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21D: el govern local va ocultar 
informació a la Junta Electoral
El 17 de  desembre de  
2017 l’Ajuntament va 
inaugurar unes pistes 
de petanca al barri de 
la Sentiu amb una pae-
lla popular que comptà 
amb l’assistència de 
l’alcaldessa.  L’acte es 
va fer en plena cam-
panya electoral de les 
eleccions al Parlament, 
cosa que està prohibida 
explícitament per la le-
gislació electoral. 
   ERC ho va denun-
ciar a la Junta Electoral, 
però el govern local va 
al·legar que no havia 
organitzat cap paella 
popular i que aquell acte 
era cosa de l’associació 
de veïns del barri.
   Ara, Esquerra ha loca-
lit-zat dues factures pa-
gades per l’Ajuntament 
que corresponents a 
aquest acte que demos-
tren que es va fer en ple-
na campanya i que pos-
teriorment es va mentir 
de forma deliberada a la 
Junta Electoral.

Albert Massana i Grà-
cia serà el cap de llista 
d’ERC-Gavà a les elec-
cions municipals del 
2019. Així ho van decidir 
el passat 20 de juny, per 
unanimitat, els militants 
i amics de la Secció Lo-
cal, reunits en una as-
semblea extraordinària.
   Massana és, des de 
l’inici de l’actual man-
dat, regidor electe i 
portaveu del grup mu-
nicipal d’Esquerra a 
l’Ajuntament de Gavà. 
Va néixer a Sallent (Ba-
ges) el 1963, té un fill i 
és llicenciat en Ciències 
Econòmiques i màster 
en Hisenda Pública. Tre-

balla d’inspector de la 
companyia d’aigües i és 
membre d’Els Verds. Fou 
portaveu de la coordina-
dora Salvem El Calamot 
(2006-2011) i secretari 
de l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) a Gavà 
(2012-2015).  
   Després de la seva 
proclamació, l’alcaldable 
d’ERC-Gavà va explicar 
que ara s’iniciarà el pro-
cés d’elaboració de la 
llista, on un dels primers 
criteris que se seguirà 
serà el de la igualtat de 
gènere, mitjançant la con-
fecció d’una candidatura 
integrada de forma pari-
tària per dones i homes. 

   Massana va dir també 
que, com ha passat sem-
pre, la llista d’Esquerra 
serà molt transversal i 
representarà les dife-
rents sensibilitats amb la 
inclusió d’independents 
del món associatiu i de la 
societat civil gavanenca. 
   «Estem oberts a compar-
tir el nostre projecte des 
de la pluralitat i la diversi-
tat que caracteritza la so-
cietat de Gavà i de la qual 
ens sentim orgullosos», 
va afirmar el candidat. 
«Volem  una llista de per-
sones amb experiència, 
implicades i comprome-
ses amb la nostra ciutat», 
va concloure.  

Albert Massana, candidat 
d’ERC a l’Alcaldia de Gavà

   La primera factura té 
un import de 441,65 €,  
corresponent al lloguer 
de taules i cadires per 
al dinar a la Sentiu, i va 
ser emesa per l’empresa 
Antonio Raya e Hijos 
(amb número 178 i codi 
2017005438). La segona 
és de 1.149,50 €, està vin-

culada a l’elaboració de la 
paella popular i la festa al 
barri i va ser  emesa per la 
Casa de València (número 
3 i codi 2018000788). 
   Així doncs, s’evidencia 
que el govern de la ciutat 
no es va ajustar a la veri-
tat quan, a requeriment 
de la Junta Electoral, va 

respondre que no ha-
via organitzat cap fes-
ta d’inauguració en la 
campanya del 21-D.
   ERC estudiarà elevar 
aquests fets a l’autoritat 
competent per tal que 
dictamini si cal depu-
rar responsabilitats de 
qualsevol tipus. 

L’alcaldessa, a l’esquerra de la imatge, participant a una paella popular a Gavà. 

L’A j u n t a m e n t 
admet la pèrdua 
d’una escultura
de gran valor
El  govern local (PSC i 
Demòcrates) va adme-
tre al darrer Ple que no 
sap on és l’escultura 
La Mare, adquirida per 
l’Ajuntament l’any 1973 
i instal·lada al parc de 
l’American Lake, on va 
romandre fins als anys 
noranta. 
  L’obra (a la foto), feta 
per Eulàlia Fàbregas de 
Sentmenat i d’un gran 
valor artístic, no s’ha 
tornat a exposar públi-
cament. Esquerra tenia 
la sospita -ara con-
firmada- que s’havia 
perdut  o  destruï t . 
   Per aquest motiu, al 
Ple de setembre del 
2017, ERC va proposar 
que fos de nou exposa-
da en un indret adient i 
segur, com ara el jardí 
de la Biblioteca Josep 
Soler Vidal. Vist que no 
es feia, es va insistir al 
maig d’enguany, en què 

l’Ajuntament confessà que 
la peça s’havia perdut. 
   Davant d’aquest greuge 
al patrimoni, Esquerra 
reclama que s’obri una in-
vestigació per depurar-ne 
les responsabilitats, san-
cionar els responsables i 
rescabalar l’erari públic, 
ja que l’escultura, amb un 
cost de compra de 3.000 € 
(1973), fou adquirida amb 
fons municipals. 

Dues imatges de l’assemblea de militants i amics d’ERC-Gavà del 20 de juny.

ERC ha localitzat les 
factures de la paella 
popular costejada per 
l’Ajuntament en plena  
campanya del 21-D

Els documents deixen 
clar que el govern 
socialista va incomplir 
la legislació vigent en 
procesos de votacions

L’alcaldessa va dir 
a la Junta Electoral 
que no s’havia fet la 
inauguració i va 
negar els pagaments 



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

Albert Massana: «Fer república es donar 
protagonisme real als gavanencs»

1.295 signatures de ciutadans reclamen 
canviar el nom de l’avinguda Joan Carles I
Diferents entitats de Gavà 
van registrar a l’Ajuntament, 
el passat 12 de juny, les 
1.3295 signatures ciutada-
nes recollides des del mes 
d’abril per demanar el canvi 
de nom de l’avinguda Joan 
Carles I pel d’avinguda de 
la República. La campanya 
ha estat impulsada per les 
seccions locals d’Òmnium 
Cultural i l’Assemblea Na-
cional Catalana (ANC) i pel 
col·lectiu La Mata de Jonc 
i compta amb el suport i 
l’adhesió d’ERC i altres par-
tits de la ciutat.  

«S’ha d’invertir en la 
cultura com a motor 
social i econòmic i fer 
marca de ciutat amb el 
patrimoni històric»

«Hem d’acollir un parc 
tecnològic, enfortir els 
serveis socials i oferir 
habitatges municipals 
de lloguer assequible»

Albert Massana té cognom 
de marxador. I no és cap 
broma, ja que un dels seus 
germans, en Valentí, és un 
dels millors atletes que 
ha tingut mai la comarca.  
L’altre germà, en David, va 
ser regidor a l’Ajuntament 
de Viladecans. Activista en 
defensa del medi natural, 
ha centrat la seva activitat 
política a Gavà, on també 
treballa com a tècnic de la 
companyia d’aigües. Pro-
per, de caràcter tranquil, 
afable i senzill, al con-
sistori ha evidenciat les 
seves dots per al diàleg i 
el pacte.    
   
Digue’m coses que t’agraden 
de Gavà   
D’entrada,  el lloc privilegiat 
on es troba. Podem gaudir 
tant de les llarges platges 
com de les muntanyes 
del Garraf i del Montbaix. 
Tenim un castell emble-
màtic, el d’Eramprunyà, 
i unes mines úniques, un 
autèntic tresor neolític. En-
mig, el patrimoni d’un parc 
agrari silenciós i una ciutat 
amb una gran rambla i 
parcs com el Mil·leni i la 
Torre Lluc, amb el Museu. 
   
I quines no t’agraden? Com 
les milloraries?  
El manteniment de l’espai 
públic ha estat quasi nul 
els darrers anys, donant la 
sensació d’abandonament. 
Ens mereixem uns carrers 
més nets i un sistema de 
recollida selectiva efectiu.  
També cal un pla de mo-
bilitat real i fer un autèntic 
aprofitament de les joies 
del patrimoni històric de 
Gavà per al turisme -entès 
com a activitat productiva i 
de marca de ciutat- entron-
cant-les amb la gastrono-
mia i un parc d’innovació 
tecnològica. S’ha de donar  
més protagonisme a les 
entitats per dinamitzar el 
teixit social, invertir en la 
cultura com a motor cívic i 
econòmic i desenterrar el 
sector de les arts.  
   
Què és el primer que faries 
com alcalde de Gavà? 
Tot el que he dit abans i 
posar en valor la ciuta-
dania, com a prioritat. La 
gent tindrà un protago-
nisme directe, a través 
de canals participació, en 
moltes de les qüestions del 
pressupost. La implicació 
cívica i del teixit associatiu  
és indispensable. 

Demanda d’un plafó informatiu 
dels punts d’interès patrimonial

   Les tres associacions pro-
motores van presentaran la 
proposta en forma de prec 
al Ple municipal de juny, 
al·legant que 8 de cada 10 
catalans suspenen actual-

Hi ha més prioritats?  
Sí. L’enfortiment del ser-
veis socials és essencial i 
que interactuïn entre ells 
és del tot imprescindible. 
També iniciarem el camí per 
destinar la totalitat del pa-
trimoni municipal de sòl a la 
construcció de pisos prote-
gits de lloguer.  L’objectiu és 
crear un parc d’habitatges 
de caire social i, a més, pro-
moure la sortida al mercat 
dels immobles buits.  
   
El dia de la teva procla-
mació com a cap de llista 
vas explicar que ara co-
mençaria la confecció de la 
candidatura. Quins criteris 
s’hi seguiran?   
Per començar, serà una 
llista totalment paritària 
entre dones i  homes. 
També volem que s’obri 
a espais ideològics veïns 
per assemblar-se el més 
possible a la societat ga-
vanenca que comparteix 
els nostre model de ciutat. 
Les vessants social i sobi-
ranista del partit estaran 
representades amb perso-
nes compromeses amb el 
progrés, la justícia social i 
el projecte republicà. Tam-
bé més enllà del nostre 
entorn, on hi ha talent, 
entitats i persones amb re-
coneixement social i públic 
que, si ho volen, seran pro-
tagonistes de la candidatu-
ra com a independents.   

Esquerra va donar suport 
al pressupost municipal, 
des de l’oposició, els dos 
primers anys d’aquest 
mandat. Quin balanç fas 
de la feina feta?  
Vam recolzar uns pres-
supostos amb 34 projec-
tes nostres per afavorir 
l’ocupació, el benestar 
social i la solidaritat. Per 
primer cop des del retorn 
dels ajuntaments demo-
cràtics, el 1979, una part 
del programa d’ERC-Gavà 
es va incorporar a la gestió 
de la ciutat. El resultat sa-
tisfactori del primer acord 
es va espatllar pel poc grau 
de compliment, per part del 
govern local, del segon. I 
també per l’augment exces-
siu de la pressió fiscal. 

I pel suport del PSC al 155
Evidentment. La passada 
tardor vam viure uns es-
deveniments molt greus de  
repressió i violència contra 
la voluntat democràtica i 
pacífica de la majoria del 
poble. Uns fets que encara 
patim i que fan impossible 
que estiguem al costat de 
qui va donar via lliure a 
l’aplicació del 155. Aquest 
article ja ha caigut, però 
seguim amb presos i exi-
liats polítics i el problema 
de fons no s’ha encarat. 
Veurem què fa el nou govern 
espanyol, tot i que no som 
gaire optimistes.  

Què significa per a tu el 
concepte de república? 
Significa, per exemple, que 
l’administració ha d’estar 
al servei del ciutadà, i no el 
ciutadà al servei del poder. 
Fer república és això: fer 
ciutadans, i no súbdits. És 
la regeneració democràtica 
i els llocs oberts al debat 
en l’espai cívic. És més  
transparència i participa-
ció per construir un país 
que no serà perfecte, però 
sí pot ser més just, més 
lliure i més net.   
   
Com milloraria el benestar 
dels gavanencs viure en 
aquesta república? 
El primer canvi és que, quan 
neixi, serà una règim fet 
des de baix, no pels de dalt. 
En segon lloc, volem una 
república amb el propòsit 
de redistribuir la riquesa 
per donar una vida digna a 
tothom i lluitar contra les 
desigualtats, fent que la 
societat gavanenca pugui 
garantir els mateixos drets 
i oportunitats a tothom. I 
tercer, la sobirania fiscal 
comportarà destinar els 
diners públics a millores 
reals d’infraestructures, 
serveis i medi ambient. 
Volem una relació entre els 
impostos i els serveis re-
buts més justa i equilibra-
da, obtenint una societat 
més cohesionada, inclusiva 
i solidària.  

  

Guanyar la dignitat del poble
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de 
Gavà,  amb Òmnium Cutural i la Mata de 
Jonc, vam registrar a l’Ajuntament, el passat 
mes de juny, prop de 1.300 signatures de 
ciutadans del nostre municipi que 
donen suport a la proposta de 
canviar el nom de l’Avinguda de 
Joan Carles I pel d’Avinguda de 
la República. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és deslliurar-nos de la 
simbologia del menyspreu als 
catalans (que som tots plegats, ens diguem 
com ens diguem, vinguem d’on vinguem, 
parlem la llengua que parlem) i a les nostres 
institucions). És difícil trobar una iniciativa 
popular a Gavà, els darrers temps, amb 

Helena Pérez
Presidenta de l’ANC de Gavà

Les tres entitats que 
promouen la iniciativa 
van defensar-la al Ple 
en forma de proposta, 
però el govern local la 
va desestimar

aquest gruix d’implicació democràtica i 
progressista per part de la ciutadania. 
La resposta que vam rebre de l’equip de 
govern al Ple de l’Ajuntament, on vam defensar 

la demanda, va ser decebedora. 
Tacticisme electoral? Por als fan-
tasmes del postfranquisme? En 
qualsevol cas, excuses puerils per 
mantenir la ciutadania subjugada 
al paper de mers súbdits d’una 
monarquia oligàrquica i decadent. 

Les persones voluntàries de l’Assemblea 
continuarem fent propostes per guanyar la 
llibertat de tots en una República catalana 
igualitària. El futur dels nostres fills s’ho val. 
Som ANC, som FERMESA, DIGNITAT I CoRATGE.

ERC-Gavà va instar al Ple 
de juny al  govern local a 
instal·lar un plafó informa-
tiu a la sortida de l’estació 
de tren on s’indiquin els 
principals elements pa-
trimonials visitables, com 
per exemple el refugi an-
tiaeri que hi ha a pocs me-
tres, el Museu i les Mines, 
el castell d’Eramprunyà i 
les restes romanes de can 
Valls de la Roca.  

   L’equip de govern va dir 
que ja ha fet realitat algunes 
accions semblants, propo-
sades també per Esquerra, 
i que estudiarà  com imple-
mentar aquesta.  

Celebració amb els musulmans 
de la fi del dejuni del Ramadà
Integrants d’entitats i de la 
corporació municipal van 
compartir el 16 de juny 
amb la comunitat islàmica 
de Gavà la celebració de 
l’Iftar, el trencament del 
dejuni del Ramadà.
   Com és tradició a l’inici 
de l’Iftar es van llegir un 
versos de l’Alcorà, que en 
aquest cas, va recitar una 
noia. A l’acte hi van parti-
cipar els regidors d’ERC-

Gavà Marta Jiménez i An-
dreu Pérez. El president 
de la comunitat islàmica 
local, Badr Bourbah Yous-
fi, va destacar que l’Iftar és 
un dia d’alegria que es vol 
compartir amb tothom. 

Atès que la Fira d’Entitats 
de Gavà, que se celebra 
l’octubre al parc de la Torre 
Lluc i els voltants, compta 
cada any amb menys en-
titats participants, ERC-
Gavà va proposar al Ple 
de juny un canvi de dates 
i que es faci coincidir amb 
altres esdeveniments com 
la Fira d’Espàrrecs o la 
Festa Major. Esquerra con-
sidera que això serviria per 

Petició per potenciar amb un 
canvi de dates la Fira d’Entitats

potenciar la mostra. El go-
vern local va negar que la 
Fira perdi participants i va 
dir que les entitats prefe-
reixen no canviar les dates.

Nou pla de la Generalitat per fer 
pisos de lloguer social

Proposta rebutjada per crear el 
Consell Municipal de la Salut 

ERC-Gavà va presentar al 
Ple de juny una proposta 
per crear el Consell Mu-
nicipal de la Salut, a fi de 
dissenyar i planificar, de 
forma coordinada amb la 

Generalitat i en el marc 
de competències locals, 
actuacions que permetin 
millorar, promoure i prote-
gir la ciutadania de forma 
equitativa i eficient.
   El govern local s’hi va 
negar al·legant que ja tre-
ballen estretament amb la 
Conselleria de Salut i que 
prefereixen altres models 
de participació ciutadana. 

Fotomuntatge de com seria la placa institucional de la 
nova avinguda de la República.

Josep Pañella, reelegit al front de 
la Cooperativa Agropecuària

Josep Pañella fou reelegit 
el passat juny com a pre-
sident de la Cooperativa 
Agropecuària de Gavà, al 
capdavant d’una candida-
tura formada també per 

Salvador Barri, Joan Ra-
mon Taberner, Joan Llopis, 
Joan Bordas, Joan Figue-
ras, Pedro González, Isidre 
Margarit, Ernest Mestres 
i Josep Vallés (a la foto).
   Pañella va marcar com a 
reptes del mandat millorar 
la qualitat de l’aigua de reg, 
ordenar la zona agrícola i 
una marca de qualitat del 
calçot i l’espàrrec locals.

Rehabilitació de la masia de 
l’Horta amb una escola-taller
ERC-Gavà va demanar al 
Ple de juny la rehabilitació 
de la masia de l’Horta, 
originària del segle XIV i 
catalogada a l’Inventari 
del Patrimoni Arquitec-
tònic de Catalunya, mit-
jançant una escola-taller.  
   També es va proposar 
destinar els terrenys que 
l’envolten a horts urbans 
per a gent gran i joves sense 
feina, amb finalitats socials.

   El mas, que ara és pro-
pietat de l’Ajuntament, està 
abandonat i hi entren pass-
avolants que el vandalitzen. 
L’equip de govern va adme-
tre el problema i va assegu-
rar que busca solucions. 

ERC-Gavà va instar al  go-
vern local al Ple de juny a 
aprofitar un nou pla d’ajuts 
de la Generalitat per ofe-
rir habitatge social als 
ajuntaments i que aquests 
el lloguin.  
   Es tracta de dues línies 
de crèdits tous a través de 
l’Institut Català de Finances 
(ICF), una de les quals apor-
ta 110 milions d’euros per 

comprar pisos als bancs. 
Segons Esquerra, aquesta 
iniciativa pública perme-
tria començar a constituir 
un patrimoni municipal 
d’habitatge de lloguer so-
cial a la ciutat que, hores 
d’ara, és gairebé inexistent.  
   L’equip de govern es va 
comprometre, sense més 
concreció, a estudiar l’opció 
de demanar el crèdit. 

«Ens mereixem uns 
carrers més nets. Cal 
un sistema de recollida 
selectiva efectiu i un 
millor manteniment»

«La nostra prioritat és 
posar la ciutadania en
valor, que les entitats i
la gent participin en la 
gestió local de veritat»

«La llista d’ERC serà 
paritària entre dones 
i homes, transversal i 
amb independents del 
món associatiu i cívic»

Albert Massana, davant la Font Groga. 

Gavà dona suport als docents 
perseguits per motius polítics

El Ple de juny va aprovar, 
amb els vots en contra de 
PP i C’s, una moció d’ERC 
de suport als docents en-
causats per la justícia es-
panyola per promoure el 
debat de l’alumnat sobre 
la repressió violenta del 
referèndum de l’1-o. S’hi 
denuncia la politització de 
la causa contra els profes-
sors de l’IES El Palau de 
Sant Andreu de la Barca, i 
les d’altres companys.

   Se’n reconeix la tasca 
docent i la de tots els mes-
tres del país, davant les 
falsedats i els atacs contra 
l’escola catalana, referent 
qualitatiu i de cohesió social. 
   El text recull la denúncia 
del Fòrum Social del Baix 
Llobregat per denunciar la 
seva indefensió, l’absència 
de proves sobre el delicte 
del qual els acusa la fisca-
lia i el linxament mediàtic 
que han patit. 

ment a la monarquia com 
a institució arran dels seus 
casos de corrupció i del su-
port explícit expressat pel 
rei Felip VI a la repressió i 
la violència patida l’1-o. 
  Malgrat el suport ciuta-
dà i els arguments apor-
tats, el govern local (PSC 
i Demòcrates) va deses-
timar la proposta. 

  

Adéu a un catalanista i gestor excel·lent i discret
Ens ha deixat un home que forma part de 
la història recent de la meva ciutat, el Pere 
Izquierdo i Aso. 

Va ser el gestor de la meva 
família des de molt abans de 
néixer jo. Primer el seu pare, 
després ell, ara la seva filla. Una 
nissaga que ha treballat per a 
la gent del poble. Sempre els 
ha caracteritzat la bona gestió, 
l’excel·lència i la discreció. 

Els meus anys perduts a 
l’Ajuntament de Gavà, vaig confiar en ell 
com assessor, i el resultat va ser molt bo 
per a la nostra ciutat. Ho vaig fer contra la 

voluntat dels meus companys; van ser anys 
complicats. 

Des de posicions polítiques diferents, 
s e m p r e  e n s  v a  u n i r  e l 
catalanisme, l’amor cap a 
Gavà i el desig d’una Catalunya 
lliure i independent. El meu 
pare, company seu de CDC, 
l’admirava, i jo el respectava. 

El darrer cop que el vaig veure va 
ser l’1 d’octubre, quan va venir 
a votar al col.legi electoral on 

era jo. El Pere volia un món i una Catalunya 
millor, com jo i tota la meva família, i 
sempre ho va mostrar. No l’oblidarem.

Leopold Estapé Amat
Exregidor de l’Ajuntament de Gavà pel PSUC i el PSC

Mor Pere Izquierdo Aso, als 79 anys
El 28 de juny, el gavanenc 
Pere Izquierdo Aso (Caste-
lldefels, 16 de desembre 
de 1938) va morir a l’edat 
de 79 anys. Circumstan-
cialment, va ser el da-
rrer inscrit al registre civil 
abans de l’entrada de les 
tropes franquistes.
     Compromès des de sem-

pre amb el catalanisme, fou 
un dels fundadors de Con-
vergència Democràtica de 
Catalunya a la ciutat, partit 
que també presidí durant 
uns quants anys.
    Gràcies a la seva feina 
de gestor, al capdavant del 
despatx heretat del seu 
pare, Pere Izquierdo Cam-

prubí. era molt conegut a la 
societat local. Actualment 
és la seva filla Montserrat, 
advocada, qui continua 
amb el despatx familiar.
   Catòl ic  pract icant , 
col·laborava habitualment 
en diferents activitats de 
la parròquia de Sant Pere, 
a qui també assessora-
va legalment, sempre de 
manera discreta i en un 
segon pla, sense cap ànsia 
de protagonisme i al servei 
dels diferents rectors.
     Defensor de Catalunya 
i de la llengua i cultura 
catalanes, va transmetre 
aquest tarannà als seus 
quatre fills. 
     De de feia anys, el seu 
catalanisme havia anat 
manifestant-se més sobi-
ranista i, mentre va poder, 
no va deixar de participar 
en els actes divulgatius or-
ganitzats per Òmnium Cul-
tural, l’Assemblea Nacional 
Catalana i el col·lectiu La 
Mata de Jonc a Gavà.

Proposta d’ERC: fre temporal a la contaminació a la riera dels Canyars
L’Ajuntament ha enllestit 
una solució provisional per 
evitar la contaminació de la 
desembocadura de la riera 
dels Canyars, a la platja de 
Gavà. El sistema consisteix 
en una barrera desmunta-
ble amb una reixa capaç de 
retenir els residus situada  
a la riera de Parets, just 
abans de desguassar a la 
de Canyars. D’aquesta ma-

nera s’evitaran els episodis 
de contaminació en ca-
sos de pluja intensa, quan 
l’aigua de les clavegueres 
supera el sobreeixidor que 
connecta amb la riera. 
Esquerra havia denunciat 
el problema en múltiples 
ocasions, i la solució arriba 
amb un any de retard, fruit 
del pacte pressupostari 
ERC-PSC de 2017.
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Ciutat activa

L’Esbart Brugués va ce-
lebrar el 16 de juny el 
seu 20è aniversari amb 
un gala al parc de la 
Torre Lluc. L’espectacle 
va aplegar dansaires 
de les diferents etapes 
de l’entitat i va recordar 
els inicis del grup, amb 
l’objectiu de recuperar 
les danses tradicionals. 
Posteriorment, l’Esbart 
ha anat modernitzant 
les coreografies i fent-ne 

Gala de l’Esbart Brugués per 
celebrar el vintè aniversari

Gavà, ciutat de danses i dansaires
Els vint anys de l’esbart dansaire Brugués 
no són una flor que fa estiu. Gavà té una 
llarga tradició d’entitats i grups de 
dansa, des de l’Esbart Ginesta dels anys 
vint fins als grups sardanistes 
dels anys trenta, cinquanta i 
seixanta. La importància de la 
dansa en el món cultural sovint 
és menystinguda, tot i que 
constitueix un dels patrimonis 
immaterials més característics 
de la idiosincràsia local. És el 
cas per exemple de la nostra Tornaboda, 
una dansa resultat d’un procés de 
decantació d’unes festivitats populars 
carnestoltenques que es poden remuntar 
a la cultura ibèrica. 

És per aquest motiu que el Centre 
d’Estudis de Gavà, amb el suport de 
l’Institut Ramon Muntaner i l’Inventari 
del Patrimoni Etnogràfic de Catalunya 

ha emprès un estudi complet 
de la dansa a Gavà (excepte 
la Tornaboda, que ja en té un 
d’específic), des del segle XIX 
ençà, dirigit per l’estudiós 
Raúl  Puga ,  membre de 
l’Esbart Brugués i de la colla 
de grallers l’Anguila. S’ha 

pogut recollir un corpus documental que, 
quan es publiqui, sorprendrà gratament.
Felicitem doncs l’Esbart Brugués pel 
seu vintè aniversari, com a fruit d’una 
tradició dansaire local que ve de lluny.

Josep Campmany Guillot
President del Centre d’Estudis de Gavà

Festes veïnals als barris 
Ausiàs March i Àngela Roca

L’ANC organitza una marxa 
groga fins a la Font del Ferro

Els barris gavanencs 
d’Ausiàs March (fotogra-
fia superior) i d’Àngela 
Roca (imatge inferior) van 
celebrar el passat mes de 
juny les seves respectives 
festes anuals. En el segon 
cas, els veïns van comme-
morar, a més, els quaranta 
anys d’existència del barri .

Ll’ANC Gavà va organitzar, 
el 30 de juny, per quart any 
consecutiu, l’Excursió de 
Festa Major. Aquest  cop es 
va fer una passejada fami-
liar, d’anada i tornada, en-
tre el passeig Maragall i la 
Font i les Mines del Ferro. 
Durant l’activitat es va fer 
una xerrada divulgativa 

La Flama del Canigó omple 
de públic la plaça Balmes
La Flama del Canigó, 
símbol de la vitalitat i la 
resistència de la llengua 
i la cultura catalana, va 
protagonitzar, de  nou, 
la revetlla del solstici 
d’estiu celebrada el 23 
de juny a la plaça Bal-
mes (foto inferior), amb 
un gran èxit de públic. El 
foc va arribar a Gavà per 
la Rambla i a la plaça 
Tarradellas es va llegir 
el manifest reivindicatiu 
(imatge superior). 

de l’indret escollit, lectura 
de poemes i la plantada 
del roure de la llibertat.

de pròpies. Uns dies des-
prés, el 28 de juny, es va 
inaugurar a la Biblioteca 

Municipal Josep Soler 
Vidal una exposició de la 
història de l’esbart. 

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

La il·lustradora de Gavà 
Marina Mayor ha culmi-
nat un nou projecte en 
forma de llibre educatiu. 
L’obra es titula Familias i 
consta de 16 vinyetes on 
es parla de la diversitat 
familiar. Les autores dels 
textos són la fotògra-
fa Verónica i la mestra 
Jana, creadores del se-
gell oh! mami blue.
   El llibre ajuda a educar 
en la tolerància i el res-
pecte, mostra que hi ha 

Dues dècades amb el foc del 
Brumot  i el ball dels Gegants
El Brumot (foto inferior), 
la bèstia més longeva de 
la Companyia General 
del Foc, va complir vint 
anys coincidint amb la 
festa major d’enguany.  
Per commemorar-ho es 
van convidar diferents 
colles al correfoc. Per la 
seva banda, els Gegants 
de Gavà, que representen 
els Barons d’Eramprunyà 
(imatge  superior), van 
celebrar el  25è aniver-
sari durant la cercavila.

L’estudiant del col·legi 
Sagrada Familía, Pau 
Ródenas, de 15 anys, 
ha obtingut la millor 
qualificació local a la 
Prova Cangur que con-
voca la Societat Cata-
lana de Matemàtiques. 
La competició és ober-
ta a estudiants des de 

L’estudiant local Pau Ródenas 
guanya una prova de càlcul 

cinquè de primària fins 
a segon de batxillerat.
Ródenas  va competir 
amb 20.000 alumnes de 
3r d’ESo de tot Catalunya.

Festa Major Sant Pere 2018 
El Xerinolis estrena nou repertori musical i el 
correbar alternatiu arriba a la sisena edició
Les entitats de cultu-
ra popular vinculades 
al Xerinolis van estre-
nar enguany un nou re-
pertori musical per als 
seus balls de lluïment.
Les peces, compostes 
per  l’estudiós Raül 
Puga, porten el nom de 
Barons d’Eramprunyà, 
d e d i c a d a  a l s  g e -
gants, La Campana de 
Sant Pere, ballada pels 
nens de l’Agrupament 
Escolta i Guia Roc del 
Migdia, una Jota Final  per 
a  l ’ E s b a r t  B r u g u é s 
i una peça per al ball 

La regidora d’ERC, Marta Jiménez (esquerra), a la gala. 

molts tipus de famílies 
i que totes són «igual de 
vàlides i precioses sem-
pre que estiguin basades 
en l’amor i el respecte», 
en paraules de les auto-
res de l’obra.

Marina Mayor il·lustra un llibre 
de la diversitat  a les famílies

conjunt  de cloenda.
   D’altra banda, la festa 
major alternativa va viure 

una nova edició, amb el 
sisè correbar com a acti-
vitat popular destacada.


