per fi  
teníem  allò que la ciutadania demanava. 
També es va posar en marxa el pla per a 
la reducció de les llistes d’espera.
  Però vet aquí que la dictadura 
del 155 ho ha esclafat tot. 
Repugna veure com C’s, PP i PSC 
que, des de l’Alcaldia demanava 
l’ampliació de l’hospital, la 
reducció de llistes d’espera i la 
millora d’urgències, ara donen 
suport a les decisions preses per Rajoy 
des de Madrid per paralitzar aquests 
plans i ralentitzar les obres, en benefici 
de les companyies privades de salut. 
Afortunadament, el nou govern de la 

Albert Massana
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà

Contra el bé comú. Contra el dret a la informació 

Els treballs per 
fer un nou edifici a 
l’hospital, amb una 
inversió de més de 
31 milions d’euros, 
s’iniciaran a l’abril

El pla de xoc impulsat 
pel conseller Comín, 
ara a l’exili forçat, va 
reduir durant el 2017 
les llistes i el temps 
d’espera a Catalunya

Generalitat ho reactivarà. C’s i PP, amb 
el suport del PSC de Raquel Sánchez, no 
aturaran la millora de la sanitat pública.
   I tot això en un marc d’ocultisme i falta de 
transparència. Al novembre, un ciutadà, 
fent ús del seu dret, va demanar els 

comptes dels grups municipals. 
ERC, CiU, C’s i Podemos van lliurar 
la documentació. El PP i el PSC no. 
De fet, aquest darrer es va atrevir 
a dir per escrit que la ciutadania 
«no té dret» a conèixer aquests 
comptes. Evidentment, l’òrgan 

regulador ha desautoritzat als socialistes 
i els obliga a presentar-los. Un nou revés 
per al PP i l’alcaldessa en el seu intent 
vergonyant d’ocultar què fan amb els 
diners públics.

  Les companyies per-
dedores del concurs van 
presentar un recurs i 
això ha dilatat més els 
tràmits. Fonts de la Ge-
neralitat situen a l’abril 
l’inici dels treballs, que 
duraran quatre anys.
    El pla d’ampliació pre-
veu la construcció d’un 
nou edifici que acollirà 
el gruix del programa 
assistencial, mentre que 
els tres actuals seran per 
a consultes externes i 
altres usos de suport.

  L’actual espai d’Urgències 
esdevindrà la nova cafete-
ria, i a l’edifici històric s’hi 
ubicaran les àrees admi-
nistratives. El projecte 
preveu zones enjardinades 
i un nou aparcament.
   Mentre arriba aquest 
moment, l’hospital va pa-
tir també, amb col·lapses 
durant l’epidèmia de grip, 
els efectes de la paralitza-
ció des de Madrid del Pla 
Integral d’Urgències, amb 
16 milions d’euros per 
invertir a l’hivern.

Amonestació administrativa a l’alcaldessa per negar-se 
a fer públics els comptes del grup municipal socialista
La Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la In-
formació Pública (GAIP), 
òrgan independent ele-
git pel Parlament, ha es-
timat la reclamació pre-
sentada per un ciutadà 
que havia demanat els 
comptes dels grups mu-
nicipals de l’Ajuntament 
de Gavà entre els anys 
2011 i 2016 i ha reque-
rit a l’alcaldessa que els 
faci públics.   

   El PSC i el PP són els 
dos únics partits que s’hi 
havien negat i el primer 
tinent d’alcalde, Miquel 
Àngel Diaz, va enviar 

fins i tot un escrit al GAIP 
dient que la ciutadania 
«no té dret» a aquesta 
informació, contradient 
així el que indica la llei.

   Segons la normativa, 
els grups municipals 
poden rebre subven-
cions per desenvolu-
par les seves activitats 
i comunicar-les. No 
poden, però, destinar-
los a comprar o llogar 
locals, pagar personal 
i finançar campanyes. 
Per això, qualsevol ciu-
tadà té dret a demanar 
aquests  comptes i ve-
rificar el seu ús. 

 Per altra banda, els 57 mi-
lions d’euros del pla de xoc 
impulsat pel conseller Toni 
Comín, ara a l’exili forçat, 
han aconseguit baixar en 
el 2017 els temps d’espera 
i reduir el nombre de pa-
cients en llistes per ope-
racions, proves diagnòsti-
ques i consultes externes.

Imatge virtual del futur accés principal al recinte de l’Hospital de Viladecans. 



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

ERC escolta les problemàtiques de la 
comunitat gitana i hi busca solucions
El president de la Federa-
ció Comarcal d’ERC Baix 
Llobregat i l’Hospitalet 
i diputat al Parlament, 
Jordi Albert, es va reunir 
el 27 de febrer amb Juan 
Antonio Heredia, autor 
d’un recent estudi sobre la 
comunitat gitana a Gavà. 
   A la trobada es van abor-
dar les problemàtiques que 
afecten a aquest col·lectiu 
en l’àmbit educatiu i es van 
estudiar futures accions 
conjuntes de treball per 
trobar-hi solucions.

Martí Soler: «L’èxit de Sonaquetomba és 
la bona energia que donem als ‘bolos’»

L’alcaldessa aprova un pla urbanístic a la 
platja mentre diu que vetlla per la natura
La Junta de Govern Local 
de Gavà va aprovar el 16 
de febrer la modificació del 
Pla parcial de delimitació 
del sector Llevant Mar, a la 
platja. Aquest tràmit reac-
tiva un projecte per fer-hi 
habitatges d’alt estànding 
que el Tribunal Suprem 
havia anul·lat el 2015 i 
que també comptava amb 
informes desfavorables 
d’Aena i de la Generali-
tat. ERC hi va presentar 
al·legacions alertant del risc 
d’inundabilitat de la zona 
per la regressió de la costa.

«Volem anar més enllà 
de la batucada amb una 
barreja de ritmes dels 
diables, dels africans i  
de la península ibèrica»

«Hem creat un compàs 
propi en homenatge a 
les sorres de Gavà i el 
mestissatge cultural 
dels seus treballadors»

«La gran harmonia que 
hi ha dins la formació 
i el festival ‘Més que 
ritmes’ són dos dels 
pilars de la banda»

«Ens agradaria que 
l’Ajuntament valorés 
més entitats com la 
nostra i cedís espais 
per autogestionar-nos»

Martí Soler i Planas és fill i 
net de gavanencs il·lustres. 
L’avi fou l’historiador i po-
lític Josep Soler i Vidal. 
El pare, l’escultor Jordi 
Soler, és un reconegut ac-
tivista d’esquerres que va 
crear l’Escola de Ceràmica 
de Gavà amb la mare, Mer-
cè Planas. En Martí (Barce-
lona, 1978) s’ha orientat 
cap al món de  la música i, 
des de la seva devoció per 
la percussió, és un dels 
fundadors i impulsors del 
grup Sonaquetomba, refe-
rent de la banda sonora de 
la ciutat quan hi ha festa 
al carrer.   
   
Com va sorgir el grup So-
naquetomba?  
El 2009 vaig fer uns cursos 
al municipi que van ser el 
primer tastet sobre la ma-
tèria per a una colla de gent 
de Gavà. De seguida es va 
crear un vincle molt maco 
amb els alumnes i al fina-
litzar l’activitat ens vam 
animar a crear un grup es-
table, més enllà de la tem-
porada de classes. La idea 
es va anar consolidant fins 
que vam oficialitzar-la amb 
el nom i el logo que encara 
mantenim.   

Quants sou al grup? 
Actualment som una quin-
zena de percussionistes, 
una xifra que es mou so-
vint segons la disponibili-
tat dels membres. 
 
Quin tipus de música feu? 
I amb quins instruments? 
Tot i que ens agraden, vo-
lem sortir dels típics rit-
mes de batucada brasilera 
i buscar una altra línia. Una 
barreja entre els tabalers 
dels diables, ritmes afri-
cans i de la península Ibèri-
ca. També intentem crear 
els nostres propis compas-
sos, l’últim d’ells es diu Les 
Sorres, en homenatge a les 
sorres de Gavà, aquesta 
zona de camps de pagès 
que ha estat lloc històric 
de mestissatge cultural, 
ja que hi ha treballat gent 
local i immigrants d’arreu, 
com en l’actualitat els afri-
cans i paquistanesos. 

Gran idea!  
Sí, ho hem recollit tot en un 
tema. Els instruments que 
toquem són també una bar-
reja de diferents cultures, 
els surdos de Brasil, els 
tabals d’origen europeu,  la 
caixa i altres elements. 

  L’estudi destaca un alt 
nivell d’absentisme es-
colar, sobretot en educa-
ció secundària i en nenes 
de 13 i 14 anys. Davant 
d’aquesta situació, ERC-
Gavà va presentar al Ple 
del 25 de febrer propostes 
per instar el govern local 
a implementar accions de 
millora, amb perspectiva 
de gènere, i crear un grup 
d’alfabetització per a per-
sones grans gitanes (un 1% 
no saben llegir).
   El govern local s’hi va 
negar i només es va com-
prometre a fer tasques 
inconcretes de motivació.

Un recent estudi sobre
el col·lectiu mostra un
nivell d’absentisme 
escolar alt, sobretot a  
l’educació secundària 
i en el cas de les noies 

  

Benvinguts al futur 
Unes formiguetes a l’exposició que hi ha a 
l’entrada de la Biblioteca Josep Soler Vidal 
ens senyalen el camí per arribar a la sala on 
són els pardalets i aquí hom pot gaudir de la 
seva ciutat, la de la batllessa, és clar. Perquè 
la ciutat de les gavanenques i gavanencs 
no té res a veure amb la que va 
mostrar Raquel Sánchez a la 
conferència que va fer el 15 de 
febrer per explicar els plans del 
seu govern. 
   Per cert a la inauguració (amb 
pica-pica) de l’exposició de les 
formigues hi havia gent, després 
quasi mai hi he vist ningú. Tot avui passa 
per realitat virtual, la qual amaga la realitat 
real i la batllessa vol que comenci el futur... 
virtual (ja en té de barra en tants anys de 
govern socialista que comenci ara... En fi, 
val més tard que mai). El que passa és que 

l’ordine nuovo de la batllessa només ens 
amaga la realitat: el comerç a Gavà és mort, 
les botigues i pagesos a peu dels cavalls 
de les grans superfícies, el que molesta 
(o no) es mata i en pau (també els arbres 
de les fotos de l’exposició), el món cultural 

ensorrant-se dia rere dia... 
   La ciutat en la meva opinió és 
de les més brutes de Catalunya i 
qualsevol veí veu els contenidors 
desbordats, les pixades i caques 
de gos per tot arreu. Això sí, som 
el municipi amb els arrendaments 
més cars de tot Catalunya. En 

alguna cosa anem per davant. Hi ha milers 
d’idees per millorar Gavà i no cal pensar-
hi massa, només copiar el que fan bé els 
altres. És tan difícil? Millor que fer servir 
els impostos per l’autopromoció, vaja em 
sembla a mi.

Rafael Soriano
Membre de l’executiva d’ERC-Gavà i exsecretari general de FEMCA-UGT País Valencià

Abocament d’aigües fecals del 
Barnasud a la riera dels Canyars

  També es recordava que 
a Llevant Mar hi ha pineda 
litoral sobre dunes i comu-
nitats vegetals. I es dema-
nava la seva protecció, se-
guint les directives de la UE.
   L’alcaldessa ha primat de 
nou als promotors urbanís-
tics, alhora que destina més 
fons públics (una exposició 
a la biblioteca i la contrac-
tació d’un tècnic de comu-
nicació ambiental) a fer 
propaganda sobre la pre-
sumpta sensibilitat del seu 
govern envers el patrimoni 
natural que destrueix. 

Quins èxits us fan sentir 
més orgullosos?  
A banda d’intentar fer uns 
ritmes que surtin dels tí-
pics patrons que fa tothom, 
el nostre principal èxit 
és l’harmonia entre els 
membres del grup, la bona 
energia que desprenem 
als bolos i la creació del 
festival Més que ritmes. 
Aquests són els pilars de 
Sonaquetomba.   

Quines activitats feu? 
Des de fa quatre anys fem 
uns tallers de timbalada, 
on apropem els nostres 
ritmes als que s’interessen 
per la percussió,  dels més 
petits als adults. Per fer 
difusió de la nostra música 
vam crear el festival i, alho-
ra, participem en les festes 
de cultura popular, Xerino-
lis i altres actes al carrer 
que es fan a Gavà.  

Quin paper tenen els 
més joves del grup? 
Els petits són el futur. Han 
de salvar aquest món. 
Creiem, doncs, que la nos-
tra modesta aportació per 
fer millors personetes des 
de la música i la percussió 
és molt important. 

On assajeu? 
Disposem del Casal de 
l’American Lake, on també 
fem els cursos i tenim 
el magatzem, però ens 
caldria un accés horari 
lliure (com el de l’Escola 
de Música) per la logística 
dels bolos de cap de set-
mana. Ens agradaria que 
l’Ajuntament valorés més 
associacions com la nostra 
i cedís espais per autoges-
tionar-nos.  

  

No acceptem més destrucció ambiental
Normalment, les segones o terceres parts 
de pel·lícules d’èxit acostumen a ser 
sensiblement pitjors que l’original. El mateix 
passa amb la política urbanística del goven 
municipal de Gavà: cada cop ho fan pitjor.
   Llevant-Mar és un sector 
de pineda, a la banda de mar 
de l’autovia C-31, a tocar de 
Viladecans. Corrien els anys 80 del 
passat segle quan l’Ajuntament de 
Gavà va començar la seva dèria 
per construir habitatges a la 
darrera pineda semiverge que 
resisteix al costat mar d’aquesta carretera. 
Han passat prop de trenta anys, i seguim 
amb les mateixes: els ecologistes explicant 
que construir-hi destruiria un ecosistema 
dunar i de bosc de pi pinyer i pi blanc, que 
hi creixen espècies d’orquídies amenaçades, 

Jaume Grau
Llicenciat en biologia. Ecologista i decreixentista.

El govern local valida 
el projecte de Llevant 
Mar i, alhora, gasta 
més fons públics en 
fer propaganda sobre 
polítiques sostenibles 

hi nien ocells protegits i que és un espai que 
té funció de connexió ecològica. 
   I l’Ajuntament argumentant que... bé, 
de fet no argumenta. Senzillament, fa 
de representant dels inversors lligats 

a la bombolla immobiliària i 
promou un sector residencial 
d’alt estànding.
  Davant d’aquesta situació 
re i terat iva ,  nosa l t res  e ls 
tornarem a recordar una i mil 
vegades que ja no acceptem més 
destrucció ambiental. I que, a 

més, les males pràctiques de l’Ajuntament 
en matèria urbanística han costat diners 
als gavanencs i gavanenques a causa de 
processos legals llarguíssims derivats de 
les seves infraccions, fins arribar al Tribunal 
Suprem, on més d’un cop ha perdut judicis.

Dues imatges de Martí Soler, amb la bateria i amb altres integrants de Sonaquetomba.

Denuncien el deficient estat de 
les cel·les de la Policia Municipal

ERC-Gavà va demanar al 
Ple de febrer que el govern 
local solucioni la contami-
nació que pateix la riera 
dels Canyars, agravada 
per aigües fecals provi-
nents, presumptament, 
del complex Barnasud. 
   En algun dels lavabos 
la connexió a la xarxa de 
clavegueram està mal feta 
i s’aboca a la llera de la 
riera. La resposta fou que 

s’ha demanat una investi-
gació i que la contaminació 
podria ser d’un pou d’aigües 
sèptiques fet per evitar 
inundacions al pàrquing.

El TSJC condemna Roca per una 
mort a Gavà a causa de l’amiant
El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha 
sentenciat que l’empresa 
Roca és responsable de la 
mort, el 2015, d’un extre-
ballador de la fàbrica de 
Gavà, per un tumor causat 
per inhalació d’amiant.     
   La sentència, que crea 
precedent, ratifica el ve-
redicte d’un jutjat de 
Barcelona que obliga 
la companyia a pagar a la 

vídua una prestació, ja que 
s’ha provat que Roca va fer 
servir amiant quatre anys 
després que fos prohibit 
per la Unió Europea.  

L’actualització per aquest 
2018 dels índexs de reci-
clatge a l’Àrea Metropoli-
tana manté a Gavà en la 
quarta posició per la cua. 
Sobre un coeficient base 
de 100, la ciutat té una 
puntuació de 108,9, no-
més superada per Cerve-
lló (126,6), Castelldefels 
(115,5) i Begues (109,5). 
  Aquest barem serveix per 
calcular la taxa metropoli-

El reciclatge a la ciutat segueix   
a la cua de l’Àrea Metropolitana

tana de residus que cor-
respon a cada municipi, la 
qual cosa fa que els gava-
nencs paguin més impos-
tos per aquest concepte. 

Els sindicats de l’Ajuntament 
de Gavà ha denunciat l’estat 
deficient de les cel·les de la 
comisaria de la policia local 
inaugurada fa tres anys al 
carrer de la Llenya.
   Segons el sindicat, les 
instal·lacions tenen parets 
de cartró i guix (pladur) que 
posen en risc la seguretat 
dels agents i dels mateixos 
detinguts. Davant d’aquest 
problema, es demana que 

es reforcin les cel·les amb 
formigó o metall i que es 
facin també perímetres i 
vidres de seguretat.

L’Ajuntament diu a Montoro que 
aturi l’ofec ideològic a la cultura 
El Ple febrer va aprovar, 
amb el vot contrari de 
PP i C’s i el suport de la 
resta de grups, una moció 
d’ERC que insta el ministre 
d’Hisenda a aturar l’ofec a 
institucions culturals i mi-
tjans de comunicació pú-
blics catalans mitjançant 
una nova i forçada inter-
pretació de la llei de l’IVA 
amb objectius ideològics.

   Montoro vol fer pagar 
ara impostos per les sub-
vencions de la Generalitat 
entre 2012 i 2017, al·legant 
que estan vinculades al 
preu del producte (?).

El govern local no compleix el 
pacte  de sous de més de 1.000 €
Després d’examinar els 
anuncis de licitació de 
l’Ajuntament, ERC-Gavà 
va comprovar que no in-
clouen, com va prometre el 
govern local, una clàusula 
social per obligar a les 
empreses contractades 
a pagar sous de 1.000 €
o més. Tampoc es fixen 
criteris ambientals ni de 
sostenibilitat. ERC ho va 

portar al Ple de febrer i la 
resposta fou que la llei no 
ho permet, cosa que no és 
certa, ja que d’altres Ajun-
taments ho practiquen.

Calçotada de la Màquia amb la 
participació d’en Joan Tardà
L’Ateneu Popular La Mà-
quia va tornar a organitzar 
el 25 de març la tradicional 
calçotada popular al Parc 
Municipal de la Torre Lluc.
   A l’acte hi van partici-
par el diputat d’ERC al 
Congrés, Joan Tardà i 
la regidora de la CUP a 
l’Ajuntament de Barcelona, 
Maria José Lecha,  junt 
amb una representació Diferents imatges de l’acte fet al Parc de la Torre Lluc. 

Jordi Albert (esquerra) i Juan Antonio Heredia, durant la seva trobada al Parlament. 

del CDR local i una repre-
sentant de la coordinadora 
anti-represiva. Al dinar hi 
va assistir també l’actor i 
activista Willy Toledo (a la 
foto amb Tardà i Lecha).
   Durant la trobada es va 
debatre sobre el moment 
polític i les estratègies a 
seguir pels diferents sec-
tors de l’independentisme 
d’esquerres.

Zona de dunes i pins a la platja, dins del sector de Llevant Mar que es vol urbanitzar.
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Ciutat activa

L’Associació de Mares i 
Pares d’Alumnes (AMPA) 
de l’escola Jacme March 
organitza l’11 de març 
la novena edició de la 
Trobada del Dia interna-
cional de les Dones. 
   Les inscripcions es po-
den fer des de les 9.30 
hores del mateix dia de 
l’acte, a la plaça Balmes. 
D’aquí sortiran els par-
ticipants fins al  passeig 
Maritim de Gavà, al cos-

L’AMPA del col·legi Jacme  
March celebra el dia de la dona

Generar consciència crítica
Enguany, l’escola Jacme March té la 
solidaritat com a eix transversal i aquest 
concepte és el fil conductor de moltes 
de les activitats que es realitzen durant  
el curs escolar. La solidaritat 
és un valor que no només ens 
parla de donar, sinó també de 
compartir. Compartir allò que 
tenim, amb el desig d’intentar 
compensar les moltíssimes 
injustícies que existeixen, tant 
a casa nostra com arreu del 
món: desigualtats, situacions de
conflicte, les vulneracions dels drets 
humans...
Des de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes (AMPA) del Jacme March 
www.facebook.com/ampa.jacmemarch

ens sumem a la tasca educativa que 
fa la nostra escola, tot apostant per un 
treball continuat i de transformació. El 
nostre granet de sorra és l’organització 

de la Trobada del Dia de 
la Dona, un acte simbòlic 
però que té la voluntat de 
generar consciència crítica 
sobre les desigualtats de 
gènere. Estem fermament 
convençuts que l’educació 
és l’eina que ens permetrà 

avançar cap a un món més just, on homes 
i dones tinguem els mateixos drets. Com 
va dir el reconegut pedagog brasiler 
Paulo Freire: «L’educació no canvia 
el món, però canvia les persones que 
canvien el món».

Cati Calle
Presidenta de l’AMPA de l’escola Jacme March

Sisena edició del curs obert  
sobre la història del municipi 

El govern local suma un alt   
càrrec més per dirigir Esports

El 19 de febrer va co-
mençar la sisena edició 
del curs d’història de Gavà 
que organitzen el Centre 
d’Estudis i l’Associació 
Veïnal del Barri del Cen-
tre, amb la col·laboració 
d’Òmnium i els Amics 
del Museu.  
   El curs, a càrrec de 
Joan i Josep Campmany, 
s’imparteix els dilluns, 
en vuit sessions, fins 
al 16 d’abril al local de 
l’entitat veïnal. Els con-
tinguts abasten des de 

la prehistòria (els neo-
lítics) fins a la contem-
poraneïtat (1880-1975), 
passant pels ibers i els 
romans, el segles me-
dievals (700-1500), l’edat 
moderna (1500-1750) i 
els anys de creixement 
(1750-1880).   

L’estructura de govern de 
l’Ajuntament de Gavà su-
marà en les properes set-
manes un alt càrrec més  
amb la contractació d’un   
nou cap per dirigir l’àrea 
municipal d’esports. 
   Les bases de la con-
vocatòria es van fer pú-

Decés de Joan Ródenas, el 
millor president del FC Gavà 
El món del futbol local 
es va  tenyir de dol el 
passat 11 de febrer per 
la mort de Joan Róde-
nas Villena, el millor 
president de la història 
del FC Gavà.  
   Nascut el 1939 a Cara-
vaca de la Cruz (Múrcia), 
va arribar a Gavà amb 
vuit anys i es va con-
vertir en un reconegut 
empresari, tot i que la 
seva  passió fou sempre 
el FC Gavà. Va entrar a la 
directiva el 1964 i fou 16 

temporades president, 
en tres etapes  (1986-87, 
1992-97 i 1999-2008), 
protagonitzant el tres 
ascensos a Segona B i 
els millors anys d’èxits 
viscuts pel club.    

Actes de la desena Trobada
d’Estudiosos d’Eramprunyà
El Museu va acollir el 
passat 20 de febrer (a 
la fotografia) la presen-
tació del llibre d’actes de 
la X Trobada de Centres 
d’Estudis i d’Estudiosos 
d’Eramprunyà. 
   L’edició del 2017 es 
va fer el 21 d’octubre al 
castell de Castelledefels,  
amb la participació de 
21 autors que van pre-
sentar 16 contribucions 
(3 de Gavà), tenia per 
tema central les llegen-

des, contalles i tradicions 
i va servir per reflexio-
nar sobre aspectes de 
les tradicions i costums 
locals que singularitzen 
cada poble. Les actes es 
poden consultar també a 
internet:  goo.gl/5Vmh5x

 
  
Ocultisme a l’Ajuntament. Preguntes sobre temes de ciutat sense resposta:

12/05/2016 Pista bicicròs 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 Campgràs      
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 camí 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.Lluís Borrassà    
26/07/2017 Llicència ambiental càmping 3 Estrelles           
30/10/2017 Sobre el reglament canons pagesos      
30/10/2017 Instància no resposta a ciutadà 
02/11/2017 Prohibició concert Malas Lenguas       
11/12/2017 Arbres carrer Cunit        

Ball tradicional de carnaval 
amb la Tornaboda i el Patatuf

L’esbart Bruguers de 
Gavà i la colla de dan-
saires de Viladecans van 
mantenir l’11 de febrer la 
tradició medieval del ball 

L’atleta Marc Alcalà guanya  
una nova medalla als 1.500  
L’atleta de Gavà, Marc 
Alcalà, es va proclamar 
el 18 de febrer a València 
subcampió d’Espanya 
absolut de 1.500 me-
tres en pista coberta. 
Alcalà (al centre de la 
foto) defensava el títol i 
fou superat per només 
77 dècimes per Adel 
Mechaal. 
   El corredor del FC Bar-
celona viurà un dels mo-
ments més importants 
de la temporada a inicis 

bliques el passat mes 
de febrer, evidenciant 
la denúncia feta per 
ERC-Gavà de l’augment 
d’aquesta partida en el 
pressupost del 2018 (un 
6,6%), en referència a la 
despesa realitzada en 
l’exercici anterior. 

de la Tornaboda i el Pata-
tuf. Les danses, típiques 
del carnaval, simbolitzen 
la reconciliació entre els 
dos municipis. 

de març amb la partici-
pació en aquesta mateixa 
prova dins el Campionat 
del Món en pista coberta 
que se celebrarà a Bir-
mingham (Anglaterra).

tat del monument de la 
Vela, on a les 12.00 hores 
es llegirà un manifest. 
   En aquest espai hi 
haurà també actuacions 

i espais lúdics i esportius 
per als infants. La troba-
da és gratuita i oberta a 
tota la ciutadania que hi 
vulgui prendre part.

Segons la Llei, l’Ajuntament tè l’obligació de res-
pondre a les preguntes dels regidors en un termini 
de 30 dies. El govern local ho incompleix sistemà-
ticament. Com constata el llistat que publiquem al-
gunes preguntes són de fa més d’un any i mig i en el 
darrer mes no se n’ha respost cap. ERC va denunci-
ar la situació al Ple de febrer i l’excusa fou que no hi 
ha prou personal per gestionar aquesta demanda.


