
Gavà s’ha afegit a la pro-
testa ciutadana contra 
el govern de Mariano 
Rajoy (escollit amb el 
suport de C’s i el PSOE) 
per aconseguir unes 
pensions dignes. El pas-
sat març es va crear 
una plataforma cívica 
que ha organitzat ja di-
ferents actes públics i 
manifestacions.    
   Tot i que el detonant de 
la protesta és la decisió 
del PP de desvincular la 
revisió anual de les pen-
sions de l’IPC, el proble-
ma de fons és la viabili-
tat d’un sistema públic 
just i equitatiu. 

Clam a Gavà per unes pensions dignes 

  

La Plataforma de Gavà per unes Pensions 
Dignes va sorgir fa un mes després del 
fracàs d’una altra plataforma creada 
també a la ciutat. Vam néixer sense 
cap vinculació amb els partits 
polítics i amb la voluntat de 
defensar a tots els pensionistes, 
a les persones amb paga de 
viduïtat, futurs pensionistes i 
joves, perquè estem davant d’un 
problema que afecta a tothom. 
En aquest mes de vida hem estat capaços 
de concentrar tots els dilluns a les dotze 
del migdia, a la plaça Balmes, davant de 
l’Ajuntament, a més de 120 persones. Vam 

Juan Antonio Heredia
Portaveu de la Plataforma de Gavà per unes Pensions Dignes

Un  problema que afecta a tothom 
celebrar una assemblea oberta de la que 
van sorgir, voluntàriament, els òrgans de 
govern de la plataforma. Hem convocat 
una manifestació pels carrers de Gavà 

en la qual van participar més 
de 600 persones i vam ser a 
la concentració de Barcelona, 
entre d’altres accions. El nostre 
ideari no només està adreçat a 
la revalorització de les pensions, 
sinó també a defensar la seva 

viabilitat futura, a treballar per l’increment 
de les pensions de viduïtat, a eliminar 
el copagament dels medicaments i a 
impulsar la Llei de la Dependència. 

Nou atac terrorista contra el local de 
l’Ateneu Popular La Màquia
El 10 de març, L’Ateneu 
Popular la Màquia va  
patir un nou atac, proba-
blement de l’ultradreta. 
     Els agressors van calar 
foc dins la persiana del 
local (foto de l’esquerra), 
quan a dins es feia un 
acte i hi havia gent. 
  La ràpida intervenció 
d’emergències va impe-
dir una tràgedia a causa 
de la propagació de fla-
mes i fum tòxic.
  Dies després es va fer 

una acte de rebuig (foto 
de la dreta) a l’atac ter-
rorista contra la demo-
cràcia, la convivència i 
la llibertat ideològica.  
  ERC-Gavà va instar 
l’alcaldessa, al Ple de 
març, a plantar-se i 

A dalt, manifestació a Gavà el 10 de març. A sota, 
una de les concentracions davant de l’Ajuntament (a 
l’esquerra) i un acte del fòrum de la gent gran de Gavà.

acabar amb la impunitat 
amb què es produeixien 
aquests atacs des de fa 
anys. L’equip de govern 
va condemnar els fets i va 
mostrar la seva confiança 
en el treball dels Mossos i 
la policia local.     

La República Catalana garantiria les pensions
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Fins que no es faci efec-
tiva la República, ERC 
treballarà des de les 
institucions per garantir 
les pensions públiques, 
ara en perill.          
   Tot i això, Esquerra de-
fensa que aquest objec-
tiu només s’aconseguirà 
amb la plena sobirania 
econòmica del país, com 
expliquem a continuació:   

   Les pensions es paguen 
amb el que cotitzen les 
empreses i els treballa-
dors.   

Quina és la situació ara?

A Catalunya els salaris 
són més alts (24.449€ de 
mitjana) que a Espanya 
(22.790 €) i hi ha menys 
atur (15,3% per 18,8%). 
Això significa que hi ha 
més gent cotitzant i pa-
gant més diners. 

   A Catalunya, per cada 
pensionista hi ha més 
treballadors en actiu que 
a Espanya. És a dir hi ha 
més gent que aporta. 
   Espanya ha confessat 
que necessitarà 15.000 
MEUR a l’any per cobrir 
les pensions. És a dir, 
s’ha d’endeutar més per 
pagar-les. Ho accepta-
rà, Europa? 

Quin serà el futur? 
  
En una Catalunya in-
dependent es crearan 
molts llocs de treball. A 
l’administració, funcio-
naris per a nous departa-
ments, la hisenda públi-
ca,   les ambaixades... I a 
les empreses, personal 
per cobrir l’arribada de 
més companyies estran-
geres.  
  Uns ports i aeroports 
funcionant sense les tra-

ves actuals atrauran més 
empreses i el mateix es-
devindrà amb la millora 
d’infraestructures i co-
municacions.  
   Un govern central situat 
a la vora dels ciutadans 
serà més eficient que un 
ubicat a Madrid, a 650 
km, i, sobretot, amb inte-
ressos diferents. Alhora, 
l’estalvi dels  16.000 mi-

lions d’euros d’impostos 
que marxen i no tornen 
permetrà noves inver-
sions. 
   Espanya té un endeu-
tament del 100% del PIB, 
poca productivitat i sala-
ris baixos. En una Cata-
lunya independent, les 
perspectives són molt 
més positives. Té un 
deute més que raonable 
(35,4%) i la creació de 
treball, i per tant, de ri-
quesa sembla garantida.



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

Gavà Mar mostra el seu rebuig a un nou 
intent de canviar les rutes dels avions
L’Associació de Veïns de 
Gavà Mar torna a estar en 
alerta després de les de-
claracions fetes enguany 
pel president de Vueling, 
Javier Sánchez-Prieto, 
demanant canviar l’actual 
operativa de l’aeroport de 
Barcelona-El Prat, amb 
pistes segregades, per una 
amb pistes independents.  
Aquesta petició suposaria 
augmentar el soroll dels 
avions sobre els veïns que, 
ara fa onze anys, ja es van 
mobilitzar per evitar-ho.

Marina Mayor: «S’han de perseguir els 
somnis amb constància. Si vols, pots»

L’Ajuntament de Gavà reclama a l’Estat 
l’acostament dels presoners polítics 
El Ple del 22 de març va 
aprovar una declaració po-
lítica presentada per ERC 
i CiU, on l’Ajuntament de 
Gavà reclama l’acostament 
dels presos polítics in-
dependentistes i denun-
cia que l’Estat espanyol 
està vulnerant el dret 
internacional, els drets 
humans i els valors de-
mocràtics.  
   La moció va comptar 
amb el suport dels grups  
de Gavà Sí Se Puede i del 
PSC. Hi van votar en contra 
el PP i C’s.  

«Sento el dibuix com 
una forma d’expressió 
i també com un refugi 
on les hores volen i la 
ment desconnecta»

«La meva principal font 
d’inspiració és la meva 
filla Iria, de dos anys. 
Em dona felicitat i això 
em fa ser creativa»

«La principal funció de 
L’Abecedari Màgic no 
és aprendre paraules, 
sinó divertir, entretenir 
i fer pensar als nens»

«Els meus personatges 
van desputllats com 
a símbol de puresa. I 
amb els ulls clucs, en 
al·lusió al món oníric»

Marina Mayor va néixer fa 
trenta-dos anys a Figue-
res. Actualment resideix 
a Gavà, on ha format una 
família i està consolidant 
una brillant carrera ar-
tística com a dibuixant i 
il·lustradora. Recentment 
ha publicat el seu primer 
llibre, L’Abecedari Màgic 
(Elpoblet Edicions). 
   
Quan vas decidir dedicar-te 
a dibuixar?   
Vaig estudiar Belles Arts a 
la Universitat de Barcelona 
i mentre feia la carrera 
no tenia clar del tot a què 
volia dedicar-me de for-
ma concreta en el futur. 
Només sabia que volia fer 
quelcom que impliqués 
creativitat artística. 

Vas escollir cap espe-
cialització? 
No, ja que m’agradaven 
gairebé totes les assigna-
tures que s’impartien a la 
facultat. No volia limitar-
me nomès a una variant, 
sinó que m’interessava 
experimentar diferents 
vessants artístiques. Al 
cap i a la fi vaig prendre’m 
aquella etapa com a un 
aprenentatge, una búsque-
da d’experiencies creatives, 
més que no pas com a un 
camí cap a la meva futura 
professió. No obstant, vaig 
decantar-me més cap a 
assignatures relacionades 
amb el dibuix, la pintura, 
el disseny, la fotografia i 
la història de l’art. 
 
Què és per a tu el dibuix? 
Quina és la teva font 
d’inspiració?  
Sento el dibuix com un 
mitjà d’expressió, i també 
com un refugi on les hores 
volen i la ment descon-
necta. Tinc moltes fons 
d’inspiració. M’inspiren 
artistes o il·lustradors que 
m’agraden, m’inspiren els 
viatges, els colors, les per-
sones... Però en especial 
m’inspira la meva filla Iria 
de dos anys. Ella és, sens 
dubte, una font d’alegria i 
felicitat. I per a mi, la fe-
licitat implica creativitat, i 
viceversa. Si sóc feliç creo, 
i si creo sóc feliç. 

Què havies fet abans de 
L’Abecedari Màgic? 
Murals, il·lustracions per-
sonalitzades, imatges cor-
poratives. I ara estic prepa-
rant ja el segon llibre. 

   L’associació de veïns va 
fer públic un comunicat el 
passat març on deixa clara 
la seva oposició al canvi i 
recorda que durant la dar-
rera dècada l’aeroport ha 
doblat el nombre de pas-
satgers amb pistes segre-
gades, la qual cosa eviden-
cia que el creixement de la 
instal·lació és compatible 
amb el respecte a l’entorn 
natural i humà.     
   L’Ajuntament de Gavà es 
manté en silenci i tampoc 
ha fet cap aportació a dos 
estudis d’impacte ambien-
tal publicats al BOE, rela-
cionats amb l’aeroport.

El nou cap de Vueling  
reobre la polèmica 
per canviar l’operativa 
de l’aeroport, aturada
pels habitants del 
barri fa una dècada

  

L’aeroport pot créixer sense perjudicar als veïns 
Fa onze anys, els llavors responsables 
d’Iberia van iniciar una ofensiva per canviar 
l’operativitat de les pistes de l’aeroport 
de Barcelona-El Prat, tot i que aquesta 
perjudicava als veïns. La mobilització dels 
habitants de Gavà Mar els ho va impedir 
i el temps ens ha donat la raó. 
L’aeroport ha guanyat en aquesta 
dècada un 50% d’usuaris (de 32 a 
47 milions de passatgers anuals) 
de manera compatible amb el 
seu entorn natural i humà. 
   Malgrat això, ara apareix el 
president de Vueling, Javier 
Sánchez-Prieto i torna a dir que la instal·lació 
té «limitacions medioambientals» que 
impedeixen «passar per on viu Messi». La 
història es repeteix. Surt un directiu d’una 
empresa privada (que en el futur ja veurem 
on estarà) i afirma que els acords entre 

administracions de tots els nivells han de 
ser paper mullat i que la qualitat de vida 
de milers de persones (Messi només n’és 
un) no és important. I ho argumenta amb el 
mateix discurs d’Iberia del 2007, que s’ha 
demostrat que és totalment fals.

   Senyor Sánchez-Prieto , 
l’aeroport de Barcelona-El Prat 
pot seguir creixent amb l’operativa 
actual de pistes segregades, fent 
que aquesta millora de l’activitat 
sigui totalment compatible amb 
la qualitat de vida dels milers de 
persones que residim aquí, i la 

dels que venen de fora per gaudir durant 
tot l’any de les nostres platges, el  passeig 
marítim i unes pinedes úniques. Vagi 
oblidant-se, doncs, d’imposar al territori 
una operativa de pistes independents que 
només defensa interessos privats.

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

ERC s’uneix a la vaga del 8M per 
guanyar els drets de les dones

   La declaració expressa 
també la solidaritat de 
l’Ajuntament amb les famí-
lies dels presos.   
  De forma paral·lela, Es-
querra va iniciar el 3 de 
març, a nivell local, la cam-
panya Free Junqueras, que 
impulsen arreu del país di-
ferents entitats i col·lectius. 
L’objectiu de la iniciativa és 
conscienciar la ciutadania 
de la gravetat dels fets i 
de l’atac a l’estat de dret 
que suposa l’existència 
d’aquests presos per mo-
tius ideològics.  

Quin d’aquests treballs t’ha 
donat més satisfacció?  
Doncs ara per ara, diria que 
el llibre, tot i que la veritat 
és que gaudeixo de tots els 
meus treballs i projectes 
com a il·lustradora.  

A L’Abecedari Màgic els 
personatges van des-
pullats i  amb els ulls 
aclucats. Per què? 
No nomès surten així en 
aquest llibre. Sempre di-
buixo a les persones nues i 
amb els ulls clucs (excepte 
si el client m’especifica 
de forma directa que els 
vol vestits). És un tret ca-
racterístic de les meves 
creacions com a dibuixant. 
La nuesa simbolitza per a 
mi la puresa, la innocència, 
la natura... Un humà en el 
seu estat pur... I els ulls 
clucs representen un estat 
oníric, els somnis... Les 
meves il·lustracions so-
vint reflecteixen situacions 
o elements surrealistes, 
mons que no són reals, on 
tot és possible.  

El llibre està adreçat a 
nens de tres anys, que co-
mencen l’aprenentatge de 
la lectura. Com creus  pot 
ajudar-los a iniciar-se en 
en món de les paraules? 
No crec que la funció de 
L’Abecedari Màgic sigui 
l’aprenentatge de les pa-
raules, sincerament. Penso 
que el llibre és un ins-
trument de diversió, de 
recerca, d’entreteniment. 
Un mitjà per a discernir i 
pensar on, a més, els petits 
lectors poden aprendre 
algunes paraules i, alhora, 
relacionar-les amb la lle-
tra d’inici del seu nom.
 
Tens previst especialitzar-
te en aquest segment d’edat 
o volts treballar també per 
altres públics?  
És cert que les meves 
il·lustracions tenen un estil 
més aviat infantil, pero tinc 
clients de moltes edats 
diferents, grans i petits. I 
m’agrada que sigui així. No 
tinc intenció de limitar-me 
en aquest sentit.  

Amb la teva mare, crees i 
comercialitzes roba infan-
til feta a mà. Ens pots fer 
cinc cèntims?  
La marca es diu Fil de Man-
darina i oferim estampats 
amb il·lustracions pròpies 
que fan que siguin peces 
originals i úniques, elabo-
rades amb teixits i tints eco-
lògics. Tenim dessuadores, 
pitets, petos, banyadors... 
   
Ens pots avançar quelcom 
d’aquest segon llibre? 
No puc dir gaire cosa en-
cara, ja que no es tracta 
d’un projecte individual. 
Això sí, em fa molta il·lusió 
i, si tot va bé, aviat es pu-
blicarà i els autors espe-
rem que se’n parli força.
Alhora, tinc nombrosos 
projectes en ment, moltes 
idees i ganes de dur-les a 
terme. Considero que els  
somnis s’han de perseguir 
i treballar per assolir-los 
amb constància i confiança 
en les nostres capacitats. 
Sense por. No s’hi val ren-
dir-se. Si es vol, es pot. 

  

No ens faran abaixar el cap
Prou presos polít ics. Prou de falsa 
equidistància. La República Catalana es 
va guanyar heroicament l’1 d’octubre i es 
va defensar, des de Catalunya, l’exili i les 
pressons, a les eleccions imposades del 21 
de desembre. Volem construir una 
república de ciutadans i ciutadanes 
lliures, neta de corrupció. Una 
societat del benestar avançada, 
diversa, inclusiva i cohesionada. 
Prou presos polítics. Els partits 
monàrquics del 155 demanen 
respecte però són incapaços 
de mirar als ulls de les famílies dels 
empresonats. La vergonya els perseguirà. 
Creuen, cofois, que estan guanyant, però 
la democràcia, a l’Estat espanyol, està 
suspesa. I què fan els socialistes davant 
aquesta monstruositat? Fan servir un doble 

Albert Massana
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà

ERC impulsa a nivell 
local la campanya 
‘Free Junqueras’ per 
denunciar la greu 
vulneració de drets 
legals i democràtics

llenguatge i mentre voten al Ple reclamar 
l’acostament dels presos polítics, limiten la 
llibertat d’expressió ciutadana a Gavà i posen 
traves a la difusió al carrer de la campanya 
Free Junqueras, impulsada per ERC. No hi ha 

espai per a l’equidistància. Amb 
aires de superoritat moral ajuden 
a la brutal repressió política amb 
empresonaments totalment 
injustos. No oblidarem mai als 
maltractadors. Som davant un 
estat tocat de mort i fora de 
control que persegueix qualsevol 

forma de dissidència. L’estat s’esfonsa i 
entra en descomposició. Un estat que actua 
de policia política amb una justícia cega de 
tant mirar cara al sol. No ens faran abaixar 
el cap. Ni amb les porres ni amb la repressió 
i la violència. Visca Catalunya lliure.

A la imatge de dalt, Marina Mayor al seu estudi de tre-
ball a Gavà. A la de sota, il·lustració de la portada del 
seu primer llibre per a nens, titulat L’Abecedari Màgic.

Com és habitual ERC-Gavà 
va commemorar el 8 de 
març el Dia Internacional 
de les Dones , amb un acte 
públic a la plaça de la Pa-
gesia. La regidora del grup 
municipal, Marta Jiménez 
(a la foto), va llegir el ma-
nifest elaborat enguany 
per Esquerra Republicana 
i les JERC, sota el lema 
Dones amb tots els drets.
   A nivell nacional, Esquer-

ra es va sumar a la vaga 
laboral feminista convoca-
da per la Comissió 8M i va 
participar a la manifestació 
unitària que es va fer a 
Barcelona.  

Darrera fase de la restauració de 
l’espai de l’abocador del Garraf
L’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) va anun-
ciar el març la represa 
dels treballs de restaura-
ció de la Vall de Joan, on hi 
ha l’abocador del Garraf.
    Els treballs per transfor-
mar la zona, un indret na-
tural on hi ha enterrades 
més de 85 mil tones de 
deixalles, van quedar atu-
rats i inacabats fa set anys 
per manca de recursos. Ara 

es destinaran tres milions 
d’euros de fons europeus  
per segellar els residus i 
evitar filtracions. Ecolo-
gistes de Gavà i Begues 
han presentat al·legacions 
al projecte per millorar-lo.

ERC-Gavà va presentar al 
Ple de març una proposta 
per adaptar tots els parcs 
públics de la ciutat a les 
necessitats de la gent gran 
i dels nens amb discapaci-
tat. La reclamació sorgeix 
de la constatació que no-
més el parc del Mil·leni, el 
de l’American Lake i el de 
la Diagonal són inclusius.
   El govern local va indicar 
que té previst adaptar més 

Parcs públics adaptats a la gent 
gran i a nens amb discapacitat

instal·lacions d’aquest ti-
pus i que  aprofita la reno-
vació dels parcs existents 
per introduir millores de 
caràcter inclusiu.  

ERC, únic representant de Gavà en 
una jornada participativa de l’ICS
El president d’ERC-Gavà, 
Josep Campmany, va as-
sistir el 22 de març (a la 
foto) a la jornada partici-
pativa del Pla Estratègic 
de la Gerència Territorial 
Metropolitana de l’Institut 
Català de la Salut (ICS).
   Cap altre polític local, 
regidor o tècnic munici-
pal va ser a present a la 
reunió, on Campmany va 

reivindicar el dispensari 
de Gavà Mar, i fou informat 
de les darreres novetats de 
l’ampliació de l’Hospital, 
del que ja se n’estan licitant 
les instal·lacions.

Pla per impulsar un nou model 
energètic des de l’ajuntament
ERC-Gavà va presentar 
al Ple de març una pro-
posta per impulsar des 
de l’ajuntament un nou 
model energètic ecològic 
i cooperativista. Esquer-
ra va demanar que quan 
es torni a licitar el servei 
municipal de subministra-
ment de gas, electricitat i 
combustible es prioritzi a 
les empreses que defen-

sin aquest model. 
   El govern local va com-
partir la idea i va afegir 
que ja té un contracte per  
comprar energia verda i 
barata.

Proposta per controlar de forma 
ètica les colònies de coloms
Arran del coneixement 
de noves batudes a Gavà 
per capturar coloms (a 
la foto), ERC va proposar 
al Ple de març fer servir 
altres mètodes de control 
més ètics i dignes per als 
animals, com ara el pinso 
esterilitzador. Aquesta 
tècnica pionera s’esta pro-
vant amb èxit a diferens 
municipis catalans.

   El govern local va reba-
tre l’eficàcia d’aquest nou 
mètode i va assegurar que 
les batudes són puntuals, 
legals i necessàries.

Pancarta de la campanya ciutadana Free Junqueras a la Rambla Vayreda de Gavà. 

Creació a la ciutat de més places 
d’aparcament per a les motos
Davant de la constatació 
que cada cop hi ha més ciu-
tadans que fan servir mo-
tos com a mitjà de trans-
port i treball, d’ERC-Gavà 
va demanar al Ple de març 
la creació de més places 
d’aparcament gratuït. La 
proposta reclama priorit-
zar els llocs on hi ha esta-
bliments que afavoreixen 
l’ús d’aquest vehicles, com 

els locals de menjar per 
emportar. El govern local  
va dir que va creant noves 
places de forma continua-
da i és sensible a aquesta 
demanda.  

Tribut a Jerónimo Casasola al 
centre ocupat Els Timbres
El Centre Social Ocupat 
Els Timbres de Viladecans 
va celebrar el 3 de març el 
vintè aniversari. El progra-
ma va tenir com a plat fort 
la inauguració de la biblio-
teca popular Jerónimo Ca-
sasola (foto), en memòria 
de qui va ser un reconegut 
activista a Gavà, i coautor 
del treball més complet 
publicat sobre la vaga de la 
Roca de 1976-77. Jeróni-

mo Casasola, el Jero, va es-
tudiar a l’Institut Bruguers, 
on va liderar les vagues 
estudiantils dels vuitanta, 
i va participar en la funda-
ció de l’Ateneu Llibertari 
de Gavà, de vida efímera. 
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Ciutat activa

La plataforma Som Esco-
la, integrada per entitats 
cíviques i educatives, va 
convocar el 28 de febrer 
manifestacions davant 
dels ajuntaments per 
defensar el model d’èxit, 
cohesionador i integra-
dor de l’escola catalana, 
davant dels nous atacs 
rebuts des de C’s i el 
PP.  Gavà s’hi va sumar 
a la iniciativa (a la foto), 
que va comptar amb la 
participació de regidors 

Front majoritari per defensar 
l’escola pública  i l’ús del català

Senyores i senyors, se’n diu «consens»
En els últims mesos, observo una 
escalada de crispació en el to dels partits 
monàrquics de dreta extrema (PP i C’s) 
en el tema de l’escola pública. Cap nova 
aportació a l’argumentari 
delirant i tronat de sempre, 
però sí un grau d’agressivitat 
creixent, que només s’explica 
per la ràbia que l’enfonsament 
de la seva tesi de les «majories 
silencioses» els ha provocat 
després del 21-D. 
Però no podem deixar de recordar-
los dues coses: que l’escola catalana 
actual («catalana» perquè és la que es 
fa a Catalunya, simplement) va néixer 
del consens, un immens consens, 
que es manté i que no aconsegueixen 

trencar, mal que els pesi. I que els que 
hi hem passat en aquestes dècades, 
sobretot dins les classes populars, 
sabem perfectament fins a quin punt 

aquest model ens ha ajudat 
a progressar socialment; 
no és l’escola la que ens ha 
trencat l’ascensor social, són 
les polítiques que defensen 
aquests partits les que ens 
han posat en perill com a 
societat. 

Quan els manifestos es fan per demanar 
més i millor escola pública, vol dir que 
la societat vol seguir amb aquest model, 
i que la demanda majoritària és a favor 
d’aquest model. Se’n diu «consens».

Marta Jiménez
Regidora del grup municipal d’ERC-Gavà

L’Aula de Dansa triomfa al 
concurs estatal d’Anaprode  

Ballada de sardanes al Parc 
Municipal de la Torre Lluc

L’Aula de Dansa va fer un 
gran paper a la primera 
fase del concurs estatal 
d’Anaprodre, celebrada a 
Tarragona entre el 9 i l’11 
de març. Totes les co-
reografies presentades 
van ser premiades, amb 
diferents triomfs indivi-
duals i de duos de Joana 

Rocamora, Martina Vila, 
Gabriel Martínez, Laia 
Rodríguez i Sandra Rey 
(a la fotografia).    

L’associació local Gavà 
Flama i Caliu de la Sar-
dana  va organitzar una 
ballada el passat 18 de 
març al Parc Municipal 
de la Torre Lluc (foto).
   La jornada va comptar 
amb la participació de 
la Cobla Vila d’Olesa i 
la col·laboració de dife-
rents entitats i comerços 

Èxit de convocatòria a una 
nova edició dels Tres Tombs
La tradició dels Tres 
Tombs, recuperada a 
Gavà fa cinc anys, va om-
plir de públic els carrers 
del centre de la ciutat el 
passat 4 de març (foto). 
   L’edició d’enguany va 
aconseguir un important 
èxit de convocatòria, tant 
pel que fa als partici-
pants en el seguici com 

gavanencs interessats 
a donar suport al man-
teniment i la promoció 
d’aquesta activitat popu-
lar i tradicional a la ciutat.

a les entitats i comerços 
col·laboradors en la be-
nedicció dels animals. 

d’ERC a la ciutat.
   Esquerra s’ha adhe-
rit també al manifest 
de la coordinadora lo-
cal de mares i pares 

d’alumnes en defensa 
de l’escola pública i d’un 
pla d’escolarització que 
garanteixi la igualtat 
d’oportunitats.

Què hi ha darrere les decisions del 
govern del PP d’incrementar primer l’IVA 
cultural, el 2012, i exigir ara uns hipotètics 
deutes d’IVA a empreses com TV3 i 
Catalunya Ràdio? Hi ha una concepció 
instrumental de la cultura com a simple 
entreteniment. En l’esquema del PP, les 
polítiques culturals s’adrecen 
a uns col·lectius professionals 
que, fora de les empreses, 
mitjans de comunicació i star 
system afí, són poc fiables. 
És en l’espai de la cultura on 
hi ha el risc més elevat que 
s’origini la crítica al poder, la 
creació lliure i irreverent, la generació 
d’idees i propostes noves, la posada en 
dubte de les concepcions dominants. 
Per a la intel·lectualitat del PP, un espai 
cultural més lliure, més participatiu i 
obert, més accessible i més capaç de 
suscitar el gust per la reflexió social i 

l’aprofundiment en els mecanismes que 
regeixen la nostra vida, és un perill. És 
millor, doncs, per al seu pla d’hegemonia 
i la perpetuació de les bosses de docilitat 
electoral, una política de preus cars en la 
cultura que desincentivi –especialment 
entre la gent jove- l’assistència a concerts, 

a museus, a representacions, 
a exposicions; una política que 
aboqui el sector a la inviabilitat 
i la precarietat, a pidolar 
subvencions; que mantingui 
la multitud atrapada el màxim 
d’hores possibles al fast 
food televisiu d’Atresmedia i 

Mediaset. En el cas dels mitjans públics 
catalans, en plena ofensiva per suprimir 
tots els espais de llibertat i pluralitat, s’hi 
afegeix la voluntat tàctica d’obstruir-ne el 
funcionament i l’objectiu indissimulat de 
prendre’n el control o, millor encara, si 
algun dia és possible, desmantellar-los.

Joan Manuel Tresserras
Comunicòleg de la UAB. President de la Fundació Josep Irla

L’IVA, una arma del PP contra la cultura No hi podeu faltar...

El 21 de març va tenir lloc 
el XVI Fòrum de treballs 
de recerca de Batxillerat, 
amb estudis sobre cultura  
underground, l’efecte de 
la captivitat en goril·les, 
la importància de la lec-
tura, una dissecció de la 
telesèrie d’exit Merlí, la 
influència de l’empresa 
Roca a Gavà i l’impacte de 

Presentació dels treballs del
XVI Fòrum de recerca juvenil

l’economia submergia, i in-
vents com un activador de 
semàfors per a cecs, una 
arpa làser, un prototipus 
de cotxe elèctric, i un  nou 
software gràfic.  

Entitats de Gavà, preocupades 
per l’impacte de l’IVA cultural
Entitats locals, lidera-
des pel Centre d’Estudis 
de Gavà, s’han adherit 
a la moció impulsada 
per ERC i aprovada per 
l’Ajuntament, amb l’únic 
vot contrari de PP i C’s, 
en què es denuncia la 
intenció d’Hisenda de 
reclamar l’IVA de les 

subvencions públiques 
rebudes. Les entitats 
denuncien que això posa 
en perill la tasca altruista 
de les entitats locals.    

Cinc restaurants de 
Gavà, Anhel, Les Mari-
nes, Major Trenta-sis, 
Tasta’mm i Ermita de 
Bruguers, formen part 
dels 51 establiments 
de la comarca que par-
ticipen en la campanya 
Sabors de l’Horta per 
promocionar el producte 

Cinc restaurants de la ciutat
promouen l’horta del Baix

fresc de proximitat. Ofe-
reixen plats amb produc-
tes del Parc Agrari, amb 
carxofes i calçots com a 
protagonistes.


