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El meu amic Albert 
A l’Albert Massana, el nostre alcaldable, el podria 
descriure de moltes formes. Per damunt de tot, som 
amics i companys de lluita. En la politica -i  en altres 
àmbits de la vida- l’amistat és una part 
molt important de tots nosaltres. Ara toca 
passar el relleu i ho farem mantenint el 
model bàsic d’actuació: treballar per Gavà 
i per les persones que en formem part.  
   Tots dos estem tallats per un patró molt 
similar: toquem de peus a terra, trepitgem 
Gavà cada dia, parlem amb tothom... 
Coneixem el nostre poble. L’Albert té els 
carrers de la ciutat al cap, entre altres coses perquè, 
a més de regidor, hi treballa com a inspector de la 
companyia d’aigües. 

   Coneix de prop totes les problemàtiques. A més, 
durant els darrers dos anys, gairebé cada dimarts a 
la tarda ens hem recorregut bona part del municipi 

parlant amb la gent del comerç i els veïns 
i traslladant les seves queixes i denúncies 
a l’Ajuntament.  
   L’Albert és una persona de paraula i 
els que tenim una edat sabem què vol dir 
això i ho valorem. Des d’ERC-Gavà podem 
estar orgullosos del nostre candidat i de 
la llista que presentem. Gent preparada, 
honesta i, per damunt de tot, treballadora. 

Ell representa, al capdavant de la nostra candidatura, 
tots aquests valors. Sort i molta feina, amic. Saps que 
pots seguir comptant amb mi pel que calgui.

Andreu Pérez
Regidor d’ERC-Gavà i candidat a l’Alcaldia a les eleccions de 2015 

Albert Massana es postula com l’alcalde 
d’un Gavà més lliure, igualitari i solidari
Més d’un centenar de 
persones van omplir el 
30 de gener La Tapería 
del Parc de la Torre Lluc  
en l’acte de presentació 
d’Albert Massana i Grà-
cia com a candidat d’ERC 
a l’alcaldia de Gavà. 
   Massana, prologat 
per la regidora Marta 
Jiménez, va resumir els 
eixos del seu programa 
de govern per fer una 
ciutat més lliure, igua-
litària i solidària -els 
valors republicans- des 
de la transparència i la 
partipació real de la ciu-
tadania. I els va debatre 
amb tres representants 
de la societat civil local.

   Amb l’actriu i activis-
ta cultural Sílvia Im-
bernón va defensar uns 
carrers més nets i amb 
més manteniment i la 
creació de nous aparca-
ments per deixar el cotxe 
i facilitar una mobilitat 
sostenible a peu i en bici. 
En aquest bloc dedicat a 
les llibertats individuals 
i col·lectives va apostar 
per donar més recursos 
a la cultura local, sobre-
tot la popular, fomentar 
la lectura, crear noves 
sales d’exposicions i do-
nar més facilitats als 
grups musicals. 
   La inclusió social va 
tancar aquesta part de 
l’acte, tot reclamant un 
futur garantit per als 
discapacitats més enllà 
de l’escola, habitatges 
tutel·lats i mòduls espe-
cífics d’aprenentatge. 

A l’esquerra, Massana amb Marta Jiménez, Sílvia Imbernón, Elisabet Martínez i Llacolen Muñoz. A baix, 
aspecte de la sala on es va fer l’acte, plena de públic. A la dreta, el candidat, amb Marta Vilalta.

El candidat d’ERC a les eleccions del 26 de maig 
presenta en públic el seu programa de govern

La portaveu nacional d’Esquerra, Marta Vilalta, 
crida a fer republicanisme des dels municipis

El regidor omple La 
Tapería de la Torre
Lluc en l’acte d’inici 
de la precampanya 
de les eleccions del 
proper 26 de maig

«Més manteniment i 
neteja dels carrers. 
I nous aparcaments 
per a una mobilitat 
sostenible»

   La presidenta de 
l’Associació de Veïns 
de Gavà Mar, Elisabet 
Martínez, va parlar amb 
Massana de la solidaritat 
territorial i el candidat va 
proposar dedicar més 
atenció i actuacions de 
millora als barris pe-
rifèrics, crear un dis-
pensari a Gavà Mar i 
augmentar la frequència 
del servei de bus. 
   A nivell de tota la ciutat, 
va defensar fomentar el 
respecte i la protecció 
dels animals i preservar 
el gran patrimoni natural 
del municipi aturant el 
Pla de Ponent i la des-
trucció de la Pineda.

L’alcaldable aposta 
per una gestió de 
l’Ajuntament amb 
més transparència i 
amb la participació 
real dels ciutadans

Propostes per millorar la ciutat: 

«S’ha de dinamitzar 
la cultura, sobretot la 
popular. I lluitar per 
la paritat, la inclusió i 
la integració social»

«Foment del respecte
als animals i defensa 
activa del gran  
patrimoni natural i 
històric de Gavà»

«Més actuacions als 
barris de la perifèria, 
habitatges de lloguer 
i de protecció i plans 
d’ocupació juvenil»

   La periodista d’origen 
xilè i colombià Llaco-
len Muñoz , resident 
a  Gavà, va  pregun-
tar a l’alcaldable com 
avançar en la igualtat 
d’oportunitats i Massana 
va incidir en la lluita per 
eliminar de tot la vio-
lència contra les dones 
i en els plans efectius 
d’integració dels nouvin-
guts. També va demanar 
més lloguer públic i habi-
tatges de protecció i nous 
plans per a l’ocupació 
dels col·lectius vulnera-
bles, sobretot els joves. 
   L’acte el va tancar 
la portaveu nacional 
d’Esquerra, Marta Vilal-
ta, que va instar a fer 
republicanisme poble a 
poble, barri a barri, per 
guanyar el judici a la 
democràcia plantejat per 
l’Estat espanyol. 



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

ERC reclama al govern local que no faci 
activitats on els animals puguin patir
L’exhibició d’animals en 
el campament dels reis 
mags d’enguany va gene-
rar queixes de persones i 
entitats per la dimensió de 
les gàbies (a les fotos). 
   Arran d’aquests fets, 
ERC-Gavà va instar el go-
vern local al Ple de gener  
a ser coherent amb els 
principis ètics, socials i 
mediambientals acordats 
per l’Ajuntament el 2011, 
quan es va declarar Gavà 
ciutat lliure de circs amb 
animals.

Pedro Moreno: «El petit comerç ha de fer 
poble, facilitar a la gent que no marxi» 

L’Ajuntament condemna els partits i els 
grups d’ultradreta i demana aïllar-los 
E l  P l e  d e  g e n e r  d e 
l’Ajuntament de Gavà va 
aprovar, amb el suport de 
PSC, GSSP, PDeCAT i Demò-
crates, l’abstenció de Cs i el 
vot contrari del PP, una mo-
ció d’ERC que condemna 
els grups i partits polítics 
que promouen i defensen 
el racisme, el feixisme i 
la discriminació. El text 
demana tots els esforços 
dels demòcrates per fer un 
front comú i aïllar-los. 

«Volem recuperar el 
sentiment viscut de 
petits de comprar a la 
plaça i passejant pels 
carrers de la ciutat »

Pedro Moreno té 33 anys i 
viu a Gavà des dels quatre. 
Emprenedor del sector 
immobiliari, presideix ac-
tualment l’associació L’Illa 
Comerç & Qualitat. 
   
L’entitat que dirigeixes 
ha renovat recentment 
l’executiva.  És continuista  
amb  l’anterior?   
Estem molt agraïts a la ges-
tió feta per totes les juntes 
anteriors i, en especial, per 
la darrera, encapçalada pel 
Josep Parés i l’Abraham. 
Alhora, estem estudiant 
algunes actualitzacions 
seguint les recomanacions 
que ens han fet l’Eva i la 
Virgínia des de l’Àrea de 
Comerç de l’Ajuntament. 
Ens ajuden molt.   

Teniu nous projectes?  
En una de les darreres 
visites que es van orga-
nitzar per veure com es 
treballa a altres llocs vam 
anar a Manlleu, on el co-
merç local funciona molt 
bé mitjançant una empresa 
dinamitzadora. Això també 
ho hem assolit ara a Gavà 
gràcies  a les subvencions 
de l’Ajuntament, la Dipu-
tació i la Generalitat. Ens 
permetrà alliberar-nos una 
mica de les tasques admi-
nistratives per dedicar més 
esforços als nostres nego-
cis i a organitzar moltes 
activitats a l’Illa del Centre 
i a la resta de la ciutat.  
   
Quin és el moment actual 
pel que fa als associats? 
Ara tenim 71 comerços 
vinculats. Aquest és un 
dels punts mes impor-
tants del pressupost anual 
i hem preparat uns tríptics, 
que es portaran a totes 
les botigues, per explicar 
els beneficis que comporta 
ser soci a l’hora d’arribar 
a més clients potencials. 
Recordem que estem ober-
ts a qualsevol comerç del 
municipi, no només als de 
l’Illa del Centre. El meu, 
per exemple, és al passeig 
Maragall.  
   
Teniu local?   
Les reunions les fem ara al 
meu despatx professional 
d’Aincat, sense cap cost per 
a l’associació. Quan tenim 
l’assemblea extraordinaria 
anual demanem un espai 
puntual a l’Ajuntament, 
que ens cedeix una de les 
sales del Casal Municipal 
d’Entitats Sant Jordi. 

   A la declaració és va ma-
nifestar també el compro-
mís municipal de no causar 
patiment als animals (do-
mèstics, de companyia o 
salvatges). Esquerra consi-
dera que al campament es 
va incomplir aquest objec-
tiu de respecte i protecció i 
insta, per al futur, a buscar 
alternatives per assolir els 
objectius educatius. 
   L’equip de govern va dir 
que l’espai habilitat i la 
granja que el gestionava 
van tractar bé i van ser res-
pectuosos amb els animals, 
transmetent aquests valors 
als visitants. 

Persones i entitats 
van denunciar la 
manca d’un espai 
digne a l’exhibició al 
campament dels reis 
mags d’enguany

  

Com tractem els animals?
Per una banda, els anuncis de la televisió 
on ens mostren cries de porc mortes. I 
per l’altra, el consum de cabrit i aletes de 
pollastre perquè les famílies celebrin el 
Nadal al voltant d’una gran taula, 
fent-se abraçades i desitjant-se 
el millor. Tot plegat contribueix 
en aquestes festes  a emmalaltir 
encara més una societat egoista 
i plena d’hipocresia.  
   Després, aquestes mateixes 
famílies acompanyen els nens 
a donar la carta als Reis que 
portaran els regals i quan veuen els 
animalons tancats a la fira municipal se’ls 
entendreix el cor. Mira la gallineta, mira 
l’ovelleta... i el ruquet!     

   Volem pensar que som sensibles però en 
realitat ens aprofitem dels animals sense 
cap tipus de escrúpol. Aquesta manera 
d’actuar ha convertit els nens en clients 

d’una societat a qui li importa 
un rave el benestar dels altres 
éssers vius. Total, el consum 
de carn és imprescindible per 
viure, no? Gran error, es pot viure 
perfectament sense. 
   Comencem a educar, doncs, des 
del coneixement de la realitat i el 
respecte als animals. Una altra 

societat és possible i els que hi creiem  
hem d’ajudar a obrir els ulls als que viuen 
adormits en una col·lectivat esclava del 
consumisme i de la indústria càrnica.

Miquel Roselló
Secretari de Política Social d’ERC-Gavà i animalista

   La moció alerta del perill 
per l’entrada a les insti-
tucions de partits amb 
plantejaments homòfobs, 
xenòfobs, contraris als 
drets de les dones i a la 
recuperació de la memòria 
històrica i demana canvis 
legislatius per blindar les 
llibertats democràtiques. 
   Una setmana abans de 
l’aprovació de la moció es 
va viure a Gavà un nou atac 
feixista -aquest cop al do-
micili d’un  exregidor i ac-
tivista del moviment ecolo-
gista i republicà- amb  ous 
i objectes contundents que 
van trencar-li el vidre de la 
porta del balcó.  

Quins són els vostres prin-
cipals objectius per millorar 
el comerç local?  
Sobretot, recuperar el sen-
timent dels que som gava-
nencs des de ben petits i a 
qui les nostres mares ens 
alimentaven amb produc-
tes de la plaça i ens com-
praven la roba passejant 
pel poble. Volem crear una 
economia col·laborativa 
entres els ciutadans, que 
permeti als emprenedors 
amb botigues seguir aixe-
cant la persiana cada dia. 
   
Què queda de la crisi? 
Van tancar nombrosos 
negocis que no han tornat 
i molts associats em trans-
meten la seva preocupació 
per la sensació de ciutat 
morta que fan els carrers, 
fins i tot la Rambla i zones 
de l’Illa. Veure tantes boti-
gues tancades dificulta que 
la gent surti a comprar pel 
poble i facilita que marxin 
a les grans superfícies. 
Els preus dels locals buits, 
alhora, són massa alts pel 
rendiment que donen. 

I què es pot fer?   
Fer poble. Per exemple, 
amb activitats els caps de 
setmana, com la festa que 
celebrem a l’estiu amb el 
nom de Varavan tinc plan.  
Des de fa dos anys, amb el 
Mercat del Centre, un dels 
nostres membres, fem la 
nit de tapes i els carrers 
s’omplen de vida. Si acon-
seguim més continuïtat, 
facilitarem que la gent s’hi 
quedi. On millor per com-
prar que al lloc on visc? 
    
Treballeu amb més entitats 
de Gavà?  
Tenim  una relació mol 
estreta amb la Unió de 
Botiguers, amb qui organit-
zem el trenet de Nadal. 

I no heu pensat de crear una 
única associació comercial?
Seria una bona idea per 
compartir recursos i po-
der invertir en més acti-
tivitats des de l’empresa 
dinamitzadora.  
 
Quin missatge final voleu 
enviar a la ciutadania? 
Una pregunta: on millor 
per comprar que a la boti-
ga d’algú que estimes, del 
teu veí, d’un excompany 
de classe, de gent que has 
tractat tota la vida i que 
saps que et cuidarà si hi 
ha un problema? I també 
vull agrair la feina de les 
companyes de junta: Laura 
(Eternia), Alicia (Maminens) 
i Vanessa Riguetti. 

  

Posem-nos seriosos contra el feixisme 
Des de fa molts anys hi ha a Gavà un grupuscle 
de personatges d’orientació feixista -amb 
noms i cognoms i coneguts per molts a la 
ciutat-, que no han deixat d’actuar en contra 
dels que lluitem de forma pacífica 
i democràtica per la llibertat, la 
justícia i la igualtat.  
   Pintades contra entitats i persones, 
agressions homòfobes i racistes, 
amenaces i coaccions, atacs a 
domicilis d’activistes,... Tot amb una 
impunitat absoluta i una desídia 
(connivència?) des de les nostres institucions 
locals i els cossos de seguretat.  
   Una actitud que els fa còmplices per inacció i 
perpetua aquests comportaments i l’escalada 
progressiva en contundència que estem patint, 
en saber-se els seus perpetradors lliures de 

Kilian Soler
Militant de la CUP de Gavà

La moció, presentada 
per Esquerra, es va 
aprovar una setmana
després d’un nou 
atac a Gavà contra un 
exregidor i activista

qualsevol conseqüència punitiva per les 
seves accions violentes.   
   Sobta veure com aquest tipus d’agressions 
són ignorades pels càrrecs públics, però 

quan ells mateixos veuen alguna 
pintada de caire reivindicatiu 
als carrers del municipi salten a 
escopir tota la bilis que no han tret 
quan calia de veritat.  
   Després dels darrers atacs 
esdevinguts al nostre municipi 
i l’ampliació del radi d’acció 

a diferents col·lectius i associacions 
locals, creiem que ha arribat l’hora de 
coordinar-nos i autogestionar l’assumpte. 
Posem-nos seriosos contra el feixisme. 
Ens busquen per l’esquena però ens hi 
trobaran de cara.    

Revisió de les zones de cacera 
per evitar accidents amb trets
Tot i que ERC va demanar 
el 2017 una nova àrea 
d’exclusió de la cacera que 
abasti els espais més utili-
tzats pels ciutadans, veïns 
de la Sentiu denuncien que 
es disparen trets al costat 
del barri i, recentment, un 
d’ells fou ferit lleu per una 
perdigonada. 
   Davant d’això, Esquerra 
va insistir al Ple de gener 
en la revisió urgent de 

les zones de seguretat i 
l’aplicació de sancions si 
no es respecten. El govern 
local va admetre un dèficit 
de vigilància en aquestes 
zones, de la qual va fer res-
ponsable la Generalitat. 

«On millor per comprar 
que a la botiga d’algú 
que estimes, del veí, 
d’un excompany de 
classe que et cuidarà»

Reforç de la plantilla del Museu 
per garantir la seva eficiència
ERC va demanar al Ple de 
gener la creació d’una bor-
sa de treball de tècnics de 
patrimoni per dotar el Mu-
seu de Gavà del personal 
necessari per funcionar de 
forma eficient.  
   La demanda es produeix 
arran de la situació críti-
ca que viu l’equipament, 
ja que per excedències i 
baixes de llarga durada 
només té un treballador 

en actiu, dels cinc mínims 
que caldrien. El govern lo-
cal  va respondre que el ni-
vell d’activitat del Museu és 
molt alt i que compta amb 
més recursos.   

«Hem d’organitzar més 
activitats, sobretot els 
caps de setmana, per 
omplir el poble de vida 
i que el client es quedi»

Investigació sobre l’abocament 
incontrolat de purins al camp
Davant les queixes re-
budes pels abocaments 
incontrolats de purins a 
la zona agrícola per part 
d’una granja ubicada al 
camí del Pi Tort (foto), 
ERC va demanar al Ple 
de gener obrir una in-
vestigació i sancionar-ne 
els responsables. 
   L’eliminació de purins 
està regulada per llei per 
evitar problemes me-

diambientals. L’equip de 
govern va dir que traslla-
darà el cas a la Generalitat, 
que és qui té la compe-
tència sancionadora en 
aquest àmbit.  

Propostes d’Esquerra en execució 

Petició per ampliar la seu social 
de l’AV de Les Colomeres
ERC-Gavà va presentar 
una proposta al Ple de ge-
ner per cedir a l’Associació 
de Veïns de Les Colomeres 
un local buit de propietat 
municipal, ubicat al nú-
mero 11 del carrer Manuel 
de Falla.   
   Aquest espai és contigu 
a l’actual seu social de 
l’entitat, una de les més 
dinàmiques de la ciutat, 
per la qual cosa  l’ampliació 

li  permetria atendre i 
gestionar de forma més 
adient les seves activitats. 
   L’equip de govern va in-
formar que l’espai demanat 
està cedit a l’entitat ADISGA, 
que també el necessita. 

Entre les nou propostes 
que ERC va acordar amb 
el govern municipal per  
donar suport al pressu-
post de 2019 hi havia una 
dotació de 100.000 euros 
per pavimentar carrers a 
Gavà Mar. Les obres ja han 
començat (foto) i serviran 
per pal·liar un dels proble-
mes endèmics del barri.  

ERC va demanar al Ple maig 
de 2017 l’ampliació de l’illa 
de vianants del centre a 
altres carrers adjacents 
com el de la Rectoria. Les 
obres s’estan executant 
en aquests primers dies  
de l’any (foto), perllon-
gant la plataforma priori-
tària que ja l’uneix amb el 
carrer Sant Nicasi. 

Nou paviment viari a Gavà Mar Pacificar el carrer Rectoria

Obrir Rius i Taulet per millorar 
la mobilitat al centre urbà
ERC va presentar al Ple de 
juliol del 2016 una propos-
ta per obrir el carrer Rius i 
Taulet, en el tram comprés 
entre Artur Costa i Sant 
Antoni Abat, i millorar la 
mobilitat del centre urbà. 
   Per fer-ho realitat es va  
demanar un acord entre 
l’Ajuntament i els propie-
taris  dels edificis afectats 
del carrer de la Mercè, 

per finançar les despeses 
de l’operació d’enderroc 
de cases i reurbanització 
de la zona.  
   Un any després es va 
signar  un conveni entre les 
dues parts i el pla s’iniciarà 
en breu, ampliant també 
l’illa de vianants amb un 
carrer de prioritat invertida, 
com es veu en la recreació 
virtual adjunta.   

A l’esquerra, vidre trencat al domicili d’un exregidor, el passat 26 de gener.  A la dreta, 
un dels atacs amb pintura a la porta del local de l’Ateneu Popular La Màquia. 



Revista del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya   Dipòsit Legal: B-3.568-2012   Edita: ERC-Gavà  Contacte Grup Mpal: tel. 609010313 - 638981810 

Per rebre-la gratis per email cada mes: gava@esquerra.cat         Despatx: 1r pis Ajuntament, dimecres, 18.30 - 20.30, tel. 93 263 91 57       Adreça postal: ap. correus 24, 08850 Gavà
Fotos: Arxiu / M. Roselló / A. Ollés               c/e: gava@esquerra.cat                       Twitter: @ERCGavà                   FB: www.facebook.com/ERCGavà               web: www.esquerra.cat/gava

Ciutat activa

L’Espai Maragall va aco-
llir el 26 de gener la III Nit 
del Teatre, organitzada i 
protagonitzada per les 
companyies locals per 
reconèixer la feina feta i 
presentar els muntatges 
de la nova temporada. 
   A la gala es van lliurar 
els Premis Tomàquets, 
triats pel grups, i amb 
uns guardons disse-
nyats per l’artista ga-
vanenca Neus Pino. Els 
guanyadors van ser el 
grup Spartanos, de La 

Èxit de la III Nit del Teatre 
Tenim quantitat i qualitat, manca públic
El teatre amateur a la nostra ciutat és 
l’enveja de moltes altres poblacions 
similars. Sí, avui Gavà disposa de set 
companyies fixes i al seu voltant trobem 
mes d’un centenar d’actrius, 
actors, regidors i tècnics. 
També hem d’afegir els més 
de dos-cents alumnes de 
l’escola d’Arts Escèniques, 
amb els seus professors.
   Pel que fa a l’activitat 
creativa, el 2018 van pujar 
als escenaris prop de vint 
muntatges, una bona xifra. Què li 
manca, doncs, al teatre de Gavà? 
Més públic. Els gavanencs anem 

a veure als nostres amics, però no 
ens prodiguem gaire a les sales si no 
coneixem aquells que actuen. Passa 
arreu del país i són molts els que després 

de veure un espectacle per 
primera vegada diuen allò 
de «no m’ho esperava, m’ho 
he passat molt bé, aviseu-me 
quan torneu a actuar». 
   No serà que hi ha gent 
que tradueix, identifica o 
aparella la  paraula amateur 
amb baixa qualitat? Potser 

hauríem de parlar només de teatre i que 
la qualitat la valori el públic en acabar 
les actuacions.

Joan Carles Maldonado i Camps
Director del Grup Teatral L’Eramprunyà

Pla per facilitar la formació 
educativa del poble gitano

La xarxa CampusRom, un 
pla innovador format per 
persones gitanes de Ca-
talunya per ajudar als in-
tegrants d’aquest poble a 
millorar la seva formació 

educativa, va organitzar el 
31 de gener una jornada 
de promoció a l’Institut 
Calamot de Gavà. 
  CampusRom dona su-
port, sense ànim de lucre, 
als estudiants  gitanos en 
el seu procés formatiu i 
per accedir a la universitat 
i a graus d’educació su-
perior. A la jornada hi van 
participar representants 
del barri de Ca n’Espinós. 

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

La Unió Muntanyenca 
Eramprunyà (UME) orga-
nitzarà el 17 de febrer la 
seva tradicional bicicle-
tada. La passejada, de 
caràcter familiar, sortirà 
davant la seu de l’entitat, 
al carrer Salvador Lluch i, 
després d’un recorregut 
de 14 quilòmetres, arri-
barà a la platja, on es farà 
un esmorzar col·lectiu. 

Necrològica 
Jaume Domènech, mític jugador i entrenador 
del FC Gavà al segle XX, mor als 89 anys 
Jaume Domènech Ca-
talà, mític jugador i en-
trenador del FC Gavà, va 
morir el 20 de gener a 
‘edat de 89 anys.
    Nascut l’octubre de 
1929 a Gavà, Domènech 
va jugar set temporades 
al club blaugrana, entre 
1946 i 1962, alternades 
amb altres equips, tot 
i que va  destacar més 
com a tècnic, càrrec que 
va ocupar 12 tempora-
des, una de les millors 
èpoques de l’entitat, als 
setanta, amb dos ascen-
sos a Tercera. 

L’UME farà la Bicicletada fins 
a la Platja el 17 de febrer 

   La tornada clourà al Parc 
de la Torre Lluc. Abans de 
començar es llegirà un 
manifest en defensa de 
la protecció i la seguretat 
dels ciclistes.

Mostra a La Màquia dels atacs 
de l’ultradreta a l’Ateneu
L’Ateneu Popular La Mà-
quia va inaugurar el 18 
de gener una exposició 
fotogràfica dels darrers 
atacs feixistes que ha 
patit aquest espai de 
debat cultural i polític. La 
mostra es titula Por i odi 
a la llibertat i fa un repàs 
cronòlogic de les agres-
sions de l’ultradreta al 
local, evidenciant la seva 
impunitat.

Un moment de la gala, amb premiats a l’escenari.

Nova edició del concurs local 
d’escriptura dramàtica
Gavà viurà enguany la 
tercera edició del concurs 
de escriptura dramàtica. 
Com a prèvia, aquest 
mes s’ofereix un curs 
intensiu gratuït a càrrec 
del dramaturg Ricard  
Gázquez.  
   Enguany hi ha una única 
categoria de participació 
(a partir dels 12 anys) on 
es poden presentar tex-

El passat 11 de gener es 
van lliurar els premis del 
9è Concurs de Pessebres 
de Gavà (foto), que organit-
zen l’Associació Veïnal del 
Barri del Centre i Òmnium 
Cultural, amb la bona notí-
cia d’haver assolit un nou 
rècord de participants, 
amb 28 treballs inscrits.
   A la categoria artística 
el guanyador fou Cons-
tantí Cerdán, mentre que 
Montserrat Lladó i Enric 
Bassagañas es va endur 
el segon i el tercer premi, 
respectivament.
   Com a millor pessebre 

Rècord de participants al 9è 
concurs local de pessebres

tos teatrals en qualsevol 
format (monòleg, guió 
breu, càpsula teatral, 
musical, etc). Els premis 
es lliuraran durant la 
diada de Sant Jordi. 

Igualtat, la Joana, tècnica 
d’Spectacular Spectacu-
lar, l’actor Hugo Andra-
de, (Los Gamusinos), Ana 

Maria Molina, subdirec-
tora de Paraules Enca-
denades, del grup No ve 
d’Un i Gemma Ruano.

Imatges de la trajectòria de Domènech al FC Gavà.

popular es va escollir el 
de Francisco José Roldán, 
seguit pels de Joan Mi-
quel Selma i Magdalena 
Villanueva. 
   Al nou apartat d’obres 
exposades als aparadors 
comercials, els tres pri-
mers classificats van ser 
Creacions Marta, Rotultek 
i Pastisseria Torradeflot.
   També es van lliurar 
distincions especials per 
la singularitat dels pesse-
bres a Gonzalo Portolés i 
a la comunitat de propie-
taris del número 138 de la 
Rambla Pompeu Fabra.


