
Periòdic d’informació municipal de Gavà. Capçalera fundada el 1921

3 de Juny de 2019, Núm. 184

Primers al país, segons a l’àrea metropolitana

Josep Campmany
President de la secció local de Gavà i conseller nacional d’ERC

Els republicans guanyen un 64% de suport 
ciutadà respecte el 2015 i lideraran l’oposició

Esquerra aconsegueix el seu millor resultat a 
unes municipals amb 3.608 vots i 4 regidors

ERC va tornar a fer his-
tòria les eleccions mu-
nicipals del 26M i ja és, 
per primer cop des del 
retorn de la democràcia, 
la segona força política, 
de Gavà, superada no-
més pel PSC.
   La candidatura d’ERC-
Els Verds-Poble Unit, 
l iderada per Albert 
Massana, va aconse-
guit un resultat rècord 
en uns comicis locals, 
amb 3.608 vots (i un 

percentatge del 17,39%) 
i 4 regidors, guanyant 
1.476 sufragis i un repre-
sentant electe respecte 
el 2015. Això significa 
un augment del suport 
ciutadà del 64%, conso-
lidant-se la tendència 
de creixement sostingut 
en tots els comicis des 
del 2014. 
   ERC es converteix 
en el primer partit de 
l’oposició i en l’única al-
ternativa viable al govern 

ERC ja és segona força a Gavà 

Integrants de la candidatura d’ERC-Els Verds-Poble 
Unit i apoderats, celebrant, la nit del 26  de maig, els 
històrics resultats assolits a Gavà.  

Esquerra Republicana ha esdevingut 
la primera força en nombre de vots a 
Catalunya en unes eleccions municipals. 
I, si sumem els vots d’ERC i JxCat al 
Parlament Europeu, el sobiranisme 
assoleix el 50%. Un missatge clar a 
aquells que ens volen derrotats 
i submisos: no només no ens 
rendim, sinó que persistim i 
creixem. Davant l’actitud d’un 
Estat que té comportaments 
de monarquia bananera i 
una justícia mediatitzada pels poders 
econòmics i polítics feixistes, només 
votar ens pot anar atorgant més i més 
força. Perquè els conflictes polítics es 
resolen fent política, no amb jutges i 
policies. Votar i créixer, Aquesta és la via 
correcta. Es demostra guanyant el control 

de la Cambra de Comerç. Es demostra 
guanyant l’alcaldia de Barcelona amb 
propostes d’esquerra. Es demostra 
quan l’esquerra sobiranista escala 
posicions i és segona al mític «cinturó 
roig» metropolità. I ara toca governar. 

Governar bé, com estan fent 
els consellers d’ERC, amb nous 
hospitals, millorant l’escola 
pública i els serveis socials, 
limitant els preus del lloguer, 
multant els especuladors 

immobiliaris, protegint els espais agraris, 
promovent la llengua i la cultura com a 
eines d’integració, amb una hisenda 
sanejada que, malgrat l’expoli fiscal, 
ha fet del país un referent en recerca i 
desenvolupament biomèdic. Aquest és el 
camí: més grans, més forts, més eficients.

3.608 gràcies!
El 26M vam sortir a guanyar vots i 
regidors. Ho hem aconseguit i ho seguirem 
fent. Creixerem fins assolir l’objectiu 
de construir majories democràtiques, 
progressistes i  republicanes als 
ajuntaments, com a pas 
indispensable en el projecte 
de construcció del nou país 
que volem. Nosaltres només 
tenim la democràcia per 
derrotar la repressió de 
l’estat i ho estem fent cada 
cop que anem a les urnes, 
des d’on seguirem avançant 
inexorablement cap a la llibertat. En 
aquesta campanya m’he sentit molt 
recolzat i protegit per tot l’equip de la 
candidatura.  Amigues i amics, companyes 
i companys. Gràcies, de tot cor!

   Cada dia vam posar la carpa, vam fer 
un vídeo amb propostes per millorar 
Gavà i vam repartir clavells grocs a 
tots els barris, amb una resposta molt 
positiva. El premi ha estat fer història 

de nou en unes eleccions. Ja 
som segona força, el primer 
partit de l’oposició i la única 
alternativa viable al govern 
local socialista. Entre tots 
seguirem ampliant la base 
social favorable al dret a 
decidir. Al nostre poble no 
serà fàcil, però hem de mirar 

en clau de país i no rendir-nos mai. Vull 
tornar a agrair el treball i l’esforç dels 
que han col·laborat en aquesta victòria i, 
sobretot, als ciutadans que ens han donat 
el seu suport. A tots ells, 3.608 gràcies!

Albert  Massana
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà i cap de l’oposició

socialista, que recupera 
la majoria absoluta. 
   Els magres resultats de 
les noves candidatures 
sorgides en aquests co-
micis, que s’han quedat 
lluny d’entrar al con-
sistori, evidencien la 
necessitat que tots els 
demòcrates i republicans 
d’esquerres s’integrin al 
projecte d’ERC, per fer-lo 
més fort i més ample.
  Al conjunt del país, 
Esquerra ja és la pri-

Al gràfic superior es pot veure el repartiment de re-
gidors del nou consistori. Al del mig, els resultats en 
vots  i  percentatges de tots els partits. I en el de sota, 
el creixement del suport sobiranista a la ciutat. 

mera força, amb 3.107 
regidors i 819.845 vots, i 
guanya posicions a l’àrea 
metropolitana de Bar-
celona i a la capital, on 
va aconseguir un triomf 
també històric.
 A les eleccions euro-
pees, Oriol Junqueras va 
guanyar l’acta de diputat, 
juntament amb Pernan-
do Barrena i Diana Riba, 
i es convertirà en el pri-
mer pres polític del Par-
lament d’Estrasburg.

Els quatre candidats electes. D’esquerra a dreta, 
Montse Arnau, Albert Massana, Miquel Roselló 
i Marta Jiménez.    



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

Aina Ruzafa i Rocío del Moral: «Imaginar 
un món millor és la clau per fer canvis»

Esquerra demana garantir la separació  
de poders renovant el sistema judicial 
El  grup municipal d’ERC-
Gavà va presentar una 
declaració institucional 
al Ple de maig on instava 
l’Ajuntament a reclamar la 
renovació del sistema ju-
dicial espanyol per assolir 
els estàndars europeus i 
garantir la separació de 
poders. La moció va ser 
rebutjada per la suma dels 
vots del PSC, el PP i Cs, da-
vant del suport de Gavà Sí 
Se Puede, Demòcrates de 
Catalunya i el PDeCAT.

«El principal repte de 
la nostra generació és 
crear un futur diferent 
per al planeta. No hi ha 
excuses per defugir-lo»

«La col·laboració en 
el treball per assolir 
el benefici comú és la 
norma que fa diferent 
una societat de l’altra»

«Hem ideat un projecte
que preserva el medi 
ambient i la inserció 
laboral de la gent amb 
menys oportunitats»

Aina Ruzafa i Rocío del Mo-
ral són dues gavanenques 
que estudien 4t d’ESO 
al Col·legi Immaculada 
Concepció. Aquest 2019 
el guardaran sempre en 
el record després d’haver 
guanyat el premi al millor 
projecte empresarial de 
la quarta edició del pro-
grama Talent a les Aules, 
al qual es van presentar 
250 iniciatives de 1.600 
estudiants de Viladecans 
i Gavà. La seva idea pro-
posa l’aprofitament dels 
recursos del Parc Agrari 
local per fabricar un fila-
ment biodegradable per 
impresores 3D i, alhora, 
contractar fins un 70% de 
persones amb capacitats 
diferents en un centre 
especial de treball. 
   
La vostra generació és més 
conscient que cal un gran 
compromís social amb el 
medi ambient?  
Contestarem amb una re-
flexió: si féssim una llista 
per enumerar els aliments 
i recursos que la terra ens 
ofereix desinteressada-
ment, trigaríem anys a 
llegir-la. Si féssim un altre 
amb tot el que la nostra 
generació ofereix a la terra, 
veuríem que és molt petita. 
Doncs aquest és el  grau de 
conscienciació.  
  
Per què penseu que és 
important actuar, en un 
mon globalitzat, des de 
l’entorn més proper? 
La col·laboració laboral per 
assolir el benefici comú és 
la norma que fa diferent 
una societat de la resta. 
Amb el nostre projecte, que 
hem anomenat Gaia, volem 
crear una economia circu-
lar de proximitat, un model 
replicable a qualsevol altre 
entorn per fer una bola de 
neu que vagi creixent amb 
l’esperit i la il·lusió de ge-
nerar inclusió laboral i un 
benefici social.  

Per ser emprenedores cal 
perdre la por...  
Clar! Emprendre no és fàcil, 
però cal avançar.  El nostre 
projecte vol preservar el 
medi ambient (el nostre 
entorn més proper) i la 
inserció de persones amb 
dificultats per incorporar-
se al món del treball per 
tenir capacitats diferents 
a les nostres. Volem lluitar 
perquè tinguin les mateixes 
oportunitats.  

Com heu viscut la partici-
pació al programa Talent 
a les Aules, que promou la 
cultura de l’emprenedoria 
entre els joves?  
Rocío: Ha estat una gran-
díssima experiència que 
ens ha ofert l’oportunitat 
de descobrir, més enllà 
del món emprenedor, com 
funcionen les empreses 
que hem visitat per fer  
el projecte. També hem 
après molt a les sessions 
formatives de publicitat, 
marquèting i comptabilitat. 
Un aspecte molt important 
que he millorat és perdre la 
por a parlar en públic.  
    
Aina: Només et puc dir que 
ara intento viure cada mo-
ment amb la intensitat i la 
felicitat del día de la final. 
Com experiència no tinc pa-
raules per descriure el que 
hem viscut, pero sé que el 
talent et fa millor persona.
 
Què és el més important 
que heu après?  
A banda de tot el que hem 
conegut sobre el funciona-
ment del món empresarial, 
el més important és el que 
hem après de nosaltres 
mateixes. Hem descobert 
que podem dur a terme 
projectes importants, que 
hem de lluitar pels nostres 
somnis i no renunciar mai a 
fer-los realitat.    

  

Responsabilitats compartides
L’Associació Animals Sense Sostre (ASS) 
de Gavà va signar el passat mes de maig 
un conveni amb l’Ajuntament per gestionar 
el control de les colònies de 
gats ferals (els que viuen al 
carrer). Aquesta tasca no és 
gens senzilla, ja que requereix, 
per part del voluntariat que 
la du a terme, disponibilitat 
de temps per fer front a les 
situacions no previstes que es 
deriven de les captures dels 
gats i el seu trasllat a la clínica 
veterinària per esterilitzar-los, 
curar-los, treure’ls els paràsits i la resta 
d’atencions necessàries.  
   Per fer les captures, el voluntariat 
necessita unes gàbies especials que feia 

temps reclamaven al govern local. Fa pocs 
dies, finalment, la seva insistència  -amb 
el suport d’una proposta presentada per 

ERC al Ple- fou escoltada i 
les van rebre. El mateix va 
esdevenir amb el pinso sec 
per alimentar els gats.
   Sense aquest material no 
podien complir  les obligacions 
compromeses al conveni. La 
situació viscuda ha de fer 
veure al govern municipal 
que no té cap sentit la tasca 
diària del voluntariat si ells 

no compleixen la seva part per fer un 
control efectiu de les colònies. L’ASS té prou 
capacitat i eficiència per fer-se’n càrrec. 
Però cal que l’Ajuntament compleixi. 

Miquel Roselló
Regidor electe d’ERC-Gavà

El govern local incompleix el
termini per informar l’oposició
El govern local persisteix 
en l’incompliment dels 
terminis de resposta a les 
preguntes escrites i peti-
cions d’informació per part 
del grup municipal d’ERC, 
tot i que per llei i reglament 
han de ser contestades en 
un màxim de 30 dies. 
   El passat mes de maig 
restaven pendents de res-
posta 27 preguntes (la 

més antiga era del 15 de 
juny de 2016). Esquerra 
es va queixar de nou al Ple 
i l’equip de govern es va 
comprometre a enviar to-
tes les respostes abans de 
l’acabament del  mandat. 

La justícia desestima ajudar a 
Depana a protegir el Delta 

Un dels punts de l’acord 
d’Esquerra amb el govern 
local per donar suport a 
l’aprovació del pressupost 
del 2019 és l’execució de la 
millora del camí d’accés al 
barri de ca n’Espinós. 
   La Generalitat ha ofert 
a l’Ajuntament finançar a 
parts iguals el projecte, 
però no ha rebut resposta. 
Per aquest  motiu, ERC va 
presentar una proposta  al 
Ple de maig demanant que 
es clarifiqui com es pagarà 
l’obra i es convoqui la mesa 

Davant l’ofensiva coordi-
nada de la Generalitat i 
els ajuntaments de Gavà i 
Viladecans per urbanitzar 
zones protegides del delta 
del Llobregat, l’entitat eco-
logista Depana va presen-
tar un recurs als tribunals 
contra el pla aprovat per  
executar aquest objectiu. 
   El jutge, però, va fallar en 
contra i obliga l’associació 
a pagar ara 1.500 euros 
a les parts demandades. 
Atès que Depana és una 
entitat d’utilitat pública i 

Com és habitual, publiquem les subvencions municipals a entitats aprovades de forma definitiva el 17 de maig per l’Ajuntament de 
Gavà. Aquestes subvencions són les atorgades en funció de projectes i de forma competitiva. A banda, l’Ajuntament atorga també 
subvencions directes a diverses entitats, sense que hagin de passar pel mateix procés competitiu.

Flama i Caliu Sardana 
Esbart Brugués
Castellers i Gegants
Bastoners de Gavà 
Cia. General del Foc 

Associacions culturals:

Associacions de veïns:

Esplaisaurus 
L’Amistat
AE Roc del Migdia
El Mamut

Rosaura Terrades
Josep Pallach
Joan Salamero
IES Bruguers
Maria Felip
IES Calamot
Coord. Esc. Pública
Santo Ángel
Sagrada Família
Sagrat Cor
Jacme March
San Pedro
Immaculada
L’Eramprunyà
Marcel·lí Moragas
Salvador Lluch

600 €
700 €
770 €

1.100 €
1.100 €
1.120 €

1.200 €
1.200 €
1.250 €
1.650 €
2.441 €
2.505 €
3.000 €
3.450 €
5.606 €
5.708 €

Educació en el lleure:
2.650 €
3.800 €
4.050 €
7.450 €

Barri del Centre
Barri de Bruguers
Les Colomeres
La Sentiu
Can Tries
Can Tintorer
Ausiàs March
Àngela Roca 

800 €
900 €

1.000 €
1.450 €
1.850 €
2.250 €
4.800 €
6.100 €

AMPA: 

Josep Pallach 
Rosaura Terrades 
Marcel·lí Moragas
CRP Baix Llobregat
IES Calamot
IES Bruguers
Jacme March
Salvador Lluch
Joan Salamero 
Immac. Concepció
Sagrat Cor
Sagrada Família
L’Eramprunyà

Ass. Canina Activa’t
Plaques de Cava
Gats Vells
Fàbrica de la Ciència
Centre d’Estudis Gavà 
La Mata de Jonc
Trenca’t la Closca
Tres Tombs
Centre Cultural
Cor Tornaveu
Casa de València
Ass. Cultural La Roda
Sala TR3S
Gavà Dance
Casa d’Andalusia
A. Cultural Andalusa
Sonaquetomba
Agrup. Fotogràfica
Seguidors Jethro Tull
Fumd. Hervás Amezcua
Casa d’Aragó
Coral La Igualtat
Coral Sellarès 
La Xarxa (*)

150 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
450 €
600 €
700 €
700 €
700 €
800 €
828 €
850 €

1.450 €
1.450 €
1.500 €
1.750 €

2.000 €
2.300 €
2.448 €
2.500 €
3.080 €

13.700 €

800 €
1.550 €
1.700 €
3.825 €

6.000 €

Entitats cultura popular: 

Escacs de Gavà 
Associació EXPI
Caminants Lasarte
AE IES Bruguers
F. Sala López Roca
Club Esportiu CCR
AEE IES Calamot
Gavà Triatló
C. Volei Gavà
C. Futbol Gavà Mar
UME
Beisbol i Sofbol
Sporting Gavà
Projecte Softball 
C. Escola Futbol Gavà
Handbol Gavà 
Atletisme Gavà 
Bàsquet Gavà

161 €
183 €

300 €
485 €
500 €

1.200 €
1.320 €
1.889 €
3.340 €
3.555 €
4.288 €
4.510 €
5.830 €
5.942 €
7.446 €
8.024 €

14.500 €
16.288 €

Àmbit esportiu:
Ass. Gent Gran Activa
Salut Mental
Càritas
Ass. contra el càncer
ADISGA
Esclerosi Múltiple 
Ass. Gent Gran

150 €
500 €

1.000 €
1.400 €
1.550 €
1.700 €
4.500 €

Entitats socials:

Subvencions municipals a entitats i associacions
locals per activitats i serveis durant l’any 2019 

Coop. internacional:
ONG DERAA
Ass. Promundo
IES Bruguers
Ass. Dones Burkina
Enginy. sense front.
CCONG
F. Educ. Solidària
Sindicalist. solidar.
ACCEDE

2.000 €
2.000 €
2.500 €
4.000 €
4.000 €
7.000 €
8.000 €
8.500 €

19.000 €

Col·legis:

Pla  de la Generalitat per pagar la 
reforma  del camí a ca n’Espinós

sense ànim de lucre, ERC 
va demanar al Ple de maig 
que l’Ajuntament renun-
ciés a cobrar les costes.
   El govern local es va 
negar a realitzar aquest 
gest en favor de l’entitat 
ambientalista i va afirmar 
que pensava cobrar-les. 

Demanda per millorar l’asfaltat 
actual del carrer de Sant Lluís
En la recent campanya 
municipal d’asfaltat de 
carrers -que acostuma a 
coincidir amb els  períodes 
electorals- no s’ha reparat 
el de Sant Lluís. Aquesta 
via, de gran importància 
per a la mobilitat a la ciutat, 
té la calçada en molt mal 
estat, amb esvorancs i sots  
causats pel pas continuat 
d’autobusos.

   ERC va  demanar al Ple de 
maig que s’asfalti aquest 
carrer el més aviat pos-
sible i l’equip de govern 
va respondre que tot just  
començaven ara a fer-ho.

de coordinació amb els 
veïns, per formalitzar-ho.
   L’equip de govern va dir 
que no li consta aquesta 
oferta de la Generalitat i 
que totes dues parts dis-
crepen sobre el pla de 
reforma, per la qual cosa 
està tot aturat. 

700 €
700 €
900 €
950 €

1.200 €
1.220 €
1.240 €
1.400 €
1.400 €
1.650 €
1.500 €
1.900 €
4.267 €

Aina Ruzafa (esquerra) i Rocío del Moral, en una imatge recent.  

L’Associació Animals Sen-
se Sostre (SAS) de Gavà 
va denunciar el passat 
mes de maig que, tot i 
haver signat ja el conve-
ni de col·laboració amb  
l’Ajuntament per gestionar 
el control de les colònies 
de gats que viuen al carrer, 
encara no havien rebut el 
material per dur a terme 
la seva tasca de volunta-
riat (gàbies per posar els 
animals i portar-los al 
veterinari) i pinso sec.

La pressió d’ERC aconsegueix gàbies i 
pinso pel control de les colònies de gats

  

Una democràcia exemplar?
Tothom a l’estat espanyol entén a què ens 
referim si parlem de les sentències del cas 
de la Manada o de les hipoteques. Són dos 
moments de la història recent del sistema 
judicial espanyol que han causat vergonya 
a la ciutadania i astorament a la comunitat 
internacional. Alguns, a més, 
considerem que les actuacions 
judicials endegades arran 
del procés independentista 
i que actualment mantenen 
en presó preventiva 9 polítics 
i activistes independetistes 
són una venjança política que 
no resistiria l’anàlisi del més 
corporatiu dels tribunals de 
qualsevol altre país del nostre entorn 
(recorden les euroordres?). Això era el 

que volia denunciar la declaració política 
presentada per ERC al ple: la deriva d’un 
sistema judicial que hauria de garantir els 
drets de tots els ciutadans (tots!), però que 
cada cop es mostra més submís amb els 
poders fàctics i econòmics, en detriment 

de la majoria. Davant d’això, 
recitar la cantarella de la 
“democràcia exemplar i 
consolidada”, com van fer el 
PP, PSC i C’s, fa riure. El que 
està plenament consolidat 
és un sistema judicial hereu 
del franquisme que no es pot 
equiparar al de països amb 
democràcies fortes de veritat, 

i que necessita un canvi a fons. Qualsevol 
demòcrata ho hauria d’exigir fermament.

Marta Jiménez
Regidora d’ERC-Gavà

En què consisteix el premi 
que vau guanyar? 
Aquest juliol viatjarem a 
Califòrnia, als Estats Units, 
per conèixer de prop les 
principals companyies del  
Silicon Valley, el centre 
mundial de la innovació 
tecnològica, com ara Go-
ogle, Apple, Facebook o la 
Universitat d’Stanford. 

I què espereu d’aquesta 
nova experiència? 
Aina: Continuar creixent, 
apendre dels altres, viure 
amb tota la intensitat pos-
sible i donar les gràcies 
per tota la sort que ens 
està donant la vida. 

Rocío: Encara no sóc del 
tot conscient, ja que viatjar 
als Estats Units ha estat un 
dels meus somnis des de 
ben petita. Aquesta estada 
la veig com una oportunitat 
de continuar aprenent. 

Com us imagineu a vosal-
tres mateixes en el futur? 
Les vostres inquietuds per-
sonals seguiran vinculades 
al compromís social amb 
les persones i amb l’entorn 
ambiental més proper?  
Aina: Imaginar un món mi-
llor és la clau per canviar 
el futur. Aquest és el repte 
de la nostra generació i 
la nostra responsabilitat. 
És el moment i no hi ha ni 
tenim excuses per defugir 
aquest repte.   

Rocío: Sincerament, en un 
futur em veig treballant 
en aquests tipus d’entorn. 
M’agradaria centrar la 
meva formació acadèmica, 
des  d’ara, cap aquest àmbit 
concret. Sempre he sigut 
molt conscient del mal que 
s’està fent al planeta i per 
això  intento posar també el 
meu granet de sorra parti-
cular.   

Esquerra va denunciar 
al Ple l’incompliment, 
per part del govern, 
del conveni signat amb  
una entitat animalista

   Davant d’aquesta situació, 
ERC-Gavà va registrar una 
proposta al Ple de maig de-
manant el compliment, per 
part de l’administració, de  
les obligacions signades al 
conveni. 
   La insistència de l’entitat 
local i la pressió del prec 
d’Esquerra van donar, fi-
nalment, resultat i el go-
vern municipal va facilitar 
el material reclamat per  
alimentar els gats i poder 
garantir les cures vete-
rinàries necessàries. 

La moció institucional 
presentada al Ple de 
maig va ser rebutjada 
pels vots en contra del 
PSC, el PP i Ciutadans

   El text registrat recordava 
casos recents on la justícia 
espanyola ha evidenciat 
comportaments arbitraris 
i contraris a l’ordenament 
de l’Estat, com la sentència 
del Tribunal  Constitucional 
contra l’Estatut, l’any 2010, 
atorgant-se el paper de 
legislador reservat a les 
Corts. O la supeditació del 
Tribunal Suprem al poder 
econòmic en el cas de les 
hipoteques i el paper de 
la Fiscalia i els jutges en 
la repressió dels dirigents 
independentistes. 

Imatge final de tots els guanyadors de  l’edició d’enguany 
del programa Talent a les Aules.   

(*)  La subvenció inclou el cost de contrac-
tació dels espectacles teatrals infantils
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Ciutat activa

Un centenar de fans 
gavanencs de la mítica 
banda de rock Jethro 
Tull es van trobar el 22  
de maig  al Casal Ameri-
can Lake amb el líder del 
grup, Ian Anderson.
   La reunió la va propo-
sar l’artista escocès, que 
va cobrir les despeses 
del viatge en agraïment 
a l’associació local Se-
guidors de Jethro Tull, 
que organitza des de fa 
anys a la ciutat activitats 

Una de les fites de la nostra vida
Hi ha coses a la vida que semblen 
impossibles. Situacions que segur 
que les somniaves de jove, però que 
la crua realitat de l’adult et va dir que 
millor oblidar-les. Moments 
impensables i inabastables, 
pels quals hauries dit boig a 
qui hagués gosat suggerir-
te’ls. De joves, tots hem 
tinguts ídols, mites, herois. 
I alguns els conservem, 
com s i  les  restes  de 
l’adolescència volguessin 
recordar-nos el que un dia vam ser. 
  Per això, el que vam viure el 22 de 
maig ho guardarem com una de les 
fites de la nostra vida. Ian Anderson és 
uns dels 10 músics més importants de 

la història del rock, i tenir-lo tan a prop, 
com si fos al sofà de casa teva, no va tenir  
preu. Escoltar les seves anècdotes, fer-li 
aquella pregunta que tants cops li havies 

fet en la distància, veure’l 
tocar l’acústica o la flauta 
mirant-te als ulls, valen per 
tota una existència. 
   La fotografia amb ell o 
la signatura a la caràtula 
d’aquell disc tantes vegades 
punxat només serviran per 
tenir una prova que ens 

recordi els ulls humits per l’emoció 
i cadascun dels sentiments que van 
esclatar aquella tarda. 
   I per no oblidar que, a vegades, només 
a vegades, els somnis es fan realitat. 

Albert Villanueva
Fundador de l’Associació de Seguidors de Jethro Tull de Gavà

L’entitat Gavà Flama i Ca-
liu de la Sardana va cele-
brar el passat 19 de maig 
el seu catorzè aniversari 

Catorzè aniversari de l’entitat 
Flama i Caliu de la Sardana 

Èxit de participants i de públic 
al 29è Festival de Titelles

El líder de Jethro Tull visita 
als seus fans gavanencs

Integrants del grup ecologista Quercus troben 
prop del castell l’antiga Font del Roure

L’ANC denúncia al Síndic que 
l’alcaldessa els veta actes

Integrants del grup 
ecologista Quercus van 
redescobrir el passat 
mes de maig la Font del 
Roure o del Castell (fo-
tos). Després d’intents 

infructuosos de recerca 
durant deu anys, la font 
va aparèixer, coberta 
per la vegetació, prop del 
castell d’Eramprunyà. 
Se’n coneixia la seva 

La Colla Francesc Lasarte i 
l’UME pugen a Montserrat 

La Colla de Caminants 
Francesc Lasarte i la 
Unió Muntanyenca Eram-
prunyà (UME) van orga-
nitzar al maig dues cami-
nades des de Gavà fins a 
Montserrat.  

   La primera es va fer  
entre el 4 i el 5 de maig, 
seguint una tradició local  
amb més de mig segle 
d’història. La de l’UME 
es va celebrar el dia 18. 
En tots dos casos, la dis-
tància que van cobrir els 
participants va superar 
els 50 quilòmetres, amb 
un desnivell de 900 me-
tres des de la sortida. 

La Igualtat compleix amb la 
tradició de les caramelles
La Coral La Igualtat va 
complir el 3 de maig 
amb la tradició secular 
de la cantada de cara-
melles de Pasqua.
   La novetat d’enguany 
fou el canvi d’escenari 
de l’actuació al Centre 
d’Història de la Ciutat 
(foto), després d’uns 
anys fent-se a la Sala de 
Plens de l’ajuntament.

El repertori d’aquesta 
edició va incloure cants 
de goig basats, princi-
palment, en sardanes, 
valsos i havaneres. 

Ascens a la categoria estatal 
del sènior femení d’handbol

El 29è Festival Interna-
cional de Titelles de Gavà, 
celebrat entre l’11 i el 12  
de maig, va tornar a ser 
un èxit de participació 
i de públic. La mostra 

va portar a la ciutat una 
vintena de companyies 
vingudes de Mèxic, Itàlia, 
Àustria, Rússia i la Repú-
blica Txeca, a més dels 
representants catalans.

L’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) de Gavà 
va presentar el passat 
maig un escrit de denún-
cia al Síndic de Greuges 
municipal (foto) per la 
censura d’actes que es-
tan patint darrerament 
per part del govern local 
socialista. 
   L’ANC acusa l’alcaldessa 
d’haver vetat al Nadal 

Anderson, assegut al centre, amb tullians gavanencs.

de record i homenage a 
la banda. Acompanyat de 
la seva flauta travessera, 
una guitarra acústica i un 

intèrpret, Anderson va 
compartir dues hores de 
conversa i música amb 
els seus seguidors.

existència per un mapa 
de finals del segle XIX i un 
poema de Marian Colomé 
titulat La Font del Roure, 
però fins ara no s’havia 
trobat on era.  

una campanya de jogui-
nes solidàries i, al març, 
una fira de consum es-
tratègic de productes ca-
talans.    

de vida amb una ballada 
al Parc de la Torre Lluc,  
amenitzada per la Cobla 
Vila d’Olesa (a la foto). 

L’equip sènior femení del 
Club Handbol Gavà va 
aconseguir l’ascens a la 
Divisió d’Honor d’argent 
-la segona divisió es-
panyola- després de 
guanyar els tres partits 
de les fases classifica-
tòries, jugats entre el 10 
i el 12 de maig al pavelló 
Jacme March (foto).
   Les jugadores entrena-
des per Alfred Pérez es 

van imposar al Baztango 
Tirol Kaldea de Navarra 
(29-16), al conjunt ma-
llorquí del Maristes Al-
gemesí d’Alcúdia (21-19) 
i al BM Ágreda de Sòria 
(29-21). 

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

FO
TO

: E
N

R
IC

 M
IN

G
U

IL
Ló

N

Els quatre regidors són 
els que es veuen...

Però l’important 
és la pinya, 

l’equip 
i el projecte
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