
L’acte sobiranista que es 
fa la nit del 10 de setem-
bre a Gavà des de 1992, 
per iniciativa d’ERC, viurà 
enguany la seva edi-
ció amb més partici-
pants. Es consolida així el 
creixement continuat i la 
transversalitat d’aquesta 
commemoració unitària 
local, que aplega ciuta-
dans i entitats davant del 
monument als Màrtirs 
del Setge de 1714.    
   La trobada començarà 
a les 19.30 hores amb les 
ofrenes i els parlaments 
dels representants dels 
partits polítics (Demòcra-
tes, PDeCAT, la CUP -una 
de les novetats- i ERC). 
En el cas d’Esquerra, 
destaca la presència de 
Jordi Albert, diputat al 
Parlament i president de 
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L’acte, que se celebra des de 1992 al monument als  
Màrtirs de 1714, viurà la seva edició amb més entitats

La diada sobiranista de Gavà, el 10S,  
amplia la xifra d’entitats participants  

Volem millorar la ciutat 
Volem una nova república 
per fer un país millor. 
I  a ixò  comença  per 
Gavà. Els republicans 
s o m  p r o p o s i t i u s  i 
construct ius . Fugim  
del rebuig i la queixa i 
formulem propostes. 
Com la neteja de places i 
carrers. Cal  ser 
més ferms con-
tra la  brutícia, 
deposicions de 
gossos, conte-
nidors desbor-
dats, pudors… 
Cal perseguir l’incivisme: 
cal acabar amb la crema 
de contenidors o, com ha 
passat aquest estiu, el 
matalàs d’atletisme per a 
salt amb perxa a l’estadi 
la Bòbila. Més: la mobilitat 
amb bicicleta no pot ser 
una gimcana contínua. 

Cal reformular-la i fer-la 
normal al carrer. I regu-
lar els excessos de ginys
elèctrics (patinets, seg-
ways...) que amenacen 
els vianants. També calen 
més places d’aparcament, 
per deixar el cotxe i 
passejar a peu, fer la

ciutat més ama-
ble i de trànsit 
pacificat. Cal mi-
llorar la convi-
vència amb els 
animals cercant
mètodes respec-

tuosos per controlar 
colònies de gats, l’excés 
de coloms o la cura dels 
que són abandonats. 
Tenim idees, propostes i 
voluntat real d’escoltar 
les veïnes i veïns.
Sabem escoltar. Escoltem 
per millorar la ciutat.

Albert Massana
Candidat d’ERC a l’alcaldia de Gavà

la Federació Comarcal 
del partit al Baix Llobre-
gat i l’Hospitalet.
   A continuació serà 
el torn dels sindicats i 
després de les entitats 
i associacions culturals 

El regidor d’ERC-Gavà, Albert Massana, i l’ara consellera de Justícia, Ester Capella (al darrera), a l’acte del 2017.

i veïnals. Clouran l’acte 
els parlaments del CDR, 
l’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) i Òmnium.
       En acabar, s’aixecarà un 
gran llaç groc amb la par-
ticipació dels assistents.

   La reclamació de 
l’alliberament dels pre-
sos polítics i el retorn 
dels exiliats serà un 
dels punts centrals de 
la Diada, a les envistes 
del judici al Govern de la 

Generalitat, la mesa del 
Parlament i els líders 
de l’ANC i Òmnium pels 
fets d’octubre de l’any 
passat. Un moment que 
pot derivar en un altre 
punt d’inflexió històric. 

   Un altre punt destacat 
per seguir avançant cap a 
la República seran les mu-
nicipals del proper maig, 
vitals per acumular més 
poder institucional. 
   Els actes de l’Onze de 
Setembre iniciaran una 
tardor que es preveu de 
nou calenta, amb el primer 
aniversari del referèndum 
de l’1 d’Octubre com a 
nova data d’interès.

Rufián torna a Gavà
El diputat d’ERC al Con-
grés dels Diputats, Gabriel 
Rufián, tornarà a Gavà el 
15 de setembre. Després 
d’un parlament, visitarà 
el barri de can Tintorer 
acompanyat de veïns del 
barri. L’acte començarà a 
les 12.00 hores a la plaça 
de Blas Infante.

Aviat començarà el judici 
pels fets d’octubre, 
que mostrarà si hi ha 
separació de poders, 
si la raó d’Estat impera 
sobre la justícia, o 
al contrari. Un judici 
basat en una 
instrucció que ha 
inventat delictes 
falsos, vulnerat 
la presumpció 
d ’ i n n o c è n c i a 
i criminalitzat 
un moviment pacífic, 
legítim i ampli. Amb 
la sentència, l’Estat 
s’hi juga la credibilitat. 
No  ens  enganyem. 
No serà un judici a 
l ’ independent isme: 
serà un judici a l’Estat.
Mentrestant ,  v iv im 
l a  p o l è m i ca  d e  l a 
simbologia groga als 

espais públics. D’acord 
amb el dret a la llibertat 
d’expressió, ningú ho pot 
prohibir. Però hi ha partits 
i organitzacions que volen 
vetar-hi el groc sobiranista. 
Avui és el groc. Demà 

podria ser el 
verd ecologista, 
e l  v i o l e t a 
feminista, o el 
vermell proletari. 
Volen un carrer 
sense colors. I 

l’absència de colors és 
el negre. En canvi, els 
demòcrates volem un 
carrer groc, verd, vermell, 
lila… i també blau i taronja. 
Perquè la barreja de tots 
els colors és el blanc. N’hi 
ha que volem el blanc i n’hi 
ha que prefereixen el negre. 
La tria està servida: llum o 
tenebra. Vostès diran. 

L’Estat, a judici

Josep Campmany
President d’ERC-Gavà
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Esquerra demana un impuls més decidit 
a la recollida selectiva porta a porta
El grup municipal d’ERC-
Gavà va demanar al Ple 
de juliol que l’Ajuntament 
s’integri a l’Associació de 
Municipis per la Recollida 
Selectiva de brossa porta 
a porta i a l’Estratègia Ca-
talana Residu Zero.
   Esquerra considera que 
la propera implantanció 
d’aquesta sistema a dos 
barris, el de la Sentiu i el de 
Bruguers, s’ha d’aprofitar 
per estendre’l al centre i, a  
continuació, a la resta del 
municipi.

Raúl Puga (Grallers Font Groga): «La 
gent ha de fer seu el Seguici Popular»

Comencen els treballs d’ampliació de 
l’hospital de Viladecans aturats pel 155
Les  obres d’ampliació de 
l’hospital de Viladecancs, 
aturades per la intervenció 
del govern de la Generalitat 
aprovada pel PP, C’s i el 
PSOE mitjançant l’ús frau-
dulent de l’article 155 de 
la Constitució espanyola, 
van començar a meitats del 
passat mes de juliol. 
   La consellera de Salut, 
Alba Vergés (ERC) va ofi-
cialitzar l’esperat inici dels 
treballs en una visita al cen-
tre el dia 13, on es va reunir 
amb la direcció i els alcal-
des implicats.     

«Des d’aquest any, 
Gavà ja té una banda 
sonora pròpia de Festa 
Major. Ara cal que la 
població la interioritzi»

«Tot i tenir una història
curta, la ciutat disposa
d’un Seguici ampli que
ens identifica arreu i 
que hem d’estimar»

«El govern local ha de 
complir ja la promesa 
de cedir un edifici per 
ubicar-hi el centre de
cultura popular»

Raúl Puga Fernández 
va néixer fa 31 anys a 
Gavà, on encara viu i tre-
balla, com a professor 
d’Educació Primària del 
Col·legi San Pedro. Apas-
sionat de la gralla i la cul-
tura popular, fou integrant 
dels Grallers L’Anguila 
fins fa pocs mesos. Ara 
comença una nova etapa 
amb els Grallers de la Font 
Groga. És l’autor del nou 
repertori musical del Xeri-
nolis de la ciutat, estrenat 
a la darrera Festa Major. 
   
Quina valoració fas de les 
noves tonades?   
Molt positiva. Les entitats 
s’hi van implicar i van fer 
les coreografies per ballar-
les. Ara cal que la gent les 
interioritzi i les faci seves, 
ja que aquestes tonades 
són només de Gavà.  

Podem dir, doncs, que ja 
tenim, com altres ciutats, 
una banda sonora prò-
pia de Festa Major. 
Efectivament, com a la Pa-
tum de Berga i l’Amparito 
Roca a Tarragona. Una de 
les tonades es diu Xerino-
lis, que és el nom que agru-
pa les entitats de cultura 
popular del municipi. Si la 
gent es familiaritza amb 
ella, tindrem una peça fes-
tiva que serà nostra i ens 
identificarà col·lectivament. 
La gràcia és aquesta, que 
quan escoltem la cançó 
pensem en Gavà. 
   
Es fa, alhora, un pas més per 
consolidar el Seguici. 
La cultura popular ga-
vanenca, a banda de les 
tradicions religioses, és re-
cent, no arriba als quaranta 
anys d’història. A diferèn-
cia d’altres municipis, aquí 
no recuperem res, ho fem 
de nou. Costa molt avançar 
perquè no hi ha gaire vin-
culació identitària de la 
població, però començar de 
zero dona també una gran 
llibertat creativa.  
   
Com és el nostre Seguici?
Malgrat no tenir tradició 
és molt ampli, amb uns 
gegants que acaben de fer 
25 anys, esbart, bastoners, 
uns diables (la Companyia 
General del Foc) amb mots 
elements, dos grups de 
gralles, la cuca Mallola, la 
Campana  i una colla cas-
tellera. Ara cal que la ciutat 
s’estimi més aquest Segui-
ci com a propi.  

   Dins d’aquest procés, se-
ria de molta utilitat  formar 
part de de l’associació per 
intercanviar experiències, 
estudis i campanyes de di-
fusió i aconseguir subven-
cions i material per facilitar 
la recollida segregada.
   Per a ERC, la solució als 
greus problemes de neteja 
de l’espai públic de Gavà 
passa per un canvi cultural 
i de mentalitat sobre la ges-
tió dels residus per part de 
l’administració municipal i 
els ciutadans. L’equip de go-
vern va dir que ja col·labora 
amb l’entitat i que estudiarà 
integrar-s’hi.

ERC proposa que la 
ciutat s’integri a la 
xarxa de municipis 
que fan servir aquest 
sistema, per rebre 
material i ajudes

  

Com ens afecta el reciclatge 
El rebut de l’aigua que paguem tots 
els ciutadans de la nostra demarcació 
geogràfica incorpora la Taxa Metropolitana 
del Tractament de Residus (TMTR). Seguint 
un criteri didàctic, l’import que s’abona 
està vinculat al nivell de reciclatge de 
cada municipi. Hi ha premi i 
penalització segons si ho fem 
millor o pitjor i el resultat final 
repercuteix directament en les 
nostres butxaques. 
Gavà, dissortadament, ocupa 
des de fa uns anys les darreres 
posicions d’aquesta classificació, 
entre els 35 municipis del Baix Llobregat, 
la qual cosa fa que tots els gavanencs 
paguem més impostos que la majoria dels 
nostres veïns de la resta de la comarca. 
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ha 
d’afavorir i facilitar que el reciclatge sigui 

el més efectiu possible i revertir aquesta 
tendència que ens penalitza a tots. 
Seguint aquest objectiu, el govern local farà 
ara una despesa important de gairebé 5 
millions d’euros per a la millora dels serveis 
municipals de recollida de la brossa, 

tant pel que fa a l’adquisició de 
camions nous, més moderns i 
eficients, com en el canvi dels 
atrotinats contenidors. 
La feina no acaba aquí, però, 
tots tenim el deure de complir 
de forma individual amb les 
nostres obligacions i  millorar el 

nivell col·lectiu de  reciclatge de la ciutat 
on vivim. I no només per pagar menys 
impostos. Estem parlant, a més, d’un greu 
problema global que ens obliga a fer el món 
més sostenible i deixar una millor herència 
a les generacions futures. 

Miquel Roselló
 Representant d’ERC al Consell d’Administració de PRESEC

Quatre anys de retard per frenar 
els abusos als serveis funeraris 

   Es compleix així el com-
promís adquirit pel conse-
ller Toni Comín, ara a l’exili 
forçat, de dignificar un equi-
pament que dona servei a 
185.000 habitants de  Gavà, 
Viladecans, Castelldefels, 
Begues i Sant Climent. 
   El pla, amb una inversió 
de 61 milions i un termini 
d’execució de quatre anys, 
triplicarà la superfície ac-
tual del centre per millorar 
la qualitat de l’atenció hos-
pitalària i reduir les llistes 
d’espera. També es farà un 
aparcament soterrani. 

I  musicalment? 
Les tonades, com les figu-
res, són fàcilment identifi-
cables, ajuden a recordar. 
Tothom parla dels gegants 
d’un lloc determinat o ens 
quedem amb la cançó que 
hem escoltat repetidament 
durant els dies de festa. Si 
aconseguim que les peces 
pròpies del poble -que ara 
ja tenim- siguin conegudes 
per la gent, la cercavila 
guanyarà força i impor-
tància. Sempre dic que els 
músics sóm els més anòni-
ms del Seguici, però total-
ment imprescindibles, fins 
i tot al correfoc.   

Calen més elements al Se-
guici Popular gavanenc?  
La part més important 
és que les entitats que hi 
participen tinguin un volum 
d’integrants suficient per 
fer una bona cercavila. 
Aquest és el punt que s’ha 
de  potenciar més. Però 
això no treu incorporar -hi, 
quan es pugui, un element  
com l’àliga, una figura molt 
majestuosa que aquí no 
tenim encara i que, un cop 
feta la inversió inicial per 
crear-la, requereix poca 
gent per fer-la ballar. 

Cal més implicació econò-
mica de l’Ajuntament en la 
cultura popular?  
S ó c  d e l  p a r e r  q u e 
l’administració  ha d’ajudar, 
però no ha de ser el pilar 
fonamental, ja que llavors  
no estem parlant de cultura 
popular, sinó de la cultura 
que vol fer l’Ajuntament. Al-
gunes entitats es recolzen 
massa en les subvencions 
i això no és bo. El prota-
gonisme a les festes i a la 
resta dels actes ha de ser 
dels integrants del Xerino-
lis i de la gent del poble. El 
que sí trobo a faltar del go-
vern local és el compliment 
de la promesa eterna de 
cedir un edifici municipal 
per convertir-lo en seu del 
centre de cultura popular i 
tradicional de Gavà.  

Què podeu aportar al Xeri-
nolis des dels Grallers de 
la Font Groga?
A Gavà s’ha fet molta feina 
amb la gralla des dels anys 
noranta i, un cop superada 
la fase formativa, és el 
moment de millorar el 
nivell sonor qualitatiu. I no 
només per acompanyar 
entitats de la ciutat, sinó 
també per anar per arreu. 

Aquest estiu ja heu fet dues 
sortides interessants. 
Sí, el passat 1 de juliol ens 
vam estrenar a la Festa Ma-
jor de Rubí. I a l’agost vam 
anar a Osseja, a la Catalu-
nya Nord, per acompanyar 
la Colla Jove dels Xiquets 
de Vilafranca. Que una colla 
d’una de les ciutats refe-
rents del món casteller 
com Vilafranca del Penedès  
vulgui unes gralles de Gavà 
diu alguna cosa  important. 
Com a mínim, que la feina 
l’estem començant a fer bé. 
Això no significa que ens 
haguem de relaxar, tot el 
contrari. Necessitem sem-
pre una pressió a sobre 
per continuar millorant. 
En el moment que estem 
relaxats voldrà dir que al-
guna cosa falla.  

  

Mans a l’obra
Finalment, després de molts retards i d’anys 
de reivindicacions veïnals i dels professionals 
sanitaris, les obres d’ampliació de l’hospital 
de Viladecans han començat; les màquines 
ja hi treballen, i es calcula que en quatre 
anys i mig, amb una inversió de 
més de 61 milions d’euros, el 
nostre deixarà de ser l’únic centre 
sanitari públic de Catalunya amb 
4 llits per habitació. Hi tindrem 
37 llits més, dos nous quiròfans, 
21 noves sales de consultes, 12 
boxes d’urgències més i les places 
d’hospital de dia augmentaran en 13. 
Per què s’ha tardat tant de temps a atendre 
una necessitat tan bàsica i tan urgent? S’hi 
poden donar moltes respostes (la més 
recent, vinculada a la imposició de l’article 
155). Però recordem, ara que els alcaldes 

Marta Jiménez
Regidora d’ERC-Gavà

La consellera Alba 
Vergés (ERC), va 
anunciar l’inici de les 
obres el juliol en una 
reunió al centre amb 
l’equip directiu

del PSC dels municipis on Sant Llorenç dona 
servei es lamenten pel retard en l’inici dels 
treballs d’ampliació, que en el seu moment 
els consellers socialistes de Sanitat van 
donar prioritat a la construcció del parc de 

Sant Joan de Deu, a Sant Boi, un 
consorci privat concertat. I que 
no ha estat fins que Esquerra 
Republicana s’ha fet càrrec del 
Departament de Sanitat que no 
s’ha posat fil a l’agulla, primer 
amb el conseller (ara a l’exili) 
Toni Comín, i en el moment 

actual, amb la consellera Alba Vergés. 
Gavà, Viladecans i els municipis propers ho 
necessitaven. El bon govern és el que dona 
resposta a les necessitats de la població i 
resol els problemes. Benvingut, doncs, el 
bon govern!

A dalt, Puga a la font de la Torre Lluc. A sota, amb els 
Grallers de La Font Groga a Osseja, aquest agost. 

ERC-Gavà va exigir al  go-
vern local en el Ple de ju-
liol -per quarta vegada en 
aquest mandat- que pre-
senti la nova ordenança de 
serveis funeraris que ha 
d’acabar amb els abusos 
actuals als clients.  
   Tot i  tractar-se de 
l’adequació de la nor-
ma a la legislació vigent, 
l’Ajuntament es resisteix a 
complir amb aquest com-

promís que Esquerra  recla-
ma des de 2015 i que bene-
ficiaria molt als ciutadans.
  L’equip de govern va dir  
que el text està ja en mans 
dels serveis jurídics, com a 
pas previ per aprovar-lo. 

Habitatges per a discapacitats al  
nou espai del recinte de la Roca
ERC-Gavà va proposar al  
Ple de juliol que s’aprofiti 
la requalificació del re-
cinte de la Roca, que alli-
berarà una gran quantitat 
d’espai per a equipaments 
(a la foto), per a la cons-
trucció una residència o 
d’habitatges tutelats per a  
discapacitats. Es compli-
ria així una de les deman-
des històriques d’aquest 

col·lectiu, representat a la 
ciutat per Adisga.  
   El govern local va dir que 
estudiarà l’opció, tot i que 
hi ha altres espais on tam-
bé s’hi podria ubicar.

El Ple de juliol va aprovar, 
amb l’única abstenció del 
PP, una moció d’ERC on 
l’Ajuntament insta el nou 
govern espanyol del PSOE 
a executar  les inversions 
en infraestructures com-
promeses des de fa anys a 
Gavà i el seu entorn. 
   Entre aquestes hi ha 
l’adequació de l’estació de 
tren com a capçalera i ter-
minal sud de la línia R-11, 

L’Ajuntament reclama al govern 
espanyol inversions pendents

el planejament i les obres 
per posar en marxa la lí-
nia ferroviària R-3 entre 
Castelldefels i Cornellà, 
amb parada a la ciutat, i el 
nus viari de la Parellada, a 
Sant Boi (foto).  

Punt verd a MercaGavà 

La Generalitat manté dues línies 
de P3 al Marcel·lí Moragas
La Generalitat ha deci-
dit mantenir dues línies 
de P3 a l’escola Marcel·lí 
Moragas per aquest curs 
2018-2019.  El nou conse-
ller d’Ensenyament, Josep 
Bargalló (ERC), compleix 
així amb la demanda de 
la comunitat educativa 
del col·legi (foto), a la qual 
Esquerra ha donat sempre 
suport des de Gavà.

   Mantenir dues línies com-
portarà una baixada de la 
ràtio d’alumnes per classe 
a 18 infants, amb el lògic 
benefici per a estudiants, 
pares i professors. 

A la foto superior, recreació virtual d’un dels espais del 
nou hospital. A la dreta, tanques de les obres a l’estiu 
i, a sota, la consellera de Salut, Alba Vergés (de blau), 
amb regidors d’ERC, durant la seva visita, el 13 de juliol.

Mesures per protegir dels cops 
de calor els més vulnerables
Coincidint amb el cop de 
calor viscut a inicis d’agost, 
que va causar morts a di-
ferents punts de Catalunya, 
ERC-Gavà va presentar un 
escrit suggerint mesures 
per protegir els ciutadans 
més vulnerables.
  Esquerra demana al go-
vern local que en situacions 
d’emergència climatològica 
posi a disposició dels veïns, 

de forma gratuïta i en les 
hores de més calor, equipa-
ments municipals amb aire 
condicionat, com ara casals, 
biblioteques i centres cívics, 
a més de les dues piscines. 

Finançament d’un nou accés al 
centre des de la zona industrial
L’entrada al nucli urbà de 
Gavà des dels polígons 
industrials és complicada 
des de fa molts anys per 
la barrera física de la via 
del tren, i es produeixen 
cues diàries de cotxes, 
agravades a l’estiu. 
   Per aquest motiu, ERC 
va demanar al Ple de juliol 
que el govern local habiliti 
una partida del pressupost 

municipal del 2019 per 
construir un nou accés.  
   La resposta fou que la 
inversió ja està prevista i es 
vol complementar amb aju-
des d’un pla de la Diputació.

Un dels divuit punts de 
l’acord signat entre el  go-
vern local (PSC i Demòcra-
tes) i ERC per aprovar el 
pressupost municipal del 
2016 era el de la creació 
de minideixalleries per 
a la recollida selectiva a 
l’entorn dels dos mercats 
públics de la ciutat. 
  Dos  anys  després , 
l’Ajuntament ha instal·lat 

un punt verd a la plaça 
Catalunya (foto) per donar 
servei a MercaGavà. Queda 
pendent el del Mercat Cen-
tral de la plaça Major. 

Parada de bus reformada 
El 16 de febrer del 2016, 
ERC-Gavà va demanar a 
l’equip de govern municipal 
l’adequació de la  zona on hi 
ha la parada de bus ubicada 
davant del barri de Les Pa-
nes, a la carretera a Santa 
Creu de Calafell, cantó mar.
   Aquest  espai no tenia vo-
rera i això dificultava el seu 
ús per part dels ciutadans. 
Els dies de pluja fins i tot 

es posava en perill la inte-
gritat dels usuaris, davant 
del pas dels cotxes. Aquest 
estiu s’ha fet realitat la pro-
posta (a la fotografia).  

Propostes d’Esquerra executades 
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Ciutat activa

L’Aplec de Sant Miquel, 
documentat  des de 
finals del segle XVI i 
recuperat el 1961 per 
entitats locals després 
de quatre dècades de 
parèntesi, retrà enguany 
homenatge a Pompeu 
Fabra coincidint amb el 
150è aniversari del seu 
naixement i el primer 
segle de la publicació de 
la seva principal obra, la 
Gramàtica Catalana.

L’Aplec de Sant Miquel retrà
homenatge a Pompeu Fabra

La vitalitat de la nostra llengua
Pompeu Fabra i Poch (Gràcia 1868 -
Prada del Conflent,1948) fou un il·lustre 
lingüista i gramàtic català que va codificar 
i modernitzar la llengua. La 
seva tasca va culminar amb 
l’edició del Diccionari General 
de la Llengua Catalana, el 1932. 
Enguany celebrem el 150è 
aniversari del seu naixement 
amb diferents actes. El seu 
llegat s’ha reconegut arreu i 
moltes institucions, escoles, 
places i carrers han optat pel seu nom 
com a una de les significacions més 
gran que se li puguin atorgar. A Gavà 
vam celebrar l’any 1968 el centenari 

i l’Agrupament Escolta l’Eramprunyà 
li va organitzar un homenatge al 
castell d’Eramprunyà, a l’Aplec de Sant 

Miquel, amb la intervenció de 
diferents entitats. Uns dies 
abans, a l’antic Casino, s’hi 
va fer un acte literari. Aquest 
setembre pujarem un altre 
cop al castell amb la intenció 
de tornar a recordar el mestre 
Fabra. Per això us demanem 
que trieu una paraula del seu 

diccionari, la que més us agradi, i que la 
porteu el dia de l’aplec per fer un mosaic 
de mots que ens recordin la vitalitat de 
la nostra llengua.

Jordi Ribó
Òmnium Cultural - Gavà

Proposta d’ERC per facilitar 
l’ús de la bicicleta a la ciutat

Xerrada sobre les troballes  
romanes al carrer Rectoria 

El grup municipal ERC-
Gavà va presentar una 
proposta al Ple de juliol per 
facilitar l’ús de la bicicleta 
a la ciutat per la calçada, 
ampliant el nombre de ca-
rrers amb trànsit pacificat 
i els aparcaments per a bi-
cis  a l’entorn dels serveis i 
equipaments.  I reservant, 
alhora, les voreres al pas 
prioritari dels vianants.
   El govern local va anun-

Joan Garcia Targa, direc-
tor de l’excavació arqueo-
lògica d’urgència feta al 
carrer de la Rectoria, en 
l’àmbit de l’antiga vil·la 
romana de Gavà, va ex-
plicar el 12 de juliol, al  
Museu de Gavà, la seva 
hipòtesi sobre el significat 
del caparró de dona de 
terrissa trobat en aquesta 
zona. Està datat al segle II 
dC i es tractaria d’una re-

La Igualtat fusiona ball, cant 
i cobla al seu concert d’estiu
L’Espai Maragall va aco-
llir el 8 de juliol el con-
cert d’estiu de la Coral 
La Igualtat (foto), que 
enguany va presentar 
l’espectacle Més (+) Fu-
sió, una combinació de 
cant, dansa i cobla.
  Així, a més del cor hi van 
participar l’Esbart Dan-
saire Brugués i la Cobla 
Berga Jove. A l’acte es 

presentació d’Ànnia Faus-
tina, filla d’l’emperador 
Antoní Pius i esposa de 
Marc Aureli. També po-
dria ser una estatueta de 
caire religiós. 

   L’ Aplec es farà el 30 de 
setembre i inclourà una 
xocolatada, visita guiada 
al castell d’Eramprunyà, 
jocs i contes medievals, 
tallers de danses tradi-
cionals i d’ecologisme i 
les actuacions de la Coral 
La Igualtat i els Caste-
llers de Gavà. A l’acte 
es farà un mosaic amb 
paraules del diccionari 
Fabra per recordar la 
vitalitat del seu llegat.

L’espai del ninotaire        Per CAGU

Ciutadans, funcionaris i 
regidors de l’Ajuntament 
de Gavà (entre ells els 
d’ERC, al centre de la 
fotografia) es van afegir 

Pedalada nocturna de l’UME 
fins a la platja de Port Ginesta
La secció BTT de la Unió 
Muntanyenca Erampru-
nyà (UME) va organitzar 
el 28 de juliol una passe-
jada en bicicleta noctur-
na, aprofitant la claror de 
la lluna plena.  
   L’activitat es va iniciar a 
la seu de l’entitat, al car-
rer Salvador Lluch, i els 
participants van anar fins 
la platja de Port Gines-

La directora general de 
Joventut de la Generali-
tat, Marta Vilalta (ERC), 
va visitar el 19 de juliol el 
camp de treball arqueo-
lògic que s’ha fet per sisè 
estiu consecutiu al cas-
tell d’Eramprunyà (foto).
   L’activitat, dirigida per 
l’equip de monitors de 
la Fundació Pere Tarrés, 
va comptar amb la par-
ticipació de 21 de joves 

La directora de Joventut visita 
el camp de treball del castell

d’entre 14 i 17 anys, que  
van fer pràctiques de re-
cerca al recinte. 

Moviment associatiu 
Festes veïnals de juliol als barris de les 
Colomeres, la Sentiu, Centre i can Tintorer

Diferents barris van gau-
dir al juliol de les festes 
anuals, organitzades per 
les associacions veïnals. 

el 17 d’agost, a la plaça 
Balmes, als actes de re-
cord de les víctimes dels 
atemptats del passat any 
a Barcelona i Cambrils.

Gavà s’afegeix al record de les 
víctimes  de  l’atemptat del 17A

ciar que vol aprovar un pla 
de mobilitat específic per a 
les bicicletes i que aquest 
s’elaborarà mitjançant un 
procés participatiu previ 
entre la ciutadania.    

van estrenar els Ballets 
de Gavà, amb música 
original del mestre Joan 
Casas i una coreografia 
pròpia creada pel gava-
nenc Joan Martí. 

ta, on van sopar. Abans 
de sortir es va llegir un 
manifest en record dels 
ciclistes morts i ferits en 
accidents de trànsit. 

Targetó del centenari

Al Centre (foto superior) 
ho van viure dins la 2a 
nit de Tapes i amb els co-
merciants de l’Illa. També 

van fer celebracions a les 
Colomeres (esquerra), 
la Sentiu (centre) i can 
Tintorer (dreta). 


