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El tercer ambulatori de Gavà està projectat 
i es preveu que es comenci a fer el 2020

El PSC torpedina la proposta de cedir 
terrenys per al CAP 3 a Gavà Mar

El PSC deixa sense assistència sanitària 
de proximitat a 8.000 ciutadans de Gavà

Destruïm Gavà. Urbanitzem el pla de Ponent
Volem el nou ambulatori. Volem el tercer 
CAP, però no el volem al pla de Ponent, 
no volem que es desenvolupi el nefast i  
especulatiu pla urbanístic amb l’excusa 
que s’està construint un ambulatori al 
mig del Calamot.

Siguem clars i diguem que 
la política de la Generalitat 
no és reobrir el dispensari 
de Gavà Mar ni cap altre. La 
política sanitària aprovada 
al Parlament, prioritza els 
ambulatoris especialitzats i 
no els consultoris i dispen-
saris dispersos. I no oblidem 
que aquesta política va ser aprovada 
per consens, inclòs el PSC. Que no ens 
enredin. També cal dir que el tercer 
ambulatori ja està inclós en el programa 
de construccions per al proper any 2020 
i que és populista dir que es pot fer al 
centre del poble quan no hi ha cap espai 

possible. No podem deixar sense atenció 
sanitària els 8.000 habitants de Gavà 
Mar. I sobretot, no és de rebut enfrontar 
diferents barris. 

Com sempre, el PSC, fent valer la seva 
majoria absoluta i tàctiques pròpies 
del filibusterisme polític, ha impedit 

que la proposta prosperi, 
demostrant que l’eslògan 
«Gavà naturalment» és pura 
xerrameca, una enganyifa. 
Queda clar que el medi 
ambient, un dels valors 
locals més apreciats per la 
ciutadania, se’ls en fum. Ni 

els importa l’impacte ambiental que pot 
suposar tenir 15.000 veïns i veïnes més, 
ni les conseqüències que això pot tenir 
sobre l’equilibri ambiental de la ciutat.

Més clar i concret no puc ser: SÍ al tercer 
ambulatori per a Gavà, però NO al pla 
de Ponent.

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

Gavà viu la diada sobiranista més participada de la història 

a la finalitat esmentada 
en el termini de 5 anys 
(...) el bé objecte de cessió 
revertirà automàticament 
de ple dret a favor de 
l’Ajuntament cedent». 
Ja han passat més de 
cinc anys, i el Pla de 
Ponent segueix sense 
urbanitzar.

A més, la parcel·la té 

desnivells superiors al 
20%, cosa que segons 
l’actual llei d’urbanisme 
la fa no urbanitzable. En 
canvi, Gavà Mar té una 
població de prop 8.000 
habitants, que ni tan sols 
una inviable reobertura 
del dispensari podria 
cobrir. D’altra banda, el 
barri, especialment la 

El 10 de setembre 
al vespre, i malgrat la 
meteorologia adversa, 
Gavà va viure la diada 
s o b i r a n i s t a  m é s 
p a r t i c i p a d a  d e  l e s 
darreres dècades, amb 
vint entitats, partits i 

sindicats. En el bloc de 
partits, hi van participar 
Primàries Gavà, Arran-
C U P  d e  G a v à ,  l e s 
Joventuts Nacionalistes, 
Junts per Catalunya, 
el Jovent Republicà, i 
Esquerra Republicana, 

amb la intervenció en 
nom del Jovent d’Andreu 
Ramírez i, en nom d’ERC, 
del portaveu municipal 
Albert Massana  i  el 
diputat Jordi Albert.

Projecte del CAP-3 de Gavà fet per l’estudi Llimona-
Ruiz-Recoder arquitectes als terrenys cedits per 
l’Ajuntament. L’edifici tapa la vista del turó del Calamot.

D o n a d a  l a  m a n ca 
de professionals en 
medicina familiar, el 
Departament de Salut ha 
engegat una nova política 
consistent a agrupar 
en determinats centres 
d’atenció primària (CAP) 
les especialitats més 
importants, procedint al 
tancament de les petites 
unitats disperses pel 
territori, com ara  els 
dispensaris.

Això tindrà efectes en 
el nou Centre d’Atenció 
Primària de Gavà, el CAP-
3, que el Departament 
té previst construir a 
partir de l’any vinent. En 
aquest tercer ambulatori 
es concentrarà l’atenció 
radiològica i també la 
sòcio-sanitària.

Atès aquest fet, ERC-
Gavà va proposar que 
el nou CAP es construís 
a Gavà Mar,  que és zona 
habitada i sense atenció 
sanitària de proximitat. 
L’any 2009, l’Ajuntament 
va oferir una parcel·la 
al Calamot per fer-hi el 
CAP, estipulant que «si la 
finca cedida no es destina 

Pels sindicats hi van 
ser Unió de Pagesos i la 
Intersindical-CSC. 

En el bloc d’entitats, hi 
van participar els CDR, 
la Companyia General 

del Foc, els Castellers de 
Gavà, els Grallers de la 
Font Groga, l’Associació 
Veïnal del  Barri  del 
Centre, l’Associació Tres 
Tombs, l’Agrupació de 
Restauradors de Gavà, la 
Mata de Jonc,  membres 

d’UME i l’ANC i Òmnium.
L’acte es va iniciar amb 

la timbalada del grup 
Més que Ritmes, i es va 
cloure amb el cant dels 
Segadors al so de les 
gralles del grup Grallers 
de la Font Groga.

Contraposició gràfica entre el es fa en realitat (des-
truir el Calamot) i el que es diu, naturalment.

part de sobre la C-31, té 
moltes persones grans 
soles i amb problemes. 

L’Ajuntament té una 
parcel·la a Gavà Mar, clas-
sificada d’equipaments, 

ideal per ubicar el nou 
CAP, i la cessió del ter-
reny no té cap cost per 
a l’Ajutament. El govern 
del PSC va voler des-
virtuar la proposta amb 

una esmena a la totalitat 
que mantenia l’opció del 
Calamot. Davant d’això, 
ERC va preferir retirar-
la per evitar validar la 
destrucció del Calamot.



  

Gent i entitats:                              L’entrevista del mes Crònica local
Lluís Pedret, Associació Gent Gran Activa: «fem 
una aportació a la vida cultural de la ciutat»

La societat local s’organitza per aturar 
el despropòsit del Pla de Ponent
El 12 de setembre va tenir 
lloc al Casal del Centre una 
reunió de grups ecologis-
tes i veïns per organitzar 
l’oposició cívica al projec-
te del Pla de Ponent, que 
l’Ajuntament vol impulsar 
aquest mandat.

A l’assemblea, amb molta 
assistència, es van discutir 
les actuacions a fer pels 
grups integrants: el grup 
ecologista Quercus, el Grup 
Ecologista Les Agulles, el 
Col·lectiu La Mata de Jonc 
i la secció de natura de la 
Unió Muntanyenca Eram-
prunyà, entre d’altres.

«No voldríem que cap 
persona, gran o jove, 
amb inquietuds musi-
cals o escèniques, es 
quedés a casa»

«La nostra activitat 
va destinada a la gent 
gran. Ara bé, això no 
treu que ens agradaria 
molt col·laborar amb 
gent jove».

«Hem nascut de la in-
quietud d’algunes per-
sones grans en ocupar 
el temps lliure cantant 
o fent teatre »

Lluís Pedret Fernández 
va néixer a Barcelona el 
31 d’octubre de 1935. És 
el president de l’entitat 
Gavà Flama i Caliu de la 
Sardana. Persona amb 
inquietuds, enguany, junt 
amb altres socis, ha fundat 
l’Associació Gent Gran Ac-
tiva de Gavà, de la qual és 
president, amb la intenció 
de fomentar la pràctica cul-
tural entre la gent gran. 

Aquest any 2019 heu co-
mençat a caminar. Quan, 
com i per què s’ha creat  
aquesta associació? 
L’associació ha nascut de la 
inquietud d’algunes perso-
nes grans en ocupar el seu 
temps lliure amb el plaer 
de cantar i fer alguna obra 
de teatre.
   
Quants socis té la vostra 
associació?  
Actualment, com que fa 
molt poc que hem co-
mençat, només som 18 
socis que participem de 
forma activa actuant, però 
esperem créixer amb socis 
col·laboradors. 

Quines activititats heu pen-
sat organitzar? Quantes 
trobades o aplecs fareu 
durant l’any?  
Les activitats que estem 
preparant i treballant ara 
són de caire musical, can-
tant tot tipus de cançons, i 
de tipus escènic, portant a 
terme obres teatrals.  

Quin paper hi juga la famí-
lia dins l’activitat i gestió 
global de l’associació?
La família, en general, està 
molt contenta que dedi-
quem el nostre temps d’oci 
a efectuar aquestes acti-
vitats, que són també una 
aportació a la vida cultural 
i artística del municipi. 

La gent gran sou la majoria 
de l’associació, però com 
podeu engrescar a la jo-
ventut per integrar-la dins 
el grup? 
Sí, majoritàriament som 
gent gran, i la nostra acti-
vitat va destinada a aquest 
tipus de persones. Cal tenir 
en compte que estem in-
tegrats en l’Associació de 
Gent Gran Activa de Gavà. 
Ara bé, això no treu que ens 
agradaria molt col·laborar 
amb gent jove, sobretot 
perquè aportaria més pú-
blic a les actuacions i ens 
faria arribar a més gent. 

Teniu les instal·lacions 
adequades? Teniu local 
propi? Teniu facilitat i prou 
espais per poder assajar? 
Ara per ara, per assajar i ac-
tuar, l’Ajuntament posa a la 
nostra diposició  l’American 
Lake i la sala d’actes del 
Casal del Centre, al carrer  
Sant Isidre. Amb aquests 
equipaments, de moment 
podem anar fent.

 Quins són els próxims rep-
tes que us plantegeu? Quin 
calendari teniu pel futur?
La nostra intenció és fer, 
cada dos mesos, una inter-
pretació musical cantada, i 
dues vegades l’any, actua-
cions teatrals. Evidentment 
primer caldrà preparar-se 
bé i assajar molt. Com 
que estem començant, de 
moment estem centrats 
en el moment actual, i més 
endavant veurem si conso-
lidem aquestes activitats, o 
inclús n’hi afegim més, ja 
que gent amb ganes de fer 
coses no en falta.

  

Val més prevenir, perquè no es pot curar
Tenim un greu problema de salut pública 
en el nostre entorn immediat del qual no 
som plenament conscients i del qual ningú 
vol fer-se’n càrrec. Es tracta de l’amiant; 
durant bona part del segle XX, i fins la seva 
il·legalització el 2002, l’amiant 
va ser un element habitual en la 
construcció, sobretot en forma 
de fibrociment. L’altíssima 
toxicitat d’aquest element va 
fer que es prohibís el seu ús, 
però no es va obligar a retirar-lo 
allà on ja hi era. Ara bé, aquest 
material té una vida útil limitada 
a uns 35 anys (segons la Comissió Nacional 
de Noves Tecnologies del NSHT), així que  la 
major part del fibrociment encara present a 
les nostres ciutats està fora ja del període 

considerat «segur». I quan el fibrociment es 
degrada és quan es converteix en un autèntic 
perill per a la salut. Parlem d’asbestosi i 
de diferents tipus de càncer, cosa que els 
extreballadors supervivents de Rocalla, 

i les famílies dels ja morts 
per malaltia laboral podem 
testimoniar. La retirada d’aquest 
material és costosa, però ara 
hi ha la possibilitat d’accedir a 
ajudes públiques. Malgrat tot, 
si ningú vol assumir el tràngol 
d’explicar als ciutadans que la 
«innocent» placa de fibrociment 

del pati de casa és una amenaça greu, 
si ningú fa el pas per conscienciar de la 
necessitat de treure l’amiant del nostre 
entorn, el perill hi és i ens afecta a tots.

Marta Jiménez Iborra
Regidora d’ERC-Gavà i familiar d’una víctima de l’amiant

Lluís Pedret, president de la nova Associació Gent Gran 
Activa de Gavà.

Les fibres d’amiant provo-
quen un dels càncers més 
mortífers: el càncer de pul-
mó. Les plaques de fibroci-
ment  (uralita), àmpliament 
utilitzades, contenen fibres 
d’amiant. A Gavà encara hi 
ha cases que tenen coberts 
i teulats d’aquest material 
que, quan es malmet, deixa 
anar partícules d’amiant 
que són molt perilloses.

Per lluitar contra aquest 
problema, la Generali-
tat ha creat una línia de 
subvencions per ajudar 
a retirar aquest material. 

El problema de l’amiant, ignorat pel 
govern municipal

Les plaques d’uralita 
contenen una gran part 
de fibres d’amiant, que 
són precursores del 
càncer de pulmó

ERC va demanar al ple 
que l’Ajuntament lliurés el 
cens d’edificis amb amiant 
de Gavà, i que obligués els 
particulars que en tenen a 
desfer-se’n, acollint-se a 
l’ajuda de la Generalitat. El 
govern del PSC va admetre 
que no havia fet cap cens 
d’edificis amb amiant, i es 
va desentendre del tema 
al·legant que les inspec-
cions tècniques d’edificis 
(obligatòries als 45 anys) ja 
detectarien el problema.

Es promourà una ILP al 
Parlament per tal que 
es declari una 
moratòria urbanística 
al delta del Llobregat

Entre les accions acorda-
des hi ha fer una campanya 
de sensibilització ciutada-
na a la Fira d’Entitats del 5 
d’octubre, recollir signatu-
res i preparar una manifes-
tació contra el projecte. El 
grup Les Agulles, a través 
d’Ecologistes en Acció, 
impulsarà una iniciativa 
legislativa popular (ILP) 
per declarar una moratòria 
urbanística metropolitana,   

Protegim el nostre terrirori
Arreu del món s’estan fent manifestacions 
i accions a favor de la natura i contra el 
canvi climàtic per conscienciar del desastre 
que entre tots estem causant. S’insta els 
governants mundials a canviar 
les politiques per evitar els 
efectes devastadors de l’actual 
model consumista. 
A Gavà en tenim un clar exemple. 
És l’anomenat Pla de Ponent, on 
es volen fer 5.000 nous habitatges 
per a 15.000 habitants amb 
torres de fins a 10 pisos. Es vol augmentar 
la població de Gavà en un 33%.
Això suposa la destrucció de 200 hectàrees 
de terrenys boscosos i camps de conreu i 
escanyar el corredor biològic de la riera 
dels Canyars (únic connector entre les 

reserves del Delta, el Parc Agrari i el parc 
del Garraf), augmentar la circulació de 
vehicles, les emisions de CO

2
 a l’atmosfera, 

ja prou contaminada per l’abocador i els 
avions, i les aigües residuals.
El pla es va fer amb idees del segle 
passat, quan el medi ambient, el 
clima o el paisatge importaven 
poc. Preveia un creixement per a 
Gavà de més de 1.000 persones 
l’any, cosa totalment exagerada. 
Les projeccions indiquen que 

tot l’àmbit metropolità creixerà uns 4.000 
habitants l’any i Gavà, uns 180. 
Cal replantejar-ho tot. El problema és seriós 
i no podem considerar l’entorn un simple 
espai apte per a l’especulacio urbanística. 
Pensem globalment, actuem localment.

Miquel Roselló
Regidor d’ERC-Gavà i president del Col·lectiu La Mata de Jonc

Problemes d’accés al CAP Gavà 2ERC Gavà, contra les elèctriques 
que amenacen els Ajuntaments

L’Ajuntament ha posat pilo-
nes als accessos al CAP-2 
que dificulten que am-
bulàncies i personal mèdic 
que fa  visites domiciliàries, 
i pacients amb problemes 

A finals d’agost, les enti-
tats hostatjades al Centre 
Cultural van rebre una 
carta on se’ls informava 
que el Bisbat de Sant Feliu, 
titular de l’immoble, havia 
encomanat la gestió del 
Centre al senyor Ivan Ga-
rrido (president del Futbol 
Club Gavà). L’Ajuntament 
havia intentat en diverses 
ocasions assumir la gestió 
de l’equipament, però el 
Bisbat s’hi havia negat. Ara, 

L’Ajuntament ignorarà l’informe desfavorable a urbanitzar Llevant Mar Quatre entitats de Gavà i Castelldefels s’uneixen per exigir als poders 
públics que es preservi la qualitat ambiental sònica de la franja litoral

La feina del Grup Municipal  

Els terrenys amenaçats pel Pla de Ponent

el nou gestor ha de decidir 
si les entitats continuen 
hostatjant-s’hi o bé se les 
expulsa. Des de la parrò-
quia de Sant Pere, el rector 
de la qual per estatuts és 
el president del Centre, es 
comenta que no tenen prou 
informació per saber si 
l’encomenament de gestió 
esdevindrà una venda o és 
una concessió temporal. 
Els fets han encès l’alarma 
entre la societat local.

de mobilitat que han de ser 
portats en cotxe hi entrin i 
en surtin. El grup d’ERC ho 
va portar al Ple, però el go-
vern local va dir que la si-
tuació actual era adequada.

El 24 de juliol, la Genera-
litat de Catalunya infor-
mava desfavorablement 
del projecte d’urbanitzar 
Llevant Mar. Indicava que 
el projecte no incorpo-
ra els requeriments de 
l’Oficina Territorial d’Acció 

El Ple de setembre, a pro-
posta d’ERC, va condemnar 
les pràctiques abusives de 
les elèctriques, que volen 
fer pagar als ajuntaments 
la llum per a ciutadans amb 
precarietat social, després 

d’haver-se negat a signar 
els convenis amb la Gene-
ralitat per repartir la des-
pesa, vulnerant la Llei con-
tra la pobresa energètica. 
La declaració aposta per la 
titularitat pública dels ser-
veis bàsics, i per empreses 
d’economia cooperativa. 
C’s i PP, defensors de l’IBEX, 
el primer va votar en contra 
i el segon es va abstenir.

El grup parlamentari re-
publicà d’ERC al Congrés 
dels Diputats interpel·larà 
el govern de l’Estat pels 
plans d’ampliació  de 
l’aeroport del Prat, que 
podrien comportar un can-
vi de configuracions en 
l’operativa de les pistes i 
perjudicar seriosament els 
veïns de la zona.
Cal recordar que, gràcies al 
grup d’ERC, que va canalit-
zar les protestes veïnals al 
Congrés dels Diputats l’any 

2004, es va aconseguir que 
AENA adoptés una fórmula 
operativa que obliga els 
avions a girar cap a mar 
per tal de minimitzar les 

i Avaluació Ambiental i no 
planteja una reducció de 
l’edificabilitat que respec-
ti els valors ambientals 
del sector. També indica 
que cal aplicar el principi 
de precaució davant els 
potencials danys derivats 

dels impactes del canvi 
climàtic i alerta que el 
desenvolupament del sec-
tor Llevant Mar no fa més 
que incrementar el grau 
d’exposició i, per tant, la 
vulnerabilitat, i és contrari 
als objectius de l’Estratègia 
Catalana d’Adaptació al 
Canvi Climàtic 2013-2020 
aprovada per la Generali-
tat de Catalunya i a la Llei 
16/2017, d’1 agost, del 
canvi climàtic. Així mateix, 
el projecte no garanteix 
una conservació accepta-
ble de la pineda i el sistema 
dunar, i tampoc es proposa 

cap pla de gestió de les 
pinedes per garantir-ne el 
manteniment i conservació; 
ni l’estudi d’un pas de fauna 
per garantir i millorar la 
connectivitat ecològica o 
el pla del sistema adap-
tatiu de gestió i reforç del 
sistema dunar per fer front 
al risc d’inundació d’origen 
marí. Davant d’això, el grup 
municipal d’ERC va dema-
nar al govern, al ple de 
setembre, d’aturar el pro-
jecte. El govern del PSC va 
afirmar que la urbanització 
«milloraria» l’entorn afec-
tat i que seguiria endavant.

afectacions sòniques als 
veïns. Aquesta operati-
va s’ha mantingut fins a 
l’actualitat, de forma sa-
tisfactòria. 

Ara, amb la notícia de la 
nova terminal satèl·lit de 
l’aeroport, surten veus 
amenaçadores des del Mi-
nisterio de Fomento i AENA 
que reclamen un canvi 
d’operativa, amb l’excusa 
que és indispensable per 
augmentar la freqüèn-
cia i número de vols. En 
canvi, els estudis tècnics 
d’experts realitzats i en 
poder de les entitats es-
mentades, desmenteixen 
aquesta necessitat.

Els promotors són l’associació d’afectats per la contaminació acústi-
ca aèria, l’AV de Gavà Mar, Prou Soroll i Preservem Castelldefels

en el mateix sentit que s’ha 
aconseguit a la Costa Brava.
Així mateix, el grup d’ERC a 

l’Ajuntament demanarà al 
ple d’octubre una moratòria 
del pla fins que no s’adeqüi 

a la nova concepció que 
sorgirà del futur Pla Direc-
tor Urbanístic Metropolità.

La privatització del Centre Cultural preocupa la societat local

Per acabar, quin missatge 
us agradaria traslladar als 
lectors de L’Eramprunyà?
El missatge per als lectors 
és que s’animin i ens donin 
suport en les nostres ac-
tuacions, i que tots els que 
sentin inquietud per cantar 
o actuar seran benvinguts. 
No voldríem que ningú, si-

gui de l’edat que sigui, gran 
o jove, amb inquietuds cul-
turals, es quedés a casa. 

Encoratgem els interessat 
a afegir-se a l’entitat i a 
participar-hi, a posar-se 
en contacte amb nosal-
tres. al número de telèfon 
679558576. 

Una de les actuacions de l’associació Gent Gran activa de Gavà a la sala d’actes del 
Casal del Centre, amb Lluís Pedret fent de presentador.
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Ciutat activa

Des de fa mesos, el Museu Marítim de Barcelona 
exposa les restes del vaixell medieval del segle XIV 
trobat en fer el canal de rem olímpic de Gavà-Cas-
telldefels. A l’espai s’explica el procés d’excavació, 
el tractament de conservació de la fusta, i s’hi mos-
tra una maqueta amb la reconstrucció del vaixell.

Si la barqueta es tomba...
Faltaven mesos per als Jocs Olímpics, 
i calia excavar al delta del Llobregat 
el canal de rem d´aigües tranquil·les. 
Per saltar-se els permisos municipals, 
el projecte estava a cavall dels termes 
de Gavà i Castelldefels, i es va tirar 
endavant malgrat les al·legacions 
del Museu, perquè afectava el 
jaciment arqueològic de les 
Sorres, l’antiga àrea portuària 
avui sepultada sota el Delta. 
Vaig fer arribar la polèmica als 
mitjans i a TV3, mostrant un 
fragment de fusta antiga que hi havia 
aparegut. Tot i això, va sortir el cap del 
Servei d’Arqueologia de la Generalitat 
afirmant que allà no hi havia res. 
L’endemà, les excavadores van destruir 
parcialment les restes d’un vaixell 
medieval, un dels més ben conservats 

de tota la Mediterrània. L’excavació, que 
no va ser gaire modèlica, va ser ràpida, 
en tres torns de vuit hores sense parar 
i sense gaire precaucions. El procés de 
conservació i estabilització de les fustes 
s’ha allargat anys, i n’han passat més 
sense saber on exposar-la. Des de fa 

mesos, per fi, podem contemplar 
les restes del vaixell naufragat a 
l´estany de la Murtrassa al segle 
XIV, quan hi navegava carregada 
amb gerres plenes de peix gros 
tallat a trossos, en un espai 

expositiu monogràfic. Una visita que cap 
gavanenc no s’hauria de perdre. tenint 
present que, en qualsevol punt sota el 
Delta, hi ha embarcacions de totes les 
èpoques ben conservades, que poden 
ser destruïdes per qualsevol projecte 
urbanístic que no ho tingui en consideració.

Com ja és tradicional, el 8 de setembre va tenir lloc 
l’aplec de setembre de Bruguers. Després de la missa, 
enguany van actuar, a l’esplanada del davant de l’ermita, 
els Castellers de Gavà que, acompanyats de la olla de 
Grallers de la Font Groga, van alçar un pilar de quatre.

Pere Izquierdo Tugas, militant d’ERC-Gavà
Arqueòleg i museòleg. Vicepresident de la Junta de Museus de CatalunyaNova edició de l’aplec de 

setembre a Bruguers

El vaixell medieval trobat a les Sorres 
ja es pot veure al Museu Marítim

Premis per a la Xarxa, voluntaris de 
Càritas i Pere Izquierdo i Josep Blay

Els premis anuals ator-
gats per la Fundació 
Brugués van recaure en-
guany en tres voluntàries 
de Càritas (Sue Correa, 
Núria Arasa i Micaela 
Honrado) per la tasca 
d’acollida d’immigrants, 

en la Xarxa de Teatre 
Infantil i Juvenill, per la 
seva labor de promoció 
cultural, i a títol pòstum, 
en Pere Izquierdo Aso i 
Josep Blay Aliaga, per 
la seva implicació en la 
Fundació.

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
Un club guanyador acusa
l’Ajuntament de boicotejar-lo

La nova llei de l’esport 
que s’està tramitant pre-
veu l’obligació que tots 
els clubs federats tinguin 
equips femenins. 

El FC Sporting Gavà s’ha 
avançat a la llei, i de cara 
al curs que comença, ha 
posat en marxa un pro-
jecte de formació feme-
nina per a noies entre 5 i 
13 anys, amb la previsió 
de crear dos equips fe-
menins, un en la catego-
ria prebenjamí-benjamí, 
i un altre en categoria 
aleví-infantil. 

5  d ’ o c t u b r e .  F i r a 
d’Entitats al Parc Lluc, 
d’11 h a 20 h.

6 d’octubre. Inauguració 
de la temporada de la 
Xarxa de teatre infantil. 
Parc Lluc, 12 h

6 d’octubre. Cursa con-
tra el càncer. Sortida: 
estadi la Bòbila, 9.30 h

11 d’octubre. Cine-club: 
El Gordo y el flaco. Espai 
Maragall, 22 h

13 d’octubre. Actuació 
castellera d’homenatge 
a Jordi Calatayud. Plaça 
Tarradellas, 12 h.

20 d’octubre. Diada cas-
tellera. Plaça Tarrade-
llas, 12 h.

24 d’octubre. Presenta-
ció del llibre Els nens de 
l’Adelita, d’Eva Comas Ar-
nal, a la Biblioteca Josep 
Soler Vidal, a les 19 h.

27 d’octubre. Caminada 
Serra de les Ferreres. 
Organitzen: AV can Tries, 
La Sentiu, Bruguers, 
UME i Quercus. Sortida: 
can Tries, 9 h.

•

•

•

•

•

•

•

•

Agenda d’octubre
(selecció)

Font: Ajuntament de Gavà

Es potencia el 
futbol femení

El Club Ciclista Ratpenat, 
que va quedar segon en 
la cursa de Gran Fons 24 
hores del Circuit de Bar-
celona-Catalunya feta 
el 8 de setembre, tenia 
previst fer una cursa no 
competitiva en BTT el 29 
de setembre. Els organit-
zadors van proposar tres 
alternatives de trajecte 
per tal que l’Ajuntament 
triés la de menys impac-
te ambiental. El trajecte 
passava pel pla de Po-

El 29 de setembte va tenir 
lloc l’Aplec de Sant Miquel 
al castell d’Eramprunyà. 
que commemorava la 
destrucció del castell l’any 
1469, durant la guerra 
civil entre el rei Joan II i 
la Generalitat i Barcelona. 
Ara fa 550 anys, el castell 

Un aplec molt participatiu

fou assetjat, conquerit i 
destruït. Amb motiu de 
l’efemèride es va fer una 
representació amb els 
assistents i s’ha editat 
una auca il·lustrada per 
l’artista local Maria del 
Mar Santa que explica el 
succeït durant tot el setge.

nent, tant en pista com 
en corriols deteriorats 
on l’Ajuntament permet 
la pràctica de trial amb 
moto. Però l’Ajuntament 
ho va denegar. La jun-
ta directiva del club ha 
enviat una carta als re-
gidors denunciant el poc 
suport real del govern 
local als clubs esportius, 
mentre s’omple la boca 
fent propaganda de Gavà 
com ciutat promotora de 
l’esport.

Els dies 6 a 8 de setembre 
Bruguers va celebrar la 
festa de barri amb un ampli 
programa amb tornejos, 
sopars, actuacions de 
música i xocolatada final. 
Els regidors d’ERC van 
ser-hi presents.

Festa del barri 
de Bruguers

Copa Gran 
Eslàlom 
Rambla de 
Gavà 2019 
de patinets 
elèctics, 
segways, 
skateboards 
i bicis 
elèctriques

Aparteu les 
criatures i la 
gent gran.
Poden prendre mal


