
Jordi Albert, diputat 
d’ERC al Parlament i 
president de la Federa-
ció Comarcal del Baix 
Llobregat i l’Hospitalet 
va participar de forma 
activa a la jornada in-
augural de la 65a Fira 
d’Espàrrecs. Acompa-
nyat pel portaveu muni-

El dirigent comarcal trasllada a la Generalitat les 
problemàtiques plantejades per les associacions
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El president d’Esquerra al Baix Llobregat i l’Hospitalet 
participa a la inaguració de la 65a Fira d’Espàrrecs

El diputat d’ERC, Jordi Albert, es reuneix  amb 
representants dels pagesos  i d’entitats locals

Gavà, terra d’espàrrecs
Tornem a gaudir d’una fira, instaurada per 
un ajuntament republicà, que se celebra 
des de 1932. Gràcies a la pagesia tenim 
aliments segurs i de qualitat,  mantenim 
paisatges i medi ambient valuosos i 
vitals per a la salut, i unes exportacions 
e n  c re i x e m e n t .  A m b 
l’espàrrec com a divisa, cal 
potenciar altres espècies 
de l’horta, productes de 
quilòmetre zero, contra 
la invasió d’aliments de 
baixa qualitat conreats 
amb tècniques dubtoses 
i que es venen en grans 
superfícies més interessades en el guany 
econòmic que en la qualitat. Esquerra, 
des de la Conselleria d’Agricultura, va 
prioritzar la incorporació de joves al món 
agrari, potenciant-ne l’adaptació a les 
noves característiques dels mercats, la 
recuperació de conreus i l’especialització. 
L’aplicació del 155 ha deixat la pagesia 

catalana òrfena, sotmesa a la dictadura 
de la casta de l’Estat al servei de les grans 
multinacionals. Tan aviat com recuperem 
les institucions, seguirem actuant per 
millorar la qualitat, professionalitat, 
comercialització i divulgació del nostre 

potencial agrari i ramader: 
hortalisses, fruita -seca i 
dolça- vins, carn... Som el que 
mengem. La qualitat és bàsica.
Tenim una zona agrícola 
antiga i fèrtil, un patrimoni 
econòmic i ecològic de primer 
ordre al bell mig de l’àrea 
més poblada del país, que 

cal promocionar i rendibilitzar, lluitant 
contra les arbitrarietats urbanístiques, 
com el Pla Director del Delta, que vol 
canviar espais conreats per asfalt i totxo. 
Per dignificar la pagesia cal valorar-la 
i, sobretot, garantir la continuïtat dels 
espais agraris, com el del sector dels 
Joncs. Ho entén, alcaldessa?

Albert Massana i Gràcia
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà

cipal d’ERC-Gavà, Albert 
Massana, el dirigent es 
va reunir amb represen-
tants de la Cooperativa 
Agropecuària i amb res-
ponsables de la Fundació 
Futur i de la Plataforma 
Ciutadana per una Socie-
tat Inclusiva a Gavà.
   Albert es va compro-

metre a traslladar als 
departaments correspo-
nents de la Generalitat les 
problemàtiques que li van 
fer arribar les associaci-
ons. També va expressar 
un suport especial a la 
pagesia com a sector pro-
ductiu «prioritari» i que 
s’ha de «protegir».

D’esquerra a dreta, el president del Col·lectiu La Mata de Jonc de 
Gavà, Miquel Roselló, el diputat d’Esquerra, Jordi Albert, i el porta-
veu municipal d’ERC, Albert Massana, davant d’una de les paneres 
artístiques que va causar més sensació a l’edició d’enguany de la 
mostra agrícola, on es reclamava l’alliberament dels presos polítics.

Premis Fira 2018
Lots d’Espàrrecs

1r. Bruguers Codinach
2n. Maria A. San Nicolás
3r. Salvador Ivern

Paneres verdura fresca
1r. Andreu Margarit
2n. Gabriel Purset
3r. Martí Vives

Artístiques amb verdures
 1r. Família Martorell-Nalda
2n. Cristina Núñez
3r. Família Sanfeliu Capitán 

Artístiques amb llavors
1r. José Hernández
2n. Mari Carmen Mondéjar
3r. Mari Carmen Nalda

Clam majoritari per la llibertat dels presos polítics 
Exregidors del PSC, ICV, Podem, EUiA, PDeCAT, 
Demòcrates i ERC signen un manifest de suport

El catedràtic Ramon Cotarelo omple el casal 
de la Torre Lluc per parlar de la República

Més de 200 càrrecs i 
excàrrecs electes del 
PSC, ICV, Podem, EUiA,  
PDeCAT, Demòcrates i 
ERC al al Baix Llobregat 
han subscrit un manifest 
en «defensa dels drets 
civils i polítics» on consi-
deren l’empresonament 
dels consellers de la Ge-
neralitat i dels líders de 
l’ANC i Òmnium un «atac 
al cor de la democràcia».  
   A la declaració, presen-
tada el 16 d’abril a Cas-
telldefels, els signants 
aposten per una adhesió 
transversal del territori 
al front comú contra la 
repressió proposat pel 
president del Parlament, 
Roger Torrent.  

   A Gavà, signen el ma-
nifest els exregidors 
Leopold Estapé, Joan 
Múrcia i Encarna Rodrí-
guez (PSC); Juan Antonio 
Heredia i Javier García 
Galcerán (ICV); Emma 
Blanco i Jaume Grau 
(EUiA) i Josep Campmany 
i Marcel·lí Reyes (ERC).    

   També s’hi han adherit 
els actuals integrants 
del consistori gavenenc 
Ramon Castellano (De-
mòcrates), Antoni Ra-
fanell (PDeCAT), Miguel 
Herrera i Juan Carlos 
Bondia (Podem) i Albert 
Massana, Marta Jiménez 
i Andreu Pérez (ERC). 

L’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC), Òmnium 
Cultural i el col·lectiu 
La Mata de Jonc van 
commemorar a Gavà 
el 87è aniversari de 
la proclamació de la 
Segona República amb 
una conferència del 
catedràtic emèrit de 
Ciència Política i es-
criptor Ramon Cotarelo.
   La presència a la ciutat 
del popular pensador 
madrileny va deixar petit 
el Casal de la Torre Lluc, 
des d’on va denunciar 
la greu vulneració, per 
part de l’Estat espanyol, 
de drets  humans i lli-
bertats democràtiques, 
sobretot a Catalunya.

Signants del manifest, el 16 d’abril, a Castelldefels.



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

Diputació i AMB fan realitat propostes 
d’ERC per al transport i el llegat romà
Durant el passat mes  
d’abril es van fer realitat 
dues propostes d’ERC-
Gavà incloses a l’acord 
sigant amb el govern local 
(PSC-Demòcrates) per do-
nar suport al pressupost 
municipal del 2017.
   Els dos plans els han fi-
nançat la Diputació i l’Area 
Metropolitana de Barcelo-
na (AMB), respectivament, 
gràcies també a la inter-
venció d’Esquerra, com a 
integrant dels seus òrgans 
executius. 

Pili Melero: «L’escola pública és més 
participativa, integradora i solidària»

L’Ajuntament de Gavà dona suport al 
manifest cívic per unes pensions dignes
El Ple municipal passat 
26 d’abril va aprovar una 
moció presentada per ERC, 
Demòcrates, PDeCAT, PSC 
i C’s  de suport al manifest 
redactat per la Plataforma 
per unes Pensions Dignes. 
Gavà Sí Se Puede (GSSP) va 
votar a favor de la declara-
ció i el PP s’hi va abstenir en 
solitari.   
   El text aprovat recorda que 
aquestra lluita no és nomes 
dels pensionistes, sinó 
també dels qui ho seran en 
el futur, i es divideix en dot-
ze demandes.  

«Volem que s’esculli 
amb llibertat i igualtat 
d’opcions. Si hi ha més 
inscripcions a col·legis 
públics hi haurà línies»

«Els pares de les AMPA 
participen més en 
l’educació dels fills i 
col·laboren, alhora, en 
la millora del centre»

«El català a l’escola 
s’ha convertit en un 
lligam d’unió i respecte 
entre cultures»

Pilar Melero va néixer fa 
cinquanta-tres anys a Al-
cañiz (Teruel). Establerta 
des de fa temps a la ciutat, 
presideix la Coordina-
dora d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes 
(AMPA) de les escoles 
públiques de Gavà des de 
juny del 2015.  
   
Quantes AMPA hi ha a la 
coordinadora?   
Hi són totes les dels centres 
educatius públics de Gavà: 
les dues llars d’infants (la 
Rosaura Terrades i la Josep 
Pallach), l’escola Maria Fe-
lip, els col·legis de Primària 
i els dos de Secundària. 

Quines són les funcions de 
la coordinadora?  
Les principals, com diu als 
nostres estatuts, són la 
defensa de l’escola pública 
de qualitat, la coordinació 
entre totes les AMPA de 
Gavà,  la formació de pares 
i mares i col·laborar amb 
entitats locals i d’altres 
poblacions amb finalitats 
anàlogues a les nostres. 

Com us organitzeu per fer 
aquestes tasques? 
Integrants d’AMPA (nosal-
tres ens diem ampaires)  
d’escoles públiques repre-
sentem a Gavà en la Comis-
sió de Garanties (responsa-
ble del procés  d’inscripció 
i matriculació) de Primària 
i Secundària, en la Co-
missió d’Absentisme, en 
la Comissió d’Inclusió... I 
també estem a la junta de 
la Federació d’Associacions 
de Pares i Mares d’Alumnes 
de Catalunya (FAPAC) al 
Baix Llobregat. A nivell 
intern ens reunim, tra-
cem línies de treball , 
compartim informació i 
formes de fer i ser.  
   
Coincidint amb la matricu-
lació heu tornat a fer acti-
vitats per fomentar l’escola 
pública de qualitat.  
Juntament amb professors 
i professores, sindicats 
d’ensenyament i altres in-
tegrants de la comunitat 
educativa hem gravat un 
vídeo amb persones que 
han estudiat o estudien a 
centres públics de Gavà 
per mostrar com som, com 
treballem i com volem que 
sigui l’educació a la nostra 
ciutat. El vam presentar 
en un acte públic el passat 
5 d’abril.    

   Per una banda, l’àrea de 
Patrimoni de la Diputació 
de Barcelona ha iniciat els 
treballs de conservació del 
jaciment arqueològic de 
can Valls de la Roca (foto), 
on es conserva una estruc-
tura romana de 2.000 anys 
d’antiguitat amb sostre, 
cisternes de planta qua-
drada, paviments obrats i 
una volta de canó.
   Alhora, el 6 d’abril, va 
entrar en funcionament 
la nova freqüència de pas 
de les línies L82 i L85 del 
bus, finançada per l’AMB. 
La millora redueix el temps 
de pas dels vehicles.

La millora del servei 
del bus a l’Hospitalet 
i la recuperació del 
jaciment de can Valls 
es van pactar el 2017 
amb el govern local

  

A nosaltres sí que no ens fa mandra  
En aquest número recollim dues bones 
notícies per a Gavà: millora el servei de 
dues línies d’autobusos que enllacen 
amb l’Hospitalet, i inici dels treballs de 
preservació de les restes romanes de can 
Valls de la Roca. Són actuacions que depenen 
d’entitats supramunicipals (AMB 
i Diputació), i per això hem actuat 
sempre que hem pogut davant 
d’aquestes entitats, per mirar 
d’aconseguir millores per a 
la nostra població. Podríem 
dir, com fa sovint el govern 
municipal quan se li demana 
que faci alguna cosa que no entra dins el 
catàleg estricte d’obligacions de la seva 
competència, que no és la nostra obligació 
anar a picar a la porta d’altres institucions, 
que la nostra feina és fiscalitzar el govern 
municipal i mirar de complir el nostre 

programa a còpia de precs, suggeriments 
i, quan era possible, pactes pressupostaris 
(aquestes dues actuacions eren als pactes 
d’aprovació dels pressupostos que ERC va 
firmar amb el govern local  el 2016 i 2017). 
Però això seria fer la feina a mitges, i deixar 

passar ocasions de millorar la 
vida dels nostres conciutadans. 
Exactament el mateix que ha 
fet el govern municipal quan en 
to xulesc i burleta, s’ha negat 
a implantar PFI (programes de 
formació i integració) per a joves 
de secundària amb discapacitat 

intel·lectual; no, no en tenen l’obligació legal, 
però sí la moral; han de fer tot el que puguin 
(aquests PFI són competència municipal) 
per als gavanencs més vulnerables. De 
moment, no és la seva prioritat. La seva 
mandra no els permet anar més enllà. 

Marta Jiménez
Regidora d’ERC-Gavà

Més recollida selectiva a l’Illa i 
davant restaurants i fruiteries

   En aquestes es reclama 
que es torni a vincular a 
l’IPC la revalorització anual 
de les pensions; el mante-
niment i millora de les de 
viudetat i les mínimes, i 
una reforma constitucional 
per assegurar la pervi-
vència del sistema. També 
es demana eliminar el 
copagament farmacèutic, 
garantir les prestacions, 
de la Llei de Dependència; 
mesures eficaces contra la 
pobresa energètica  i fer un 
front comú ciutadà, solidari 
i sense partidismes. 

També heu reclamat que 
no es tanqui cap línia. 
Sí, hem encetat una re-
collida de signatures per  
pressionar a la Generalitat. 
Volem que els gavanencs 
escullin sense retallades 
prèvies. Que tinguin clar 
que tenen dret a una plaça 
pública i que si hi ha ins-
cripcions, hi haurà línies.  

Per què l’escola pública no 
té encara a Gavà la bona 
imatge que mereix?  
Aquesta ciutat s’ha posicio-
nat històricament més cap 
a la concertada (fins i tot la 
Roca pagava el col·legi als 
fills de treballadors que hi 
anaven). També és cert que 
l’Ajuntament i la Generali-
tat ens han portat on som, 
amb una oferta de places 
per sota de la concertada. 
No poder triar amb totes 
les llibertats i amb igualtat 
d’opcions no ajuda gaire.  

Quin són els valors distintius 
de l’escola pública actual?
És un model més parti-
cipatiu, democràtic, inte-
grador i solidari. Els pro-
grames educatius així ho 
demostren i a Gavà encara 
més. Per això cada cop 
hi ha més gent que vol 
portar-hi els nens. 

Hi ha a Gavà escoles públi-
ques guetificades?
Pensem que s’ha confós el 
símptoma amb la malaltia. 
No és tant un problema la 
concentració d’uns infants 
d’ètnies, cultures o situa-
cions familiars diferents. 
Aquesta és la manifestació 
d’altres problemes. És per 
això que repartir els infants 
ni és, ni serà la solució. El 
que s’ha de repartir millor 
són els recursos públics.  

La coordinadora es va ma-
nifestar recentment per 
defensar l’escola catalana 
dels atacs de PP i C’s... 
Som un model de referèn-
cia a l’Estat espanyol i a la 
resta del món. I no tolerem 
més que, des del discurs de 
l’odi, parlin alegrement de 
l’adoctrinament a les au-
les. Aquí no. Som escola! 
   
Quin paper ha jugat la 
immersió lingüística en 
la cohesió social? 
L’escola catalana ha donat 
eines per a l’arrelament 
i la integració. El català 
s’ha convertit en un lligam 
d’unió i respecte entre 
gent de diferents cultu-
res. Segregar per llen-
gües, com a Euskadi, pro-
dueix l’efecte contrari. 

Quin paper poden jugar 
les famílies en la millora 
de l’escola pública? 
Els pares som un valor 
afegit. Com que donem 
suport a iniciatives i/o pro-
jectes conjunts amb les 
escoles, som partícips de 
l’educació dels nostres fills. 
Col·laborem amb les direc-
cions dels centres, parti-
cipem en activitats a les 
aules, ajudem a les famílies 
nouvingudes a integrar-
se a l’escola, organitzem 
activitats extraescolars 
d’esport, de lleure o de re-
forç acadèmic...  

Com animaries a la gent 
de Gavà a portar els fills a 
l’escola pública i a participar 
més en la seva AMPA? 
Dient-los que s’hi acostin, 
la mirin i la provin. Que no 
tinguin por del pas de la 
Primària a la Secundària, 
perquè els pares sempre 
estem al costat dels fills, 
hi ha una gran comunicació 
entre els centres i qualse-
vol canvi a la vida és pro-
grés. Pel que fa a l’AMPA, 
els animo a participar-hi 
-amb el grau d’implicació 
que puguin- per millorar, 
innovar i col·laborar amb 
la comunitat educativa del 
centre i de tota la ciutat.  

  

Un problema transversal 
El present i el futur de les pensions és 
un problema transversal i de primera 
magnitud que ens afecta a tots. Als que ara 
som pensionistes ens van vendre durant la 
nostra llarga etapa com a treballadors que 
les cotitzacions mensuals a la 
Seguretat Social capitalitzarien 
la nostra jubilació. Però ara 
sabem que aquests pagaments es 
destinaven a finançar les pensions 
dels que ens van precedir, el 
mateix que esdevé amb qui tenim 
pel darrera. Aquesta roda, però, 
s’ha trencat de forma molt preocupant amb 
la caiguda dels salaris i la precarietat laboral 
posterior a la darrera crisi econòmica (una 
estafa del sistema neoliberal per aconseguir 
encara més beneficis a costa dels que tenim 
menys). S’uneix a aquesta tempesta perfecta 

Jordi Parera
Membre de la comissió de la Plataforma per unes Pensions Dignes de Gavà

El text exigeix també 
abolir el copagament 
farmacèutic, mesures
contra la pobresa 
energètica i fons per a 
la Llei de Dependència

un descens continuat de la natalitat, motivat, 
en bona part, per les dificultats per tenir 
ingressos i conciliar treball i vida familiar. 
En resum, cada dia hi haurà menys gent 
cotitzant i amb sous més baixos. També s’ha 

de tenir en compte que ara es 
jubilen persones amb cinquanta 
anys treballats i salaris més 
alts, de mitjana. El futur és 
cada cop més magre. S’ofereix 
com alternativa contractar fons 
privats a una banca que ens ha 
robat i humiliat i que les pensions 

tributin a Hisenda (una altra estafa). Però 
la solució real passa per garantir treballs 
dignes a tothom, fer cotitzar a les empreses 
pels robots que ocupin places destinades fins 
ara a persones i que l’Estat garanteixi unes 
pensions mínimes a qui no hi arribi. 

A dalt, Pili Melero en una imatge recent a la zona esportiva 
Diagonal. A sota, el logo de la coordinadora de les AMPA.

ERC-Gavà va presentar una 
proposta al Ple d’abril per 
adaptar al model segregat 
el sistema de la recollida 
de la brossa porta a porta 
que es fa a l’Illa del Centre 
i a millorar la dotació de 
contenidors per seleccio-
nar els residus davant de 
restaurants i fruiteries. 
  La demanda, feta al-
tres cops, coincideix amb 
queixes de veïns afectats 

pels problemes derivats  de 
no tenir un bon sistema de 
recollida selectiva. L’equip 
de govern va anunciar que  
al juny farà canvis i millora-
rà el sistema de reciclatge. 

Mesures urgents per solucionar 
el retrocés constant de la platja
Esquerra va demanar al 
Ple d’abril que el govern 
local engegués les inicia-
tives oportunes davant del 
Ministerio de Fomento per 
solucionar el continu re-
trocés de la platja, agreujat 
les últimes setmanes amb 
noves tempestes (foto). 
   ERC va demanar tam-
bé conèixer dos informes 
sobre els efectes dels 
temporals al litoral i les 

possibles solucions, enca-
rregats per l’Ajuntament. 
L’equip de govern va dir 
que, tot i considerar que 
no és una bona opció, no-
més tenen previst fer abo-
caments de sorra. 

ERC va demanar, a propos-
ta d’Arran, CUP i ERC-País 
Valencià, dedicar un carrer 
a Guillem Agulló (foto), 
jove valencià assassinat fa 
25 anys per ultres feixistes.   
   Esquerra va recordar que 
l’extrema dreta segueix ac-
tuant de forma impune i va 
proposar retre homenatge 
a Agulló en dos dels espais 
de Gavà dedicats encara a 
franquistes: la plaça del 

Proposta al Ple per dedicar un 
carrer o plaça a Guillem Agulló

Pare Poveda i l’avinguda 
Bertran i Güell. El govern 
local es va comprometre 
a traslladar la petició a la 
comissió del nomenclàtor.

Recollida de signatures de veïns per reclamar al govern local 
que posi el nom de la República a l’avinguda de Joan Carles I 

Regulació de l’ús dels canons 
dels pagesos contra els ocells 
Tot i que fa tres anys que 
els veïns de l’entorn del 
parc agrari del municipi 
demanen una regularit-
zació de l’ús dels petadors  
(canons) de gas que els 
pagesos fan servir per 
foragitar els ocells dels 
conreus, l’Ajuntament no 
n’ha aprovat encara cap 
reglament específic. 
   ERC va demanar al Ple 

d’abril informació sobre 
les gestions fetes fins ara 
i l’equip de govern va res-
pondre que està estudiant  
mesures alternatives, tot i 
que no les va concretar.

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

L’alcaldessa rebutja un projecte 
per millorar l’escola inclusiva
En resposta a la crida de la 
Plataforma per una Societat 
Inclusiva, ERC va proposar al 
Ple d’abril que l’Ajuntament 
implantés als centres públics 
un programa de formació 
per a joves amb discapacitat 
que acaben la Secundària, 
per donar-los formació 
que en millori les pers-
pectives d’inserció laboral.
   El govern local va mostrar 

un total desinterès en el 
tema i, tot i que és compe-
tència municipal, va dir que 
no en tenia cap obligació i va 
suggerir cínicament recórrer 
als amics del Govern cessat.

Subvenció de 50.000 euros per 
millorar serveis a la biblioteca
La Diputació de Barcelona 
ha atorgat una subvenció 
de 50.000 euros a la Bi-
blioteca Municipal Josep 
Soler Vidal de Gavà -grà-
cies a les gestions d’ERC 
des del govern d’aquesta 
institució- per implantar un 
nou sistema al centre que 
permet transmetre dades 
sense fils, gracies a la ra-
diofreqüència.  
   Aquesta tecnologia, cone-

guda amb les sigles RFID , 
permetrà millorar la gestió 
del préstec i el control de la 
seguretat de l’equipament 
públic. L’innovador sistema 
començarà a funcionar el 
proper any 2019 . 

L’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC), Òmnium 
Cultural i diferents partits 
polítics de la ciutat com 
ERC-Gavà van iniciar el 
passat mes d’abril una 
campanya de recollida de 
signatures per demanar 
a l’Ajuntament el canvi de 
nom de l’avinguda de Joan 
Carles I pel d’avinguda de 
la República. 

   L’objectiu es lliurar les 
signatures el proper mes 
de juny com a suport a 
aquesta demanda que Es-
querra ja ha presentat en 
diferents ocasions -sense  
èxit- al Ple municipal. 
   Els fulls de signatura es 
poden trobar a  les parades 
informatives que fan set-
manalment a la ciutat les 
entitats promotores. 
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Ciutat activa

L’Associació Veïnal del 
Barri del Centre va acollir 
el passat abril els actes 
de lliurament de premis 
de dos certamens de di-
fusió del patrimoni local 
organitzats pel Centre 
d’Estudis, el Col·lectiu la 
Mata de Jonc, els Amics 
del Museu i Òmnium.
  El dia 17, Sergi Barnés 
va rebre el guardó com 
a vencedor del concurs 
Gavà a vista de dron. 
També es va premiar a 

Lliurament de guardons per 
promoure el patrimoni local

Tot ho tenim a Gavà...
Amb l’objectiu sempre present de 
fomentar la participació ciutadana, el 
Col·lectiu La Mata de Jonc ha organitzat 
enguany amb el Centre d’Estudis de 
Gavà dos certamens per 
promocionar i difondre el 
patrimoni local: la primera 
edició de Gavà a vista de 
Dron i la tercera dels Premis 
Descobrim Gavà (en aquest 
cas amb la participació 
també dels Amics del Museu i 
Òmnium). Amb aquestes dues iniciatives 
volem donar a conèixer Gavà des de 
visions diferents i alternatives. Ja sigui 
des d’un dron, emulant els ocells, o amb 
estudis de recerca del nostre entorn 
elaborats pels estudiants de Batxillerat. 

Tenim un patrimoni natural, històric i 
humà molt ric però, alhora,  potser massa 
desconegut per una part important de la 
població.  Partint de l’eslogan promocional 

de la ciutat creat per Joan 
Solé Margarit fa quaranta-
tres anys (per cert, dins 
d’un concurs ciutadà que 
va guanyar), recordem que 
«tot ho tenim a Gavà: platja, 
muntanyes i pla». I afegim-li 
avui encara més contingut 

gràcies a aquestes iniciatives culturals 
proposades des de diferents entitats 
del municipi. Convidem, doncs, a tots els 
ciutadans a fer-les servir i eixamplar el 
patrimoni gavanenc, un tresor que s’ha 
de conèixer, cuidar i estimar.

Miquel Roselló
President del Col·lectiu La Mata de Jonc

Dia de la Dansa al parc de la
Torre Lluc i a l’Espai Maragall

Una  novel·la recull sobrenoms 
antics de famílies del municipi

Gavà va celebrar el 22 
d’abril el Dia Interna-
cional de la Dansa. Sota 
l’organització dels Amics 
de la Dansa, al parc de la 
Torre Lluc van ballar les 
escoles Leonor Vives, 
Le Bal, l’Aula de Dansa 
i el grup l’Eramprunyà. 
També es va fer un taller 

de dansa i percussió, una 
mostra amb grups locals 
i convidats i una exposi-
ció fotogràfica a l’Espai 
Maragall.  

La biblioteca Josep So-
ler Vidal va acollir l’11  
d’abril la presentació de 
Projecte Gàvius, el llibre 
perdut dels malnoms, 
una novel·la sobre els so-
brenoms de Gavà creada 
per Àngel Comas, Joan 
Escofet i Josep Bel (a la  
foto). L’obra vol mante-

La coral La Igualtat manté la 
tradició de les caramelles 
La coral La Igualtat de 
Gavà va complir el 6 
d’abril amb la tradició 
de la cantada de cara-
melles de Pasqua, tras-
lladada els darrers anys 
als dies posteriors a la 
Setmana Santa.     
    Els integrants del cor 
van oferir a la sala de 
plens de l’Ajuntament 
( f o t o )  u n  c o n c e r t 
amb els típics cants 

nir vius els àlies antics 
de les cases i parteix 
d’un treball del Centre 
d’Història amb entrevis-
tes a gent gran. 

de goig i altres temes 
com l’Hallelujah de Leo-
nard Cohen.  

Alejandro Villarejo i a 
David Torrejón.
  El dia 20 fou el torn dels 
Premis Descobrim Gavà, 

guanyats per Júlia Jimé-
nez i Marta Valcarreras, 
amb un accèsit per a 
Alejandro Marín.

El 22 d’abril Salam, un refugiat iazidita, 
ens a visitar i ens va explicar les 
vicissituds del seu poble i el llarg 
periple que els ha portat a 
Europa. Els iazidites viuen al 
kurdistan iranià, turc i sirià, i 
practiquen una religió pròpia, 
sincrètica, amb elements del 
mitraisme, zoroastrisme, 
cristianisme i islam. Unes 
creences complexes que 
els fan extremadament 
tolerants, cultes i amables. Fa anys, eren 
prop d’un milió. Però l’esclat dels odis 
provocats per la intervenció europea a 
l’Iraq, que va impulsar l’esclat de l’Estat 
Islàmic i el seu fanatisme i intolerància, 
els ha posat en perill. L’agost de 2014, 

la seva ciutat principal, Sinjâr, va ser 
ocupada per Estat Islàmic, i la majoria van 
ser exterminats, o van haver de fugir cap 

Europa, posant-se en mans 
de les màfies de transport 
d’immigrants. Gairebé un 
80% dels supervivents ha 
hagut d’exiliar-se a Europa. I 
la majoria no hi vol tornar. El 
terror imposat pels fanàtics 
de l’ISIS els obliga a deixar 
casa seva per no tornar-

hi mai més. Europa hi està en deute. 
Cal acollir-los i que els seus valors de 
tolerància i cultura impregnin aquesta 
Europa que cada cop sembla més un club 
de mercaders sense escrúpols que un 
espai de llibertat.

Josep Campmany
President d’ERC-Gavà

Els iazidites, poble oblidat L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

La Casa de València de 
Gavà va celebrar entre 
el 13 i el 15 d’abril la 
trentena edició de la festa 
de les falles a la ciutat.   
   Per aquest motiu, el 
programa d’enguany va 
incloure diferents actes 
commeratius com la gala 
especial de presentació de 
les  Falleres Majors, on van 
participar representants 
d’altres edicions. 

Trenta anys de falles de la 
Casa de València a la ciutat  

Un Gest de Calor edita un llibre 
solidari amb els refugiats 
L’oenagé gavanenca Un 
Gest de Calor va pre-
sentar amb motiu de la 
diada de Sant Jordi un 
conte solidari, La me-
mòria dels núvols, per 
comprar cadires de ro-
des a nens refugiats. 
   L’obra està basada en la 
història real de l’artista  
de religió iazidí, Salam 
Noh, exiliat a Europa. Les 
autores són Isabela de 

Melo i Mónica Rodríguez, 
amb la col·laboció de Pa-
tri R.Gorgas i Josep Bel.

Òmnium Cultural de Gavà 
va organitzar el  27 d’abril 
un acte d’homenatge a 
l’escriptor Manuel de 
Pedrolo (1918-1990).
   Anna M. Villalonga, co-
missària de l’Any Pedro-
lo, que es commemora 
aquest 2018, va oferir 
a la seu de l’Associació 

Òmnium recorda la figura de 
l’escriptor Manuel de Pedrolo

Veïnal del Barri del Cen-
tre una conferència-
tertúlia sobre la figura 
de l’autor i intel·lectual 
compromès.

A la fotografia superior 
apareixen les guanyado-
res i els organitzadors 
de la tercera edició dels 
Premis Descobrim Gavà. 
A la imatge inferior hi 
ha els participants i els 
promotors del concurs 
Gavà a vista de dron. 
  


