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

      2 de gener de 2020, Núm. 190

L’alcaldessa lidera un Ajuntament que 
incompleix tots els compromisos ambientals

Els fets desmenteixen les paraules: la 
campanya de propaganda enganya la gent

Les entitats refe-
rents de l’ecologisme 
a Gavà (UME, Quercus, 
Les Agulles i la Mata de 
Jonc) han redactat un 
manifest conjunt arran 
de l’adhesió per part 
del govern de Raquel 
Sánchez a la carta de 
principis de Water Wise 
Cities quan en realitat 
no compleix ni un dels 
requisits per fer-ho.

Les entitats remar-
quen que aquesta és 
una nova mostra de la 
hipocresia persistent 
de l’ajuntament amb la 
seva política mediam-
biental, que consisteix en 
una estratègia de rentat 
verd, és a dir, fer contí-
nues campanyes pro-
pagandístiques (englo-
bades en la marca Gavà 
Naturalment) en què 
diu que vetlla pel medi 
ambient i la protecció 
de l’entorn natural quan 
en realitat promou pro-
jectes i polítiques alta-
ment lesives del mateix.

En el manifest es fa 
èmfasi que la gestió 
de l’aigua a Gavà no és 
precisament exemplar,  
especialment respecte 

a la problemàtica de les 
rieres, que haurien de 
ser font de vida quan 
plou però que acaben 
formant part del sis-
tema de clavegueram, 
ja que Gavà no disposa 
(per desídia per part 
del govern de Raquel 
Sánchez, que encara no 
té pressupost per fer-ho) 
d’un sistema diferenciat 
de clavegueram per a 
les aigües pluvials de les 
residuals (com sí tenen 
altres municipis pro-
pers), fet que fa que quan 
plou molt, la depuradora 
es col·lapsi i les aigües 
residuals s’aboquen a 
les rieres, amb un fort 
impacte ambiental, pro-
vocant que també s’hagi 
de prohibir el bany a la 
platja. Aquesta proble-
màtica va sortir fa uns 
mesos al programa Tot es 
mou de TV3 i podeu veure 
aquí:  www.youtube.com/
watch?v=5JBrqVOP_c0. 
També s’esmenta que, 
per la manca d’una xarxa 
diferenciada, Gavà no pot 
utilitzar al 100% aigua 
reciclada per a la neteja 
i el reg i que només es 
fa servir en unes poques 

L’ecologisme critica la hipocresia 
mediambiental de Raquel Sánchez 

parcel·les,
També es denuncia el 

projecte urbanístic del 
Pla de Ponent que pre-
veu la urbanització de 
l’espai que queda sen-

se edificar entre Gavà i 
Castelldefels (prop de 
l’esmentada riera dels 
Canyars) i que implicaria 
la construcció d’unes 
5.000 noves cases. Les 

entitats denuncien que 
aquest pla, malgrat les 
proclames que és res-
pectuós amb el medi, 
implicaria la destrucció 
de la darrera via eco-
lògica que uneix el Parc 
Natural del Garraf amb la 
zona protegida del delta 
del Llobregat. A més 
aquest pla implicaria que 
unes 75 hectàrees de sol 
quedarien cobertes de 
formigó, fent que aquest 
no pugui absorbir l’aigua 
de pluja (empitjorant 
la problemàtica de la 
riera amb les aigües re-
siduals) i augmentant el 
risc d’inundacions catas-
tròfiques per l’orografia 
del terreny i el canvi cli-
màtic. També es posa en 
relleu el greu impacte pel 
medi ambient que supo-
saria l’arribada de 12.000 
nous veïns, especialment 
pel que fa a la mobilitat, 
ja que el transport privat 
serà el principal mitjà 
de transport. Juntament 
amb el Pla de Ponent, 
l’ajuntament també té 
prevista la transforma-
ció del sector dels Joncs 
(situat al costat del Pla de 
Ponent i també a la vora 

de la riera dels Canyars) 
de zona agrícola a zona 
industrial. Aquests dos 
plans comprometen la 
capacitat de recàrrega 
de l’aqüífer del Delta, 
considerat estratègic per 
al consum de boca.

Les entitats també fan 
esment de l’abocador 
del Garraf, causant de la 
contaminació d’un dels 
rius subterranis de Ca-
talunya (la Falconera) i 
situat a la capçalera de 
la riera dels Canyars; si 
bé l’ajuntament no hi té 
competències, Raquel 
Sánchez és present als 
òrgans de govern metro-
polità, que no han pres 
cap mesura per pal·liar 
aquest desastre ecològic.

Finalment, les entitats 
denuncien la hipocresia 
que significa demanar el 
seu ajut «per pressionar 
la Generalitat» quan el 
govern de Raquel Sán-
chez ha  bloquejat la par-
ticipació de la ciutadania 
en temes mediambien-
tals, tancant el Consell 
Municipal per al Medi 
Ambient i la Sostenibili-
tat, que no s’ha reunit des 
de fa més d’una dècada.

Prou de prendre el pèl!

Albert Massana
Portaveu municipal d’ERC-Gavà

Com s’ha demostrat en-
questa rere enquesta, 
a Gavà ens encanta el 
medi ambient i no tole-
rarem cap acció en con-
tra del Calamot 
ni la falta de 
sostenibil i tat 
en les políti-
ques del go-
vern de Raquel 
Sánchez.
Hem de denunciar que 
Gavà no compleix cap 
dels «Principis per a 
ciutats sensibles a l’ai-

gua» mentre l’alcaldes-
sa es vanta del contrari. 
Tampoc tenim un bon 
disseny urbà sensible a 
l’aigua. I el Pla de Ponent 

augmentarà el 
risc d’inundaci-
ons: el que ara 
són espais na-
turals s’urba-
nitzaran amb 

ciment i asfalt, reduint 
infiltració i afavorint el 
lliscament de l’aigua.
Prou de prendre el pèl a 
la ciutadania!

La consellera de salut, Alba Vergés (ERC) anuncia la construcció del nou CAP per a Gavà 

i Castelldefels, i acollirà 
l’actual Centre de Salut 

Mental d’Adults del car-
rer de Sarrià.

L’únic punt discutible 
és la ubicació de l’equi-
pament, que el govern 
municipal de Raquel 
Sánchez imposa que 
sigui al Calamot, com 
a punta de llança de la 
destrucció ambiental 
del Pla de Ponent, en 
comptes d’ubicar-lo a 
Gavà Mar, que és on se-
ria més beneficiós per 
a la ciutat, vista com a 
conjunt. 

Lamentablement, la 
conselleria no pot esco-
llir el terreny on ubicar 

el CAP, ja que això és 
competència exclusi-
va de l’Ajuntament. En 
aquest sentit, ERC-Gavà 
lamenta l’ús partidista 
que el govern de Raquel 
Sánchez fa de l’equipa-
ment, ja que en l’elecció 
de la parcel·la s’ha prio-
ritzat l’interès especu-
latiu (es revaloritzaran 
els terrenys), amb des-
trucció del territori que 
comporta, i s’ha menys-
tingut la racionalitat en 
la cura assistencial de 
proximitat a la població.

Aquesta reivindicació, 
llargament demanada, 
finalment serà realitat 
gràcies al fet que la con-
selleria de Salut està 
en mans d’ERC. Igual 
que amb l’ampliació de 
l’hospital de Viladecans, 
fins que ERC ha governat 
aquesta important àrea 
social no s’ha posat fil a 
l’agulla a les demandes 
de la ciutat.

Alba Vergés (a la foto, 
amb els regidors d’ERC-
Gavà Marta Jiménez, 
Albert Massana i Miquel 

Roselló) ha anunciat ofi-
cialment la construcció 
del tercer CAP de Gavà 
que, d’acord amb els 
nous criteris de la con-
selleria, a més d’acollir 
tots els serveis bàsics 
de l’atenció primària, 
concentrarà la pediatria, 
l’atenció a la salut sexual 
i reproductiva, tindrà un 
punt de diagnòstic per la 
imatge amb radiologia 
bàsica, i servei de re-
habilitació que comple-
mentarà els existents als 
municipis de Viladecans 



La feina del Grup municipal Gent i entitats:                              L’entrevista del mes Crònica local
Francisco Olivares: «Volem ajudar la gent gran 
a projectar-se i trobar un espai d’oci a Gavà»

El 4 i 5 de desembre les 
platges de Gavà van veure’s 
afectades pel temporal de 
pluja i vent que va assolar 
les costes metropolitanes. 
Les onades, que en molts 
punts van arribar a superar 
els tres metres, van provo-
car una gran regressió de 
sorra i l’arrossegament de 
fustes, així com el deterio-
rament d’alguns dels equi-
paments que conformen el 
mobiliari urbà. 

«El naixement de no-
ves associacions amb 
fins similars als nostes 
no fa més que perju-
dicar-nos a ambdues»

«Contemplem l’adhesió 
de gent jove com a 
col·laboradora, però 
no com a associats per 
motius d’edat»

«Ens agradaria que 
se’ns valorés més. Som 
una associació d’oci 
i temps lliure sense 
ànim de lucre»

Francisco Olivares Mo-
lina va néixer a Bailén 
el 1942. És president de 
l’Associació de Gent Gran 
de Gavà, que compta ac-
tualment amb 551 so-
cis, i està ple d’idees i 
projectes però, sobretot, 
d’energies que dedicar a 
la seva entitat. Orgullós 
de com han crescut i del 
ventall d’activitats que 
poden oferir a la tercera 
edat gavanenca, rep amb 
entusiasme la proposta de 
projectar la feina que des 
de l’organisme fan. 

Quin és l’objectiu princi-
pal de l’entitat que presi-
deixes?
Estimular i coordinar ini-
ciatives que tendeixin a 
promocionar, ajudar o po-
tenciar la situació dels as-
sociats en la seva condició 
de gent gran. 
A més a més, analitzem de 
forma crítica les situacions 
que, en relació a les perso-
nes grans, es generen a la 
ciutat; així com les actua-
cions que conseqüentment 
s’han de desenvolupar. 
També creem seccions de 
desenvolupament cultural i 
artístic i donem atenció als 
problemes de mobilitat. Tot 
ànim de lucre queda exclòs 
de la nostra entitat. 

Quines seccions o activitats 
engegueu de forma més 
regular?
Contínuament efectuem 
assajos amb els diferents 
grups que hem establert. 
La Coral Brugués organitza  
assajos cada dimecres i les 
actuacions es despleguen a 
diferents llocs: hospitals, 
casals d’avis, l’American 
Lake...

D’altra banda, tenim el grup 
Niu d’Art, que presenta di-
ferents interpretacions, des 
de cançons a acudits, i que 
es reuneix cada divendres 
i programa actuacions per 
al primer dissabte de cada 
mes a l’American Lake.  O el 
col·lectiu Si No Fos Teatre, 
que s’agrupa cada dilluns 
per preparar dues repre-
sentacions anuals. 

  

L’acció social i el suport als més vulnerables 
per part de la Generalitat es fa notar a Gavà
El foment de l’ocupació per part de les 
administracions ha estat sempre un recurs 
bàsic per pal·liar els efectes 
de les crisis econòmiques 
sobre la població afectada 
per l’atur. Per desgràcia, en la 
tessitura actual segueix sent 
molt necessari implementar 
plans d’ocupació i formació 
que a més de donar feina, 
millorin l’ocupabilitat dels 
col·lectius més desavaforits. Ja 
no només es tracta de persones aturades; 
també parlem de dones víctimes de 
violència de gènere, o de persones en risc 
d’exclusió social. La tipologia i la casuística 

de les persones objecte d’aquestes 
ajudes va variant d’acord amb les noves 

problemàtiques socials que 
es detecten. La Generalitat, 
a través del departament 
de Treball, Afers Socials i 
Família, dedica anualment 
recursos econòmics per tal 
que l’Ajuntament porti a terme 
aquests plans d’ocupació. Són, 
doncs, fruit de la col·laboració 
entre administracions. Cal 

remarcar-ho per evitar falsos relats i 
apropiació de mèrits institucionals 
compartits. Davant les necessitats socials, 
Generalitat i ajuntaments actuen a una.

Marta Jiménez Iborra
Regidora d’ERC-Gavà

Sancions per als veïns que vul-
nerin les polítiques de reciclatge

Supressió de l’exposició animal 
al Campament reial de Nadal

Tal com ja va fer durant 
el gener passat i en sin-
tonia amb els principis 
aprovats pel Ple del 22 de 
desembre de 2011, el grup 
municipal d’ERC va tornar 
a presentar a l’Ajuntament 
un prec en contra d’espais 
com la granja que s’habilita 
al parc Lluc amb motiu de 
les festes de Nadal. 

Des d’ERC, es contempla 
l’ambient festiu de la zona, 
caracteritzat per l’activitat 
musical i la intensa llu-
minositat, com un espai 
nociu per a la salut dels 
animals segons els prin-
cipis subscrits a la Llei de 
Protecció dels Animals de 
Catalunya. 

Per aquesta raó, el grup 
municipal d’ERC va propo-
sar al govern local subs-
tituir aquesta exposició, 
pensada com a estímul 
didàctic per als més petits 
del municipi, per elements 
de la mateixa índole peda-
gògica i que no compro-
metin el benestar animal. 

Davant l’evidència del 
requeriment, el govern 
local va acceptar recórrer 
a xerrades, projeccions 
d’imatges i altres mitjans 
audiovisuals com a via 
per mostrar els éssers 
que històricament han 
acompanyat els humans 
sense posar en risc la 
seva salut.  

Francisco Olivares, president de l’Associació de Gent Gran 

La Generalitat, a tra-
vés del servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, 
ha atorgat a l’Ajuntament 
de Gavà una subvenció 
de 289.740,84€ per crear 
20 llocs de treball dirigits 
específicament a perso-
nes en risc de caure en 
situació d’atur de llarga 
durada, persones desti-
natàries de la renda ga-
rantida de ciutadania en 
atur, i dones víctimes de 

La Generalitat finança la creació de llocs de 
treball a Gavà per a persones en risc d’exclusió

  

Un gra de sorra, un pam de terra, una gota de sang
Cadascú de nosaltres hem d’anar posant 
granets de sorra per aconseguir alguna 
millora en el nostre entorn. Els efectes que 
estem provocant entre tots sobre el clima 
fa que d’un dia per l’altre no ens 
quedin cap d’aquets granets, es 
una lluita a mort.

La costa, el litoral, les nostres 
p l a t g e s ,  ca d a  d i a  e s ta n 
més empetitides, les estem 
perdent poc a poc, estem 
sent invaits també per la 
contaminació que ve desde 
l’aire, amb el pas continu del avions, amb 
les emissions de l’abocador del Garraf. 

És evident que contra aquests enemics 
tenim poc a fer, el mal ja fa temps que ens 
colpeja.

Tot i això, a Gavà encara tenim defenses 
per combatre aquest rival: són els arbres 
(com a pulmons), la terra (el cos), i els 
aquifers del subsòl (les venes). És una 

protecció que no té preu però 
si un desgast molt important. 
Tenim unes obligacions que no 
podem deixar pasar i es la seva 
protecció costi el que costi.

Per que hi hagi vida fa falta 
sang, i aquesta es l’aigua. Serà 
competència d’uns o d’altres, 
però el que sabem segur és que 

la tenim a sota dels nostres peus, és mes 
nostra que de ningú.

Lluitem de debó, la terra ens ho demana.Es 
que no sabem escoltar?

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

També feu tallers o xerra-
des informatives?
Efectuem les convenients 
per a formar culturalment 
i artística els membres que 
intervenen en cada grup.

Les vostres famílies s’hi 
impliquen?
La veritat és que moltes 
hi col·laboren i aporten 
ajuda en els actes que 
organitzem en la mesura 
que poden. 

Feu algun tipus d’acte so-
cial de portes cap endins o 
de cara a la galeria?
Col·laborem en qualsevol 
acte sempre que ens sigui 
possible. Organitzem pel 
nostre compte La Diada 
del Soci, que es fa cada 
desembre al pavelló po-

liesportiu. Allà fem entrega 
d’una placa commemorati-
va als socis que durant el 
present any hagin fet els 
90. També els hi lliurem 
una cistella nadalenca i 
amenitzem la vetllada amb 
una sessió de ball.

Quins reptes us plantegeu 
de cara al futur?
Ens agradaria aconseguir 
que l’associació marxés 
bé i  mantenir-nos atents a 
totes les propostes o idees 
que puguin presentar-nos 
els associats i també la 
resta de la gent que ens 
envolta. El calendari de 
futur es basa a atendre 
les propostes que tenim 
consolidades i procurar 
millorar en tots sentits les 
actuacions que realitzem.

L’ajuda econòmica bus-
ca dotar d’una ocupació 
aquelles persones amb 
major risc de ser exclo-
ses del món laboral
violència de gènere i en risc 
de caure en situació d’atur 
de molt llarga durada. 

Així mateix, i amb un 
f inançament extra de 
75.446,20€ del Servei 
d’Ocupació, es contracta-
ran 5 persones més per al 
manteniment forestal i de 
jardineria a l’entorn de la 
serra de les Ferreres. 

L’ajut no només pre-
tén fomentar un augment 
de la població activa al 
municipi, sinó també fa-
cil itar l’ocupació dels 
sectors més desfavorits 
i invertir recursos a pre-
servar el medi ambient. 

Les onades, de fins 
a tres metres, van 
provocar regressió 
de sorra i danys al 
mobiliari de la platja

L’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, encarregada de 
la cura d’aquest espai, va 
ocupar-se durant els dies 
posteriors de la neteja i 
restabliment de la normali-
tat a la platja municipal. 

Les imatges del nivell 
d’aigua empassant-se 
metres i metres de sorra 
i arribant a l’alçada de les 
dunes haurien de servir 
per crear consciència 
dels perills que el canvi 
climàtic, accelerat per la 
mà humana, ens reserva 
si no actuem de pressa 
en la cerca d’un model de 
creixement sostenible. 

Alguns dels membres de l’associació durant una de les seves excursions mensuals 

Gavà encara té  nomenclàtor franquista en alguns 
espais públics de la ciutat

Al Ple del passat desem-
bre, el govern municipal va 
al·legar que no li constava 
cap dels requeriments 
mitjançant els quals l’INE,  
havia sol·licitat el canvi de 
denominació de les ja es-
mentades vies públiques, 

arran de la petició d’un 
senador. 

Amb tot, el PSC va ra-
tificar la seva disposició 
a considerar un canvi en 
la denominació d’aquests 
carrers en el marc de la 
Comissió de Nomenclàtor. 

Es prohibirà la circulació de patinets elèc-
trics per l’Illa o la Rambla

La DGT recull en la seva nova 
instrucció sobre VMP (patinets 
elèctrics) la prohibició expressa 
per a aquests vehicles de circular 
per la vorera o qualsevol altra 
zona reservada als vianants. Fins 
ara, i exceptuant una ordenança 
municipal que ho contradigués ex-
plícitament, la normativa referent 
als patinets elèctrics se cenyia a 
les regles bàsiques que qualsevol 
ciutadà ha d’acatar sobre l’ús de la 
via pública.

Enguany, i amb aquesta actualit-
zació, zones de Gavà tan transitades 
com la Rambla o l’Illa queden res-
tringides per als usuaris d’aquesta 
nova tendència de desplaçament, 
que podrien ser multats amb 200€ 
en cas de no respectar la prohibició 
imposada per la Dirección Nacional 
de Tráfico. 

Només monopatins, patinets i al-
tres aparells semblants que circulin 
a pas de persona estaran permesos 
en aquestes vies.

Seguint els principis de 
la Llei de Memòria Històri-
ca i les directrius imposa-
des pel Ministeri de Jus-
tícia a 656 ajuntaments 
espanyols el febrer de 
2019, l’Ajuntament havia 
d’haver iniciat un proce-
diment per erradicar del 
nomenclàtor local el nom 
d’algunes figures vincula-
des al franquisme com la 
plaça de Pedro Poveda, al 
barri d’Ausiàs Marc (foto 
de l’esquerra) o l’avinguda 

Bertran i Güell (foto de la 
dreta). 

Poveda va ser un sa-
cerdot que, a les ordres 
d’Alfons XIII, va donar 
suport a la dictadura de 
Primo de Rivera, primer, 
i al cop d’Estat de 1936, 
després. Bertran i Güell va 
adherir-se al bàndol na-
cional, on s’encarregava 
d’assenyalar els objectius 
a bombardejar a l’aviació 
italiana, entre els quals la 
fàbrica Roca de Gavà. 

Les costes de Gavà, afectades pel temporal 
de principis de desembre

En plena segona fase 
de la campanya de cons-
cienciació per millorar 
la recollida segregada al 
nostre municipi, Esquerra 
Republicana va proposar 
la possibilitat d’imposar 
sancions contundents a 
tots aquells veïns que no 
segreguin o que utilitzin 
els contenidors de reci-
clatge de forma ineficaç.

I és que en els últims 
temps els contenidors de 
reciclatge han esdevingut 
un punt recurrent de re-
buig de productes electrò-
nics, mobles o qualsevol 
altre element pel qual ja 
s’habiliten recollides a 

domicili i punts verds en 
tot el  municipi. 

Després de tota una 
primera fase de sensibi-
lització, es contempla la 
impunitat que els ciuta-
dans perceben en com la 
principal causa de la mala 
disposició de les deixalles 
o de la seva no separació. 

Per això, el govern mu-
nicipal ja valora establir 
una política sancionadora 
complementària al regla-
ment municipal de la via 
pública, castigant l’incivis-
me amb una sèrie de  mul-
tes que serveixin com a via 
preventiva per prosseguir 
en el pla de reciclatge. 

Chakir el Homrani (ERC), conseller de Treball, Afers Socials i Família, i Josep Ginesta (ERC), secretari general

I per qui tingui pànic escènic?
Bé, a qui li agradin més 
altres activitats com el ball 
pot afegir-se a la sessió de 
ball que organitzem cada 
diumenge de 17h a 19:45 al 
casal de Can Tintorer. 
Per altra banda, també 
programem mensualment 
excursions culturals arreu 
de Catalunya. A vegades, si 
obtenim un nombre acce-
ptable de viatgers, també 
provem de fer dues de 
llargues per Espanya o 
l’estranger.  
A més a més, oferim un 
voluntariat per a tot aquell 
que vulgui ajudar perso-
nes amb problemes de 
mobilitat i que necessiten 
atenció. 

Diuen que la convivència 
d’avis amb néts és benefi-
ciosa. Contempleu engres-
car gent jove?
Considerem l’adhesió de 
gent jove, però no com a 
associats, per una òbvia 
qüestió d’edat. Tanmateix, 
sempre que vulguin podran 
col·laborar en les nostres 
activitats.

Per acabar, voleu adreçar 
algun missatge especial als 
lectors de l’Eramprunyà?
M’agradaria que el soci 
s’integrés més en el nostre 
dia a dia i que col·laborés 
físicament en tots aquells 
actes que promovem. 
També ens agradaria que 
valoressin més allò que 
fem de forma desinteres-
sada. 
I demanem que, en lloc de 
néixer noves associacions 
amb fins similars, els re-
cursos es destinin a cons-
truir un teixit cultural comú 
a la nostra ciutat; no per 
establir una competència 
que no fa més que perjudi-
car-nos a uns i altres. 
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08850 Gavà

Herois de la dansa
El món actual és el que és, sobretot, 
gràcies als herois anònims. Us imagineu 
la primera persona que va apropar-se a 
un incendi i es va atrevir a agafar una 
teia encesa? 
O bé la primera persona que 
va embrutar-se les mans 
amb fang i les va imprimir 
sobre la roca nua de la seva 
pròpia cova? 
Aquests herois anònims 
han protagonitzat part de 
la història de l’evolució 
humana.
Acabem de presentar el llibre sobre 
la dansa popular a Gavà des del segle 
XIX al XXI.  I el primer que he mirat de 
fer a la introducció és imaginar com es 

va ballar per primer cop. Òbviament, és 
un exercici de ciència-ficció, però com 
us imagineu vosaltres aquest primer 
moment de què parlo?
Allò que expliquem en la resta del llibre 

ja aterra a la realitat. Són 
les històries de moltíssimes 
persones que, durant algun 
moment de la seva vida i 
existència, han participat 
d e  l a  d a n s a  p o p u l a r 
al nostre poble: ball de 
plaça o societat, envelats, 
tornaboda, esbarts, ball de 

bastons... 
Tothom hi té cabuda en aquesta història i 
són, ells sí, els nostres herois anònims.

Raúl Puga
Autor de llibre sobre la dansa popular a Gavà

Raúl Puga i Josep Campany presenten en societat la seva obra

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
700 corredors al vintè
Cros Ciutat de Gavà

Més de set centenars 
de corredors van do-
nar-se cita el passat 
15 de desembre per la 
20a edició del Cros Ciu-
tat de Gavà que el Club 
d’Atletisme del municipi 
organitzava. Aquest any, 
l’acte s’ha convertit en 
una cursa solidària a 
favor de l’associació Fa-
miliars d’Alzheimer de 
Gavà (FAGA). 

Naoufel  Erraui  va 
alçar-se amb la victòria 

en categoria masculi-
na amb un registre de 
20’40’’. El podi el van 
completar Miquel Domè-
nech, del club d’atletisme 
local, i Enrique Luque. 

En categoria femenina, 
la primera plaça va ser 
per a Douae Ouboukir, 
del CA Sant Just, amb 
una marca de 17’44’’. 
Montse Mas i Loida Re-
yes van ser segona i ter-
cera, respectivament. 

III Festival 
Solidari del 
Club de Rítmica

El diumenge 15 de de-
sembre el Club de Rítmi-
ca de Gavà va organitzar 
el seu tercer festival 
solidari, aprofitant l’ex-
hibició anual nadalen-
ca per recollir aliments 
destinats a Càritas. 

L’acte no només per-
seguia ajudar els més 
desfavorits, sinó també 
donar visibilitat a una 
entitat que, des de la fun-

dació el 2016, no ha parat 
de créixer. En només tres 
anys, ja compta amb prop 
de 100 inscrits. 

4 de gener. Concert de la 
Coral Sellarès a l’auditori 
de l’escola Sagrada Fa-
mília (plaça de Batista 
i Roca). Entrada 15 €.

10 de gener. Lliura-
ment dels premis al 
concurs de pessebres 
de l’Associació Veïnal del 
Barri del Centre. A les 
19.00, al local de l’entitat 
(c/Salvador Lluch, 6, 1r 
pis). Entrada lliure.

11 de gener. Audició 
del grup poètic-musical 
POETMUS, en benefici 
de la Marató de TV3. 
Auditori de l’American 
Lake. Entrada 3 €

Fins al 14 de juny. Ex-
posició Dust Bowl, una 
de les primeres crisis 
climàtiques viscudes als 
Estats Units d’Amèrica, 
coincident amb la Gran 
Depressió. Museu de 
Gavà. Entrada gratuïta.

•

•

•

•

Agenda de gener 
(selecció)

Font: Ajuntament de Gavà

El calçot de 
Gavà tindrà 
marca pròpia

La Cooperativa Agro-
pecuaria de Gavà ha 
aconseguit amb el suport 
del Parc Agrari el dret a 
dotar d’una etiqueta dis-
tintiva el calçot de Gavà, 
del qual se’n cultiven de 
mitjana anual més de 4 
milions a les terres del 
municipi.

L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és fomentar la 
venda d’aquest producte 
local de qualitat arreu.

La Màquia tanca un mes 
marcat per la cultura

L’Ateneu Popular ga-
vanenc ha acomiadat un 
mes de desembre ric i 
prolífic quant a l’agenda 
cultural. El dimecres 11, 
les trobades de cançó i 
música popular a càrrec 
del col·lectiu Cantem les 
quaranta van tornar a 
posar melodia i a aportar 
concurrència al local. 

D’altra banda, la matei-
xa Màquia va organitzar 
l’endemà una vetllada en 
què s’explicava la llegen-
da del Brumot, la bèstia 
de foc que acompanya la 
Companyia General del 
Foc des de l’any 1998 i 
que ja constitueix part 
del patrimoni cultural 
de Gavà. 

Èxit esclatant de la nova versió 
d’Els Pastorets dansen

El 22 de desembre va 
tenir lloc al Maragall la 
representació de la nova 
versió de Els Pastorets 
Dansen. Amb motiu del 
desè aniversari d’aques-
ta representació, única 
al país, es va abandonar 
el text canònic de Josep 
Maria Folch i Torres per 
donar peu a un argument 
innovador, que tot i man-
tenir els elements es-
sencials dels Pastorets 

tradicionals, planteja les 
escenes d’una manera 
molt diferent i original, 
introduint en aquest cas 
músiques actuals, tant 
de rock català i interna-
cional com de bandes 
sonores de pel·lícules. El 
públic assistent va valo-
rar, podríem dir que de 
forma unànime, l’espec-
tacle en positiu, contents 
per l’enfoc nou que s’ha-
via donat a la història. 

Presentat el llibre  La dansa popular a 
Gavà del segle XIX al XXI al Museu

El 12 de desembre es 
va presentar al Museu de 
Gavà un nou llibre de Raúl 
Puga i Josep Campmany 
que il·lustra el desenvo-
lupament de la dansa al 
nostre municipi des del 
segle XIX a l’actualitat. 

Pertanyent a la col-
lecció La Nostra Gent i 
editat conjuntament per 
l’Associació d’Amics del 
Museu i el Centre d’Estu-
dis de Gavà, l’obra pretén 
fer un repàs exhaustiu 
dels grups i activitats 
dansaires de Gavà durant 

els últims 200 anys. En 
ella se’ns parla des dels 
inicials balls de plaça 
i de la societat que els 
protagonitzava, marcada 
per una enorme rivali-

tat, a la Tornaboda, la 
dansa típica de Gavà i 
Viladecans, tot passant 
per la introducció de la 
sardana, dels esbarts i 
del ball de bastons.


