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Governar amb polítiques republicanes
Un partit que aspira a governar no només 
ha de tenir les mans lliures, també les 
ha de tenir netes.  En aquests moments, 
Esquerra és el partit més preparat per 
governar i liderar la construcció de la 
República Catalana, perquè, 
entre altres motius, no 
tenim hipoteques i sumem 
entusiasme i coratge. 
   El 5 d’octubre, el conseller 
Josep Bargalló va anunciar 
la reforma integral  de 
l’Institut Bruguers i el dia 15, 
la diputada Najat Driouech 
es reunia amb la comunitat musulmana 
de Gavà, escoltant i recollint les seves 
inquietuds. Sempre escoltant. Estem 
governant bé i, alhora, implementant 
les polítiques republicanes —llibertat, 
igualtat, solidaritat— que emanen del 
nostre programa polític.

Al voltant nostre, però, hi ha sempre un 
soroll mediàtic i unes xarxes socials cada 
cop més manipulades que intenten posar 
pals a les rodes i aixecar cortines de 
fum  per amagar la feina real realitzada i 

impedir que la pugui observar 
i constatar la ciutadania. Una 
feina real que es fa des del 
Govern de la Generalitat, 
els diputats del Parlament 
i la resta d’institucions. Tot i 
això, aquest soroll mediàtic 
no ens desvia, és només 
fum. I així seguirem. Com 

diu l’Oriol Junqueras: «Creiem que les 
llistes pròpies són la millor forma de 
sumar més vots, d’ampliar majories i, 
per tant, d’assegurar el màxim nombre 
d’alcaldies republicanes. La unitat ha de 
ser d’acció i aquesta és l’estratègia que 
sempre hem defensat».

Albert Massana
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà i candidat a l’Alcaldia

Ensenyament confirma l’ampliació de l’escola de 
Gavà Mar i més inversió al CEE Maria Felip 

El consellerJosep Bargalló (ERC) anuncia, en una 
visita oficial a Gavà, l’inici de l’esperat projecte

Llum verda de la Generalitat al pla de 
reforma integral de l’Institut Bruguers

L’esperat i reivindicat 
pla de reforma integral 
de l’edifici de l’Institut 
B r u g u e rs ,  q u e  e n -
guany celebra el 50è 
aniversari, ja està en 
marxa. El conseller 
d’Ensenyament de la Ge-
neralitat, Josep Barga-
lló (ERC), va aprofitar la 
seva primera visita ofi-
cial a Gavà, cinc mesos 
després d’estrenar el 
càrrec, per anunciar, el 
passat 5 d’octubre, la 
decisió de fer realitat la 
remodelació. Aquesta 
entrarà ja al pressupost 
del Govern per al 2019, 
on es vol incloure, com 
a primer pas, la licitació 
del projecte.
   «S’ha acabat l’etapa 
dels pedaços i comença 
la d’una reforma ben 
feta», va afirmar Bar-
galló. «Tenim la volun-
tat que l’estiu que ve 

La diputada d’ERC al 
Parlament Najat Drioue-
ch Ben Moussa va man-
tenir el 15 d’octubre 
una trobada amb repre-
sentans de la comunitat 
musulmana de Gavà. A 
la reunió hi van parti-
cipar els tres regidors 
d’Esquerra (a la foto su-
perior) amb l’objectiu de 

canalitzar des de la Ge-
neralitat i l’Ajuntament 
les problemàtiques del 
col·lectiu.  
   Els assistents, entre 
els que hi havia el presi-
dent del col·lectiu musul-
mà local, Badr Bourbah 
Yousfi, van mostrar la vo-
luntat d’implicar-se més 
en la xarxa social local i 

es va parlar de com aug-
mentar la seva participa-
ció en les activitats de les 
associacions i les Ampes 
de les escoles.   
   També es van comentar 
les dificultats econòmi-
ques que pateixen molts 
immigrants i es va deba-
tre sobre com facilitar-ne 
la integració social. 

Reunió de la diputada Najat Driouech 
amb la comunitat musulmana local 

puguem plantejar-nos ja 
quan podrem començar 
les obres. Això voldrà 
dir una planificació molt 
ben feta perquè els tre-
balls implicaran molès-
ties durant un temps i 
aquestes no han d’afectar 
l’alumnat», va afegir.
   El conseller va avançar 
millores en dos centres 
educatius més de la 

ciutat. Per una banda, 
Bargalló va informar  
que s’està ultimant la 
redacció d’un conveni 
amb l’Ajuntament per 
augmentar els recur-
sos pedagògics i la in-
versió pressupostària 
a l’Escola d’Educació 
Especial Maria Felip.   
   Alhora, també va 
confirmar la decisió 

d’ampliar l’Institut Es-
cola de Gavà Mar, on es 
construirà un nou edifi-
ci per donar resposta a 
l’augment de demanda 
de places de secundària. 
Des del Departament 
d’Ensenyament es va con-
firmar que ja s’ha sol·licitat 
la llicència a l’Ajuntament 
per iniciar les obres. Men-
tre s’estigui executant el 
projecte s’instal·larà un 
segon mòdul provisional 
al costat del que existeix 
actualment.
   ERC-Gavà es congra-
tula dels canvis en posi-
tiu experimentats en poc 
temps a la Conselleria 
d’Ensenyament des de 
l’arribada de Bargalló. I 
confia que siguin l’inici 
d’un augment quantitatiu i 
qualitatiu de les inversions 
del Govern de la Generali-
tat en els centres educa-
tius públics de la ciutat. 

A l’esquerra, el conseller Josep Bargalló signant el llibre d’honor de la ciutat, al centre amb la regidora 
d’ERC Marta Jiménez, a la dreta amb professorat de l’IES Bruguers i, a sota, façana actual del centre.



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

Esquerra insta a remodelar el deteriorat 
edifici del Casal d’Entitats Sant Jordi
El grup municipal d’ERC-
Gavà va reclamar al Ple 
d’octubre l’execució, per 
part del govern local, d’un 
pla de remodelació inte-
gral de l’edifici del Casal 
d’Entitats Sant Jordi, ubi-
cat a la rambla Vayreda. 
   Aquest equipament, 
que acull la seu social de 
diferents associacions de 
la ciutat, pateix greus de-
ficiències de manteniment 
estructural des de fa anys, 
que s’han agreujat els dar-
rers temps. 

Ramon Llonch: «La Companyia General 
del Foc viu un moment molt dolç» 

L’Ajuntament condemna la violència de 
la ultradreta amb l’abstenció de PP i Cs
El Ple municipal d’octubre 
va aprovar, amb el  suport 
del PSC i l’abstenció de PP 
i Cs, una moció conjunta 
presentada per ERC, GSSP, 
PDeCAT i Demòcrates per 
condemnar les agressions 
feixistes viscudes dar-
rerament a Gavà. 
  La darrera la van patir, el 
30 de setembre, dos tècnics 
de so que estaven prepa-
rant, a l’avinguda Diagonal, 
l’acte commemoratiu del 
referèndum de l’1 d’octubre.

«En els darrers anys 
hem fet una entitat de 
foc més gran, amb més 
elements i activitats i, 
alhora, més familiar»

«Amb la creació de la 
secció infantil s’ha 
enriquit d’una forma 
considerable el nombre 
de nous integrants»

Ramon Llonch Saiz va 
néixer fa 44 anys a Gavà. 
És el gerent d’una em-
presa local productora, 
envasadora i distribuïdora 
d’hortalisses i fruites i 
presideix, des del 2010, la 
Companyia General del Foc, 
l’entitat degana de la cul-
tura popular a la ciutat. 
   
Des de quan formes part 
de la Companyia General 
del Foc?   
Des de l’any 1992. Un temps 
després, i a causa d’uns 
problemes a l’anterior jun-
ta, vàrem decidir que era el 
moment de refer l’entitat 
i vaig acceptar ser-ne el 
president. Des d’ençà hem 
creat noves bèsties (la 
Pepa-drac d’aigua, el Pau i 
l’Espurna), el grup de per-
cussió i els malabars. Hem 
fet un canvi d’imatge amb 
nous vestits, nous elements 
de foc com les masses i no-
ves activitats, com el Pam 
i Pipa. D’aquesta manera 
hem format una associació 
del foc més gran i, alhora, 
més familiar.  

Després de trenta-sis anys 
de vida, en quin moment es 
troba l’associació? 
Vivim un moment molt 
dolç. Amb la creació de la 
secció infantil el nombre 
d’integrants s’ha enriquit 
considerablement, ja que 
una gran part dels pares 
passen a formar part també 
de la Companyia. Ara som 
96 membres actius, més un 
centenar de col·laboradors 
habituals.  

Com s’organitza l’entitat 
per prendre decisions?
Existeix un petit òrgan de 
gestió intern, que valora to-
tes les propostes fetes pels 
membres amb l’objectiu 
de tirar-les endavant. Per 
exemple, els més menuts 
van proposar recentment 
fer dos ceptros, el de la 
diablessa -anomenada 
Fureta- i el del lucifer, que 
es dirà Ciatro. S’estrenaran 
a la Festa Major de Sant Ni-
casi, aportant dues figures 
noves a la Companyia. 

Quin paper representeu en 
les cercaviles i els actes del 
Seguici Popular? 
Apostema molt pel Segui-
ci Popular i, sempre que 
tenim l’oportunitat sortim 
amb tot el bestiari, amb 
els dracs o participant a 
qualsevol activitat. 

   Un exemple d’aquesta 
degradació, que dificulta 
el desenvolupament de les 
activitats culturals que s’hi 
celebren, és el tancament 
de la sala d’actes per se-
guretat, ja que s’ha desprès 
una part del sostre.
   Esquerra considera que 
aquest espai emblemàtic 
ha d’esdevenir un equi-
pament modern i digne. 
L’equip de govern va ad-
metre el problema, però 
va dir que només farà, de 
moment, algunes obres 
menors de neteja i pintura, 
ja que cal una inversió que 
ara no està prevista. 

La degradació que 
viu l’equipament, seu 
d’associacions locals, 
ha obligat a tancar 
la sala d’actes per 
raons de seguretat

  

La cultura, la gran menystinguda
El Casal d’Entitats Sant Jordi ha arribat 
a ser, desgraciadament, un símbol de la 
cultura local. Malgrat la seva ubicació 
privilegiada i acollir les seus d’un gran 
nombre d’entitats, és un edifici xacrós i 
decrèpit que arrossega des de fa anys unes 
mancances estructurals que 
comprometen la seva funció al 
servei de la ciutat. Lluny de ser un 
centre que promogui l’activitat, i 
creï sinèrgies entre les entitats 
que s’hi acullen, des que es va 
destinar a hotel d’entitats no ha 
passat mai de ser un contenidor 
on les entitats poden disposar d’una bústia 
per rebre la correspondència i poca cosa 
més. Les activitats s’han de fer fora, o no 
es poden fer.
  ERC Gavà va proposar al Ple, fa un 
temps, que s’hi habilitessin espais que 

permetessin la relació entre les persones 
usuàries de diferents entitats (com un espai 
de vènding). La falta d’aquests espais i 
també de personal per atendre el públic, 
a més de les deficiències estructurals 
de l’edifici (construït als anys 70 fora 

d’ordenament per una entitat 
bancària), com humitats i males 
olors, sumades a la manca de 
manteniment, estan esllanguint 
un equipament que hauria de ser 
un punt de trobada entre entitats 
i d’aquestes amb la ciutadania. 
Un símbol, deia, de com Gavà 

maltracta el teixit associatiu i cultural local, 
condemnat a una precarietat de mitjans 
que entorpeix la seva activitat i malmet la 
seva imatge. 
    Una capa de pintura no serà suficient.

Marta Jiménez
Regidora d’ERC-Gavà

   ERC Gavà va denunciar 
al Ple municipal que grups 
vinculats a l’extrema dreta 
venien il·legalment begu-
des alcohòliques als par-
tits del FC Gavà. Per altra 
banda, l’Ateneu Popular 
La Màquia ha estat atacat 
en diferents ocasions (un 
cop amb artefactes incen-
diaris, amb gent a dins), 
s’han fet pintades de cai-
re feixista i s’han llançat 
pedres a  la casa de dos 
regidors, un immigrant 
ha estat apallissat i joves 
d’altres col·lectius han 
rebut amenaces de mort.  
   La moció aprovada recla-
ma acabar amb la impunitat 
d’aquests actes violents. 

Quina mitjana de trobades 
feu anualment? Feu moltes 
sortides fora de Gavà?  
A casa fem unes cinc actua-
cions anuals i, per la resta 
de municipis, fem prop de 
40 sortides.  
 
Quina valoració feu de 
l’impuls que està donant 
el Xerinolis, des de la seva 
creació, a la cultura popu-
lar de  Gavà?  
És una eina més per donar 
a conèixer la cultura cata-
lana a la ciutat.  
    
Com creus es pot acon-
seguir que la ciutadania 
s’impliqui més amb les 
diferents entitats? 
Fent-ne difusió i promoció 
des dels  mitjans de comu-
nicació, com en aquesta en-
trevista. També ajuden les 
activitats i exposicions que 
es fan regularment al  mu-
nicipi i que permeten apro-
par la cultura i les entitats 
a la gent, facilitant la rota-
ció d’usuaris.  

Creus que l’Ajuntament 
fa una tasca de suport 
adient?   
Sí, es porten a terme inicia-
tives que,  amb el temps se-
ran viables. Tot i això, s’han 
de provar diferents forma-
ts per definir projectes que 
siguin òptims i idonis. 

Fa anys que es reclama, 
sense èxit, un centre mu-
nicipal de cultura popular. 
Com podria ajudar aquest 
projecte a millorar la pro-
moció i difusió de les activi-
tats de  les associacions? 
És un projecte que tots els 
pobles del voltant ja han fet 
realitat i la valoració que 
ens arriba és molt positiva. 
Crear un centre comú on es 
trobin tots els integrants de 
la cultura popular augmen-
ta i millora les sinèrgies i la 
col·laboració entre entitats.

Creus que s’ha avançat de 
forma satisfactòria, des de 
la recuperació de la demo-
cràcia, en el creixement i la 

consolidació de la cultura 
popular a l’àrea metropoli-
tana de Barcelona o encara 
estem lluny de la situació 
que seria desitjable?
La cultura sempre ha estat 
un àmbit de la societat 
que els polítics fan ser-
vir en èpoques electorals. 
És en aquest moment 
quan agafa força i des de 
l’administració es porten 
a terme moltes activitats 
i ens ajuden en moltes 
iniciatives, ja que uneix la 
societat i electoralment 
interessa molt. Passat el 
tràmit de les urnes, la cul-
tura passa a un segon pla i 
disminueixen molt les acti-
vitats i el reforç municipal 
(sigui del color que sigui).

  

Gavà, antifeixista
D’un temps ençà, les agressions feixistes 
han augmentat, dissortadament, a la nostra 
ciutat. Atacs contra entitats , càrrecs electes 
de l’Ajuntament i del mateix equip de govern, 
persones immigrants i integrants del col·lectiu 
de lesbianes, gais, transexuals i  
bisexuals (LGTBI), entre d’altres. 
Una violència exercida amb una 
certa impunitat policial.    
   Al Ple municipal del passat 
octubre es va votar una declaració 
política  denunciant  totes aquestes 
agressions. Com era d’esperar  
ERC, GSSP, PDeCAT, Demòcrates i PSC les van 
condemnar, mentre que el PP i Cs, amb el seu 
cinisme habitual, es van abstenir.  
   Contra el feixisme no s’hi val mirar cap a 
un altra banda; estem  davant d’una qüestió 
cabdal en qualsevol societat democràtica 

Andreu Pérez
Regidor d’ERC-Gavà

La moció aprovada 
denuncia els atacs 
impunes viscuts a la 
ciutat contra el món 
sobiranista i altres 
col·lectius socials per garantir la convivència i no hi ha mitges 

tintes, ni excuses. Esclar, si et manifestes 
amb feixistes, si els teus dirigents van dient 
a les seves intervencions públiques que 
el dictador només era el cap de l’Estat, si 

negues la llibertat d’expressió 
i opinió, si no saps diferenciar 
què és un cop d’estat... llavors 
tens un problema: ets feixista i 
encara no ho saps. 
     Per part nostra, des d’Esquerra 
mai callararem davant d’aques-
tes agressions, mai recularem 

davant del feixisme i denunciarem en 
tot moment a aquells que els hi donen 
cobertura, ja sigui per omissió interessada 
o per ser amics de viatge.    
   Per un Gavà lliure de feixistes.  Lluitem per 
la llibertat.     

A la  imatge de dalt, membres de l’entitat amb l’anguila 
La Murtrassa (Ramon Llonch és el tercer per la dreta, 
amb mocador negre). A la segona foto, amb el Mussolet.Queixes veïnals per cotxes a la 

vorera al carrer Lluís Borrassà
Veïns del carrer Lluís Bor-
rassà han tornat a de-
nunciar que molts cotxes 
aparquen a la vorera de 
form impune, dificultant el 
pas dels vianants (foto).
  ERC, que va registrar una 
pregunta el 2017-sense 
resposta- hi va insistir al 
Ple d’octubre. El govern 
va dir que els darrers dos 
anys han sancionat 79 co-

txes en aquesta via, 3 d’ells 
reincidents, unes xifres que 
no expliquen per què és 
manté el problema ni do-
nen solució als afectats.

Un moment de l’acte commemoratiu de l’1-O on es va produïr l’atac d’un grup ultra.

Iniciativa per millorar l’accés a 
la platja per un pont de la C-31
El grup  municipal d’ERC va 
proposar al Ple d’octubre 
estudiar la viabilitat de 
fer una rotonda a l’enllaç 
de l’accés a la platja des 
del camí de les Parets a la 
Murtra, mitjançant el pont 
sobre la C-31. Actualment, 
una línia contínua (foto) 
obliga a fer un tomb molt 
gran, tot i que queda un es-
pai on es podria girar si es 
fes aquesta modificació.     

   El govern local va dir que 
cal un línia contínua per 
raons de visibilitat, que la 
rotonda no seria autoritza-
da i té un alt cost econòmic 
que no estaria justificat.

«A la propera Festa 
Major de Sant Nicasi 
volem estrenar dos
ceptres que portaran la 
diablessa i el Llucifer»

El pressupost municipal per al 
2019 inclou 9 propostes d’ERC
El pressupost del 2019 in-
clou  nou propostes d’ERC: 
   Polítiques animalistes 
(25.000 €), millora del camí 
a ca n’Espinós (150.000 €), 
atenció precoç a nens de 
0-3 anys amb pluridisca-
pacitat (4.000 €), millora 
de la seguretat de vianants 
i bicis a l’avinguda Joan 
Carles I (50.000 €), més be-
ques per llibres (26.000 €), 

millora del paviment a Gavà 
Mar (100.000 €), escolarit-
zació inclusiva (15.000 €), 
ampliar l’horari a les aules  
d’estudi nocturn (3.000 €) i 
activitats socials als bar-
ris (10.000 €).     

Pla per treure els pals de la llum 
i del telèfon a les Colomeres

Recuperació del servei  solidari 
de recollida de la roba usada

Davant les queixes dels 
veïns, ERC-Gavà va de-
manar al Ple d’octubre 
la supressió dels pals de 
telefonia i electricitat que 
hi ha encara a les voreres 
del barri de les Colome-
res. També va reclamar 
que s’insti a les compa-
nyies responsables a tenir 
cura de l’estètica de les 
instal·lacions de fibra òp-

Aquest estiu es van re-
tirar els contenidors de 
recollida de roba usada.  
ERC considera que aquest  
servei fomenta el valor de 
la reutilització, redueix els 
residus i, si és gestionat 
per una empresa social -i 
no com passava darrera-
ment- contribueix a la in-
serció laboral. Per aquest 
motiu va demanar al Ple 

Gavà denuncia l’empresonament 
de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez

Èxit de la mostra  de mapes antics 
exhibida a la Fira d’Entitats

Els gavanencs es van afe-
gir, el 16 d’octubre, als 
actes de denúncia de l’any 
d’empresonament pre-
ventiu —sense proves ni 
base jurídica— dels líders 
d’Òmnium i l’Assemblea 
Nacional Catalana, Jordi 
Cuixart i Jordi Sànchez, 
respectivament. 
   Milers de catalans es van 
manifestar als seus muni-

El 6 d’octubre, l’estand del 
Centre d’Estudis Gavà i de 
l’Associació d’Amics del 
Museu a la Fira d’Entitats 
d’enguany va atreure força 
públic gràcies a l’exposició 
de reproduccions de di-
ferents mapes antics de 
gran valor.
   La majoria de les obres de 
la mostra eren de la zona 
geogràfica d’Eramprunyà, 

tica a les façanes. L’equip 
de govern va dir que està 
actuant en aquest i altres 
barris  i instant a les com-
panyies a treure els pals. 

cipis i Barcelona va acollir 
un acte central. El de Gavà 
es va fer al Monument als 
Màrtirs del 1714 (foto).

a la qual pertany el nostre 
municipi, però també n’hi 
havia dos de Catalunya 
i el famós Atlas Català 
d’Abraham Cresques. 

d’octubre reprendre’l. El 
govern local va dir que 
l’empresa va treure els 
contenidors sense avís pre-
vi  i estaven acabant el nou 
contracte d’adjudicació. 

«El centre de cultura 
popular que demanem 
a Gavà ja existeix als 
pobles del voltant i en 
fan una gran valoració»

L’equip del Síndic de Greu-
ges de Catalunya va visi-
tar Gavà el 30 d’octubre 
per recollir directament, 
a l’edif ic i  del  Centre 
d’Història de la Ciutat 
(foto), les denúncies dels 
veïns. L’equip del Síndic 
va atendre 10 gavanencs, 
que van presentar nou 
queixes i una consulta. 
Els problemes plantejats 
han estat, entre altres, 

sobre subministraments 
(electricitat i aigua), medi 
ambient, sanitat, molèsties 
per sorolls, etc. Tres de 
les nou queixes presen-
tades anaven adreçades a 
l’Ajuntament.  

El Síndic de Greuges visita Gavà 
per recollir queixes ciutadanes
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Ciutat activa

El Casal del Centre va 
acollir el 26 d’octubre 
la presentació del llibre 
Argila, aigua i calç, de 
la terra a la casa (foto). 
L’obra recull estudis 
d’elements del patrimo-
ni preindustrial que han 
servit per recuperar-los 
i conservar-los o per 
identificar-los i propo-
sar-ne la protecció.
   Hi ha infraestructures 
de captació d’aigua com 

Presentació d’un llibre sobre el 
patrimoni preindustrial local

Posar en valor el nostre passat comú
Fins al primer terç del segle XX, Gavà 
fou una vila rural on l’agricultura era 
el pal de paller de l’economia. Tot i 
això, la muntanya bullia d’activitat 
i s’explotava amb molta 
intensitat, i suposava un 
important complement per 
a les famílies pageses. Mai 
s’ha fet un estudi complet i 
sistematitzat del patrimoni 
etnogràfic local. En canvi, sí 
que hi havia treballs sobre 
cada un dels conjunts per 
separat. Publicar un llibre que reculli 
aquesta feina pot contribuir a facilitar 
la recerca en futures investigacions i fa 

visibles i posa en valor aquests elements 
del nostre passat comú. El llibre evidencia 
la tasca realitzada els darrers 10 anys 
per col·lectius i centres d’investigació 

gavanencs com ara Quercus, 
l’UME, el Centre d’Estudis 
i el Centre d’Història de 
la Ciutat-Arxiu Municipal. 
La col·laboració entre ells 
ha permès documentar 
elements, recuperar-ne 
alguns i i consolidar-los per 
a la seva difusió. La riquesa 

preindustrial que s’hi mostra representa 
el record d’una activitat que ha caigut en 
l’oblit de la gent.

Vanessa Rodríguez
Coautora del llibre

Recerca històrica de la cuina 
a les terres d’Eramprunyà
El 20 d’octubre, Sant 
Climent de Llobregat 
va acollir la XI Troba-
da de Centres d’Estudis 
d’Eramprunyà, amb el 
lema Cuina i territori.
   S’hi van presentar 6 
ponències, 9 comunicacio-
ns i 4 pòsters de Castellde-
fels, Begues, Viladecans, 
Sant Climent, Sant Boi i 
Gavà.  D’aquest darrer hi 
havia tres treballs, un de 

Josep Campmany sobre 
el primer hostal del poble, 
un de Margarita Cuesta 
sobre el llibre de cuina 
tradicional que va publicar 
i un tercer de Núria Ruiz, 
sobre la fam durant guer-
ra i la postguerra.

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

El Club Atletisme Gavà va 
aconseguir nou podis en la 
primera edició del cros del 
Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, disputat el 13 
d’octubre a Cornellà.
   L’entitat local va pre-
sentar més de cinquanta 
atletes a la primera cita 
important de la temporada 
de cros. Els gavanencs que 
van pujar al podi van ser 

Cultura popular 
Els Castellers de Gavà celebren la seva 6a 
Diada i fan l’homenatge a Jordi Calatayud 
Els Castellers de Gavà van 
celebrar el 21 d’octubre 
la seva 6a Diada, que 
commemora la recupe-
ració de la colla. Hi van 
participar els Xiquets de 
Cambrils i els Castellers 
de Sant Adrià. Tot i les 
baixes, els gavanencs 
van descarregar el  3d6, 
el 4d6 i el pd4 (fotos). 
Uns dies abans, el 14 
d’octubre, es va retre 
homenatge al membre 
de la colla Jordi Cala-
tayud, desaparegut el 4 
de març de 2017 (imatge 
inferior).   

Nou podis del club d’atletisme 
al cros del Consell Comarcal

Josep Cubedo, Laurens 
Díez, Julián Díez, Rayan 
Maarooufi, Omar Yechou, 
Mila Kesteloo,  Paula Pin-
teño, Albert Marco i Ge-
rard Rodríguez. 

les fonts del Fangar i 
del Mas Vilar i la bassa 
de la Sentiu; forns per 
coure calç i rajoles (Can 

Llong) i la teuleria de Can 
Bassoles. També s’inclou 
un treball d’investigació 
dedicat a les bòbiles.

FOTODENÚNCIA CIUTADANA
Envieu les fotodenúncies a gava@esquerra.cat, amb un text 
de 250 caràcters. Només publicarem les inicials de l’autor, 
però cal enviar el nom sencer i el número de DNI

Decès de Joan Comas i Enric 
Querol, membres de l’UME
La Unió Muntanyenca 
Eramprunyà (UME) ha 
perdut durant el mes 
d’octubre dos dels seus 
socis més veterans, En-
ric Querol Vives i Joan 
Comas i Aregall.  
   El primer ens va deixar 
el 5 d’octubre i el segon 
ho va fer el dia 11. Tots 
dos havien format part 
de la junta directiva de 
l’entitat. Comas parti-

cipava activament als 
campaments d’estiu i a 
la Marxa del Garraf. 

Fa setmanes que el ferro 
que es pot veure a la 
foto adjunta, ubicat a la 
cruïlla entre els carrers 
de Santa Teresa i Mare 
de Déu dels Dolors, i 
que ja no té cap utili-
tat, representa un perill 
per als vianants i els 
vehicles alts. Pot caure 

en qualsevol moment. 
L’Ajuntament l’hauria de 
treure. APL 


