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Afrontar les discapacitats: canvi de xip 
Catalunya ja té Govern, i una de les 
primeres coses que farà la Conselleria 
d’Ensenyament és desenvolupar en un 
dels instituts públics de la ciutat, l’IES 
Calamot, un Itinerari Formatiu Específic 
(programa d’ integració 
laboral per a discapacitats) 
en resposta a una demanda 
de la Plataforma Inclusiva 
de Gavà. Una bona notícia 
que contrasta amb la desídia 
del govern local (PSC i 
Demòcrates) que, amb to 
xulesc i burleta, es nega a 
implantar programes de formació i 
integració per a joves de Secundària 
amb discapacitat, tot i ser competència 
municipal. Això sí, després l’alcaldessa 
corre per penjar-se la medalla de 
l’actuació anunciada per la Generalitat, 
apropiant-se d’una iniciativa de la 

societat civil. Davant d’una qüestió tan 
sensible com la inclusió educativa i 
social, la ciutadania no vol fotos sinó 
ser escoltada i veure solucions. Potser 
l’Ajuntament no en té l’obligació legal, 

però sí la moral, i pot fer-ho. 
Prou de dir que no un dijous, i 
penjar-se la medalla d’altres 
un divendres. Els gavanencs 
més vulnerables mereixen 
respecte i ajuda. I cal canviar 
el xip. Defugir la idea de la 
subvenció, que cronifica 
el problema, i passar a 

polítiques proactives, visibilitzar-los, fer 
que siguin socialment útils, i promoure 
l’ocupació protegida. La societat civil 
està elaborant propostes molt potents 
en aquest sentit. Esperem que el govern 
local deixi la política de la foto, i s’hi 
comprometi amb fets i actuacions.

Albert Massana
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà

Esquerra reclama revisar el  Codi Penal  i formar 
a jutges i funcionaris  per actuar en aquests casos

El Ple de maig aprova una moció institucional de 
resposta a la sentència judicial de La Manada

ERC impulsa una declaració municipal 
en defensa dels drets de les dones

El Ple de l’Ajuntament 
de Gavà va aprovar el 
passat 31 de maig una 
declaració institucional 
presentada de forma 
conjunta per tots els 
grups polítics on es rei-
vindiquen i defensen els 
drets legals i jurídics de 
les dones davant de la 
polèmica sentència del 
cas de La Manada. Un 
dictamen que ha generat 
una onada d’indignació 
popular i de protestes 
al carrer i a les xarxes 
socials, a més d’obrir 
un intens debat dins la 
mateixa magistratura.
  La moció fou impulsada 
pel grup municipal  d’ERC 
a inicis del passat mes, 
La proposta va quallar 
i la resta de grups del 
consistori van unir-se a 
la proposta, que va cul-
minar amb la moció con-
junta aprovada. 

La Generalitat va anun-
ciar el passat maig la 
implantació d’un nou pla 
formatiu específic a l’IES 
Calamot, destinat a mi-
llorar la inclusió educa-
tiva, social i laboral a la 
ciutat de joves amb dis-
capacitat intel·lectual.
   La notícia es va conèixer 
poc després que ERC 
demanés al Ple d’abril, 
seguint la crida formula-
da per la Plataforma per 
una Societat Inclusiva de 
Gavà, la implantació als 
centres d’ensenyament 
públics de programes 
de formació per a joves 
amb aquest tipus de 
discapacitat que acaben 
la Secundària. 

   Tot i ser un tema de 
competència municipal,   
que compta amb ajuts 
de la Diputació per al 
seu finançament, el go-
vern local va mostrar 
desinterès pel  projecte i 
fins i tot es van permetre 
comentaris irònics.  

  Una actitud de desídia 
que suposa una manca de 
respecte envers un dels 
col·lectius socials més 
vulnerables de la ciutat, i 
que Esquerra  contraposa 
a la bona notícia del pla  
que la conselleria desen-
voluparà al municipi. 

La Generalitat promou la inclusió a 
Gavà tot i la desídia de l’alcaldessa

  La declaració d’Esquerra 
exigeix al govern espa-
nyol la revisió del Codi Pe-
nal per evitar interpreta-
cions judicials arbitràries 
i basades en estereotips 
masclistes i manifesta, 
alhora, el suport del Ple 
gavanenc a les dones 
que són víctimes de vio-

lacions i de qualsevol 
tipus d’agressió sexual.  
   També es reclama ga-
rantir la formació obli-
gatòria i continuada de la 
judicatura en la garantia 
dels drets de les dones. 
A més, proposa dur a 
terme un protocol a nivell 
municipal per a la preven-

ció i l’abordatge de si-
tuacions d’assetjament 
sexual en els espais 
d’oci i de lleure.    
   Seguint aquesta fi-
losofia, la moció insta 
a formar en perspec-
tiva de gènere i vio-
lència masclista a tots 
els professionals de 

l’Ajuntament de Gavà, 
en especial aquells que 
ofereixen serveis direc-
tes a les dones. 
   Esquerra considera 
que la sentència de La 
Manada, on tot i con-
demnar als agressors, 
el tribunal considera 
els fets només com 

un abús sexual, ha gene-
rat un fort rebuig social, 
del moviment feminista i 
d’experts jurídics, perquè 
suposa una legitimació de 
la violació i situa en una 
posició de desempara a 
les dones supervivents 
d’aquests delictes.  
   La decisió del tribunal 
afavoreix la impunitat de 
les agressions masclistes, 
envia un missatge de des-
crèdit de la vivència de les 
dones que pateixen aques-
tes agressions i les revic-
timitza. A més, s’evidencia 
com els estereotips de gè-
nere influeixen en l’anàlisi 
dels fets i les conclusions 
dels magistrats. És evident 
que la justícia espanyola 
no empara els drets de la 
ciutadania i ha sortit a la 
llum el biaix patriarcal que 
la perverteix i que encara 
la fa més injusta per a les 
dones.   

Regidors i veïns de Gavà, a la concentració contra la sentència de La Manada que es va fer el 26 d’abril. 



Crònica municipal Gent i entitats:                              L’entrevista del mes Crònica municipal
Francesc Dorca Pujol mor als 89 anys Mauro Rodríguez: «Els somnis s’han de 

perseguir. Molts cops es fan realitat»
ERC insta l’Estat a millorar les condicions 
laborals de les treballadores de la llar 
El Ple municipal de maig 
va aprovar, amb el vot fa-
vorable de tots els grups 
una declaració política pre-
sentada per ERC-Gavà on 
s’insta al govern espanyol 
a protegir els drets labo-
rals de les cuidadores i les 
treballadores de la llar.
   Aquest col·lectiu no està 
equiparat al Règim General 
de la Seguretat Social i això 
fa que molts dels seus inte-
grants, la majoria persones 
estrangeres, es trobin en 
situació irregular. Alhora, 
no gaudeixen de drets com 
l’acomiadament motivat, la 
prestació d’atur, el Fons de 

«L’estil de hip-hop que 
ballo es diu popping i 
es basa en la tècnica de 
contraure i relaxar els 
músculs ràpidament»

«Només he iniciat el 
camí cap a l’elit. Cal un 
procés d’entrenament 
i aprenentatge llarg i 
motivació personal»

«A la competició que 
vaig guanyar a l’abril a 
França, dins d’un equip, 
la realitat va superar el 
que havia imaginat»

«Amb el grup amb qui 
treballo hem guanyat 
l’opció de competir a 
Los Angeles, però ens 
cal suport econòmic»

M a u ro  Ro d r í g u e z  v a 
néixer a Gavà fa 19 anys. 
Enamorat del hip-hop, 
s’ha especialitzat en 
un estil anomenat pop-
ping. El passat 7 d’abril 
va fer el salt a la fama 
després de guanyar el 
concurs internacional No-
thing 2 Looz, un dels més 
prestigiosos que es fan 
al món dins d’aquesta 
especialitat de ball. El 
proper repte l’espera a 
Los Angeles (USA), però 
li cal suport  econòmic per 
fer-lo realitat.   
    
Quan i com vas començar 
a ballar hip-hop? 
Em vaig iniciar a Gavà, però 
no aprenia res i tampoc es-
tava prou motivat. Ballava 
per ballar, sense conèixer 
res d’aquest món. Vaig 
decidir llavors sortir del 
poble per trobar gent nova 
i altres formes de treballar. 
Va ser tot un repte per a 
mi, i fou el començament 
del que sóc avui. Al Prat 
de Llobregat vaig ballar 
amb Úrsula Rilo, que em va 
ajudar a descobrir els es-
tils que més m’agradaven.  
Després vaig rebre classes 
de Kanga Valls, amb qui 
vaig confirmar que volia 
dedicar-me al ball i que 
hauria de treballar dur per 
aconseguir-ho.  

I vas triar el popping... 
Sí. És un estil que em va 
impactar molt. Es va crear 
a la dècada de 1970 a Fres-
no (Califòrnia) i es basa en 
la tècnica de contraure i re-
laxar els músculs ràpida-
ment per causar una sac-
sejada en el cos del ballarí 
que es coneix com a pop o 
hit i genera un efecte òptic 
espectacular en la gent 
que ho veu. Dins del pop-
ping hi ha milers de tècni-
ques diferents i això també 
m’agrada molt.  

Competiu fent batalles de 
ball. Què significa? 
Consisteix a ballar com vul-
guis i amb qualsevol cançó. 
Es competeix en grups i 
individualment. És així com 
estic millorant, de forma 
autodidacta, amb una co-
lla d’amics que ballem el 
mateix estil.  

Estàs ja a a l’elit? 
Només acabo de començar 
el meu camí cap a l’elit. Cal 
un procés d’aprenentatge 
i entrenament llarg i dur i 
també un procés personal 
de motivació. En aquest 
nivell porto dos anys. 

  

Activista transversal, catalanista integrador
Ens va deixar de sobte mentre visitava 
l’Empordà, el país petit on va néixer. 
Paradoxa, en una persona tan catòlica i 
creient: el destí, l‘atzar, feia presència. 
Figura cabdal en l’activisme 
local per la democràcia i els 
drets nacionals, va col·laborar 
amb entusiasme en moltes 
iniciatives. Sempre en territori 
nacionalista però al marge de 
partits, barreja de sentiment i 
racionalitat. Era un nacionalista 
integrador.  
   Transversal, però amb esperit 
crític, per exemple davant del retorn de 
Tarradellas, contradicció ideològica entre 
la figura institucional i l’obra i perfil del 
personatge. Molts el recordarem caminant 
amb passes fermes per la Rambla mentre 
llegia el diari, prodigi quasi acrobàtic, 

exemple d’una divertida excentricitat que 
el feia únic. Persona de debat i diàleg, però 
també d’idees fermes i sòlides. De consens, 
però també dinamitador d’aventures 

sense futur. Combatent del 
bilingüisme passiu i amb grans 
amics entre els lluitadors dels 
barris. 
   Català per territori i voluntat, 
més semblant a Francesc 
Pujols que a Josep Pla, sabia 
expressar la dissidència 
refugiant-se en espais que 
la permetien (com la seva 

curiosa i inquietant passió pel Barça). Hem 
perdut un bon home, íntegre, el record del 
qual comportarà sempre un exercici de 
memòria històrica local i nacional. Descansi 
en pau. I qui el trobi allà on camini, que es 
prepari: no el deixarà descansar, segur.

Àngel Domínguez López
Promotor cultural

Càmping 3 Estrellas: preocupació 
pel seu impacte ambiental
Esquerra va demanar ara 
fa un any, sense èxit, la 
llicència ambiental ator-
gada per l’Ajuntament a 
una empresa privada per 
desenvolupar l’activitat del 
càmping 3 Estrellas, a la 
platja. El terrenys formen 
part de l’Espai Natural del 
Delta del Llobregat i el 
desenvolupament d’aquest  
negoci podria ser contra-
dictori. Tot i no estar en 
contra de l’activitat, ERC 
creu que s’ha de fer amb 
ple respecte a l’interès 
ambiental de la zona. Al Ple 

de maig es va reclamar de 
nou l’expedient. 
   L’equip de govern el va 
lliurar i va afirmar que, 
com que és una instal·lació 
de 1962, no li cal llicència 
ambiental municipal, tot 
i que la propietat l’està 
tramitant. Esquerra està 
estudiant la documentació 
lliurada.

Petició per difondre campanyes 
contra la violència de gènere

Esquerra va demanar al Ple 
de maig que es depurin res-
ponsabilitats i es restauri 
la zona malmesa per la 
creació il·legal d’una pista 
de bicicròs entre la carena 
del turó de les Ferreres i la 
font de l’Avellanosa. 
   El grup ecologista Quercus 
va denunciar aquesta acció 
fa dos anys i Esquerra va 
formular una pregunta, que 
encara no s’havia respost, 
tot i que s’havien tallat i 
danyat espècies protegides. 
   El govern local va indicar 

ERC va demanar al Ple de 
maig que s’aprofitin, en el 
marc de les festes locals 
i altres esdeveniments, 
els recursos que ofereix 
la Diputació als ajunta-
ments per lluitar contra 
l’assetjament sexual a les 
dones en espais públics 
d’oci (suport econòmic i 
tècnic i nou material de la 
campanya No és No).
   L’equip de govern va 
acceptar la proposta i va 
afegir que també fa inicia-
tives pròpies, que amplia-

Com és habitual, publiquem les subvencions municipals a entitats aprovades inicialment el 17 d’abril per l’Ajuntament de Gavà. Aques-
tes subvencions són les atorgades en funció de projectes i de forma competitiva. A banda, l’Ajuntament atorga també subvencions 
directes a diverses entitats, sense que hagin de passar pel mateix procés competitiu.

Grallers L’Anguila
Flama i Caliu Sardana 
Castellers i Gegants
Esbart Brugués 
Bastoners de Gavà 
Cia. General del Foc 

Associacions culturals:

Associacions de veïns:

Esplaisaurus 
L’Amistat
AE Roc del Migdia
El Mamut

T.O. CAVIGA
Joan Salamero
Josep Pallach
Rosaura Terrades
Coord. Esc. Pública
Sagrada Família
Maria Felip
IES Calamot
Gavà Mar
Santo Ángel
Sagrat Cor
San Pedro
Jacme March
L’Eramprunyà
Immaculada
Salvador Lluch
Marcel·lí Moragas

200 €
680 €
800 €
800 €
900 €

1.090 €
1.100 €
1.100 €
1.150 €
1.225 €
1.250 €
1.700 €
2.971 €
3.275 €
3.475 €
5.721 €
6.529 €

Educació en el lleure:
1.750 €
4.150 €
4.775 €
7.300 €

Ca n’Espinós
Barri de Bruguers
Barri del Centre
Les Colomeres
La Sentiu
Can Tries
Can Tintorer
Ausiàs March
Àngela Roca 

630 €
680 €
800 €

1.000 €
1.175 €

1.850 €
2.250 €
4.800 €
6.100 €

AMPA: 

Sagrat Cor 
Josep Pallach 
Rosaura Terrades 
Jacme March
Escola Gavà Mar
Marcel·lí Moragas
CRP Baix Llobregat
Salvador Lluch
IES Calamot
Joan Salamero 
IES Bruguers
L’Eramprunyà
Immac. Concepció
Sagrada Família

Associació Impulsa
Ass. Canina Activa’t
Plaques de Cava
Gats Vells
Penya Blaugrana
Centre d’Estudis Gavà 
La Mata de Jonc
Trenca’t la Closca
Centre Cultural
Tres Tombs
Cor Tornaveu
Ass. Cultural La Roda
Gavà Dance
Casa d’Andalusia
A. Cultural Andalusa
Casa d’Aragó
Sonaquetomba
Seguidors Jethro Tull 
Agrup. Fotogràfica
Coral La Igualtat
F. Hervás Amezcua
Coral Sellarès 
Casa de València
La Xarxa

250 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
450 €
500 €
600 €
700 €
800 €
900 €

1.450 €
1.450 €
1.500 €
1.500 €
1.700 €
1.750 €

2.500 €
2.500 €
3.080 €
4.200 €
13.687 €

800 €
800 €

2.725 €
2.725 €
2.725 €

5.000 €

Entitats cultura popular: 

Escacs de Gavà 
Caminants Lasarte
AEE IES Calamot
AE IES Bruguers
Sala TR3S
Gavà Triatló
C. Vòlei Gavà
CE CCR Sto. Ángel
Beisbol i Sofbol
Projecte Softball 
Futbol Gavà Mar 
UME
Handbol Gavà 
Atletisme Gavà 
Bàsquet Gavà

290 €
300 €
345 €
600 €
800 €

2.500 €
2.900 €
3.000 €
4.350 €
4.900 €
5.000 €
5.640 €
8.275 €

14.500 €
15.550 €

Àmbit esportiu:
Salut Mental
Càritas
Esclerosi Múltiple 
ADISGA
Ass. Gent Gran
Ass. Alzheimer (Faga)

500 €
1.000 €
1.700 €

2.000 €
4.500 €
8.000 €

Entitats socials:

Subvencions municipals a entitats i associacions
locals per activitats i serveis durant l’any 2018 

Coop. internacional:
IES Bruguers
Un gesto de calor
F. Pau i Solidaritat 
Ass. Dones Burkina
F. Vicente Ferrer
Maia Nepalí
F. Educ. Solidària
Enginy. sense front.
CCONG
Sindicalist. solidar.
Associació Impuls
ACCEDE

2.000 €
3.000 €
3.250 €
3.550 €
3.750 €
3.900 €
4.000 €
4.000 €
4.000 €
4.250 €
4.250 €

10.050 €

Col·legis:

Recuperació de bosc malmès
per crear una pista de bicicròs

rà al col·lectiu LGTBI.  
    Tot i això, Esquerra creu 
que encara cal fer molta 
feina de conscienciació i 
de vigilància d’aquest pre-
ocupant problema.

Proposta per recuperar la font de la 
Ginebra i l’accès a la cova Bonica
ERC va proposar al Ple 
de maig recuperar la font 
de la Ginebra i l’accés a 
la cova Bonica, colgada la 
primera per una esllavis-
sada de l’abocador, i ple de 
matolls el segon, aprofitant 
que l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona ha aprovat 
el pla final de restauració 
de l’abocador de la Vall de 
Joan. 
      La font es va restaurar el 
2001 (foto) i ara caldria tor-
nar-la a netejar i adequar, 
alhora que s’obre un camí 
d’accés a la cova Bonica, 

un espai emblemàtic del 
nostre entorn natural. 
   El govern local va dir 
que la titularitat d’aquests 
indrets és de l’ACA i l’AMB, 
però que faran gestions per 
poder condicionar-los.

Garantia Social i la inclusió 
en el marc de la llei de pre-
venció de riscos.
   Tampoc poden gaudir 
d’unes pensions dignes 
i de la possibilitat de de-
nunciar els incompliments 
de la normativa laboral, 
mitjançant l’acció de la Ins-
pecció de Treball. Tot això 
agreuja la seva situació de 
precarietat i afecta la seva 
capacitat d’organitzar-se i 
reivindicar els seus drets.
   Esquerra demana en la 
moció que l’Estat espanyol 
ratifiqui el conveni 189 de 
l’Organtizació Internacio-
nal del Treball (OIT), sobre 

Després de diferents de-
núncies d’usuaris, algunes 
publicades a la premsa, 
ERC-Gavà va impulsar, 
l’estiu del  2015, a través 
del grup al Parlament, una 
proposta per demanar al 
Govern de la Generalitat 
la instal·lació a l’estació 
de trens de panells infor-
matius per informar dels 
combois adaptats.
   La mesura, de gran im-

Preservació d’un antic forn de
rajoles i un de calç a Can Llong
Arran d’una petició del  
grup ecologista Quercus, 
ERC va demanar al govern 
local, el desembre de 2016, 
la neteja i dignificació de 
les estructures preindus-
trials que perviuen del 
paratge de can Llong (a 
la foto).
   Les edificacions, malme-
ses pels pins, són un forn 
de rajoles, un de calç i una 
premsa, amb més d’un se-

portàcia per als viatgers 
amb problemes de mobi-
litat, es va fer realitat el 
passat maig (foto), millo-
rant, alhora, la informació 
general a les andanes.

gle d’història, i formen part 
del patrimoni local. Al maig, 
l’Ajuntament  va iniciar els 
treballs de recuperació, 
gràcies a la insistència de 
Quercus.

Què es el concurs Nothing 
2 Looz?   
És una competició a nivell 
internacional de diferents 
disciplines dins del hip-
hop, l’estil de dansa urbana 
més conegut i popular. El 
concurs es fa anualment 
a Colomiers, un municipi 
molt proper a la ciutat 
francesa de Toulouse.  

Com vas aconseguir parti-
cipar en aquest torneig? 
L’organització em van en-
viar un missatge on m’ho 
va proposar. Va ser una 
notícia que em va  fer molt 
feliç, tot i que el que vaig 
viure  finalment en la rea-
litat va superar allò que ha-
via imaginat. És una com-
petició increïble, tant pel 
que fa a l’organització, com 
per l’espai per als ballarins 
i el nivell de tots els parti-
cipants.     

Com s’hi competeix? 
Participen quatre equips de 
sis integrants que s’escullen 
de forma aleatòria. Em va 
tocar un grup molt bo, jo 
era el menys conegut i vaig 
gaudir i aprendre molt de 
tots ells.  

Entrenes sol o en equip? 
De les dues formes. El meu 
equip és un grup de nois i 
noies de la ciutat de Saba-
dell anomenat Souldiers.  
Amb ells competeixo fent 
coreografies. Recentment 
vam guanyar una com-
petició a nivell espanyol  
que ens classificava per 
disputar un gran torneig 
internacional a Los Ange-
les, als Estats Units, però 
de moment no hi podem 
anar per falta de diners.

Creus que es valora aquí 
suficientment el hip-hop? 
No. A França vaig com-
provar que està molt més 
valorat. Aquí hi ha molta 
gent que s’entrena i altres 
que organitzen esdeveni-
ments i competicions, però 
no compten amb el suport 
adient per part de les ad-
ministracions públiques.  

Tens cap nou torneig im-
portant en perspectiva? 
No. Només el que he es-
mentat de Los Angeles. 
Busquem suport econò-
mic o un patrocinador per 
anar-hi. Mentrestant, se-
guirem entrenant dur.  

A nivell local, creus que 
calen també més ajudes 
per poder ballar? 
Sí. Hi ha moltes sales per 
assajar, però a Gavà la 
gent ha de marxar fora si 
vol aprendre i entrenar en 
condicions. Estaria  molt 
bé que els nens del poble 
tinguessin l’oportunitat de 
progressar al seu munici-
pi. D’altra banda, no estic 
d’acord amb les multes que 
rebem en alguns llocs per 
ballar al carrer. No fem mal 
a ningú, només disfrutem.

Què li diries a un noi que 
vulgui fer hip-hop? 
Que ho faci sense por, bus-
cant ser feliç sense tenir 
en compte el que pensi la 
gent. S’han de perseguir 
els somnis, ja que molts 
cops es  fan realitat. Acon-
seguir-ho depèn només de 
nosaltres.

que va avisar als agents 
rurals, que no van trobar 
cap responsable perquè la 
pista no s’havia fet servir. 
En realitat, va ser el mateix 
grup Quercus que la va 
haver de desmantellar pel 
seu compte.

700 €
700 €
700 €

1.100 €
1.100 €
1.200 €
1.260 €
1.300 €
1.400 €
1.500 €
1.520 €
1.525 €
1.650 €
1.900 €

Diferents imatges de Mauro Rodríguez durant el concurs Nothing 2 Looz d’enguany. 

Panells informatius a l’estació 
per anunciar els trens adaptats

Propostes d’Esquerra executades 

la dignificació de la feina 
de les treballadores de la 
llar. Una decisió que ja han 
pres altres països de la 
Unió Europea com Bèlgica, 
Portugal, Irlanda, Itàlia, 
Finlàndia i Alemanya.

  En la declaració es pro-
posa també explorar la 
viabilitat i l’impacte de vies 
alternatives al sistema 
actual de contractació de 
les persones cuidadores i 
treballadores de la llar.

El 27 de maig, el gava-
nenc Francesc Dorca Pujol 
(Camallera, Alt Empordà, 
1929) va morir a Figueres 
a l’edat de 89 anys. 
   Compromès des de sem-
pre amb l’independentisme 
i la cultura catalana, als 
anys setanta, juntament 
amb altres activistes lo-

cals, va participar en la 
fundació de La Mata de 
Jonc, i va ser molt actiu 
en la celebració a Gavà de 
les sessions del Congrés 
de Cultura Catalana i la 
creació del diari Avui (una 
operació que va ser el 
primer  crowfunding so-
biranista). També va estar 

involucrat en l’impuls de 
moviments veïnals com 
la campanya Torre Lluch-
Casa de Cultura. 
   El seu suport es mate-
rialitzava en una cessió 
generosa del seu temps, 
criteri i coneixements, però 
també en suport econòmic 
i logístic, en campanyes 

polítiques com la de Xiri-
nachs al Senat. Fou cru-
cial per aconseguir que 
la primera candidatura 
municipal d’ERC i Front 
Nacional de Catalunya, el 
3 d’abril de 1979, portés a 
l’Ajuntament un regidor so-
biranista. Defensor de Ca-
talunya fins al final, era un 
dels participants habituals 
en els actes d’Òmnium 
Cultural i l’Assemblea Na-
cional Catalana a Gavà. 
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Ciutat activa

El Comité de Defensa de 
la República (CDR) de 
Gavà va organitzar dos 
actes sobre l’actualitat 
política nacional.
    El dia 19, Gemma 
Domènech (assessora 
al Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies 
de la Informació de 
la Generalitat i espe-
cialista en economia 
col·laborativa) va fer una 
xerrada sobre els efec-

Actes del CDR de Gavà sobre 
el 155 i la resistència pacífica

El poder del poble lliure
Els membres del Comitè de Defensa 
de la República de Gavà #DecidimSer 
LLIURES. Des de l’1 d’Octubre, els 
membres del CDR-Gavà hem participat 
i organitzat diversos actes 
a més de les assemblees 
obertes. Estem decidits a 
participar en la creació de 
la República Catalana no 
només amb accions NO 
VIOLENTES sinó també amb 
xerrades, tallers, formacions 
i debats populars com els 
organitzats durant el mes de maig, 
que van tenir tan bona acollida per 
part dels gavanencs i gavanenques 
republicanes. Aquests actes s’engloben 

dins de la campanya antirepressiva 
#DecidimSer, perquè no acceptem el 
xantatge repressor de l’Estat i no pensem 
renunciar als nostres objectius, perquè 

com a poble organitzat 
vam votar i, com a poble 
organitzat, farem República. 
Perquè volem construir la 
República des de la base i 
per a totes, perquè tothom és 
necessari en aquesta tasca. 
Ara que arribarà l’estiu, 
tenim l’energia renovada i 

estem amb els braços oberts per sumar 
més gent. #DecidimSer per avançar i que 
res no ens aturi! Apropa’t al teu CDR local 
i sent #ElPoderDelPoble.

Comitè de Defensa de la República (CDR) de Gavà

Nou president al FC Gavà per 
evitar la desaparició del club 

Xerrada a l’Ateneu La Màquia
sobre el maquis llibertari 

Els socis del FC Gavà van 
escollir el 10 de maig 
l’empresari Ivan Carrillo 
(foto) com a nou president 
en un assamblea marcada 
per la crítica situació de 
l’entitat a causa del deute 
acumulat en l’etapa negra 
dirigida per Manuel Ma-
niega. Carrillo s’ha com-

promés a evitar el concurs 
de creditors i a tornar 
l’equip a Tercera, després 
del descens patit  enguany.

L’Ateneu Popular La Mà-
quia va acollir l’11 de maig 
un acte sobre el maquis lli-
bertari (1939-1963), a cà-
rrec de  l’escriptor Ricard 
de Vargas Golarons (foto).
També es va projectar  
l’audiviovisual  24 anys de 
guerrilla llibertària a Cata-

Exposició dels estudiants de 
l’escola d’art de Neus Pino
Els alumnes de menys 
edat de l’Escola d’Arts 
Visuals de l’artista ga-
vanenca Neus Pino han 
exposat les seves darre-
res obres durant un mes 
(del 4 al 30  de maig) 
al vestíbul de l’Espai 
Maragall. 
    La mostra estava cen-
trada en animals fantàs-
tics recreats plàsticas-
ment per la imaginació 
dels nens en pintures i 
escultures. 

lunya i va actuar el  poeta i 
cantautor Jaume Arnella.

tes del 155 i la necessitat 
d’empoderament popu-
lar. L’endemà, La Màquia 
va acollir un taller de no 

violència amb @enpeu-
depau i un vermut anti-
repressiu amb la tuitaire 
Cris@gallifantes.

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

La plaça  Balmes va aco-
llir el 6 de maig una diada 
castellera històrica per 
commemorar els setan-
ta anys de la primera 
actuació, el 1948, dels 
Xiquets d’Eramprunyà, la 
colla pionera a la ciutat. 
Es va retre homenatge 

Homenatge als Xiquets d’Eramprunyà
Divuit companyies omplen de 
titelles el centre de la ciutat
El Festival Internacional 
de Titelles de Gavà va 
viure entre l’11 i el 13 
de maig la vint-i-vuitena 
edició , amb  un nou èxit 
de públic i de compa-
nyies participants (18). 
   Com es habitual, els 
espectacles es van dis-
tribuir per diferents es-
pais del centre (la plaça 
Major, l’Espai Maragall, 
la plaça de Josep Tarra-
dellas, el parc de la Torre 
Lluc i la Rambla), gene- rant un ambient únic. 

El grup ecologista Les 
Agulles de Gavà va coor-
dinar el 13 de maig una 
acció ciutadana per ne-
tejar i protegir les dunes 
de la platja, mitjançant 
la retirada d’espècies 
invasores i dels residus 
que afecten a aquest 
ecosistema clau per a 

Acció ecologista per netejar i 
protegir les dunes de la platja

la preservació del litoral.
  La jornada estava em-
marcada en la setmana 
europea de la prevenció de 
residus.  

Clam per la llibertat dels presos polítics 
Els gavanencs es manifesten de nou amb motiu 
dels set mesos de repressió contra els Jordis
La plaça de Josep Tarra-
dellas fou el punt de tro-
bada, el 16 de maig, d’una 
nova manifestació a Gavà 
per l’alliberament dels 
presos polítics que l’Estat 
espanyol ha convertit en 
ostatges, prevaricant 
sense proves i vulnerant 
la democràcia i els drets 
humans.  
   La concentració es 
va fer a totes les ciu-
tats catalanes coincidint 
amb els set mesos de 
l’entrada a presó de Jordi 
Cuixart (Òmnium) i Jordi 
Sànchez (ANC).   

A l’esquerra, xerrada sobre 
el 155. A la dreta el vermut 
a La Màquia. 

als supervivents, amb 
la família Batet al cap-
davant, i va destacar la 
participació de la Colla 
Vella de Valls, una de les 
més importants del país, 
juntament amb la Jove 
de Sitges, els Castellers 
de Sants i els de Gavà.


