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ERC va presentar una proposta per adequar el 
creixement de la ciutat a la normativa actual 
per prevenir el canvi climàtic, protegir el 
paisatge i l’aqüífer del Delta

El PSC va presentar una esmena a la totalitat, 
secundada pel PP, en què es referma en 
seguir la tònica de destruir l’entorn natural, 
el paisatge i els valors ambientals de Gavà

El PSC i PP sentencien definitivament el medi 
ambient de Gavà, potenciant el Pla de Ponent

Posa un totxo a la teva vida!
Finalment, el govern municipal de 
Gavà aposta per posar totxos al Pla de 
Ponent.
«El Pla de Ponent promet preservar 
els boscos i dotar-los de millor qualitat 
mediambiental», diuen. Però per això s’ha 
de construir, i prèviament 
s’han de tallar centenars 
d’arbres. El sector és un dels 
corredors biològics més 
importants, camí natural de 
connexió entre Parc Agrari 
i parc natural del Garraf, 
per a la fauna. «Ah! També 
preservarà la connexió 
biològica de la riera dels Canyars», diuen. 
Però per això cal construir i reduir el pas 
del corredor a menys de cent metres.  
«Serà un pla sostenible», diuen». Però 
la recàrrega dels aqüífers naturals 
es veurà perjudicada per aquestes 
infraestructures descomunals que 

foradaran i foradaran el terreny i per la 
impermeabilització del sòl. «Respectem 
les mesures contra el canvi climàtic», 
diuen. Però les noves xarxes viàries 
amb el constant moviment de vehicles 
faran empitjorar la qualitat de l’aire. 

En definitiva, tot una gran 
contradicció.
Ja quan es va fer l’abocador 
del Garraf es van desatendre 
els informes tècnics que 
indicaven el que estem 
a c t u a l m e n t  p a t i n t :  l a 
contaminació de tot el 
subsol. Recordem també 

que Gavà ja suporta mediambientalment 
l’abocador i l’aeroport, que suposen un 
gran desgast per a l’entorn.  
No ens podem permetre ser partícips de 
la destrucció de la natura. Estem parlant 
de la salut i la qualitat de vida dels 
nostres fills i filles. No al Pla de Ponent. 

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

Les eleccions del 10 de novembre: la cruïlla decisiva 

com a negoci.
L’obsessió malaltissa 

del PSC dels anys 
noranta pel totxo va 
gestar aquest projecte, 
ara desfasat. Preveia 
un creixement de 1.034 
habitants l’any, cosa que 
la realitat ha desmentit 
de forma sobrera.

Per aquest motiu, 
ERC va proposar al Ple 
Municipal d’octubre de 
reconsiderar-lo comple-
tament, per adequar-
lo la nova perspectiva 

ambiental del segle XXI 
i decretant-ne mentres-
tant una moratòria. 

El govern del PSC no 
ho va acceptar. Imposant 
la seva majoria absoluta, 
va presentar una esmena 
a la totalitat en què es 
refermava en urbanitzar 
el sector, destruir els 
boscos i els conreus, 
amb un argumentari 
totalment fals i irreal. 

Queda al descobert 
que tota la campanya 
del Gavà naturalment és 

Es repeteixen eleccions 
perquè volen un tripartit 
feixista o un govern de 
dretes entre PSOE, Cs o 
PP. Només ho evitarem si 
les forces compromeses 
en la defensa dels drets 
civils i polítics tenen prou 
força. Ara, l’única opció 
amb força i prou escons 
per condicionar la nova 
investidura, és Esquerra 
Republicana de Catalunya. 

Part del projecte del Pla de Ponent, com quedaria l’espai dels actuals camps de 
conreu al costat de la c-245. El dibuix figura a la documentació del projecte.

El Pla de Ponent és 
un projecte urbanístic 
gestat en els temps de 
l’especulació urbanística 
forassenyada que ens va 
portar al gran cataclisme 
econòmic del 2008.

El projecte està fet amb 
paràmetres propis del 
segle XX, en què el canvi 
climàtic, el paisatge o la 
preservació d’aqüífers 
estratègics no es tenien 
en compte. Una època 
en què qualsevol pam 
de terra lliure es veia 

La resta, per la poca 
o nul·la representació 
q u e  o b t i n d r a n ,  n o 
comptaran. 
Només una ERC forta pot 
impedir que PSOE+Cs, 
PSOE+PP o PP+Cs+VOX 
siguin majoria a les 
Corts. Que no t’enredin. 
ERC és la força més útil 
per evitar un desastre. 
Podeu veure el programa 
d’ERC a:

Hora de triar entre la 
defensa dels drets ci-
vils, polítics i socials i 
ser ciutadans lliures...

O cedir als oligopolis, 
a la dreta i ser súbdits 
submisos d’una mo-
narquia autoritària...

                  https://www.esquerra.cat/arxius/programes/e2019-2_programa.pdf
Els poders fàctics no 

volen un govern sensible 
amb els drets civils i 
polítics de la ciutadania. 

una pura hipocresia, una 
operació d’imatge que 
la realitat dels fets i les 
accions imposades per 
l’ús i abús d’una majoria 

absoluta autoritària des-
menteix en totes i 
cadascuna de les seves 
actuacions. 

PSC i PP,  com sempre, 

al servei d’especuladors, 
grans immobiliàries i 
fons voltors. 

Mals presagis per a la 
ciutat.



  

Gent i entitats:                              L’entrevista del mes Crònica local
Ramon Via, associació de veïns de Bruguers: 
«volem disposar d’un local social»

Èxit de participació en la Cursa AECC 
Gavà en Marxa Contra el Càncer

La primera edició de la 
Cursa AECC Gavà en Marxa 
Contra el Càncer va re-
unir el passat diumenge 6 
d’octubre prop de 800 per-
sones, que van completar 
un recorregut de 5 km.

Organitzada per l’AECC-
Catalunya contra el Càn-
cer de Barcelona, aquesta 
prova, amb inici i final a 
la Bòbila i encaminada a 
voltar per les barbacoes 
de la Sentiu, va néixer amb 
un doble objectiu: fomentar 
l’exercici físic al municipi 
i recaptar fons per a la 
lluita contra el càncer; ja 
sigui per a ajudes directes 

«Col·laborem en la 
caminada de la Serra 
de les Ferreres cada 
any amb les dues as-
sociacions de barris de 
muntanya i amb l’UME»

«Tenim molta preocu-
pacio pel tema de segu-
retat, despres d’alguns 
robatoris a habitatges, 
a cotxes i darrerament 
una okupació».

«S’han de mantenir 
les dues vessants: la 
lúdica i la reivindica-
tiva. Volem disposar 
d’un local social com la 
majoria d’associacions 
de veïns»

Ramon Via Masana va 
néixer a Gavà el 1954. És 
el president de l’Associació 
de Veïns del barri de Bru-
guers de Gavà. Avui ens 
explica com funciona 
l’entitat i quines expecta-
tives i projectes tenen. 

Quan es funda l’associació? 
Es va fundar l’any 1993, però 
els estatuts es van modifi-
car el 2015, i són els actuals.

Creieu que les associaci-
ons veïnals han de tenir 
una funció lúdica, o encara 
hi ha espai per a la reivin-
dicació? Quines reivindica-
cions de l’època fundacio-
nal encara hi ha? 
S’han de mantenir les dues 
vessants. Quant a reivindi-
cació, volem disposar d’un 
local social, igual que la 
major part d’associacions 
de veïns en disposen, tot 
i que en aquest moment 
ha estat aprovat dins del 
programa Junts Fem Barri 
de l’any 2018, pendent 
d’executar-se. No tenim 
clar on s’ubicarà, però te-
nim el compromís munici-
pal de fer-lo enguany.

Hi ha percepció de deixa-
desa  institucional cap al 
barri?  
En aquests moments, està 
millorant la col·laboració 
de l’Ajuntament amb el 
nostre barri, tot i que sem-
pre hi ha punts a millorar, 
com a tot arreu.

Quina és la vostra principal 
preocupació, ara per ara?  
Actualment tenim mol-
ta preocupacio pel tema 
de seguretat, després 
d’alguns robatoris a habi-
tatges, a cotxes i darrera-
ment una okupació que, un 
cop denunciada pel veí de 
la casa del costat, va ser 
solucionada per la Policia 
Municipal.

Quines són les vostres 
principals activitats i com 
valoreu l’impacte de la 
festa del barri? 
Ara col·laborem en la ca-
minada de la Serra de les 
Ferreres cada any, i a les 
festes del barri, a primers 
de setembre, organitzem 
diverses activitats durant 
dos dies i mig. L’impacte 
es molt positiu donat que 
és per a tots els veïns, tant 
grans com petits, i es el mi-
llor dia per contactar amb 
la majoría de nosaltres.

La composició del barri a 
base de vivendes unifami-
liars genera problemes de 
convivència o integració? 
Gens, potser dificulta més 
la interacció de les dife-
rents famílies, més quan 
es tracta actualment de 
diverses nacionlitats.

Com us financeu? Neces-
sitaríeu més recursos? 
Es paga una quota per 
persona afiliada i es de-
mana una col·laboració 
voluntària per familia per 
a les festes; l’Ajuntament 
ens proporciona material 
de taules, cadires, escenari, 
i d’altres per portar-ho a 
terme, i una aportació dins 
de les subvencions anuals 
a entitats.

  

Sentència de venjança
Espanya garanteix la llibertat d’expressió, 
diuen. El que no garanteix és la llibertat 
desprès d’expresar-te. L’ Oriol diu que «ens 
volen cansats i derrotats, però no saben 
que tornarem més forts» i jo afegeixo 
que NO ens aturarem.  Ho tornarem a fer.
L’Estat no ha paït que l’1 
d’octubre hi hagués urnes, 
paperetes i votants. La venjança 
ha estat  condemnar injustament 
a gairebé100 anys de presó als 
que van complir les promeses 
electorals, defensant l’anhel 
de decidir democràticament 
el nostre futur. La repressió 
no para d’augmentar i es multipliquen les 
persones represaliades i empresonades, 
amb qui ens solidaritzem i ens hi posem 
a disposició.
Ara, gràcies a la repressió creixent, també 

han fet immensa la resposta ciutadana a 
la política venjativa de l’Estat. El gruix de la 
ciutadania de Catalunya ens hem mobilitzat 
per defensar drets i llibertats col·lectives i 
exigir-li a l’Estat que segui i dialogui d’una 
vegada per totes. Quin èxit, les marxes per 

la llibertat!
La set de venjança de l’Estat ha 
actuat d’esperó per conjurar-
nos en la reivindicació, legítima 
i  compartida, d’amnistia,  
llibertat i autodeterminació. 
Veuen l’independentisme com 
una amenaça a la supervivència 
dels seus privilegis i pràctiques 

antidemocràtiques, però hem de tenir molt 
clar qui és l’adversari. Ens volen fer passar 
per violents per justificar la seva repressió, 
però no ho aconseguiran.
Nosaltres tornarem, i ho farem més forts.

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

Ramon Via Masana, pre-
sident de l’Associació de 
Veïns del Barri de Bru-
guers de Gavà

El Ple Municipal del 
31 d’octubre va debatre 
una declaració conjunta 
dels grups d’ERC i JxCat 
en què es rebutjava la 
sentència dictada pel Tri-
bunal Suprem el passat 
14 d’octubre, reclamava 
l’amnistia i la immediata 
posada en llibertat de pre-
sos i exiliats, i refermava 
el compromís amb el dret 
a l’autodeterminació re-
conegut a la Carta dels 
Drets Civils i Polítics de 
les Nacions Unides, trac-
tat signat per l’Estat i per 
tant d’obligat compliment 

ERC i JxCat contra la sentència injusta

La declaració rebutja 
la sentència per injusta 
i reclama complir els 
tractats internacionals

d’acord amb l’article 10.2 
de la Consitució. També re-
fermava el caràcter pacífic 
i no violent del moviment 
sobiranista, i rebutjava els 
intents de criminalitzar-lo 
associant-lo amb un pre-
sumpte terrorisme inexis-
tent, i reclamava el respec-
te als càrrecs electes, als 
quals no se’ls deixa exercir 
les seves funcions. El bloc 
autoritari (PP-Cs-PSC) la va 
tombar, i va donar suport 
a una altra moció en què 
s’equiparava terrorisme 
i independentisme, amb 
l’abstenció de Podemos.

Els fons recaptats van 
anar destinats a la 
lluita i la investigació 
contra el càncer

o per a la investigació on-
cològica. 

La cursa, amb un caire 
més festiu que de com-
petició, va acabar amb un 
podi masculí format per 
Javier Catalina (21’ 22”), 
Javier Macias (21’ 43”) i 
Enrique Muñoz (21’ 56”). En 
categoria femenina, la gua-
nyadora va ser Ana Rosalia 
Valle, amb un temps de 24’ 
52”, seguida de Carmen 
Cañadias (26’ 45”) i Núria 
Anducas (27’ 16”). 

  

Gavà corre contra el càncer
La Junta de Voluntariado de AECC ya existió 
en Gavà y con gran éxito, pero se disolvió por 
problemas de sus miembros. Hace casi un 
año tomamos el relevo y arrancamos como 
Sede Local de Gavà, que es como se llaman 
las antiguas Juntas Locales. La 
junta, oficialmente reconocida, 
tiene secretaría, tesorería, 5 
vocales y presidencia, ejercida 
por José Luis del Val Buffet. 
Queremos relanzar la actividad, 
siempre de forma transversal y 
apolítica, siguiendo el calendario 
de los días internacionales contra el cáncer, 
así como los actos y fiestas locales.
Así surgió la idea de hacer una Cursa 
contra el Càncer en Gavà, que se propuso al 
Consistorio. Vista su buena disposición y la 
aprobación de la central, se llevó a cabo el 
6 de octubre de 2019, con un éxito rotundo, 

superando las previsiones iniciales, con casi 
mil participantes. 
Agradecemos el gran trabajo de todos, 
voluntarios, técnicos, Consistorio, AECC, 
Sede Local de Gavà, y en especial todos los 

participantes solidarios. También 
agradecemos al empresariado 
de Gavà las aportaciones de 
alimentos, bebidas, energéticos, 
especialmente Ona Veggies y 
Distribuciones Bals, que son 
partícipes del éxito, así como el 
patrocinio municipal.

Visto el éxito, ya anunciamos que el próximo 
año organizaremos otra Cursa y, en nuestro 
afán de mejora, agradeceremos cualquier 
sugerencia que nos ayude a mejorar.
Se nos puede localizar todos los jueves de 
las 18 a las 20 horas en el edificio Sant Jordi. 
Rambla Vayreda, 31 planta 4ª local B.

José Luís de Val Buffet 
President de la Seu Local de l’AECC a Gavà

ERC reclama reduir el soroll 
dels equipaments municipals

Segons fonts del Depar-
tament d’Educació, el nou 
edifici de l’escola Gavà Mar 
per acollir la secundària 
entrarà en funcionament 
abans que acabi el curs 
2019-2020, segons les 
previsions de la Genera-
litat. L’ampliació respon 
a les creixents demandes 
d’escolarització d’un barri 
en creixement, i és fruit 
d’un conveni signat entre 

Les entitats culturals, pendents d’un nou espai que les aculli
ERC Gavà participa en les Marxes per la Llibertat del 18-O i les 
manifestacions en contra de la sentència injusta

La feina del Grup Municipal  

Prop de mil gavanencs van participar en la Cursa AECC Contra el Càncer 

l’Ajuntament i el Depar-
tament d’Ensenyament. 
D’altra banda, l’Institut IES 
Bruguers, en funcionament 
des de l’any 1968, serà per 
fi renovat al llarg del 2020. 
El Departament té previst 
licitar les obres enguany, 
després d’anys congelades 
per falta de pressupost. 
Si tot va bé, les obres de 
l’institut podrien iniciar-se 
durant el pròxim any. 

Davant la venda del Cen-
tre Cultural de Gavà a un 

propietari privat, el grup 
municipal ha demanat a 

Tsunami Democràtic és una 
eina transversal unitària 
que empodera la ciutada-
nia, que funciona de forma 
autònoma, amb aportacio-
ns anònimes de continguts 
i de mobilitzacions, que 
recull tot el que succeeix 
i que anima a la protesta 
no violenta i pacífica. És 
aquest caire transversal, 
sense lideratges clars, 
sense responsables con-
crets, que recull la força 
de la ciutadania anònima, 
el que posa més nerviós 
el govern de l’Estat, que 

en la seva visió conspira-
noica i xucladora de l’Estat 
és incapaç d’entendre que 
la ciutadania és autòno-
ma, solidària, disposada 
a pagar diners i a sortir al 
carrer per defensar uns 

ideals de pau, justícia, so-
lidaritat, llibertat i drets ci-
vils i polítics. Per això diuen 
terroristes a allò que no és. 
Per això infiltren persones 
violentes per generar una 
violència que justifica la 

seva repressió. Com sem-
pre, ERC, partit democràtic 
que ha condemnat i con-
demna sempre el terroris-
me, participa i s’adhereix 
a totes les convocatòries 
pacífiques i cíviques que 
sorgeixen de la ciutadania, 
com les marxes del 18 
d’octubre, la manifestació 
del 26 d’octubre i les con-
centracions de rebuig a 
la violència policial i a un 
Estat que només respon 
amb repressió i es nega 
a solucionar dialogant un 
problema purament polític.

Regidors i amics d’ERC Gavà (a la foto Miquel Roselló, regidor i Miquel 
Comas, amic) van sumar-se a la 6a Columna de la Marxa per la Llibertat 

Millora de l’Institut Escola de Gavà Mar i de l’IES Bruguers

Us coordineu amb altres 
entitats veïnals? Creieu que 
cal recuperar la Federació 
d’Entitats Veïnals de Gavà? 
Per la Caminada de la Ser-
ra de les Ferreres ens 
coordinem amb 2 de les 
AV de barris de muntan-
ya, i amb l’UME. Ho fem 
amb reunions puntuals 
i via telemàtica. Amb la 
Federació d’AV de Gavà la 
nostra actual junta no hi ha 
arribat a tenir contacte,tot 
i que creiem que és nega-
tiu que desaparegui una 
associació sigui del tipus 
que sigui. Actualment no 
formem part de cap fede-
ració veïnal. 
Per acabar, quin missat-
ge voldríeu traslladar als 
lectors de L’Eramprunyà?  
Que tothom participi en el 
programa Junts Fem Barri, 
per poder millorar tots els 
barris. D’aquesta manera 
millorem tots: nosaltres i 
també, evidentment, tota 
la ciutat.

Una de les activitats de l’entitat celebrades durant la Festa del Barri de 2019

Quina relació hi ha amb el 
govern municipal? Ha patit 
canvis, al llarg dels anys? 
Actualment és molt cor-
recta. Ha millorat respecte 
d’anteriors consistoris i 
ajuda, tal com he dit, amb 
material i ajut econòmic.

«Creiem que és negatiu 
que desaparegui una 
entitat com la Federa-
ció d’Associacions de 
Veïns de Gavà»

Un carrer per a Neus Català i 
Conxita Grangé

Conxita Grangé  

En honor a totes les do-
nes silenciades per la his-
tòria i que van haver de 
patir l’infern dels camps 
nazis, ERC va proposar al 
ple l’atribució dels noms 
de Neus Català i Conxita 
Grangé a un dels carrers 
de Gavà. Enviades a Ra-
vensbrück durant la Sego-
na Guerra Mundial, van ser 
un exemple de compromís 
en la recuperació i preser-
vació de la memòria de les 
dones deportades a través 
d’actes de conscienciació i 

militància en la causa anti-
feixista. El PSC va dir que 
estudiaria fer-ho d’aquí a 
cinc anys.

l’Ajuntament que faciliti un 
espai alternatiu i comú per 
a les entitats de Cultura 
Popular de Gavà. 

Atès que la disposició 
d’un espai físic conjunt on 
residir, intercomunicar-se 
i generar sinergies per 
créixer és considerat una 
prioritat per a aquest tipus 
d’entitats, essencials en la 
dinamització del teixit cul-
tural i de lleure de la ciutat, 

el grup municipal d’ERC 
demana al govern local una 
solució que satisfaci les 
necessitats de les associa-
cions culturals, ja sigui mit-
jançant la projecció de nous 
equipaments o bé refent 
els existents; les associa-
cions culturals del municipi 
han de poder continuar la 
seva activitat amb norma-
litat. L’Ajuntament va dir 
que hi estaven treballant.

ERC Gavà va proposar 
reduir el nivell acústic als 
equipaments municipals 
per preservar el benestar 
de persones amb hipera-
cúsia, un trastorn relacio-
nat sovint amb l’espectre 
autista.

L’elevat soroll en equi-
paments tancats com les 
piscines municipals o els 
pavellons esportius sovint 
pertorba el gaudi de per-
sones amb hiperacúsia. 

Per aquesta raó, el grup 
municipal va demanar 

al consistori limitar-hi el 
soroll, ja sigui instal·lant 
panells o recobriments 
esmortidors del so, o bé de 
forma activa, demanant si-
lenci als usuaris, com ja es 
fa als hospitals. El govern 
local va dir que ho estaven 
estudiant.
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Ciutat activa

El passat 24 d’octubre es va presentar al Museu de 
Gavà el llibre de la periodista i escriptora Eva Co-
mas sobre Adela Barberà, una mestra que, durant 
el franquisme, portava una acadèmia particular on 
aplicava un model educatiu ben diferent de l’imperant 
pel nacionalcatolicisme. Formada en la Cuba dels 

Una mestra per recordar
Al llarg de tot un any he entrevistat 

més de 40 gavanencs i gavanenques 
que m’han parlat d’una professora 
excepcional que van tenir quan eren 
nens. 

Amb els seus records, he 
pogut reconstruir el retrat 
d’un petit centre educatiu 
semiclandestí a càrrec 
d’Adela Barberà Jiménez, 
o Adelita, com tothom la 
coneixia a Gavà. 

He descobert una dona 
valenta i audaç, capaç de 
fer-se un nom, de fer front a moltes 
dificultats i de donar-se als altres. A 
poc a poc, he anat recreant la manera 
de fer d’aquesta professora que en els 
anys més durs del franquisme reunia 

nens i nenes a la mateixa aula, que no 
feia cantar himnes ni obligava els infants 
a anar a missa; una mestra que, per 
contra, tractava els alumnes amb afecte 
i se’ls enduia d’excursió. 

Aquesta recerca m’ha 
permès fer un viatge amb 
la imaginació al Camagüey 
on l’Adelita es va educar i 
també al Gavà dels anys 40 i 
50, època en la qual la seva 
escola va tenir la màxima 
activitat.

 Però el més important 
és que, amb l’elaboració d’Els nens de 
l’Adelita, he constatat de nou que la tasca 
del bon educador és sempre la mateixa: 
destinar atenció a l’infant i aconseguir 
treure el millor d’ell mateix.

Eva Comas Arnal
Periodista i escriptoraDiada castellera: inèdit 5de6 

dels Castellers de Gavà

Es presenta el llibre Els nens de 
l’Adelita, d’Eva Comas

El restaurant Ermita de Bruguers, 
segon al concurs del Joc de Cartes

El passat dimecres 30 
d’octubre es va emetre 
el famós concurs de res-
tauració Joc de Cartes. 
En aquesta ocasió es va-
loraven els restaurants 
que utilitzen productes 

de proximitat del Baix 
Llobregat. Dels quatre 
participants, el restau-
rant Ermita de Bruguers 
va quedar segon, i el 
Calamar Lobster Lounge 
de Gavà Mar, tercer. L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
CBS i Projecte Softbol acor-
den crear un femení sub-13

L’atleta del Gavà Fre-
estyle de patinatge va 
aconseguir una desta-
cada cinquena posició 
en la modalitat sènior 
femenina i en la de Battle 
durant l’Arnold Classic 
Europe 2019, una prova 
internacional de màxima 
categoria de la World Sla-
lom Series Association. 

celebrada a la Fira de 
Barcelona a la Gran Via 
de l’Hospitalet entre el 
20 i el 22 de setembre.
La competició va reunir 
més d’un centenar de 
patinadors.

9 novembre. Visita co-
mentada a l’exposició 
Invenzione, una idea de 
Leonardo. Museu, 11h

9 novembre. Nit d’obser-
vació astronòmica. Au-
ditori Marc Grau, 21 h

14 novembre. Con-
ferència Memòria de 
la memòria. Dra. Que-
ralt Solé. Explicació de 
l’exhumació de la fossa 
de Gurb. Museu, 19h

17 novembre.  Marxa del 
Garraf. Sortida: plaça 
Balmes, 6 h (46 km) i 8 
h (23 km)

17 novembre. Jornada 
de portes obertes al 
Parc Arqueològic amb 
motiu de la setmana de 
la ciència. Parc arqueo-
lògic, de 10 h a 14.30 h

21 de novembre. Pre-
sentació de la tesi de 
la doctora Sílvia Calbo, 
Aproximación y caracte-
rización de la tecnología 
de fabricación de los reci-
pientes cerámicos en las 
Minas Prehistóricas de 
Gavà, Museu, 19 h

•

•

•

•

•

•

Agenda Novembre
(selecció)

Font: Ajuntament de Gavà

Nou èxit 
d’Alba Garcia

El Club Beisbol i Softbol 
Gavà i l’entitat Projecte 
Softbol Gavanenc han 
arribat a una entesa 
per treballar plegats en 
el desenvolupament del 
softbol en l’àmbit mu-
nicipal. Entre els seus 
acords, destaca la volun-
tat de crear un nou equip 
femení sub-13 a partir 
del gener i d’organitzar 
conjuntament diferents 

El Concurs de Pessebres 
2019 ja espera inscripcions

L’associació veïnal del Barri 
del Centre ha convocat el 
Xè Concurs de Pessebres 
de Gavà, que es dividirà en 
tres categories: pessebre 
tradicional, artístic i als 
aparadors dels comerços. 
Cadascuna disposarà de 
fins a tres premis per 
als millors pessebres. 
Les inscripcions s’obriran 
a partir del 18 de novembre 
i es podran fer a través 
del telèfon 936336186 o 
de la direcció d’e-mail: 
avbcdegava@gmail.com.

tornejos.
 Tot i la bona sintonia 
entre ambdues entitats, 
no hi haurà fusió. 
  Tanmateix, sí que s’ha 
confirmat un acord en el 
repartiment  de respon-
sabilitats a Can Torelló: 
mentre el CBS posarà 
el focus en la categoria 
masculina; el projecte 
Softbol ho farà en la fe-
menina.

En representació del 
consistori, el grup d’ERC 
va assistir el divendres 11 
d’octubre a la tradicional 
ronda de la Casa de Aragón 
davant l’Ajuntament de 
Gavà. El programa de festes 
continuarà el pròxim 9 de 
novembre amb l’anomenat 
«Room Scape Aragonès 
Intercentres».

Festa del 
Pilar: ronda 
aragonesa

Presentació d’Els Nens de l’Adelita al Museu de Gavà

El passat diumenge 20 
d’octubre els Castellers 
de Gavà van sorprendre 
els assistents a la VII Diada 
Castellera local, celebrada 
a la plaça Balmes, amb 
la coronació d’un fins 
aleshores inèdit 5de6. 

Amb la Colla Jove de Sitges 
i els Castellers del Prat 
com a convidats, i amb els 
Grallers de la Font Groga 
amenitzant la fita, l’ocasió 
es va convertir en una gran 
festa de les tradicions 
populars catalanes. 

anys vint, en un marc de 
llibertat, la qualitat de 
l’ensenyament que oferia 
era una llum en el negre 
marc del règim totalitari. 
Malgrat les continuades 
denúncies que rebia del 
magisteri oficial, fins i tot 
els fills de l’alcalde —que 
també era el jefe local del 
movimiento— hi assis-
tien, junt amb vàries ge-
neracions de gavanencs 
que encara la recorden 
emocionats.


