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Abocats a l’abocador... naturalment
L’any 2002, una esllavissada a l’abocador 
del Garraf va arrossegar milers de tones 
d’escombraries per les rieres de la 
Sentiu i dels Canyars fins al mar, amb 
una greu fuita de milers de litres de 
lixiviats (líquids altament tòxics) que 
van sobreeixir de la bassa 
de contenció, van contaminar 
els marges de riera i es van 
infiltrar als aqüífers. 
   Ja aleshores ho va denunciar 
el grup ecologista Quercus. 
Els fets van ser investigats 
pel SEPRONA, la Fiscalia i 
l’Agència Catalana de l’Aigua, 
per presumpte delicte contra el  medi 
ambient i la salut pública, i es va tancar el 
tema amb algunes millores de contenció 
i una aparent impermeabilització. 
   Però els residus de la vall de Joan són 
una massa en permanent descomposició, 
que genera gasos i líquids, i que es mou. 

Les impermeabilitzacions superficials 
s’esquerden, sense manteniment, 
segueixen permetent la infiltració d’aigua 
de pluja dins del cos compacte de 
brossa i, d’aquesta, a l’aqüífer. Els 
darrers episodis de pluja han demostrat, 

de nou, que el segellament 
estava malmès. El resultat 
dramàtic es pot constatar 
a la Falconera, al Garraf, on 
brolla un riu subterrani que 
travessa tot el massís. 
   Cal posar fi a unes fuites 
nocives per a l’entorn i les 
persones. La responsabilitat 

de l’abocador és de l’Àrea Metropolitana, 
on l’Ajuntament hi té veu i vot. Gavà, 
naturalment, diu l’eslògan municipal. De 
debò? Esperem que aquestes festes de 
Nadal ens portin també com a regal una 
solució definitiva a aquest greu problema 
ecològic. Naturalment. 

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

Al recinte, clausurat l’any 2006, persisteix una 
forta olor pels gasos que surten de les escletxes

Les darreres pluges han posat en evidència la 
filtració al mar d’elements tòxics dels residus

ERC exigeix segellar bé l’abocador del
Garraf per l’aparició de fuites químiques

A petició del grup ecolo-
gista Quercus, ERC-Gavà 
va presentar al Ple de 
novembre una proposta 
instant el govern muni-
cipal (PSC i Demòcrates) 
a encarregar un segellat 
urgent, efectiu i durador 
de l’abocador del Garraf, 
davant la constatació 
de fuites químiques que 
poden ser nocives.
  Les darreres pluges 
han posat en evidència 
que el segellament de la 
instal·lació, clausurada 
l’any 2006, s’ha mal-
mès. Això ha provocat 
que l’aigua penetri dins 
la massa de residus i 
arribi, plena d’elements 
tòxics, fins als corrents 
submarins de la façana 
litoral. El resultat es pot 
constatar a la desembo-
cadura al mar del riuet 
subterrani de la Falcone-
ra, al Garraf, on se sent 

La diputada d’ERC al 
Congrés Ana Surra ,  
nascuda a Uruguai, es 
va reunir el 15 de no-
vembre amb membres 
de la comunitat llatina 
local (foto).     
 Surra, acompanyada 
pels regidors municipals 
d’ERC, va destacar que 

aquest partit «és l’únic 
que ens ha donat a la im-
migració veu i visibilitat, 
amb candidats i repre-
sentants». «Jo estic llui-
tant al Congrés contra la 
llei d’estrangeria, tenim 
un senador de l’Índia, un 
conseller de la Generali-
tat i una diputada al Par-

lament magrebins, i dife-
rents regidors», va afegir. 
   La diputada  va presen-
tar la Coordinadora Lati-
na por la República, com 
a instrument organitzatiu 
per facilitar que els im-
migrants «donin un pas 
endavant i participin més 
en la política».   

Ana Surra presenta la ‘Coordinadora 
Latina por la República’ a la ciutat 

una forta pudor, l’aigua 
que brolla té un color 
marronós i les parets de 
la cova estan recobertes 
d’una pel·lícula fruit de la 
reacció química entre els 
contaminants que aporta 
l’aigua i la sal marina.
   D’altra banda, a la zona 
clausurada de l’abocador, 
a la vall de Joan, encara 
es manté una forta pudor 

per la putrefacció de la 
matèria orgànica, ja que 
els gasos s’escapen per 
les escletxes i no poden 
ser conduïts de forma 
adient a la planta de 
biogàs creada per reci-
clar-los a través d’una 
central elèctrica. Tot 
plegat, evidencia que el 
segellament no es va fer 
bé i que persisteixen els 

efectes d’aquesta irres-
ponsabilitat ecològica.
  Esquerra recorda que 
l’Ajuntament, com a in-
tegrant del govern de 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona , té una part de 
titularitat en l’empresa 
que gestiona la central 
elèctrica, TERSA, i en la 
subcontractada per a la 
clausura i restauració 
de l’abocador, TIRSSA. I 
exigeix que insti les dues 
companyies a solucionar 
el problema el més aviat 
possible. També es recla-
ma un estudi del volum 
de gasos (principalment 
metà i CO

2
) que s’estan 

emetent actualment.
  L’equip de govern va 
anunciar que l’AMB enca-
rregarà de forma urgent 
un nou segellat a TIRSSA 
i es faran estudis sobre 
la causa de les pudors.

A dalt, imatge actual de 
l’abocador. A baix, fotos 
recents de l’aigua conta-
minada a la desemboca-
dura al mar del riuet de 
la Falconera.



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

Manifestació contra les diferents formes 
de violència exercida envers les dones
Regidors, militants i ami-
gues d’ERC-Gavà es van 
manifestar, un any més, 
a la ciutat per rebutjar la 
violència envers les dones. 
La trobada es va fer el 26 
de novembre (foto) i es va 
llegir un manifest on es 
demana fer un pas més en 
el compromís per eradicar 
aquesta xacra, denun-
ciant també les violències 
quotidianes que passen 
més desapercebudes però 
legitimen un sistema dis-
criminatori.

ActivaT: «La base per conviure amb 
animals de companyia és el respecte» 

Esquerra reivindica fer una auditoria de 
l’amiant a edificis de propietat municipal
ERC-Gavà va instar el go-
vern local, al Ple de no-
vembre, a fer una auditoria 
de l’amiant als edificis de 
titularitat municipal. Una 
mesura de prevenció pels 
efectes perjudicials per a 
la salut de les persones 
que causa aquest material.
Esquerra considera que 
alguns equipaments locals, 
com ara les escoles, atesa 
l’època en la que es van 
construir, podrien contenir 
parts d’amiant.    

«L’objectiu principal de 
l’associació és educar 
i difondre entre la gent 
informació veraç sobre 
tinença responsable»

«Volem que els que són 
propietaris adquireixin 
una consciència cívica 
que millori el benestar 
de tota la comunitat»

Mireia Garcia, Anna Her-
nández i Esther Fuentes  
són les principals res-
ponsables de l’associació 
canina ActivaT, amb seu 
a Gavà. Les dues darre-
res són llicenciades en 
Biologia i la Mireia, que 
presideix l’entitat, és gra-
duada en Integració Social 
i Educació Física. Les tres 
són també educadores 
canines i aposten per di-
vulgar i difondre entre la 
població un nou model de  
tinença responsable dels 
animals de companyia que 
contribueixi al benestar 
comunitari entre propie-
taris i veïns.  
   
En què consisteix la vostra 
proposta?   
Des d’ActivaT apostem per 
l’educació i per difondre en-
tre la ciutadania informació 
actualitzada i veraç sobre 
el respecte socioanimal, i 
una tinença responsable 
dels animals de companyia 
que faci que els propietaris 
adquireixin una consciència 
cívica que millori el benes-
tar de tota la comunitat. 

Hi ha molts problemes  
veïnals a Gavà vinculats 
als animals de companyia? 
Segons les dades policials i 
de les diferents administra-
cions, els conflictes, les de-
núncies i les queixes estan 
creixent molt.  

Que està fent fins ara 
l’Ajuntament de Gavà  per so-
lucionar aquests conflictes 
en augment?   
Incrementar els serveis de
l’empresa municipal Pre-
sec, pel que fa a la neteja i el 
manteniment dels carrers, 
i endurir les sancions per 
vulnerar la normativa. Con-
siderem, però, que la pri-
mera acció comporta una 
despesa  pública important 
i la segona no genera una 
millora social.   
   
I què oferiu vosaltres? 
Un projecte de col·laboració 
amb l’Ajuntament creat per 
biòlogues, educadores ca-
nines i professionals en 
l’àmbit social i humanitari 
que, en el cas de fer-se rea-
litat, faria  que la ciutat fos 
pionera a l’estat. La propos-
ta es diu #Gavà_GosCívic i 
sorgeix després veure les 
solucions al problema  que 
ofereix el Pla d’Actuació 
Municipal (PAM). 
 

   Segons Esquerra, la vio-
lència patida per les dones 
es manifesta de moltes ma-
neres i és una conseqüèn-
cia, i un instrument alhora, 
de la desigualtat entre ho-
mes i dones i les relacions 
jeràrquiques de gènere. 
Una violència simbòlica i 
quotidiana d’invisibilitzacó 
de les dones que s’ha de 
denunciar al mateix temps 
que la més pública dels as-
sassinats i les violacions.
   El manifest recorda també 
a les preses polítiques i les 
exiliades pe la repressió de 
l’Estat espanyol contra el 
referèndum de l’1-O.

Esquerra demana fer 
visible la desigualtat 
de gènere estructural 
que legitima i manté 
un sistema masclista  
i patriarcal injust

  

Abusos i dominacions que «comprem» com amor
Com a psicòloga, em trobo sovint amb noies 
joves, estudiants universitàries, amb graus 
i màsters, treballadores, de classe mitjana, 
amb distorsions cognitives relacionades 
amb l’amor i les relacions de parella i que, 
conseqüentment,  mantenen vincles afectius 
disfuncionals on el teló de fons 
és el masclisme, la submissió 
i  la  dominació .  Realment 
existeix poca consciència de les 
microviolències, de petites grans 
invasions que comprem com a 
formes d’amor: revisar el mòbil,  
controlar i limitar les sortides 
amb altres amics o fer callar amb la mirada 
són fets que aquestes dones d’avui dia 
jutgen en molts casos amb normalitat i fins 
i tot com a mostres afectives naturals dins 
d’una relació de parella, passant per alt la 
invasió de límits, l’abús i el to amenaçador i 

manipulatiu que hi ha darrera de tot aquest 
repertori conductual. La violència masclista 
no sap res de classe social, d’estudis, 
ni d’edat, existeix en tots els estrats i 
escenaris. Per donar el primer pas per 
sortir d’una relació de violència, primer s’ha 

de reconèixer que l’estàs patint, 
hem d’anar a l’origen. Davant la 
realitat dels fets, tots hem de fer 
revisió i introspecció personal 
sobre certs pensaments que es 
conformen en creences i que 
semblen llei. M’agrada dir que tot 
comença per un mateix, i que tots 

podem aportar si despertem individualment 
a aquestes realitats que sovint son tan 
subtils que ens passen desapercebudes. 
L’autoconsciència individual donarà lloc 
a l’espai necessari on es generarà la 
transformació de la societat. 

Vanesa Rubí
Psicòloga

   Les afectacions vincu-
lades a aquest material 
triguen dècades a manifes-
tar-se i encara es registren 
nous casos de malalties.
La Unió Europea (UE) no va 
prohibir-ne la producció i 
comercialització fins l’any 
2000. A Espanya, però, va 
trigar dos anys més a en-
trar en vigor per la pròrro-
ga demanada per l’executiu 
estatal, presidit llavors 
per Aznar.  
   L’equip de govern va 
assegurar que ja ha fet 
aquest estudi i només s’ha 
trobat amiant en un baixant 
d’aigües de l’Escola Joan 
Salamero, que es canviarà 
properament.   

Quines accions concretes 
proposeu?   
Per començar, el cens de 
tots els animals. Aquesta 
iniciativa és imprescindi-
ble si volem tenir dades 
fiables que ens permetin 
orientar i dirigir millor 
les accions previstes. Per 
incentivar als propietaris 
d’animals adoptats i resca-
tats -que ja han abonat un 
mínim de 150 euros per fer 
l’adquisició a les protecto-
res- demanem que quedin 
exempts del pagament de
la taxa del cens.  
 
I la resta de propietaris? 
Els hi oferim de forma gra-
tuïta, com a compensació 
per formar part del cens, 
una xerrada sobre la ti-
nença responsable obliga-
tòria i una entrada a un dels 
passejos grupals que fem 
amb animals de companyia 
per practicar aquest con-
cepte, incentivar el civisme 
i contribuir al benestar 
comunitari.  

Com funcionen aquestes 
xerrades? 
Són informatives i educa-
cionals i estan destinades 
als propietaris i les perso-
nes i famílies que estiguin 
pensant a ser-ho. També 
hi poden participar aquells 
ciutadans interessats en el 
benestar animal, ja que es 
tracta de fer un punt de tro-
bada on tothom pugui ex-
posar les seves inquietuds 
i resoldre tots els dubtes de 
la mà de professionals en 
l’àmbit social i el mon caní.
  
Quins temes es parlen? 
Donem la informació que 
cal saber per tenir un ani-
mal de companyia a casa, 
com ara la documentació 
legal, les normes socials i 
de convivència per compar-
tir l’espai públic i les neces-
sitats del nou membre de la 
família que s’han de cobrir. 
També expliquem mesures 
preventives per evitar els 
abandonaments i protocols 
d’actuació si es perden. 

Quins altres  serveis ofe-
riu des de l’entitat? 
Fem també xerrades adap-
tades a les necessitats i ca-
racterístiques individuals 
de cada assistent. Orga-
nitzem col·loquis i tallers 
formatius a escoles i cen-
tres cívics i ens oferim a tot 
el municipi per assessorar 
als ciutadans en un concep-
te clau, el de la convivència 
en sintonia entre persones 
amb i sense animals de 
companyia. La base, com 
en altres àmbits, és educar 
en el respecte mutu i els 
valors compartits, des del 
coneixement dels que són 
diferents a nosaltres, però 
tenen els mateixos drets.

  

L’amiant o la vida
El drama de l’amiant formarà part de la 
nostra vida col·lectiva durant dècades, 
segons totes les dades que l’Observatori 
de l’Amiant de Cerdanyola (organisme de 
referència en l’estudi dels efectes d’aquest 
material) ha anat recopilant. 
No només es va permetre la 
fabricació i la comercialització 
d’un material que se sabia que 
era perjudicial per a la salut, sinó 
que es va demorar encara dos 
anys l’aplicació de la normativa 
europea que en prohibia la 
fabricació i distribució. El motiu? Òbviament, 
interessos econòmics de les empreses del 
ram, però també la consciència que, un cop 
fos conegut i difós l’abast del problema, les 
administracions haurien de fer un esforç 
ingent per eliminar l’amiant dels nostres 

Marta Jiménez
Regidora d’ERC-Gavà

Les afectacions per 
aquest material 
triguen dècades a 
manifestar-se i 
actualment s’estan 
registrant nous casos edificis públics, dels carrers, dels habitatges... 

Sobta que la salut dels treballadors i 
ciutadans importés tan poc a les empreses? 
Malauradament, no. Sobta que fossin 
governs suposadament democràtics els 

que van permetre que l’amiant 
circulés pel nostre entorn molt 
de temps un cop conegut el 
seu potencial tòxic? Ens hauria 
de sorprendre, però havent 
vist casos recents com el de la 
plataforma Castor, pocs dubtes 
podem tenir que sovint la salut i 

la seguretat de la ciutadania pesen menys 
que els interessos econòmics d’uns pocs. Per 
això cal seguir exigint que el perill de l’amiant 
desaparegui de les nostres vides. Ja s’ha 
cobrat prou víctimes. No en volem ni una més . 

A la fotografia superior hi apareixen, d’esquerra a dre-
ta, Anna Hernández, Esther Fuentes i Mireia Garcia, les 
tres responsables d’ActivaT. A la imatge de sota, un dels 
tallers impartits a escoles.   Demanda de patrulles de policia 

municipal i mossos a Gavà Mar
Segons fonts policials, els 
robatoris a l’interior de 
vehicles han crescut a la 
ciutat durant el darrer any. 
La majoria de casos es 
donen a l’estiu a Gavà Mar, 
on enguany s’han deixat 
de fer patrulles conjuntes 
entre Mossos d’Esquadra 
i Policia Local. ERC va de-
manar al Ple de novembre 
recuperar-les, com passa 

al centre del municipi a les 
festes nadalenques. L’equip 
de govern va dir que els 
dos cossos col·laboren de 
forma exemplar i seguiran 
fent-ho, però no va concre-
tar cap nova mesura.

Edificis amb sostre d’uralita, un material constructiu que conté amiant.

Reclamació d’un pla per blindar la ciutat de la possible arribada 
de màfies i xarxes de tràfic de drogues provinents del Raval
L’any 2004, ERC va dema-
nar un pla d’acció especial 
per evitar l’arribada a Gavà 
del tràfic de droga que 
es feia al barri barceloní 
de can Tunis, que acaba-
va de ser desmantellat. 
El govern local va desoïr 
l’advertència i aquesta 
negliglència va generar 
molts problemes  al muni-
cipi arran del creixement 
d’actitivats delictives a ca 

n’Espinós. Es va evidenciar 
llavors la importància de 
fer accions preventives 
abans que sigui ja tard. 
   Al Ple del passat novem-
bre, Esquerra va instar el 
govern local a blindar la 
ciutat d’un possible ater-
ratge de noves màfies de 
producció i distribució de 
drogues, després d’una 
operació policial al barri 
del Raval, a Barcelona (a la 

«Els conflictes, queixes 
i denúncies entre 
persones amb i sense 
animals de companyia 
estan creixent molt»

La Junta de Seguretat analitza  
l’augment de la violència ultra 
El Junta de Seguretat Lo-
cal, que aplega i coordi-
na les diferents forces 
policials, es va reunir el 
passat 6 de novembre 
amb la presència Gemma 
Espanyol, cap de gabinet 
de Juli Fernández (ERC), 
nou delegat de la Genera-
litat a Barcelona (foto). 
   A la trobada es va analit-
zar l’augment d’actes vio-

lents de grups d’ultradreta 
a la ciutat per eradicar-los.
   Un altre punt de l’ordre 
del dia fou el creixement de 
plantacions de marihuana 
al barri de ca n’Espinós. 

Veïns del carrer Enric Granados 
denuncien l’incivisme d’un bar

L’Ajuntament demana al govern 
espanyol que no vengui armes

Veïns del carrer Enric Gra-
nados es queixen des de fa 
temps de les molèsties que 
causa el bar La Riera (foto 
superior). Denuncien que 
no respecta l’horari de tan-
cament i el soroll els impe-
deix dormir.  
   També diuen que al local 
es trafica, presumpta-
ment, amb estupefaents 
i s’exhibeixen símbols 
d’enaltiment del franquis-
me (foto de  la dreta i 
inferior) que poden ser 
constitutius de delicte,
segons l’article 510.1.c del 

El Ple de novembre va 
aprovar, amb el suport de 
GSSP, Demòcrates i el PDe-
CAT, l’abstenció del PSC i Cs 
i el vot en contra del PP, un 
moció d’ERC on es demana 
al govern espanyol sus-
pendre la venda d’armes 
a la coalició liderada per 
l’Aràbia Saudita que opera 
a la guerra del Iemen. 
   La declaració política 
recorda que, segons Am-
nistia Internacional i altres 
organitzacions, aquesta 
coalició ha dut a terme 

més de 18.000 bombarde-
jos amb armes comprades 
a diferents països, entre 
ells Espanya. I ha comés 
nombrosos crims de guer-
ra contra objectius civils. 
   L’ONU ha recomanat a la 
comunitat internacional, 
abstenir-se de subminis-
trar armes per a la guerra 
del Iemen, però el govern 
presidit pel socialista Pe-
dro Sánchez s’hi va negar, 
el passat 23 d’octubre, amb 
el suport del PP, en una vo-
tació al Congrés.  

«És imprescindible fer 
un cens municipal per 
orientar les accions 
i reduir les pèrdues i 
abandonaments»

codi penal. El 29 d’octubre, 
els afectats es van reunir 
amb representants munici-
pals i policials per consen-
suar solucions.  
   ERC-Gavà va presentar al 
Ple de novembre una pro-
posta on insta les autoritats 
competents a acabar amb 
els poblemes d’incivisme 
que genera el bar. L’equip 
de govern va afirmar que 
estan fent nombroses ac-
tuacions per controlar les 
activitats del local i que es-
peren que donin resultat en 
les properes setmanes. Supervivents d’un atac aeri de l’Aràbia Saudita al Iemen.

foto), que ha expulsat de-
linqüents d’aquesta zona.
  ERC va alertar que el  
tràfic de drogues a ca 
n’Espinós es manté i ara 

podria créixer. L’equip de  
govern va assegurar que 
els Mossos hi estan al da-
munt i hi fan vigilància i 
accions preventives.
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Ciutat activa

El Casal de Cultura Ame-
rican Lake acollirà el 
proper 21 de desem-
bre la presentació de 
la novel·la Por hacer a 
tu muerte compañía, 
escrita pel gavanenc 
Albert Villanueva i que 
té la ciutat com a prota-
gonista destacada.
   Villanueva es dedica 
a la docència des de fa 
més de trenta anys i, 
actualment, és profes-

Gavà, protagonista del nou  
llibre d’Albert Villanueva 

Una novel·la de records i de passats
Fa nou anys vaig fer el procés 
d’investigació històrica amb vistes a 
una novel·la que tenia al cap. Finalment, 
aquell projecte va acabar dormint al 
fons del disc dur del meu 
ordinador... A l’estiu del 
2017 vaig creure que havia 
arribat el moment de posar-
m’hi. Ha estat un any dur de 
treball, però he gaudit molt 
durant les múltiples hores 
d’escriptura. Una altra cosa 
no sé, però satisfaccions 
personals me n’ha donat moltes. A la 
novel·la he volgut unir tres èpoques 
que des de sempre m’havien fascinat: 

el Gavà dels anys vint i trenta, amb 
l’American Lake de l’Artur Costa com 
a eix central; l’època del pistolerisme 
i dels moviments anarquistes que en 

aquells anys van tenyir de 
sang Barcelona; i l’època de 
la meva infància i de la meva 
joventut, de la qual enyoro 
la vida de barri al carrer, 
els jocs, les experiències, la 
música... Amb aquests tres 
eixos, he embastat la trama 
de una novel·la que té, doncs, 

a Gavà com a un personatge important. 
Por hacer a tu muerte compañía: una 
novel·la de records i de passats.

Albert Villanueva
Autor del llibre

Xerrada amb sindicats sobre 
el futur per als pensionistes
La Plataforma Gavà per 
unes Pensions Dignes va 
organitzar el 30 de no-
vembre un acte informatiu 
a la sala d’actes de la Torre 
Lluc (a la foto), on hi van 
participar com a ponents 
Pedro Tomás (secretari 
comarcal de la Unió de 
Jubilats i Pensionistes de 
la UGT al Baix Llobregat) i 
Ramon Pla (responsable 
de relacions institucionals 

de la Federació de Jubilats 
i Pensionistes de CCOO).
    Va moderar el debat 
Joan Martínez, del Con-
sell Assessor de la Gent 
Gran de Barcelona.

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

L’Ateneu Popular La Mà-
quia va acollir el 30 de 
novembre l’acte de pre-
sentació a Gavà del Lli-
bre Negre, una antologia 
de textos anarquistes 
d’alliberament nacional 
escrits des dels i per als 
Països Catalans entre 
l’any 1842 i el 2018.
   Està  previst que l’obra 
tingui tres volums de prop 

Cultura popular 
Els Castellers de Gavà estrenen xarxa d’assaig
i acullen la XXIV Trobada del Baix Llobregat
Novembre ha estat un 
mes important per als 
Castellers de Gavà. D’una 
banda, s’ha fet realitat 
l’esperada instal·lació 
d’una xarxa protectora al 
lloc d’assaig de la colla, 
el rocòdrom de la piscina 
de la Diagonal. 
   L’estructura (a la foto) 
ha estat dissenyada 
per Francis Pinsmaye, 
membre de l’associació 
i  permetrà entrenar  
construcccions de més 
alçada i dificultat amb 
total seguretat per als 
castellers. Això pot 

Presentació a La Màquia d’un 
recull de textos anarquistes

de 400 pàgines cadascun. 
Aques és el primer, que 
aplega més de 50 textos. 
L’acte va comptar amb la 
presència de l’autor de 
l’obra, el periodista Jordi 
Martí i Font (a la foto).

sor a l’Escola Sagrada 
Família de Viladecans. 
L’any passat va publicar 
el llibre Yo no quiero ir a 
esta escuela, on aposta 
per un nou model edu-
catiu. Ara, s’estrena en 
el gènere de la novel·la 
de ficció amb una trama 
que es mou entre el Gavà 
de la Segona República i 
el de la dècada dels anys 
vuitanta i els noranta del 
passat segle. 

Celebració del 47è aniversari 
del barri d’Ausiàs March
El barri d’Ausiàs March 
va celebrar, el 25 de nov-
embre, el seu 47è aniver-
sari amb una festa orga-
nitzada per l’associació 
de veïns. 
  Les activitats van co-
mençar al matí, amb 
xurros, animació infantil 
i jocs. Al migdia es va 
servir una botifarrada 
popular amb mongetes, 
pa, refrescos i sangria 

a preus populars. Tot 
seguit, es va fer un taller 
de circ i malabars per als 
petits (a la fotografia).

Portada de la novel·la.

Nou èxit de participants a la 
Marxa del Garraf de l’UME
Més d’un miler de per-
sones van participar l’11 
de  novembre a la Marxa 
del Garraf, una de les 
principals proves espor-
tives locals. La trobada, 
organitzada per l’UME 
des de fa 24 anys, forma 
part de la Copa Catalana 
de Caminades de Resis-
tència i passa per llocs 
emblemàtics del parc.

Trobada amb la història local

Els aparadors s’afegeixen al 
concurs anual de pessebres

El Centre d’Estudis de 
Gavà, el Centre d’Història, 
els Amics del Museu i 
l’Associació del Barri del 
Centre van organitzar dos 
actes per recordar els 150 
anys de la instauració del 
sufragi universal (parcial) 
a Espanya i la Revolució 
Gloriosa que va portar el 
Sexenni Democràtic. 
   El 9 de novembre, Josep 
Campmany i Ricard Cer-
vera van fer una xerrada 
sobre moviments socials 

És oberta (fins al 13 de 
desembre) la inscripció al 
9è Concurs de Pessebres 
de l’Associació del Centre 
i Òmnium. Als premis a la 
millor obra popular/tradi-
cional i artística s’hi afe-
geix enguany el pessebre 
a un aparador comercial. 
Més informació al telèfon 
936336186 i al correu 
avbcdegava@gmail.com.

convertir-la en un punt 
d’inflexió per al creixe-
ment de l’entitat. 
   Alhora, el passat 19 de 
novembre, Gavà va aco-
llir la XXIV Trobada Cas-
tellera del Baix Llobregat.  
La diada es va fer a la 

pista coberta del Col·legi 
Marcel·lí Moragas i va 
comptar amb deu colles. 
Els gavanencs van com-
pletar una bona actuació, 
descarregant el 3d6a, el 
3d6 i el 4d6 i aixecant el 
pilar de 4.  

i polítics a la ciutat entre 
1868 i 1939 (foto supe-
rior). Un dia després, Ali-
na Arnau va fer una visita 
guiada pels escenaris de 
l’època (foto inferior).


