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La Declaració es remet als acords de Pedralbes 
que aposta per una solució política

Els dos grups presenten al ple la necessitat que 
l’Estat i la Generalitat obrin negociacions

Albert Massana i Isi-
dre Casas van presentar 
al Ple Municipal, com a 
portaveus dels grups 
municipals d’Esquerra 
Republicana i Junts x 
Gavà, respectivament, 
una proposta conjunta, 
basada en la Declaració 
de Pedralbes, que de-
mana un diàleg polític 
efectiu entre el govern 
espanyol i la Generalitat 
en la cerca d’una solu-
ció a la crisi territorial 
desfermada per l’Estat 
a partir de la sentència 
contra l’Estatut de Cata-
lunya de 2006.

La Declaració de Pe-
dralbes, publicada de 
forma conjunta per part 
dels governs català i es-
panyol el 20 de desem-
bre de 2018, exposava la 
coincidència d’ambdós 
governs en l’existència 
d’un conflicte sobre el 
futur de Catalunya, i 
apostava pel diàleg com 
a via cap a una proposta 
que comptés amb un 
ampli suport de la so-
cietat catalana. 

Des de llavors, la ne-
cessitat de resoldre el 
conflicte no ha fet més 
que accentuar-se. 

L’últim precedent el 
trobem en la publicació 
de la sentència de l’1-O, 
i els processos judicials 
que la justícia i el mateix 
govern espanyol estan 
portant a terme de forma 
general contra el sobira-
nisme i, en general, con-
tra tot Catalunya, arri-
bant a extrems delirants 
com ara la prohibició de 
contactes empresarials 
o culturals amb altres 
llocs d’Europa.

ERC i Junts x Gavà advoquen pel diàleg 

Per aquesta raó, els 
signants d’aquesta pro-
posta consideren que 
és moment d’establir 
negociacions que puguin 
beneficiar a ambdues 
parts. 

La declaració exigeix 
l’abandonament de la 
judicialització d’un con-
flicte de clara naturalesa 
política, Cal recordar que 
la Constitució mateixa 
explicita al preàmbul 
l’existència de diversos 
pobles a Espanya i el 
seu dret a l’autogovern. i 
per això es reclama una 
interpretació àmplia del 

text constitucional que 
reconegui com a subjec-
te de dret polític el poble 
català.

Eleccions 10 N: el sobiranisme segueix creixent 

La declaració va ser 
aprovada amb el suport 
de tots els partits excep-
te PP i Cs, els instigadors 

del conflicte contra Ca-
talunya i que es mostren 
obertament contraris a 
una solució dialogada.

El camí irreversible

Albert Massana
Portaveu municipal d’ERC-Gavà

Les eleccions estatals 
celebrades el passat 10 
de novembre van servir 
per constatar l’ascens 
que el sobiranisme ca-
talà ha experimentat a 
Gavà, així com per con-
firmar ERC com a se-
gona força política del 
municipi. 

En una jornada de 
molta menys participa-
ció que l’anterior, con-
vocada el 28 d’abril del 
present any, el conjunt 
de forces sobiranistes 
(ERC, Junts x Gavà i CUP) 
va aconseguir superar el 
seu anterior registre, el 
millor mai assolit per la 

causa indepen-
dentista a Gavà 
fins al moment, 
i reunir 6.430 
vots, que repre-
senten el 26.3% 
del total de vots 
vàlids emesos. 

Les dades, 
posades en 
perspectiva, són 
molt més sig-
nificatives del 
que semblen: 
inicialment l’any 2008, 
el moviment sobiranis-
ta, representat a Gavà 
únicament per ERC, va 
aconseguir 1.036 vots, 
el 4,4%. Una dècada des-

prés,  el  sobiranisme ha 
multiplicat els seus vots 
per sis, amb l’entrada de 
Junts x Gavà i la CUP a 
escena i l’auge d’ERC, el 
partit que millor ha tre-

ballat al llarg del temps: 
des del 2016, els votants 
d’ERC s’han duplicat. 
De fet, tant l’increment 
de la confiança en ERC 
com l’aparició dels al-

tres dos partits 
ideològicament 
independentis-
tes expliquen la 
dada més en-
lluernadora del 
panorama po-
lític gavanenc: 
fa tot just tres 
anys, la coalició 
sobiranista gau-
dia només de 
poc més de la 
meitat dels vots 

que va rebre el 10-N. 
I és que l’aplicació del 

155, l’empresonament 
dels polítics catalans i 
la publicació de la sen-
tència contra aquests 

últims semblen haver 
despertat els sentiments 
de justícia i democràcia 
en els veïns i veïnes del 
poble, compromesos a 
no romandre amb els 
braços plegats mentre 
l’estat judicialitza un 
conflicte polític i s’oposa 
al dret a l’autodetermi-
nació d’un poble. 

En aquest sentit, la 
suma de vots de la dreta 
i la ultradreta va tornar 
a trobar-se amb la dura 
realitat de la seva im-
popularitat al municipi: 
la suma de vots de Ciu-
tadans, VOX i PP no ha 
passat del 25%. 

Una vegada més, queda clar que no 
hi haurà estabilitat possible a Espa-
nya sense resoldre el conflicte polític 
amb Catalunya. La tria correspon ara 
al PSOE: o mesa de negociació o inves-
tidura fallida. La nostra proposta és de 
mínims, lluny dels nostres objectius, 
però aquest ha de ser el primer pas 
per caminar cap a una solució demo-
cràtica del conflicte entre 
Catalunya i l’Estat espanyol. 
   La nostra declaració s’ha 
aprovat amb esmenes del 
PSC, i el vot a favor nostre, 
de JuntsxGavà, PSC i Pode-
mos. Vots en contra de PP i 
C’s, com sempre. Els cata-
lans portem dècades lluitant contra el 
feixisme, ja sigui blau, taronja, negre o 
verd, perquè no arreli en els nostres 
barris i, mentrestant, ells es dedi-
quen a no condemnar el franquisme. 
Pitjor, a mantenir-lo en la judicatura, 
en l’exèrcit, en l’administració pública, 
en la premsa i en els consells d’ad-

ministració de les grans empreses. I 
pitjor encara, es dedicaven a assumir 
lentament, però amb moltes ganes, 
el discurs de la catalanofòbia contra 
l’idioma, els mitjans i l’escola catala-
na;  per no parlar de la passada del ri-
bot sobre les nostres competències o 
quan es dediquen a comprar el discurs 
del feixisme contra opcions polítiques 

legítimes i silenciaven les 
manifestacions massives 
cada 11 de setembre.
   Espanya ara veu les ore-
lles al llop, a Vox, i té la bar-
ra d’encara exigir als sobi-
ranistes.Què ha fet Espanya 
per nosaltres? Us responc: 

res, absolutament res. Ni un sol gest. 
Mai. Nosaltres només demanem sen-
tit comú per arribar a un diàleg entre 
governs, sense condicions ni renúncies 
prèvies, amb un calendari clar i amb 
garanties de compliment dels acords.

El camí és i serà irreversible.



Crònica municipal Gent i entitats:                              L’entrevista del mes Crònica municipal
Miquel Garcia: «L’art i l’escultura no són ni 
una feina ni una afició. És la meva passió»

La plataforma ‘No al 
Pla de Ponent. Salvem el 
Calamot i la Riera dels 
Canyars’ va organitzar el 
passat diumenge 24 de 
novembre una excursió per 
promocionar els valors de 
l’espai natural en perill de 
desparició. 

La sortida, pensada per a 
totes les edats, es va iniciar 
des del parc del Calamot 
a les 10h i va tancar-se a 
les 12:30h. Durant el seu 

«L’art i l’escultura no 
són ni feina ni afició. 
Si l’hagués de situar 
al diccionari, triaria la 
paraula passió»

«Un artista no té espe-
cialitat, es deixa portar 
per un sentiment o una 
emoció»

«Amb el que més gau-
deixo és amb la pedra 
i el ferro, ja que són 
els elements que més 
m’identifico i domino»

Miquel Garcia Hernàndez 
(GaHer) va néixer a Gavà 
el 1962. És barber i exer-
ceix el seu ofici al seu 
establiment al carrer del 
Centre. Però a més té un 
altre vessant, la d’artista, 
en concret d’escultor. Avui 
entrevistem aquest perso-
natge polifacètic perquè 
ens expliqui la seva doble 
vessant.

Quina és la teva ocupació? 
Des de sempre em dedico 
a la perruqueria i el maqui-
llatge, una professió que 
em permet expressar-me 
artísticament i guanyar-me 
la vida.
  
Com i quan vas començar 
la teva vessant artística? 
L’art no es pot simplificar 
ni en el temps ni en l’espai, 
és un sentiment que va 
creixent en el teu interior 
i que des de ben petit ja 
em portava a passar-me 
el dia pintant i dibuixant 
fins que la seva evolució 
em va portar al volum, i 
d’aquí sorgeixen les meves 
escultures.

Ets conegut per les teves 
escultures? 
En el meu àmbit he rebut el 
reconeixement al guanyar 
el 1r premi del Circuit Ar-
tístic d’Escultura a Catalu-
nya i a nivell internacional 
he rebut el premi del públic 
a Sant Genís de Fontaine, 
que em va obrir les portes 
del Palau de Congressos de 
Perpinyà, on vaig fer una 
exposició individual de la 
meva obra amb molt bona 
acollida, entre d’altres pre-
mis arreu de l’estat.    

Què és per tu l’escultura, 
una feina o una afició? 
L’art en general i l’escultura 
en concret no són ni una 
feina ni una afició, per a 
mi. Si l’hagués de situar 
al diccionari triaria la pa-
raula passió ja que és la 
necessitat d’expressar-me 
i compartir els meus senti-
ments, la que aboca i crea 
les meves escultures. 

En què et fixes primer quan 
vols fer un de les teves 
obres? Què et motiva? 
La motivació que m’inspira 
és tot allò que va passant  
i m’envolta en el dia a dia 
i repercuteix a la nostra 
societat. La meva obra està 
projectada cap a una crítica 
política, social, econòmica...

Quin projecte personal t’ha 
donat més satisfacció? 
A nivell local vaig exposar, 
individualment, a la sala 
Josep Vidal, del meu poble 
i el llavors alcalde, el Sr. 
Joaquim Balsera, va apos-
tar per una peça creada 
amb un arbre plataner de 
la Rambla i no va perme-
tre que marxés a Itàlia on 
ja estava venuda. Podeu 
gaudir de l’obra al Museu 
de Gavà.

Tens alguna especialit-
zació? 
Un artista no té especiali-
tat, es deixa portar per un 
sentiment o una emoció, 
però sí que tinc una pre-
ferència en el material. 
Amb el que més gaudeixo 
és amb la pedra i el ferro, ja 
que són els elements amb 
els que més m’identifico i 
domino. 

  

Evitar l’emergència habitacional és clau per 
a una ciutat socialment justa i equilibrada
La principal causa de l’exclusió residencial 
és la creixent separació entre ingressos de 
la llar i preu de l’habitatge. Avui les llars 
que viuen de lloguer a l’Àrea Metropolitana 
destinen un 43,5% de mitja 
dels seus ingressos a pagar 
l’habitatge, i perquè l’impacte 
del lloguer sigui d’un 30%, 
calen uns ingressos superiors a 
3,5 vegades el SMI: 3.150 euros 
bruts al mes. Hi ha un alt risc 
d’inseguretat habitacional lligat 
a turbulències del mercat de 
treball. I no hi ha coixí: avui només l’1,7% 
dels habitatges de l’Àrea Metropolitana 
són assequibles, lluny del 15% que seria 

recomanable (i molt per sota del 17% de 
França, 20% d’Àustria i 33% dels Països 
Baixos).  
Els nostres ajuntaments han preferit vendre’s 

els sols d’Aprofitament Mig a 
construir un parc d’habitatge 
públ ic  que  contr ibu ís  a 
estabilitzar preus i protegir 
situacions de vulnerabilitat. 
Cal revertir la situació. Per 
això ERC de Gavà va proposar 
una partida en el pressupost 
municipal per iniciar un parc 

públic d’habitatge. 
Però l’equip de Govern no té voluntat política 
de fer-ho, i ho va refusar.

Montserrat Arnau i Recasens
Regidora d’ERC-Gavà

ERC demana millorar la wifi de 
la Biblioteca

El PSC es nega a invertir en la 
millora del camí d’accés al barri 
de ca n’Espinós

El partit al capdavant de 
l’Ajuntament ha rebutjat 
la proposta d’ERC-Gavà 
d’incloure en el marc dels 
pressupostos de 2020 la 
dotació d’una partida de 
300.000€ ampliables a 
la millora del camí a ca 
n’Espinós, en situació de 
deteriorament. 

La iniciativa havia estat 
originalment pactada a ini-
cis d’any entre ERC i PSC; 
però amb la nova majoria 
absoluta el PSC s’ha desdit 
ara del pacte. 

Segons l’Ajuntament, la 
responsabilitat de millora 
d’aquesta via recau en la 
Generalitat, que hauria de 
finançar la seva renovació 

a través del Pla de Barris. 
La falsedat es fa palesa 
davant del fet que aquest 
és un programa ja caducat, 
i que va ser el mateix Ajun-
tament qui es va negar a 
presentar la necessitat 
de  renovació de l’entrada 
al barri de ca n’Espinós a 
aquest Pla quan encara 
tenia vigència. 

Sigui com sigui, aquest 
camí és una via veïnal, 
factor que el converteix en 
competència exclusiva de 
l’Ajuntament, que hauria 
de destinar els recursos 
necessaris a solucionar 
un problema que afecta 
un sector de la ciutadania 
de Gavà.

Miquel Garcia Hernàndez, artista i barber, al seu taller 

El grup municipal va de-
manar incloure al projecte 
de pressupost municipal 
de 2020 una partida que 
contempli la dotació de 
500.000 € (ampliables) 
per a l’adquisició de pro-
pietats desocupades en 
mans de grans tenidors 
a fi de construir un parc 
d’habitatges de lloguer 
social a Gavà, tot d’acord 
amb la Llei d’Habitatge de 
Catalunya. 

El PSC rebutja reservar pressupost per 
fomentar el lloguer social a Gavà 

  

Lloses per sepultar la vida
El sol fet de pensar que el lloc per on hem 
caminant durant una matinada assolellada, 
gaudint de les vistes, algun dia pugui canviar 
completament per un entorn on carreteres, 
edificis i formigó siguin els protagonistes 
del paisatge, substituint els 
arbres, camins i vegetació  per 
ciment, i expulsant els animals 
del seu habitat, m’omple d’una 
profunda tristor i una gran  
impotència.

Per què hem de renunciar al 
contacte directe amb la terra? 
Per què hem de posar lloses de 
ciment allà on ara hi ha vida?

Mentre uns plantem llavors al nostre 
pas perquè hi continuï brotant la vida, 

altres estan ja a l’espera d’entrar amb la 
maquinària i començar allò que ja no tindrà 
volta enrere, robant-nos part dels nostres 
drets amb la mare terra.

No deixem de fer sentir el 
nostre malestar, busquem 
solucions, replantegem-nos el 
futur del nostre entorn, usem 
la natura només el necessari 
i busquem alternatives als 
nostres problemes.

Una puça no podrà parar un 
tren, però milers de puces 
poden omplir el maquinista de 

picades i fer-lo desistir.

Com no podria ser d’altra manera diem ben 
clar NO AL PLA DE PONENT

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

Quins són els reptes i pro-
jectes que et planteges? 
Deixar-me fluir i portar 
per tot allò que em provo-
ca i que em fa ampliar la 
meva obra. Com a gava-
nenc m’agradaria poder 
compartir la meva obra 
amb tota la ciutadania de 
Gavà i poder participar i 
col·laborar en qualsevol 
projecte i moviment artístic 
que se’m proposés, tal i 
com vaig fer amb la creació 
de l’escultura del premi 
del Festival de Cinema de 
Gavamón.

Com valores el paper de 
l’administració al teu àmbit? 
Des del meu punt personal, 
l’únic que puc expressar és 
la manca de reconeixement 
professional, no només 
envers a mi, sinó també en-
vers els artistes. Hi ha una 
manca d’interès important i 
un buit on no se’ns reconeix 
ni la nostra professionalitat 
ni la nostra obra. 

Teniu facilitat i prou espais 
per poder representar les 
vostres obres? 
De l’administració no rebo 
ni espai ni ajut per portar a 
terme les meves creacions, 
ja que els pocs espais que 
hi ha estan col·lapsats. Hi 
ha una manca d’interès 
important vers l’art.

Com podria millorar? 
Tenint en compte els movi-
ments artístics de la nostra 
ciutat, recolzant els artis-
tes i promovent la cultura 
a la nostra ciutat. 

Teniu les instal·lacions 
adequades? 

Les instal·lacions són les 
que la meva comissària 
em proporciona a diferents 
galeries d’art de Barcelona 
i Catalunya. Les meves 
obres neixen al meu estudi 
i donen les seves primeres 
passes a la meva perru-
queria que ja es va con-
cebre i néixer com a una 
petita galeria d’art on la 
meva clientela pot gaudir i 
enriquir-se d’ella. 

El lloguer social 
redueix l’exclusió i 
l’especulació gràcies al 
seu baix preu i la seva 
accessibilitat

A Gavà, la problemàtica 
de l’habitatge no radica en 
la manca d’espais, sinó en 
el seu preu.

Durant anys, s’ha seguit 
un model de pisos en pro-
pietat (encara que es diguin 
socials) que exigeix una 
hipoteca per comprar-los. 

ERC Gavà té clar que un 
parc d’habitatge social de 
lloguer no només permetria 
garantir el dret a l’habitatge 
dels més desafavorits i 
pal·liar l’exclusió social, 
sinó que ajudaria a acabar 
amb l’increment abusiu 
dels preus de l’habitatge.

Els participants a 
l’excursió van fer una 
plantada de llavors de 
roure a l’antiga pedrera 
de la Sentiu

transcurs, els presents 
van participar en una plan-
tada de llavors de roure a 
l’antiga pedrera abandona-
da de la Sentiu. 

El dijous 28 de novem-
bre es va fer una assem-
blea oberta als baixos del 
Museu de Gavà on, entre 
d’altres coses, es va acor-
dar impulsar una consulta 
popular d’iniciativa ciuta-
dana sobre el tema, prèvia 
campanya d’informació per 
desmuntar les falsedats 
amb què volen justificar el 
projecte. 

Una de les seves obres exposada a l’exterior, i una instal·lació al seu espai de creació

La pagesia de Gavà, present a 
Montserrat durant la 77a visita 
del sector agrícola comarcal

marca. L’acte va arrodonir-
se amb un ball de sardanes 
a la plaça del monestir al 
so de la Cobla Sitgena i 
amb l’actuació del Cor de 
Caramelles de Begues. 

Finalment, el dinar de 

germanor va aplegar al 
voltant de 600 persones 
per tancar una vetllada 
que busca reforçar els 
llaços entre la pagesia 
comarcal i promoure el 
producte local. 

L’Associació Pro Ajuda Minories Margina-
des cessa l’activitat

L’APAMM ha comunicat que no 
podrà seguir exercint els seus ser-
veis a conseqüència d’un suposat 
incompliment en la responsabilitat 
d’aportació de recursos per part de 
l’Ajuntament, amb qui havia subs-
crit un conveni col·laborador per 
a l’impuls de la Plataforma Gavà 
Solidària. 

Fins ara, l’APAMM s’havia dedicat 
a distribuir aliments a més de 200 
famílies del municipi en situació 
de precarietat. La falta d’ajudes ha 

precipitat la suspensió dels serveis 
de l’entitat per falta de recursos, 
segons s’explica des de la mateixa 
Associació. 

La versió municipal és diferent, i 
es basa en el fet que l’entitat havia 
incomplert el conveni de col·laboració 
amb la institució municipal. 

Les posicions semblen irreconci-
liables, i l’assumpte es troba ara en 
la via judicial, des d’on s’haurà de 
resoldre el futur d’aquest organisme i 
si l’Ajuntament ha actuat bé o no.

El passat diumenge 10 
de novembre la pagesia 
del Baix Llobregat va des-
plaçar-se a Montserrat per 
retre homenatge a la Mare 
de Déu durant la 77a visita 
anual que el col·lectiu agrí-
cola comarcal organitza al 
monestir. 

En l’expedició van par-
ticipar les poblacions de 
Gavà, Begues, el Papiol, 
Sant Vicenç dels Horts, 

Corbera, Viladecans, Sant 
Climent de Llobregat, Mo-
lins de Rei i Santa Coloma 
de Cervelló. 

L’aplec, que va arrencar 
a les 10:30 amb la rebuda 
de l’atri de la basílica i va 
continuar amb la missa 
conventual i la rebuda per 
part de l’abat Josep Maria 
Soler, va servir per beneir 
els cistells de verdures i 
fruites conreades a la co-

Salvem el Calamot-no al Pla de Ponent es 
mobilitza contra el projecte urbanístic

ERC-Gavà va demanar 
al ple municipal, arran de 
les queixes de múltiples 
usuaris, la millora de la 
wifi de la biblioteca Josep 
Soler Vidal. 

El problema és que du-
rant les èpoques d’afluèn-
cia massiva d’estudiants, 

la xarxa associada a la 
instal·lació se sobresatu-
ra. A més, la cobertura de 
la wifi no és homogènia a 
tot l’edifici.

Per aquesta raó, ERC 
ha instat el PSC a millo-
rar la qualitat del servei 
i a implantar repetidors 
per ampliar la cobertura 
d’aquest; garantint, con-
seqüentment, un gaudi 
eficient i compartit. El 
govern local va indicar que 
«ho estudiarà».

ERC reclama actuar contra les 
inundacions a la plaça Balmes

ERC-Gavà va demanar 
al Govern municipal una 
solució a les inundacions 
dels baixos dels edificis 
de la plaça Balmes, que 
succeeixen quan hi ha 
episodis de forta pluja, 
acollint-se a unes sub-
vencions que l’Agència Ca-
talana de l’Aigua va obrir 
el passat 7 de novembre 
per ajudar els municipis 
de l’Àrea Metropolitana 
per protegir certes zones 

vulnerables a les precipi-
tacions. 

El govern local (PSC) 
afirma que no els consten 
aquestes inundacions, 
però que estaran atents 
en els propers casos de 
pluges fortes.
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Ciutat activa Desenterrem la memòria, fem justícia
El 2003 va sorgir la necessitat de 
recuperar la memòria de la Guerra 
Civil, després de més de quaranta 
anys en què els perdedors van haver 
de viure el seu dolor en silenci. Fou 
aleshores, essent conseller en cap 
de la Generalitat en Josep 
Bargalló, sota el govern d’en 
Pasqual Maragall, que es va 
impulsar la recuperació de 
la memòria, primer amb un 
decret i, més endavant, amb 
la Llei de Memòria Històrica. 
Recordo vivament el dia que 
la Montse Martínez em va venir a veure 
per comentar-me si es podia fer alguna 
cosa per retornar a Gavà la seva família, 
enterrada en una fossa comuna a Gurb. 
Aprofitant el decret llei, des del Centre 
d’Estudis, vam elaborar una petició, que 

van signar les famílies dels gavanencs, 
i que es van fer arribar a l’Ajuntament 
i a la Generalitat. Amb l’ajuda d’ERC i 
el suport ple del Museu de Gavà, vam 
aconseguir arribar a Presidència, que va 
acceptar la proposta. Així, la fossa dels 

gavanencs de Gurb va ser la 
primera de tot el país que es 
va excavar, i els cossos dels 
quatre gavanencs morts al 
front van ser retornats a les 
famílies. Aquesta experiència 
va ser pionera, i va servir 
per establir un protocol que, 

essencialment, ha marcat la metodologia 
que s’ha fet servir a partir d’aleshores. 
És un orgull poder afirmar que Gavà, 
gràcies al Centre d’Estudis i al Museu 
locals, ha estat pionera en la recuperació 
de la memòria històrica.

Josep Campmany
President del Centre d’Estudis de Gavà

Núria Armentano, durant la conferència al Museu

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
Dues ballarines de Gavà, 
primeres al World of Dance

El grup de dansa urba-
na Ukabox va proclamar-
se, amb una puntuació 
de 83,33, com a primer 
classificat de la catego-
ria júnior al campionat 
World of Dance Barcelo-
na celebrat a Montjuïc el 
9 de novembre. 

Entre les 33 integrants 
q u e  re p re s e n t a v e n 
aquesta escola, produc-
te d’una fusió entre dues 

acadèmies de Viladecans 
i Castelldefels, s’hi tro-
ben dues gavanenques: 
Judit Vázquez i Jasmine 
Menchón. 

Aquesta victòria obre 
a la companyia un passi 
a la final mundial que es 
disputarà a Los Angeles, 
on tindran l’oportunitat 
de competir amb algunes 
de les millors escoles de 
balls urbans del món. 

Interessats en 
Xavi Pascual

L’exentrenador del CB 
Gavà i el FC Barcelona 
podria convertir-se en 
els pròxims dies en el 
nou tècnic de l’Estrella 
Roja de Belgrad, que bus-
ca entrenador després 
de la dimissió de Milan 
Tomic. Segons informa 
el diari serbi Sport Klub, 
els balcànics haurien ini-
ciat negociacions perquè 
Xavi Pascual, lliure des 
de la seva sortida del 

Panathinaikos grec el 
desembre de 2018, ocu-
pés una banqueta que, de 
moment, dirigeix l’interí 
Andrija Gavrilovic. 8 de desembre.- Vi-

sita guiada al castell 
d’Eramprunyà. Gratuït 
amb inscripció prèvia 
al Museu. Sortida: er-
mita de Bruguers, a les 
10.00 h

12 de desembre.- Pre-
sentació llibre sobre 
dansa a Gavà. A les 
19.00 h a la sala d’actes 
del Museu de Gavà. Els 
100 primers socis dels 
Amics del Museu que 
el recullin rebran un 
exemplar gratis.

14 de desembre.- Pas-
sejada «Històries de 
Gavà que mai no t’han 
explicat». Cal inscripció 
prèvia. Museu de Gavà. 
Sortida 11.00

15 de desembre.- Els 
Pastorets Dansen. Espai 
Maragall, 18.00 h. No és 
gratuït.

•

•

•

•

Agenda Desembre
(selecció)

Font: Ajuntament de Gavà

El Gran Recapte 
recull a Gavà 23 
tones d’aliments

El Gran Recapte d’Ali-
ments, organitzat anu-
alment pel Banc dels 
Aliments, va tenir lloc 
els dies 22 i 23 de no-
vembre. Gavà, amb fins a 
15 punts de recollida, va 
implicar-se en la dotació 
d’aliments per als més 
desafavorits, recollint 
fins a 23 tones. Membres 
d’ERC van ajudar al re-
capte (foto inferior).

Els Castellers de Gavà 
tanquen un any històric

La colla castellera lo-
cal va culminar el 17 
de novembre una gran 
temporada en el marc 
de la 6a diada organit-
zada pels Castellers de 
Viladecans. 

Amb les colles de Sant 
Feliu i Montcada i Reixac, 
els de Gavà es van pre-
sentar descarregant un 

pilar de 4 aixecat per 
sota. Tot seguit, acompa-
nyats per la música dels 
Grallers de la Font Groga, 
va fer un 3 de 6 i un 3 de 6 
i 4 de 6 amb agulla. 

Així, la colla local com-
pleta un any en què han 
aixecat 43 pilars, 49 cas-
tells, 8 intents desmun-
tats i cap caiguda.

Més de 1000 persones parti-
cipen a la Marxa del Garraf

Organitzada per l’UME, 
la Marxa del Garraf va 
registrar el passat 17 
de novembre una par-
ticipació total de 1.077 
atletes durant la seva 
25a edició.

 El vencedor en la pro-
va reina dels 46km, en 
què van prendre part 477 
persones, va ser Tonino 
Trepat, amb un crono de 
04h26m. Marc Brosch 
va ser segon, amb un 

temps de 04h33m, i Al-
berto García va tancar 
el podi amb un ritme de 
04h34m. Per la seva part, 
la prova de 23km, on van 
competir 600 persones, 
va coronar Marc Solina 
com a guanyador, amb 
un temps de 01h59m 
minuts per quilòmetre. 
David Álvarez va ser se-
gon i Daniel Mata tercer, 
amb un crono de 2h12m i 
2h15m, respectivament. 

L’excavació de la fossa comuna de la Guerra 
Civil de Gurb, pionera a Catalunya

El passat 27 de no-
vembre, la directora de 
l’excavació de la fossa 
de Gurb, arqueòloga i 
PhD en Antropologia Bi-
ològica per la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB), Núria Armentano, 
va venir a Gavà per expli-
car com va anar el procés 
d’inici de recuperació de 
les despulles dels assas-
sinats durant la Guerra 
Civil, i com la fossa de 
Gurb esdevé un referent 
per a les intervencions 
posteriors.

La fossa de Gurb, en 
què hi havia enterrats 
veïns de Gavà, va servir 
per definir el protocol 
de l’anomenada Llei de 
Fosses, per la qual ac-

tualment es regeixen les 
actuacions que s’estan 
duent a terme en les 
fosses comunes de la 
guerra civil que s’estan 
exhumant. 

ToTs som 

Tsunami!

     ostres! em 
sembla que 
aquests volen 
fer cagar el tió 
abans d’hora...


