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Millorant l’educació i el medi ambient
Gràcies a l’aportació del grup d’ERC, el 
Parlament va donar el passat febrer un 
nou impuls a la tan esperada reforma 
integral de l’IES Bruguers. Fa anys aquest 
era un centre on anaven estudiants 
de Viladecans, Gavà, Castelldefels, 
Sant Climent i Begues i, per 
tant, va ser també el meu 
institut. Recordo una època 
d’aventures juvenils i de 
moltes amistats noves, però 
també convulsa políticament. 
Eren els temps de la mal 
anomenada transició.  
   Ha plogut  molt i, ara, amb 
aquest pas, es compleix el compromís 
anunciat pel conseller d’Ensenyament, 
Josep Bargalló (ERC) d’ampliar i 
modernitzar un equipament educatiu 
emblemàtic. Un acord que tampoc hauria 
estat possible sense la implicació de 
la secció local d’Esquerra, que porta 

anys treballant per fer realitat aquesta 
demanda social, conscients de les 
necessitats de la ciutat.  
   D’aquesta  mateixa implicació sorgeix 
la reedició de l’acord electoral amb Els 
Verds, amb l’objectiu de seguir preservant 

el tresor del gran patrimoni 
natural de Gavà. Serà el 
tercer cop consecutiu que 
anem junts a les eleccions 
municipals, gràcies a un 
programa de fort contingut 
ambiental i animalista. 
   Vam ser cabdals en la 
defensa del Calamot, liderada 

per la plataforma de la que en vaig ser 
portaveu. Un tema encara pendent, ara 
sota l’aixopluc del Pla de Ponent, que 
volem tancar el proper mandat amb 
una moratòria, tal vegada definitiva, del 
projecte. El mateix volem fer a la Pineda, 
protegint-la dels atacs immobiliaris.

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

El Parlament aprova una proposta unànime
per impulsar la reforma integral del centre

El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló 
(ERC), presentarà el pla durant aquest estiu

La Generalitat  ultima  el  calendari  d’obres  
i el pressupost del nou Institut Bruguers

El procés administratiu 
per a la reforma inte-
gral de l’Institut Bru-
guers de Gavà ha do-
nat un important  pas 
endavant. La Comissió 
d’Ensenyament del Par-
lament de Catalunya va 
aprovar el passat 5 de 
febrer una proposta de 
resolució que insta el 
Govern de la Generalitat 
a elaborar, abans que 
comenci el proper curs 
2019-2020, el calendari 
d’execució de les obres 
i la dotació pressupos-
tària per fer realitat el 
nou edifici.
   El text, presentat a ini-
ciativa del diputat d’ERC, 
Jordi Albert, assegura 
també garantir la conti-
nuïtat de les actuacions 
necessàries pel mante-
niment de l’actual edifici 
del centre durant aquest 
any. La redacció de la 

La candidatura d’ERC-
Gavà a les eleccions 
maig comptarà, de nou, 
amb la participació d’Els 
Verds. L’acord de coali-

ció, que ja es va concretar 
als comicis municipals 
del 2011 i el 2015, es va 
signar el 20 de febrer 
entre Miquel Roselló (a 

l’esquerra de la foto), re-
presentant per delegació 
d’Els Verds, i el candidat 
d’Esquerra a l’alcaldia, 
Albert Massana.  
   El programa d’ERC per 
millorar Gavà els pro-
pers quatre anys inclou 
nombroses propostes 
que comparteix amb Els 
Verds, com la protecció 
real i activa del gran pa-
trimoni natural del muni-
cipi, aturant el Pla de Po-
nent i la destrucció de la 
Pineda. I també altres de 
caire animalista.   
   Massana és membre 
del col·lectiu ecologis-
ta i fou portaveu de la 
Coordinadora Salvem el 
Calamot.  

Esquerra reedita la coalició amb Els 
Verds per a les eleccions municipals

proposta va comptar 
amb el suport dels grups 
de JxCat i el PSC i el text 
definitiu es va aprovar 
per unanimitat.
   Amb aquest pas es com-
pleix amb el compromís 
anunciat pel conseller 
d’Ensenyament, Josep 
Bargalló (ERC), el pas-
sat 5 d’octubre del 2018 
durant una visita a Gavà, 

en la que va fer públic 
que enguany s’iniciarà la 
licitació del projecte. 
   La reforma de l’IES 
Bruguers respon a una 
llarga reivindicació de 
la comunitat educativa 
del centre per millorar i 
ampliar les instal·lacions 
de l’institut, mig segle 
després de la seva inau-
guració.

   En la visita del pass-
at octubre, el conseller 
va avançar millores en 
dos centres educatius 
més de la ciutat. Per una 
banda, va informar de 
la redacció d’un conveni 
amb l’Ajuntament per 
augmentar els recursos 
pedagògics i la inver-
sió a l’Escola d’Educació 
Especial Maria Felip.  Al-
hora, també va confir-
mar la decisió d’ampliar 
l’Institut Escola de Gavà 
Mar, on es construirà un 
nou edifici.
   ERC-Gavà es congratula 
dels canvis en positiu ex-
perimentats a la Conse-
lleria d’Ensenyament des 
de l’arribada de Bargalló. 
I confia que signifiquin 
un augment quantitatiu i 
qualitatiu de les inversio-
ns del Govern de la Ge-
neralitat en els centres 
educatius de la ciutat.

Dalt, la façana  actual   de l’institut.   Sota,  Bargalló (amb 
un vestit blau) durant la seva visita al centre. 
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ERC reclama al govern local que instal·li 
més punts verds de recollida selectiva
El grup municipal d’ERC 
va presentar una proposta 
al Ple de febrer per crear 
nous punts verds de reco-
llida selectiva de deixalles 
a la ciutat, com el que ja 
existeix a la plaça de Cata-
lunya. Aquest espai, ubicat 
prop de MercaGavà grà-
cies a l’acord signat entre 
Esquerra i el govern local 
per aprovar el pressupost 
del 2016, va obrir el passat 
estiu i està tenint un èxit 
important d’acollida per 
part dels ciutadans.

Josep Bel: «Cal explotar més els símbols 
de la ciutat, com l’Èsser del Mil·leni» 

Demanda de millors  serveis per treballar
amb internet a la Biblioteca Soler Vidal 
ERC-Gavà va demanar al 
Ple de febrer que el govern 
local solucioni de forma 
urgent els problemes de 
connectivitat a internet i de 
disponibilitat d’endolls per 
aparells electrònics que 
pateix la Biblioteca Munici-
pal Josep Soler Vidal. La re-
clamació es produeix arran 
de les queixes d’usuaris de 
l’equipament, que han re-
collit més de 140 signatu-
res de protesta.  

«M’agrada difondre 
les icones locals per 
amor a Gavà i tot el que 
tenim de bo, com la 
Venus i els espàrrecs»

Josep Bel Ventura va 
néixer a Gavà fa 52 anys. 
Il·lustrador i dibuixant de 
còmics, dirigeix l’empresa 
local de disseny gràfic i 
retolació XT Estudi. Des 
del seu despatx, a un mas 
conservat a la Travessia 
Sant Nicasi, crea, inventa 
i difon amb passió la cul-
tura gavanenca.   
   
Com et vas iniciar en el 
món del còmic?   
Per afició. Soc autodidacta, 
i de molt petit era tímid i 
ja em tancava en el meu 
món propi amb el dibuix. 
Vaig començar la forma-
ció a l’Escola Massana de 
Barcelona, però només 
vaig aguantar mig any, 
ja que m’avorria pintant 
bodegons. Llavors vaig 
descobrir l’escola Joso, 
on vaig aprendre l’ofici de 
dibuixant de còmic, que 
després vaig perfeccionar 
a la revista El Jueves. Soc 
un seguidor de l’estil de 
l’Òscar Nebrera.   
   
I després?  
Doncs soc una persona 
amb moltes inquietuds i, 
des d’un curs de passtis-
seria, que és un àmbit que 
també m’agrada molt, vaig 
entrar a la Danone on vaig 
romandre vint-i-tres anys 
als laboratoris centrals i 
vaig  arribar a ser respon-
sable d’aromes per tota 
Europa. Com un enòleg de 
vins, però  amb làctics. 
     
I el dibuix? 
Fa disset anys vaig decidir 
fer un canvi vital i tornar 
a la vocació d’il·lustrador 
i dibuixant. Vaig plegar de 
la Danone i, amb un soci, 
vam engegar l’aventura 
de XT Studi a Gavà, que 
primer es va dir Dissenyat 
X tu. Ara ja ens hem con-
solidat i ens coneixen a 
molts llocs, sobretot pels 
treballs que fem amb el 
vinil, com ara dissenys 
exclusius i materials per 
organitzar events. 
      
L’empresa l’has anat com-
binant amb altres treballs 
més personals.  
Sí, el darrer projecte són les 
vinyetes a la darrera plana  
de L’Eramprunyà. Encara 
soc de la vella escola i 
dibuixo amb paper i llapis, 
com en aquest cas. A més, 
cada dos o tres anys inten-
to fer una exposició de tre-
balls en diferents estils. 

   El prec assenyala altres 
indrets on posar punts que 
fomentin el reciclatge a zo-
nes amb una presència im-
portant de botigues. Aquest 
seria el cas de la plaça 
Major i la plaça Balmes, a 
l’entorn de l’Illa del Centre. 
Un altre lloc proper és la 
plaça de l’Església on s’ha 
desmantellat recement 
un quiosc que es podria 
reaprofitar. 
   El govern local va assegu-
rar que té  previst instal·lar 
més punts verds, tot i que el 
quiosc està força malmès 
i estan estudiant altres 
alternatives.

La Plaça Major, la 
Plaça Balmes i el 
quiosc en desús de 
la Plaça de l’Església 
poden acollir espais 
d’aquest tipus

  

Ja no valen les excuses
Vivint, com fem, a una ciutat connectada amb 
transport públic, escoles, botigues, polígons 
industrials, mar i muntanya, ens calen més 
punts verds estratègicament ubicats perquè 
siguis on siguis en puguis fer 
ús sense problemes. Parlem de 
seleccionar i reciclar residus 
molt habituals com les càpsules 
de cafè, les piles, els cartutxos 
d’impressora, DVD, bombetes, 
o tubs fluorescents. Ja no valen 
les excuses. Si l’Ajuntament i els 
gavanencs ens creiem de veritat 
la recollida selectiva, hem de fer-ho. I amb 
uns horaris d’obertura amplis, de les set 
del matí fins les onze de la nit, per a que 
siguin compatibles amb els ritmes diaris de 

la gent. El punt verd de la Plaça Catalunya 
està funcionant molt bé i està generant un 
ús freqüent per part de la ciutadania. 
   És, doncs, el moment d’exportar l’idea  a 

altres llocs de la ciutat, no hem 
de perdre més temps. Si volem 
ser efectius hem de proveir als 
veïns d’aquesta eina propera i 
quotidiana per seguir generant 
cultura i consciència sostenible. 
De ben segur que la gent vol 
col·laborar.  Som molts  més els 
cívics que aquells que embruten. 

Demanem menys despesa en propaganda 
municipal i més inversió en efectivitat. No 
calen cartells, el que cal es mirar al terra i 
veure que cada cosa és a lloc.

Miquel Roselló
Membre del consell d’aministració de PRESEC

    Els usuaris denuncien 
importants deficiències per 
accedir a internet, la qual 
cosa dificulta treballar amb 
ordinadors portàtils i altres 
dispositius amb connexió 
wifi. També es queixen de 
l’existència de pocs endo-
lls. El problema s’agreuja 
en èpoques d’exàmens, 
quan hi ha més gent a la 
biblioteca i els serveis es 
col·lapsen.   
  L’equip de govern va dir que 
el servei funciona «correc-
tament» i només va més 
lent en moments de màxi-
ma  afluència. Sobre els 
endolls, n’hi ha 106 i estu-
diaran instal·lar-ne més. 

Com ara?  
Pinto a l’oli i, fa temps, 
vaig organitzar una mos-
tra. El 2009 vaig fer un 
altre, Cabòries, que unia 
imatges i paraules per fer 
jugar l’espectador  amb els 
significats del llenguatge. I 
amb Jep Cardona, cantau-
tor de Sabadell i exproduc-
tor dels Estopa vaig fer la 
següent. M’agraden les 
seves cançons i vaig crear 
dibuixos en blanc i negre 
inspirats en  estrofes de 
les  seves lletres, que són 
com petits poemes. El re-
sultat es va dir 1+1= -2. 

I com ets polifacètic, també 
fas teatre.  
M’agrada més dir que soc 
polipatètic, perquè faig 
moltes coses i cap de bona, 
ha,ha. El grup teatral el for-
mem dues persones, ens 
diem Despejaos i portem 
més de 70 bolos. Fem es-
pectacles d’humor de l’estil 
de Faemino y Cansado. 

El 2017 vas crear una  ex-
posició singular a la Biblio-
teca Soler Vidal... 
L’objectiu era fer servir el 
món del vinil per barre-
jar imatges de l’skyline 
(l’horitzó) de Gavà amb 
còmics  dels anys 80 com 
Invaders (els marcianets 
dels primers videojocs), 
Star Wars i altres. Aquesta 
estètica m’agrada molt i la 
fem servir a l’empresa. El 
darrer treball que he pre-
sentat és un llibre, fet amb 
Joan Escofet i Àngel Co-
mas, per recordar els so-
brenoms del poble. Es titula 
Projecte Gàvius.  

Vas ser el primer en di-
buixar l’skyline de la ciutat 
i els seus edificis i ele-
ments simbòlics. Què te-
nen d’especial per a tu?  
Representen l’amor que 
tinc a Gavà, el meu poble, i 
tot el que hi ha de bo aquí. 
Des de fa milers d’anys, 
com la Venus de les mi-
nes neolítiques (de la que 
hem fet  reproduccions 
en diferents  materials i 
un joc del tres en ratlla), 
als espàrrecs (vam crear 
un nino anomenat Espa-
rraguín) i, com no, l’Èsser 
del Mil.leni.  

Creus que valorem prou 
aquestes icones? 
Estan poc explotades i 
s’haurien de difondre més. 
L’skyline l’he ofert per als 
vidres interiors de la biblio-
teca. I l’he cedit a l’aparador 
de una immobilària.  
    
I l’Èsser del Mil·leni? 
S’està convertit en el nos-
tre tòtem popular  del segle 
XXI.  Un element transversal 
d’identificació gavanenca. 
A més de dibuixar-lo, he fet 
altres accions artístiques 
amb  ell, com disfressar-lo 
o combinar-lo amb altres 
símbols com les  estrelles 
d’Europa o un cor. 
   
Què passa amb  la cultura 
a Gavà?   
Falta massa crítica i més 
oferta. Són dos  factors 
que es retroalimenten.  Cal 
temps i treball per canviar 
les inèrcies del passat. 

I amb la llibertat d’expressió 
a Espanya?  
Dissortadament, estem tor-
nant a temps de censura i 
repressió que creiem supe-
rats.  Com a dibuixant de cò-
mics, que ens tornin a per-
seguir per fer  humor, m’ha 
decidit a mobilitzar-me. 

  

Un equipament que es pot aprofitar més
Els estudiants, avui en dia, en un món cada 
cop més tecnològic, necessitem dispositius 
electrònics connectats a internet per fer les 
tasques que ens ocupen. Una bona instal·lació 
de la xarxa wifi, a més d’una bona 
disposició d’endolls a totes les 
sales, són un aspecte clau en una 
biblioteca. Com a usuària habitual 
de la Biblioteca Soler Vidal, i 
després d’escoltar les queixes 
d’un gran nombre de persones 
que també en fan ús, vaig recollir 
signatures per reclamar la millora d’aquesta 
instal·lació municipal.    
   La nostra demanda posa de manifest la 
necessitat de fer canvis a la xarxa wifi de 
l’equipament, ja que funciona d’una forma 
molt defectuosa i, sovint, ni tan sols podem 

Selena Roselló Santa
Usuària de la Biblioteca Municipal Josep Soler Vidal

Més de 140 usuaris
de l’equipament 
denuncien problemes
de connectivitat 
amb internet i la 
manca d’endolls

accedir-hi. A més, la manca d’endolls ens 
dificulta molt treballar. Les signatures 
es van registrar la  primera setmana de 
febrer a l’Ajuntament.    

   Esperem que tinguin en compte 
les nostres queixes i solucinin 
aquests problemes com més 
aviat millor, ja que als usuaris ens 
cal. Aprofito també per denunciar 
la deficient distribució interna de 
la biblioteca, on calen més taules 
i cadires. En èpoques d’exàmens, 

les instal·lacions tenen una gran ocupació i 
molts estudiants no trobem lloc on seure, 
fins el punt que hem de marxar.  Recalco la 
importància d’ampliar el mobiliari efectiu, ja 
que l’espai que ofereixen les diferents plantes 
i sales de l’equipament ho permet.  

«Cal més massa crítica 
i oferta per dinamitzar 
la cultura a la ciutat i 
superar, amb treball, 
les inèrcies del passat»

Desídia municipal per acabar
amb els abocaments a la platja

Des de fa anys, la riera dels 
Canyars pateix cíclicament 
episodis de contaminació 
de les aigües residuals 
de Gavà que, quan plou 
molt, acaben arribant a la 
platja. El passat estiu es va 
produir un abocament tan 
important que es va haver 
de prohibir el bany. 
   ERC ha demanat en nom-
broses  ocasions solucio-
nar aquest greu problema 
que pot  ser constitutiu, 
fins i tot, d’un presumpte 
delicte mediambiental, 
però el govern local (PSC 
i Demòcrates) se’n desen-
tén, al·legant que la com-
petència és de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA).

   Tot i això, una llei del 2010 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, de la que for-
ma part l’Ajuntament, diu 
que li correspón la gestió 
del’evacuació de les aigües 
pluvials i residuals. 
   És per aquest motiu que 
Esquerra va presentar al 
Ple de febrer una propos-
ta instant a l’alcaldessa 
a destinar finançament 
metropolità a construir una 
bassa de decantació que 
evitaria els abocaments o 
a pressionar on calgui per 
aconseguir els diners. 
   L’alcaldessa va rebutjar la 
proposta i va  insistir en im-
putar tota la responsabilitat 
a la Generalitat.  

«L’Èsser del Mil·leni 
s’està convertint en el 
nostre tòtem popular 
del segle XXI. Un fet 
identitari transversal»

Actualització del mapa acústic 
per regular el soroll a la ciutat
Tot i que un decret llei vi-
gent des del 2009  obliga a 
tots  els municipis catalans 
a elaborar un mapa  de 
capacitat acústica  aprovat 
i validat per la Generalitat, 
Gavà no  en té cap. Això 
la converteix en la única 
ciutat del país, juntament 
amb Cerdanyola, que no 
compleix amb aquesta 
norma, que permet regu-
lar els nivells de soroll i 
les zones de protecció, en 
benefici dels veïns.  
   Per aquest motiu, ERC va 
reclamar al Ple de febrer 
que el govern local faci, 

amb urgència, els tràmits 
oportuns per actualitzar 
el mapa, elaborat abans 
de l’aprovació del decret. 
Esquerra va recordar la 
importància d’aquests 
estudis per al benestar 
dels ciutadans, ja que ser-
veixen per evitar, prevenir 
i reduir la contaminació a 
causa del soroll a la que 
està exposada la població.
   L’equip de govern va 
avançar que els tècnics tre-
ballen amb una proposta de 
mapa actualitzat que es po-
dria aprovar abans d’acabar 
aquest mandat.  

Proposta d’ERC 

Des del 2016 hi ha en mar-
xa un procediment judicial 
d’instrucció per determinar 
l’abast de la  contaminació 
pel deficient segellat de 
l’abocador del Garraf.  
    ERC va demanar al Ple 
de febrer  que l’Ajuntament 

ERC va reclamar al Ple de 
novembre del 2018 la re-
cuperació de les patrulles 
conjuntes dels Mossos 
d’Esquadra i la Policia Mu-

Patrulles conjuntes a la platja 

L’Ajuntament aprova una moció 
d’Esquerra per acollir refugiats
El  P le  de  febrer  de 
l’Ajuntament de Gavà va 
aprovar, per unanimitat, 
una declaració política 
presentada pel grup  d’ERC
en suport del compliment 
de la legalitat per garantir 
i millorar l’acollida de per-
sones refugiades.  
   La moció volia respondre 
a les restriccions i limita-
cions creixents que la Unió 

Europea i els seus estats 
membres estan posant al 
dret internacional d’asil. 
Per revertir la situació, Es-
querra reclama vies legals 
i segures que garanteixin 
i millorin l’acollida, com 
ara el reassentament, els 
visats d’asil i els corredors 
humanitaris. També insta al 
compliment de la Convencíó 
de Ginebra sobre refugiats.

Usuaris de la biblioteca, treballant amb ordinadors a una de les sales. 

Dalt, Josep Bel a l’estudi de treball. Sota, un dels seus  
dibuixos de l’skyline de Gavà, amb l’Èsser del Mil·leni.

«Soc de la vella escola
i les vinyetes que veieu
ara a L’Eramprunyà 
són dibuixos fets amb 
paper i llapis» Investiguen la fuga tòxica que 

surt de l’abocador del Garraf

Manifestació el 2018 a Barcelona per acollir refugiats.

es personi a la causa, com 
ja ha fet el d’Olivella i 
l’associació de propietaris 
de la Plana Novella. 
   El govern local va dir que ja 
s’estan aplicant solucions i 
esperarà al 2020 abans de  
prendre noves mesures.  

nicipal durant l’estiu a Gavà 
Mar. El govern local va con-
firmar el passat febrer que 
enguany tornarà aquest 
dispositiu.  
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Ciutat activa

L’Espai Maragall va aco-
llir el passat 5 de febrer 
la festa institucional de 
celebració del centenari 
del Col·legi Sagrat Cor 
de Gavà. L’acte, que va 
reunir nombrosos do-
cents i alumnes que han 
passat pel centre, és el 
primer del programa 
commemoratiu previst 
per enguany.
   L’escola fou fundada 
el 2 de gener de 1919 

Un segle de llegat educatiu
Enguany vivim a Gavà un esdeveniment 
important amb motiu del centenari del 
Col·legi Sagrat Cor de Jesús, fundat 
per donya Pepita, la meva mare. Una 
mestra que, des de la seva 
joventut, va ser emprenedora 
i va treballar amb voluntat i 
molta dedicació al món de 
l’ensenyament, exercint amb 
amor la seva carrera.
   Gràcies, doncs, a donya 
Josefa Ramon Salla , el 
col·legi ha instruït molts 
nens i nenes de la nostra ciutat que, 
com vam constatar a l’acte institucional 
del passat mes de febrer, conserven 

un bon record del seu pas pel centre. 
La seva tasca la vaig continuar, com a 
filla, en representació d’ella, i també la 
van exercir les seves netes Maria Spei 

i Pepita, professores en 
èpoques posteriors.  El llegat 
de la seva obra ha perdurat i 
el manté vigent ara l’actual 
equip directiu, proseguint 
amb  una tasca educativa 
de gran valor social, que cal 
destacar i elogiar.
   No pensava poder viure 

aquest aniversari, però amb noranta anys 
fets he tingut l’oportunitat  de celebrar-
ho amb moltes antigues alumnes.

Maria Eugènia Marrugat i Ramon
Mestra, exdirectora i filla de la fundadora  del Col·legi Sagrat Cor

Commemoració del Dia de 
les Víctimes de l’Holocaust
Gavà va commemorar 
el passat 25 de gener el 
Dia de les Víctimes de 
l’Holocaust amb un acte a 
l’Espai Maragall (foto) on 
els protagonistes van ser 
estudiants d’institut.
  Un grup d’alumnes de 
l’IES Bruguers va fer una 
presentació artística per 
rebutjar la persecució 
d’ideologies, religions i 
ètnies. També es va pro-

jectar la pel·lícula El fo-
tògraf de Mauthausen, 
que explica la vivència 
real d’un català, Francesc 
Boix, que va sobreviure al 
camp d’extermini nazi.

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Cinc restaurants de Gavà, 
l’Anhel, Les Marines, Ma-
jor Trenta-sis, Tasta’mm 
i l’Ermita de Bruguers, 
formen part dels 53 es-
tabliments de la comarca 
(a la foto) que participen 
enguany a un nova edició 
de la campanya Sabors 
de l’Horta, per  promocio-
nar el producte fresc i de 
proximitat. 

Cinc restaurants promocionen
els productes de proximitat 

   Els restaurants ofereixen 
aquests dies a les seves 
cartes aliments que es 
cultiven al Parc Agrari  del 
Baix Llobregat, amb certi-
ficat d’origen i qualitat. 

Setena edició del curs per
conèixer la història de Gavà
El 4 de març s’inicia una 
nova edició, la setena, del 
curs obert sobre la his-
tòria de Gavà organitzat 
per l’Associació Veïnal 
del Barri del Centre i el 
Centre d’Estudis de la 
ciutat. 
   La iniciativa es divideix 
en vuit sessions setma-
nals, fins el 29 d’abril, 
impartides a la seu de 
l’entitat veïnal (a la foto) 

La tradicional bicicletada a la 
platja reuneix 150 persones
Prop de 150 persones 
van participar el passat 
17 de febrer a la tradi-
cional bicicletada a la 
platja, organitzada per 
la Unió Muntanyenca 
Eramprunyà (UME).  
   La passejada, de ca-
ràcter familiar i 14 qui-
lòmetres de recorregut, 
va incloure un esmorzar 
col·lectiu a Gavà Mar.    

La seu de l’Associació 
Veïnal del Barri del Cen-
tre acollirà el 8 de  març 
un acte d’Omnium Cultu-
ral de Gavà per comme-
morar el Dia Internacio-
nal de la Dona.
   La trobada es cen-
trarà en la vida i obra 
de la poeta tarragoni-
na Montserrat Abelló 
(1918-2014),mitjançant 
una xerrada, amb el títol 

Òmnium Cultural recorda la  
figura de Montserrat Abelló

per Pepita Ramon Salla, 
una mestra emblemàtica 
de la ciutat -com la seva 
filla, Maria Eugènia Ma-

rrugat- i, des de llavors 
ha estat al mateix lloc, 
entre els carrers de Sant 
Joan i Santa Teresa. 

de Feminisme, poesia 
i compromís, a càrrec 
d’Ester Pou, filòloga i 
professora de llengua i 
literatura catalana. 

Festa institucional dels 100 
anys del Col·legi Sagrat Cor

pels historiadors Josep i 
Joan Campmany. 
   Els continguts abasten 
des de la Prehistòria, 
amb els neolítics, fins 
l’edat contemporània 
(1880-1975). 

  Abans de començar es 
va llegir un manifest en 
defensa de la segurerat 
dels ciclistes i demanant 
més atenció als conduc-
tors de vehicles.

Un llibre explicarà els valors i 
la llarga trajectòria de l’UME
El Centre d’Estudis de 
Gavà i l’UME treballen 
en l’elaboració d’un lli-
bre sobre la història de 
l’entitat, que el  2013 
va celebrar els 50 anys. 
Els autors de l’obra són 
Mireia Valentí i Josep 
Campmany, amb la co-
ordinació de Montserrat 
Arqué. El llibre es pre-
sentarà per Sant Jordi.

609 010 313


