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La pèrdua de Can Sellarès reduirà encara més 
l’oferta d’espais lúdics i esportius del municipi

Els ajuntaments de Gavà i Viladecans 
obsessionats a construir pisos a Can Sellarès

Fa poc, l’Ajuntament 
de Viladecans, governat 
per un alcalde del PSC 
abonat a la febre del 
totxo (com també suc-
ceeix amb l’alcaldessa 
de Gavà), va aprovar 
un pla urbanístic que 
contempla la urbanit-
zació de gran part de les 
instal·lacions esportives i 
lúdiques de Can Sellarès.

C o n c re t a m e n t ,  l a 
zona afectada per les 

remodelacions és la part 
adjacent a la riera de 
Sant Llorenç, amb un 
projecte de construcció 
de blocs de 10 pisos que 
implicarien la pèrdua 
d’equipaments com les 
pistes de futbol-sala i 
bàsquet, la zona de parc 
infantil, el camp situat 
darrere la masia i la zona 
de la piscina descoberta 
que fa anys que resta 
abandonada. 

El PSC de Raquel Sánchez vol destruir  Can Sellarès

Els Tres Tombs tornen a Gavà el proper 1 de març

A poc a poc can Sellarès ha anat 
morint. Les causes, cal dir-ho clar i 
fort, són la deixadesa i abandonament 
per part dels ajuntaments de Gavà 
i Viladecans. Tots dos en 
mans del PSC, els reis de 
totxo.  Durant  tots aquests 
anys de Mancomunitat les 
inversions han estat ridícu-
les, per no dir nul·les.

Al llarg dels anys des 
d’ERC hem demanat reite-
radament inversions, aprofitament de  
l’espai, propostes, i la resposta sempre 
ha estat la mateixa: res de res.

L’objectiu era i és trinxar can Sella-

rès i vendre’l. Aquest projecte urba-
nístic ja feia anys que el tenien a la 
calaixera esperant el millor moment. 
Ha estat una estratègia calculada i 

premeditada. Mentrestant, 
els equips federats perdien 
espais d’entrenament i joc, 
tan reclamats. 

A més cal afegir que 
els nostres joves deixaven 
d’anar-hi per falta de segu-
retat (pistes en mal estat). 

Ara toca a la ciutadania, als joves, 
als clubs mobilitzar-se per reivin-
dicar un can Sellarès digne i per a 
tothom.

Malgrat els anys de 
deixadesa i manca de 
manteniment de la zona, 
com es constata amb el 
tancament de la ja es-
mentada piscina desco-
berta (que l’Ajuntament 
ha utilizat cínicament per 
batejar el projecte com a 
«Pla de millora Urbana»), 
Can Sellarès segueix sent 
un actiu de lleure molt 
utilitzat per la ciutadania 
de Gavà i Viladecans. De 

fet, la mateixa masia 
acull l’activitat de diver-
ses entitats d’ambdós 
municipis i és també un 
important pulmó verd 
enmig d’una atapeïda 
trama urbana. 

Igual que el Pla de Po-
nent i altres projectes 
especulatius similars, la 
iniciativa de «millora» ha 
generat un gran rebuig 
entre la població, i s’ha 
generat una campanya 
de recollida de signatu-
res en contra de la urba-
nització d’aquest espai i 
la creació de la pàgina de 
Facebook «Salvem can 
Sellarès» fa una crida 
a col·laborar en la cam-
panya d’aturada. 

Els terrenys de Can Se-

Can Sellarès serà sempre nostre

Andreu Pérez i Lorite
Exmembre del consell de govern de la Mancomunitat de can Sellarès

El proper 1 de març, la dringadissa dels 
cavalls i carros engalanats tornarà a om-
plir els carrers de la ciutat, amb motiu de 
la festa dels Tres Tombs, recuperada des 
de fa ben pocs anys, i que se celebrava a 
Gavà amb motiu de la diada de Sant Antoni 
Abat, patró de les bèsties de peu rodó, i 
dels animals en general.

El recorregut s’inicia al descampat de 
sota el cementiri municipal, baixa per 
l’avinguda de Joan Carles I, segueix pel 
carrer de Sant Pere, Lluís Dalmau i el 
passeig de Joan Maragall, on fan els tres 
tombs preceptius davant l’església de 
Sant pere. Després la cavalcada segueix 
pel carrer Rectoria, Sant pere, Màrtirs, 
Rambla de Maria Casas, Antoni Gaudí 
Santa Teresa i des de l’avinguda de Joan 

Carles I torna al punt de sortida.
L’activitat està organitzada per l’associació dels Tres Tombs de Gavà, i compta 

amb el suport de la Parròquia de Sant Pere, la cooperativa Agropecuària de Gavà, 
l’Associació Veïnal del Barri del Centre, que és la seu de l’entitat organitzadora, 
i l’Ajuntament de Gavà. Durant la cavalcada es vendran els tradicionals tortells 
de Sant Antoni, recuperats junt 
amb la festa, a les places de 
la Pagesia, Església i de Josep 
Tarradellas.

Rifa de 2019
Per tal de finançar-se, l’entitat 
organitza una rifa en què se 
sorteja una cistella nadalenca, 
coincidint amb el final d’any. El 
guanyador de 2019 va ser l’Àngel 
Batet (foto). Enguany es tornarà 
a sortejar un lot semblant, a 
finals d’any.

llarès van ser comprats a 
la companyia Roca pels 
ajuntaments de Gavà i 
Viladecans el 1987 en 
un acord de propietat 
compartida al 50%, tal 
com reflecteix l’inventari 
de patrimoni municipal. 
Malgrat que Can Sellarès 
està íntegrament ubicat a 
la ciutat veïna, el fet que 
Gavà en tingui el 50% li 
dona veu i vot en la forma 
d’urbanitzar el terreny. 

ERC-Gavà considera 
que el nostre municipi 
no hauria de permetre 
la pèrdua dels equipa-
ments de la zona de Can 
Sellarès, i més tenint en 
compte el greu problema 
que Gavà està experimen-
tant en els darrers anys 

per l’absència i pèrdua 
d’equipaments esportius 
com les pistes Ernest 
Barrufet i les Massotes, 
entre d’altres. 

ERC va demanar al Ple 
municipal l’aturada del 
despropòsit que suposa 
aquest pla urbanístic.

La pèrdua d’aquest 
equipament culmina la 
dilapidació del llegat 
Roca, que al seu temps, 
amb el Centre Cultural, 
l’escola de Santa Teresa 
o la residència d’ancians 
van fer de Gavà una ciu-
tat referent en els àm-
bits culturals i esportius. 
Avui tots aquests equi-
paments o s’han deixat 
perdre, o estan en mans 
privades. 

Can Sellarés actualment (esquerra), i com quedaria si es fes el projecte



Rebeu algun tipus de su-
port de l’administració?
De moment estem molt 
contents del suport  rebut. 
Si hem de demanar quel-
com, ens agradaria que 
ens seguissin escoltant i 
col·laborant amb nosaltres, 
com fins ara. 

Amb tot, ens agradaria dis-
posar d’una major projec-
ció a la ciutadania. Facilita-
ria el nostre contacte amb 
altres entitats animalistes 
i ens ajudaria a sumar 
esforços. 

També ens agradaria tenir 
un refugi al nostre municipi 
on encabir els gats que no 
són adoptats, que estan 
malalts o han estat mal-
tractats, o que es troben 
a l’espera d’una llar. Allà 
s’hi podrien arribar a fer 
jornades participatives per 
a la població i les escoles 
sobre el món animal. 

La feina del grup municipal Gent i entitats:                              L’entrevista del mes Crònica local
GavàGats: «La col·laboració ciutadana és 
imprescindible perquè el projecte prosperi»

Amb l’objectiu d’aturar 
la destrucció mediam-
biental i del patrimoni de 
Gavà i d’enfrontar-se a 
l’especulació urbanística 
que el PSC està secundant, 
la plataforma ‘No al Pla de 
Ponent-Salvem el Calamot’ 
ha decidit convocar una 
manifestació el dissabte 14 
de març per convèncer el 
govern municipal de desis-
tir en el projecte de refor-
ma urbanística gavanenc. 

L’associació animalista-
ecologista Gavà Gats va 
néixer fa poc més de tres 
mesos amb l’objectiu de 
controlar les colònies de 
gats ferals que habiten a 
Gavà i, de pas, brindar-los 
una situació de benestar. 
Dos dels seus impulsors 
ens reben amb la cura i 
bona acollida que, en el 
seu dia a dia, traslladen 
als felins. El seu és un 
exemple de com Gavà pot 
ser una ciutat més altruis-
ta i animalista. 

Quan es va fundar l’entitat? 
Quins motius us van em-
pènyer a fundar-la? 
Gavà Gats va néixer el pas-
sat novembre, tot i que la 
necessitat de disposar de 
quelcom similar ja feia un 
temps que rondava pel cap 
dels voluntaris. 

La principal motivació era 
que una entitat gavanenca 
gestionés les colònies de 
gats locals, que anterior-
ment estaven coordinades 
per una entitat de fora 
amb la qual, sovint, no ens 
enteníem. 

Quin és el vostre programa? 
El principal objectiu és el 
benestar dels gats. Per 
aconseguir-ho, utilitzem 
el mètode CER (capturar-
esterilitzar-retornar). En 
primer lloc, es captura el 
gat amb una gàbia trampa. 
Després, se’l porta al vete-
rinari per a ser esterilitzat 
i, quan ja està recuperat, 
es retorna a la colònia. És 
essencial que els membres 
estiguin esterilitzats quan 
cal controlar una colònia.

I els vostres objectius?
Conèixer amb exactitud 
quants gats ferals hi ha 
a Gavà i quants d’ells po-
den donar-se en adopció 
i adaptar-se a la vida do-
mèstica. 

Perquè no és el mateix un 
gat feral que un de caso-
là. Tot i això, necessitem 
col·laboració i conscien-
ciació real de tota la ciu-
tadania perquè el projecte 
prosperi.

Quants socis sou actual-
ment? Com us organitzeu? 
De moment no tenim socis 
formals. Pel que fa a orga-
nització, encara estem en 
procés, però la idea és tenir 
una presidència i unes vo-
calies que siguin la nostra 
imatge i veu. De moment, ja 
tenim una coordinació que 
s’encarrega de colònies 
controlades, organitza vo-
luntaris, la quantitat de pin-
so necessari, els gats que 
queden per esterilitzar. A 
més hi ha dues voluntàries 
d’enllaç amb les cases 
d’acollida i les famílies per 
adopcions. Hem creat, fins i 
tot, un programa informàtic 
amb les dades que tenim.

Quins són els beneficis de 
la vostra tasca?
Gaudir del benestar animal. 
La felicitat d’arribar a la co-
lònia i que els gats et rebin, 
encara que no es deixin 
tocar, és enorme. Sense 
nosaltres estarien despro-
tegits. També és molt bonic 
quan els trobem una llar.

I les obligacions?
Són moltes, i ho fem en el 
nostre temps d’oci: visi-
tes al veterinari, contacte 
amb altres voluntaris... A 
vegades podem col·locar 
una gàbia trampa i passen 
quatre o cinc hores sense 
resultats. També les des-
peses: el menjar i les cures  
surten de la nostra butxaca. 

  

Volen guanyar als jutjats el que perden a les urnes
La negació de la condició d’eurodiputat a 

Junqueras, malgrat la sèntencia del TJUE, 
mostra una dreta assilvestrada que vol 
guanyar als jutjats el que les urnes els 
neguen. Però no tenim por. 

Diu Junqueras  que «la presó 
és un pas més en el camí cap 
a la llibertat» i el referèndum 
és l’objectiu. Nosaltres, els 
republicans, apel·lem al diàleg 
amb tothom i no el condicionarem 
per tenir la nostra gent a la 
presó. Pesen molt més els interessos i les 
necessitats del conjunt del país.

Voler dialogar amb tothom no és feblesa, 
sinó fortalesa, confiança en nosaltres 
mateixos, en els nostres arguments i idees. 
La defensa dels drets civils i polítics d’una 

comunitat o col·lectiu ha estat i és una de 
les principals reivindicacions de la societat. 

No és la primera vegada que, amb actituds 
de no violència, s’ha progressat socialment 

i política. Un progrès que no ha 
estat fàcil, amb empresonaments 
i fins i tot tortures. Però les idees 
no es poden empresonar. 

El clam d’una societat per 
la llibertat i la justícia no es 
pot ofegar. Uns necessiten la 
repressió per imposar les seves 

idees. Nosaltres vindiquem l’actitud pacífica 
i contrària a la violència. Potser guanyin, de 
moment, però, com va dir el vell professor: 
«Vencerán, pero no convencerán». 

I aquí seguim, tossudament alçats.

Albert Massana Gràcia
Portaveu d’ERC-Gavà

La demanda d’espais culturals i 
de lleure, prioritat per a ERC

ERC portarà al Congrés i al Senat el neguit 
dels veïns per l’ampliació de l’aeroport

El passat 18 de gener, el 
president de l’associació 
de veïns de Gavà Mar, Car-
los Domènech, i el respon-
sable de la comissió sobre 
l’aeroport van reunir-se 
amb els senadors Laura 
Castel Fort i Robert Masih 
Nahar i el Grup municipal 
d’ERC per expressar les in-
quietuds dels residents del 
barri entorn de l’ampliació 
de l’aeroport Josep Tarra-
dellas-Barcelona-Prat. 

Més enllà de la preocu-
pació per una possible 
vulneració de la qualitat de 
la vida a Gavà Mar, Domè-
nech va mostrar-se intran-
quil per la desinformació i 
el secretisme que envolten 
l’expansió de l’aeròdrom.

Fruit de la reunió, es va 
acordar presentar una 
bateria d’iniciatives al 
Congrés i al Senat per tal 
de conèixer el nou Pla Di-
rector i adoptar mesures 
per garantir la participació 
veïnal en les comissions 
de seguiment tècniques. 

En l’àmbit local, es va dis-
posar que des de l’oposició 
s’exigiria l’adhesió del 
consistori a l’Observatori 
Intermunicipal del Medi 
Ambient i les Relacions 
amb l’Aeroport de Barce-
lona, que permetria a les 
entitats veïnals delegar 
la seva representació en 
els afers relacionats amb 
l’aeròdrom en tècnics de 
confiança.  

Davant la voluntat de 
la JEC d’inhabilitar Quim 
Torra com a President de 
la Generalitat i d’invalidar 
la condició d’eurodiputat 
d’Oriol Junqueras, ERC i 
Junts x Gavà van presentar 
una declaració conjunta en 
contra d’aquest abús.

Les dues forces critiquen 
l’afany d’aquest organisme 
administratiu, no judicial, 
que s’oposa a la normati-
va recollida a l’Estatut i al 

ERC i Junts per Gavà planten cara a la 
Junta Electoral Central

A l’acord s’instava el 
govern central a deixar 
de perseguir 
judicialment els polítics 
electes catalans
Reglament del Parlament 
sobre els motius de cessa-
ment del President. 

Així mateix, reivindiquen 
la immunitat diplomàtica 
amb què Junqueras hauria 
de comptar com a eurodi-
putat segons un dictamen 
del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea. 

A l’acord també s’insta 
el govern central a trobar 
una solució al procés i a 
posar fi a la judicalització i 
persecució que els polítics 
electes pateixen per part 
d’instàncies administrati-
ves. La moció va ser rebu-
tjada pel PP, C’s i PSC.

La manifestació podria 
ser complementada 
amb una consulta ciu-
tadana sobre el Pla de 
Ponent

La iniciativa, que a més 
del Calamot també es pro-
posa salvar la riera dels 
Canyars, compta amb el su-
port del Col·lectiu Mata de 
Jonc, el grups ecologistes 
Quercus i Les Agulles i la 
secció de natura de la Unió 
Muntanyenca Eramprunyà. 

Des d’aquestes entitats 
contràries al Pla de Ponent 
també s’ha plantejat la pos-
sibilitat de recórrer a la via 
consultiva com a segona 
mesura de pressió, orga-
nitzant una recollida de 
signatures per promoure 
una votació ciutadana i de-
mocràtica sobre el tema. 

L’arboricidi deslegitima les obres de 
remodelació del passeig Maragall

ERC condemna la des-
consideració de Raquel 
Sánchez cap als veïns a 
l’hora donar a conèixer 
el projecte, ja que en cap 
moment se’ls va explicar 
la tala d’arbres que com-
portava la remodelació 
projectada, i les mentides 

per justificar-ho, així com 
el poc respecte cap a la 
riquesa natural de la ciu-
tat, amb iniciatives com la 
del passeig Maragall o el 
Pla de Ponent que contra-
diuen la campanya «Gavà, 
naturalment» engegada 
per Alcaldia. 

Conreus, camps i platja, els més afectats 
pel pas del temporal Glòria a Gavà

La borrasca Glòria, identificada pel 
Servei Meteorològic de Catalunya 
(SMC) com el temporal més fatídic 
del segle, va deixar rere seu un re-
guitzell de greus danys materials. 

A Gavà, el temporal va exigir 
l’activació de les alarmes Inuncat i 
Ventcat, restringint l’accés a parcs, 
platja i equipaments municipals a 
l’aire lliure. Les zones més afecta-
des van ser el litoral i els conreus. 
Segons la Cooperativa Agropecu-
ària de Gavà, un 60% de la collita 

municipal es  va perdre pel negament 
dels camps. A la platja, el mar ha gua-
nyat metres, causant desperfectes en 
el mobiliari de primera línia de costa i 
una regressió de sorra que empitjora 
les conseqüències del temporal del 
passat desembre. 

Glòria també va provocar la desfeta 
d’una torre de mitja tensió que va 
afectar prop de 520 abonats locals 
i la restricció de pas a certs punts 
de la ciutat per amenaça de caiguda 
d’arbres o cobertes d’edificis. 

Amb l’excusa de millorar 
l’accessibilitat al passeig 
Maragall des de la vorera 
del carrer Montflorit, el di-
marts 14 de gener l’Ajun-
tament presidit per Raquel 
Sánchez va engegar una 
remodelació retirant el 
mur de l’extrem de l’avin-
guda i talant l’arbreda de 
més de 50 anys i perfec-
tament sana que hi havia. 

En una notícia de la 
premsa municipal, l’alcal-
dessa va assegurar que 

la tala només afectaria 
«algunes unitats d’ar-
brat, un màxim de cinc». 
Durant el procés, un dels 
regidors del PSC va utilit-
zar les xarxes socials per 
sortir al pas de les quei-
xes d’una veïna del barri, 
desconcertada per la des-
forestació, i mentint des-
caradament dient que els 
arbres estaven malalts. 
Els troncs tallats, però, 
mostraven clarament que 
estaven sans.

Convocada el 14 de març una manifestació 
contra el Pla de Ponent

En els últims anys, Gavà 
ha vist no només com no 
s’habilitaven nous espais 
orientats a fomentar les 
activitats culturals i de lleu-
re, sinó també com es per-
dien alguns de funcionals. 

La desaparició d’actius 
com les pistes Ernest Bar-
rufet, el Centre Cultural, 
els baixos del Casal Sant 
Jordi (inutilitzables per 
humitats), i la més que 
probable pèrdua de gran 
part de les pistes espor-
tives de la Masia de Can 
Sellarés, que serà urbanit-
zada, suposa un impacte 
perniciós en el teixit social 
de la ciutat. 

Una de les entitats que 

s’ha vist més afectada 
per la progressiva conver-
sió de Gavà en una ciutat 
dormitori és l’Associació 
de Ball de Gavà, que per 
desavinences amb la di-
recció del col·legi Jacme 
March ha perdut el dret 
a seguir assajant a les 
instal·lacions de l’escola. 

Com a solució, ERC ha 
proposat al ple que s’ade-
qüin les instal·lacions ad-
jacents a la bolera del 
Barnasud, actualment 
tancades i en desús, com 
a pavelló multiusos per 
tal que aquesta associació 
de dansa i d’altres que 
ho necessitin se’n puguin  
beneficiar. 

«Ens agradaria comptar 
amb un refugi al nostre 
municipi on encabir 
tots els gats malalts o 
pendents d’adopció»

«Les gàbies trampa 
ens serveixen per cap-
turar els gats, i és un 
procés completament 
indolor»

Què diríeu al ciutadà per-
què se sumés a la causa?
Que hi ha moltes formes 
de col·laborar. Sent volun-
tari, fent de casa d’acollida, 
adoptant, fent donacio-
ns... Un sac de pinso, unes 
llaunes o sorra no suposen 
una gran despesa per a 
ningú, però per a nosaltres 
poden ser d’una enorme 
ajuda en un moment de-
terminat. 

A més, tenim un teaming, 
que és una donació en línia 
d’un euro al mes. També 
comptem amb comerços 
col·laboradors, que han 
accedit a tenir en els seus 
locals guardioles per poder 
recaptar fons.

Quin missatge us agradaria 
traslladar als lectors de 
l’Eramprunyà? 
Que hi ha molta feina a 
fer i que com més ens hi 
impliquem, millor.

«Hi ha moltes formes 
de col·laborar amb no-
saltres: sent voluntari, 
adoptant, donant... Tota 
ajuda és ben rebuda»

«La sensació d’arribar 
a una colònia on ja has 
intervingut i que els 
gats et rebin és enor-
mement satisfactòria »



Ciutat activa Una ciutat implicada amb la tradició
El passat dia 10 de gener, al local 
de l’Associació Veïnal del Barri del 
Centre vam fer l’acte de lliurament 
del Concurs de Pessebres 2019, 
organitzat per l’Associació 
Veïnal i Òmnium Cultural 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. La participació 
ha cont inuat  cre ixent 
edició a edició, i de manera 
especial els pessebres de la 
categoria d’aparadors. 
Hi ha hagut concursants 
escampats per tota la ciutat, la qual 
cosa demostra una gran implicació 
ciutadana. Destaquem la creativitat, la 
il·lusió i el nivell de detalls  que ens han 

mostrat els pessebristes. 
Any rere any, es fa palès un notable 
increment de la qualitat que fa molt 
difícil la tasca del jurat per determinar 

els premiats.
A l’acte hi va participar el 
president de l’Associació de 
Pessebristes de Barcelona, 
Josep Maria Porta Saburit, 
que va fer una xerrada 
titulada “El fet pessebrista a 
Catalunya i la seva evolució”, i 
va animar tothom a continuar 

enfortint la tradició de fer el pessebre.
Per Nadal, hi tornarem i esperem créixer 
encara més, hem de superar els 30 
participants d’aquesta darrera edició.

Jordi Ribó
President de l’Associació Veïnal del Barri del Centre

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
El pavelló de la SA-FA acollirà 
l’Open Mediterrani d’arts marcials

El pavelló del Col·legi 
Sagrada Família tornarà 
a acollir per segon any 
consecutiu l’Open Medite-
rrani de la Wolrd Amateur 
Martial Arts International 
(WAMAI) que se celebra-
rà el proper 29 de febrer. 

El certamen arrencarà 
a les 9h amb exhibicions 
de les categories infantils 
de modalitat tradicional, 
extrema i combats No 
Contact. A les 16h, serà el 
torn dels adults amb les 

categories de Semi Con-
tact, Light Contact, Full 
Contact, Kick-Boxing, 
Light Kick i Defensa 
Personal entre d’altres. 

Les inscripcions per 
participar a la WAMAI 
s’han de realitzar abans 
del 14 de febrer. El preu 
de les entrades és de 10 
euros per assistir al matí 
o a la tarda. L’entrada 
premium per assistir a 
tota la jornada serà de 
15 euros. 

Garralaga obté 
accés als 
nacionals sub23

Julen Garralaga, del 
Club Atletisme Gavà, va 
ser el gran protagonista 
local en la disputa de la 
categoria +3000 Abso-
lut en pista coberta del 
Campionat de Catalunya 
S u b 2 3  d i s p u t a t  a 
Sabadell el 26 de gener. 

L’atleta gavanenc va 
penjar-se la medalla de 
plata en llargada amb 
una distància de 6.87, i la 
de bronze en els 200 mll 

amb un cronòmetre de 
22.31 que li dona accés 
al Campionat d’Espanya 
Sub23. 

7 de febrer. Cinema Ma-
ragall. Pel·lícula El Jo-
ker. 22.00 h. Organitza: 
Cine-Club Gavà. Preu:  
4,5€ / 4€ socis.

9 de febrer: Ballada de 
sardanes amb la Cobla 
La Principal de Terras-
sa. Al Parc Municipal 
Torre Lluc, a les 11.30. 
Assistència lliure. Orga-
nitza: Gavà Flama i Caliu 
de la Sardana.

9 de febrer: visita guiada 
al castell d’Eramprunyà. 
Sortida: ermita de Bru-
guers, 10.00 h. Organit-
za: Unió Muntanyenca 
Eramprunyà. Activitat 
gratuïta, però cal ins-
cripció prèvia al 93 263 
96 50. Cal portar calçat 
còmode i aigua.

20-23 febrer: Carnes-
toltes. Ballada de la Tor-
naboda el diumenge 23 
de feber.

•

•

•

•

Agenda de febrer
(selecció)

Font: Agenda municipal

La Venus de 
Gavà, exposada 
a Alacant

La Venus de Gavà s’ex-
posa temporalment des 
del 29 de gener al Mu-
seu Arquelògic d’Alacant, 
dins l’exposició ‘Ídolos’ 
que reuneix peces de tot 
Europa amb un alt valor 
artístic i simbòlic en el 
Neolític i el Calcolític. 

L’escultura, trobada 
entre 1992 i 1994 al ja-
ciment de les mines, 
configura ja una de les 
icones de la ciutat en la 
seva projecció externa. 

Més de 500 persones al concert-ball 
de la Coral Sellarès a la SA-FA

Celebrat el passat 4 
de gener al pavelló po-
liesportiu del col•legi 
Sagrada Família, la coral 
Sellarès va saldar amb 
un èxit d’assistència de 
més de 500 persones el 
seu concert-ball inspirat 
en la idea del Concert de 
Cap d’Any de la Filharmò-
nica de Viena.

Amb una actuació con-
junta amb l’Orquestra 

Vivace Assai, l’especta-
cle dirigit per Emmanuel 
Niubó va intercalar les 
nadales del tradicional 
concert de finals d’any de 
la coral amb els valsos 
i polques dels germans 
Strauss. També hi va 
col·laborar Gavà Dance, 
que va preparar diverses 
coreografies per animar 
tothom a sortir a la pista 
i ballar. 

El curs, que s’allargarà 
del 17 de febrer al 30 
de març a l’Associació 
Veïnal del Barri del Cen-
tre, situada al carrer de 
Salvador Lluch, oferirà 
continguts de la història 
de Gavà estructurats en 

Èxit de participació a la desena edició del 
Concurs de Pessebres

L’Associació Veïnal del 
Barri del Centre, amb la 
col·laboració d’Òmnium 
Cultural i l’Ajuntament, 
va lliurar el 10 de gener 
els guardons relatius a 
la desena edició del Con-
curs de Pessebres, en 
què hi van prendre part 
29 participants: 18 parti-
culars i 11 comerços.  

En l’apartat artístic, 
el primer premi va ser 
per a Constantí Cerdán, 
seguit de Magdalena 
Villanueva, segona, i 
Ivonne Pérez, tercera. 

En l’apartat popular, En-
ric Bassagaña va fer-se 
amb el primer lloc, seguit 
per Brugués Guiu i Joan 
Miquel Selma, segons i 
tercers respectivament. 
En la categoria d’apara-
dors, la Paperera Gavà 

va guanyar el primer 
premi, seguida per Crea-
cions Marta i Rostisseria 
La Bòbila. 

Així mateix, el jurat va 
lliurar dues mencions 
especials a Cid Zurriaga i 
a Ramon Campmany. 

Inscripcions obertes per al VIII 
Curs d’Història de Gavà

sis grans temes, que ani-
ran de la prehistòria a la 
contemporaneïtat. 

A càrrec de Josep 
Campmany, del Centre 
d’Estudis de Gavà, el 
curs s’impartirà en set 
sessions els dilluns de 
19 a 21h i tindrà un preu 
de 5€ per a jubilats i es-
tudiants, de 10 € per als 
socis de l’AV del Barri del 
Centre, d’Òmnium i per 
als Amics del Museu de 
Gavà i del Centre d’Estu-
dis, i de 20€ per a qualse-
vol altre interessat. 

A la cloenda, a cada 
assistent li serà lliurada 
una certificació acredi-
tativa de la seva partici-
pació. Les inscripcions 
romandran obertes fins 
al 10 de febrer. 

Revista del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya   Dipòsit Legal: B-3.568-2012  Edita: Grup municipal d’ERC     Contacte Grup Mpal: tel. 609010313
Per rebre-la gratis per email cada mes demaneu-ho a: gava@esquerra.cat    Despatx: 1r pis Ajuntament, dimecres, 18.30 - 20.30, tel. 93 263 91 57       Adreça postal: ap. correus 24      

                          c/e: gava@esquerra.cat                       Twitter: @ERCGavà                   FB: www.facebook.com/ERCGavà               web: www.esquerra.cat/gava 08850 Gavà


