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El projecte urbanitzarà les millors terres agrícoles, 
eliminarà el corredor biològic i destruirà el paisatge 
del delta del Llobregat

Es convoca una gran manifestació contra el 
macroprojecte urbanístic especulatiu que vol edificar 
5.000 habitatges per a la classe mitjana i alta

Gavà contra el pla destructiu de Raquel Sánchez

Entitats cíviques i socials de la ciutat han 
convocat per al 14 de març una manifestació 
contra el macroprojecte especulatiu del Pla 
de Ponent, que si es porta a terme tindrà un 
impacte ambiental enorme.

Un planejament obsolet
El projecte es va iniciar el 1990, però la 

crisi i la pressió ciutadana el van aturar. 
S’anomenava Pla de Queralt. El 2003 es va 
recuperar, canviant-lo de nom per desvincu-
lar-lo de l’anterior: Pla de Ponent. El plane-
jament es va fer amb la Llei d’Urbanisme de 
2001, que no incloia temes com la protecció 
del paisatge, el canvi climàtic o la protecció de 
la biodiversitat i els aqüífers. Per blanquejar-
lo van contractar la consultora ambiental de 
l’ecòleg Ramon Folch. Tot i la seva trajectòria 
inicial, la consultora havia evolucionat cap a 
posicions possibilistes, dedicades a maquillar 
els projectes amb petites mesures compen-
satòries que no resolien el problema de fons. 
Així, el 2006 s’aprovava un projecte molt 
agressiu amb un gran impacte ambiental. 

Les entitats ecologistes van interposar plets, 
però els promotors, defensats per advocats 
amb sous milionaris, van acabar guanyant, tot 
i les irregularitats palmàries en el seu tràmit.

Un projecte vestit de falsetats
El projecte té un 40% d’habitatge social.
Cert. Però com s’ha comprovat en les pro-
mocions públiques, els preus de venda són 
de mercat, i obliguen els adquisidors a tenir 
ingressos regulars per accedir a la hipoteca. 
Als actuals pisos del Calamot, només el 3% 
han acabat en mans de joves de Gavà.
Hi haurà lloguer social. Hi haurà lloguer, però 
a preu de mercat, de forma que sense un sou 
fix no s’hi podrà accedir, a no ser que es tinguin 
subvencions extres de les administracions.

Amb motiu del Dia de les 
Dones, ERC-Gavà ha programat 
un seguit d’activitats. 

El dissabte  7 de març es farà 
una pancarta en què la ciutada-
nia està convidada a escriure 
els seus desitjos sobre la igual-
tat entre homes i dones que 
encara avui dia manca en tot 
tipus d’àmbits, salarial, laboral, 
directiu, i molts altres. 

L’esdeveniment tindrà lloc 
a la plaça de la Pagesia, des 
de 10 del matí a les 14 hores, 
i estarà obert a la participació 
de tothom que vulgui fer-hi 
qualsevol aportació.

El dissabte 28 de març a la tarda està previst un berenar 
republicà amb una taula rodona que reflexioni sobre l’evolució 
i els reptes del feminisme des del segle XX al XXI, davant d’una 
societat canviant que malgrat els avenços encara està ben lluny 
d’assolir la igualtat.

El corredor biològic en perill. Es deixa 
una franja de 200 m a banda i banda de la 
riera dels Canyars insuficient per a deter-
minades espècies de la rica biodiversitat.
Perill d’inundabilitat. L’actual terreny és 
permeable, i la vegetació absorbeix l’aigua 
en cas de grans pluges, alhora que regula 
la percolació i recàrrega de l’aqüífer del 
Delta. Amb l’asfaltat i encimentat de 167 
hectàrees, aquesta funció es perdrà i, en cas 
d’avinguda, l’aigua lliscarà descontrolada 
inundant camps i barris baixos.
Contaminació. L’augment de 12.000 habitants 
previst provocarà greus problemes de mo-
bilitat a Gavà i Castelldefels, amb l’augment 
de contaminació atmosfèrica associat.
La fi de la pagesia. Aquest espai concentra les 
millors terres i millor aigua per produir pri-
ductes de proximitat. És sobre aquests camps 
on es construiran blocs de fins a 10 pisos.
Els grans beneficiaris. Amb la crisi del 2006 
tots els terrenys del Pla de Ponent van pas-
sar a la SAREB (el banc dolent) en el marc de 
la vergonyosa operació de rescat públic dels 
bancs. El 2018 els terrenys van ser comprats 
pel fons d’inversió KRONOS, que va crear 
l’empresa GAVALAND DEVELOPMENTS SL 
per promoure la urbanització del sector. 
Aquests fons especuladors seran els grans 
beneficiats de l’operació.
El projecte és necessari? No: les previsions 
metropolitanes de creixement per als pro-
pers 25 anys són de 2.460 habitants per any 
al conjunt dels 33 municipis. Això representa 
per a Gavà uns 75 habitants l’any. Tenint en 
compte que hi ha en cartera el projecte Espai 
Roca, i que la rehabilitació d’habitatges al 
nucli urbà proporciona anualment uns 25 
nous habitatges, resulta clar que el Pla de 
Ponent NO ÉS NECESSARI.

L’evoLució deLs feminismes 
deL segLe XX aL XXi

noves PeRsPecTives

TAULA RODONA I BERENAR REPUBLICÀ

Dissabte 28 de març, 17.00 h
 La Taverna de la Maite

 c/ de Santa Teresa, 38, 08850 Gavà

vine a feR 
un muRaL 

PaRTiciPaTiu!

dissaBTe 
7 de maRÇ 

PLaÇa de 
La Pagesia
10.00 - 14.00

Es recolliran firmes per forçar una 
consulta ciutadana sobre el projecte 



La cuina és una vocació, 
una professió o més aviat 
una obsessió?
Veig la cuina com una pro-
fessió vocacional que pot 
acabar essent obsessiva. 
Cal estimar l’ofici perquè, 
si no és així, es nota en els 
plats. Fa molts anys que 
busquem l’harmonia entre 
productes i tradició, i la 
passió és vital en aquest 
punt i per seguir endavant 
i aconseguir bons plats i 
noves receptes.  

Quina és la cuina que us 
agrada mostrar?
Per sobre de tot, una cuina 
de proximitat i tradició. 
Tenim un entorn agrari i cal 
emprar els seus productes. 

La feina del grup municipal Gent i entitats:                              L’entrevista del mes Crònica local

Després d’un inici d’any 
convuls per a la pagesia de 
Gavà per les pèrdues que 
els episodis meteorològics 
han ocasionat en les colli-
tes, des del sector agrícola 
s’han reclamat solucions 
efectives. 

Sindicats i cooperatives 
van reunir-se el passat 
mes amb membres del 
consistori per traslladar-
los la seva preocupació per 
la poca valoració que rep 

Manel Armengol va obrir 
el 1988 el Major Trenta-Sis 
al mateix carrer i número 
que donen nom al local. 
32 anys després, aquest 
gavanenc emprenedor 
no només ha aconseguit 
mantenir el seu negoci i 
reunir un seguici de fidels 
clients, sinó que també 
ha obtingut l’acreditació 
de segon millor restau-
rant del Baix Llobregat i 
l’Hospitalet atorgada per 
l’Associació de Gastrono-
mia i Turisme.

Què va significar per a 
l’equip del Major Trenta-Sis 
la llicència que vau rebre 
el passat gener i que us 
col·loca com a segon mi-
llor restaurant de la zona?
Una satisfacció enorme. De 
fet, no pensàvem pas que 
hi hagués un rànquing en 
aquest sentit. El criteri em-
prat es basa en l’ús com-
binat de la defensa dels 
productes del parc agrari, 
la tria d’un tipus de cuina 
determinat i l’elaboració 
dels plats per a aquesta 
cuina amb aquests produc-
tes de proximitat.  

I no hem d’oblidar pas que 
el gener de 2016 el Major 
Trenta-Sis va ser recoma-
nat per primera vegada 
a la Guia Michelin. Com 
definiríeu la trajectòria de 
tots aquests anys?
El perfil de la Michelin 
és diferent. Estem en els 
primers graons de la Guia 
i, en el seu cas, valoren 
molt més la nostra rigoro-
sitat diària, les receptes, 
la frescor del producte, el 
tracte d’aquest i si és de 
proximitat que no pas els 
paràmetres que he esmen-
tat abans. La renovació de 
la carta també és un punt 
favorable per a la qualifi-
cació. 

Quin paper ha jugat la famí-
lia Armengol en la història 
del local? Qui t’ha inculcat 
aquest gust per la cuina?
La història del negoci i de la 
meva passió gira al voltant 
de la família. Casa meva 
feia i fa olor de menjar des 
que puc recordar. Des del 
moment en què la meva 
mare va obrir el Sant Jor-
di, que va estar actiu des 
de 1963 a 1988, sempre 
hem viscut estimulats pels 
fogons. A les 8 del matí ja 
em despertava amb l’olor 
de fricandó o bacallà. Es 
podria dir que aquest local 
és la seva herència i, de 
moment, pensem a seguir 
molts anys més fent-li 
honor. 

  

Lluitem contra la discriminació salarial de les 
dones i demanem la suspensió de la taxa rosa

L’altre dia vaig anar al passadís 
d’accessoris d’informàtica per a dona a 
comprar una tarjeta de memòria per al 
mòbil i... Espera, sona estrany? 

Doncs per què no ens estranya 
que hi hagi passadissos diferents 
al supermercat per a maquinetes 
d’afaitar o xampús, uns per a 
homes i d’altres per a dones? 

I més encara, per què hi ha 
diferents preus per al mateix 
producte o servei segons si va destinat a 
homes o a dones? Podem trobar aquestes 
diferències en molts tipus de productes, des 
de desodorants o perfums fins a joguines 

o productes de papereria. Ei, és de color 
rosa. Doncs posem-ho més car. I no ens 
oblidem de la perruqueria, que tant se val si 

és una dona amb el cabell curt o 
un home amb el cabell llarg... En 
general, pel sol fet de ser dones, 
paguem més. 

Aquest augment injustificat 
de preu és el que es coneix com 
a taxa rosa. I això, sumat al fet 
que, en general, tenim salaris 

més baixos, com evidencia l’Informe sobre 
l’evolució de la bretxa salarial a Catalunya, 
fa que patim una doble discriminació: 
cobrem menys i paguem més.

Mireia Villuendas
Secretària de la dona  d’ERC Gavà

Possible solució per a la problemàtica  
de l’antena de telefonia de les Bòbiles

A finals de febrer diver-
sos membres del partit 
republicà van reunir-se 
amb representants de 
l’Associació de Veïns de 
Can Tries per valorar les 
demandes de millora que 
des d’aquest barri es re-
clamen. 

Entre elles, els veïns 
van expressar la seva 
preocupació per l’abandó 
que el barri pateix per falta 
d’inversió i manteniment 
de la seva infraestructura, 
destacant-ne el mal estat 
del centre cívic del barri, 
seu de l’associació, i del 
paviment. En els últims 
deu anys només s’ha as-
faltat un únic carrer.  

Un altre problema de 
can Tries és la insuficient 
neteja perimetral del bar-
ri que, unida a l’evident ex-

cés de matolls d’aquest i a 
la seva proximitat a zones 
boscoses, constitueix un 
perill real en cas d’incendi. 
Així mateix, també es van 
ressenyar la dificultat per 
caminar per les voreres 
a causa de l’estretor i la 
presència de pals de fusta, 
cosa que fa necessari el 
soterrament de les línies 
de mitja i baixa tensió que 
travessen el barri. 

Per tot plegat, ERC va 
presentar al ple del mes 
de febrer una proposta 
de solucions i demanant 
que s’escoltés els veïns de 
Can Tries. La resposta va 
reconèixer moltes de les 
mancances exposades, i 
es va atribuir la responsa-
bilitat del soterrament de 
la línia a les companyies 
subministradores. 

El grup municipal va 
presentar al ple una de-
claració política en contra 
de la taxa rosa, un impost 
discriminatori d’un 10% 
d’IVA agregat als produc-
tes d’higiene femenina. 

La taxa, que encareix 
articles de primera neces-
sitat com fulles d’afaitar, 
xampús o cremes sense 
aportar-hi cap valor afegit 
sobre els seus homòlegs 
masculins, constitueix una 
vexació en el camí a la 

ERC-Gavà mostra la seva oposició a la 
taxa rosa amb una declaració política

La taxa rosa encareix 
productes perfectament 
idèntics als masculins 
només per ser destinats 
al públic femení

igualtat i sintetitza una 
vulneració de la Llei de 
competència deslleial. 

Per això, ERC-Gavà pro-
posava demanar a la Co-
missió Europea i al Govern 
estatal la rebaixa del tipus 
impositiu d’aquests pro-
ductes al 4% i la imposició 
de polítiques sancionado-
res per a totes les marques 
que superin aquest llistó 
percentual. 

La declaració concorda 
amb les polítiques feminis-
tes que el partit republicà 
fa anys que defensa al Con-
grés dels Diputats, i es va 
aprovar per unanimitat.

Les pèrdues per episo-
dis meteorològics des 
del 2018 es xifren en 
més d’un milió d’euros

l’activitat agrícola, visible 
en la precarietat dels sis-
temes de desguàs i altres 
mancances, que afloren  
davant de fenòmens meteo-
rològics que en els últims 
anys han deixat més d’un 
milió d’euros en pèrdues. 

ERC va traslladar a la con-
selleria les demandes dels 
pagesos sobre mesures 
com el reforç  dels marges, 
més sistemes de desguàs, i 
l’automatització de bombes 
i cargols d’Arquímedes. 
Fruit d’això es va fixar una 
reunió el 3 de març amb to-
tes les administracions del 
Parc Agrari per parlar de 
les inversions a realitzar.

entregar-se en aquests 
locals o omplir-se ‘in situ’ 
a tots dos. També es recu-
llen signatures a Can Se-
llarès els diumenges. 

Salvem Can Sellarès 
anima, paral·lelament, a 
presentar instàncies als 
Ajuntaments de Gavà i 
Viladecans com a queixa. 

Els grups d’ERC al Congrés i al Senat 
han demanat que se’ls facilitin els es-
tudis previs al pla director d’augment 
de les instal·lacions de l’aeroport Josep 
Tarradellas. 

Al primer, Gabriel Rufian ha recla-
mat documents com l’informe tècnic 
justificatiu de la necessitat d’ampliar 
l’aeròdrom i l’estudi de beneficis i 
desavantatges, l’informe tècnic sobre 
els canvis en l’operativa de pistes, el 
d’impacte ambiental i sonor i el de 
costos dels nous equipaments. 

Al Senat, les senadores Laura Cas-
tel, Mirella Cortés i Sara Bailac han 
sol·licitat la compareixença de Maurici 
Lucena, president d’AENA, i una còpia 
de l’estudi elaborat per Eurocontrol de 
febrer de 2019 per al programa “BCN 
a punt” del Comitè de Coordinació Ae-
roportuària de Catalunya. També s’ha 
qüestionat, entre d’altres, si es pretén 
canviar la configuració de les pistes pac-
tada el 2005 i si s’acceptaran les petici-
ons veïnals un cop informats de com els 
afectaria el desenvolupant de l’aeroport. 

Després de fer-se pú-
blica l’aprovació per 
part de l’Ajuntament de 
Viladecans d’un pla urba-
nístic per transformar les 
instal·lacions lúdiques i 
esportives de Can Sella-
rès en blocs de pisos, la 
ciutadania ha començat a 
mobilitzar-se i a agrupar-
se en contra amb el naixe-
ment de plataformes com 
Salvem Can Sellarès. 

L’organització busca 
evitar la desaparició de la 

piscina, la pista de bàs-
quet, la sala polivalent i el 
parc davanter d’un espai 
compartit per Viladecans 
i Gavà i que és un dels úl-
tims bastions d’oci d’amb-
dues ciutats. 

Amb aquesta finalitat, la 
plataforma ja ha engegat 
tot un procés de recollida 
de signatures amb seu 
a l’Ateneu Popular de La 
Màquia i a la Bici Verda. 
El document de firma pot 
descarregar-se a casa i 

La pagesia reclama la protecció estructural 
del parc agrari del Baix Llobregat

Fa  u n s 
mesos va 
esclatar la 
polèmica 
sobre els 
e f e c t e s 
nocius que 
la  instal-
lació d’una 
antena de 
te lefonia 
mòbil 5G a 

una finca de les Bòbiles 
pot tenir entre els veïns. 
ERC-Gavà va proposar 
condicionar una eventual 

llicència a modificar l’al-
çada de l’antena perquè el 
ventall emissor no impacti 
en el veïnat i controlar que 
la potència electromagnè-
tica que puguin rebre els 
ciutadans mai superi els 
llindars de l’OMS. 

El govern del PSC va 
negar tenir competències 
en matèria de regulació 
d’antenes, i va dir que no 
s’havia concedit la llicèn-
cia per raons tècniques, 
sense assumir cap de les 
condicions proposades.

«A la cuina, cal estimar 
l’ofici. Aquesta passió 
es trasllada als plats. 
Només així es troba 
l’harmonia desitjada»

«Busquem millorar i re-
inventar-nos constant-
ment. Crear nous plats 
i sabors és un exercici 
mental molt divertit»

No es tracta de quantitat, 
sinó de qualitat.  En aquests 
moments estem rebaixant 
la despesa calòrica dels 
nostres plats. Cal reduir 
tot el greix possible. Però 
també ens calen emoci-
ons; moltes emocions. Són 
essencials quan es cuina, 
però també quan es menja. 
Aquesta devoció és la que 
canalitzem a millorar i a 
innovar,  ja que volem rein-
ventar-nos constantment. 
Crear nous plats i sabors és 
un repte per a la creativitat 
i l’enginy. 

La cuina catalana mediter-
rània gaudeix d’un gran 
prestigi internacional. 
Quins han estat els factors 
d’aquest èxit?
En el nostre cas, l’èxit radica 
en la gran varietat de fruita 
i verdures que emprem en 
l’elaboració dels nostres 
plats típics mediterranis. 
També són essencials els 
mètodes. Hem de reivindi-
car la possibilitat de collir 
tots aquests productes en 
el millor moment per cui-
nar-los. El clima ens ajuda 
a gaudir els plats en tota la 
seva esplendor, i també a 
fer compotes i assecats.

Quin tipus de clients solen 
visitar el Major Trenta-Sis 
amb més freqüència?
Generalment, gent de la 
comarca. El boca-orella 
és el millor mitjà per fer-
te conèixer, i d’aquesta 
manera els clients acaben 
venint de tots els indrets 
per conèixer de primera 
mà què és el que fem tan 
bé al Major Trenta-Sis. 
També ajuda molt el fet de 
participar en totes les fires 
alimentàries. Gràcies a 
això, els estrangers també 
ens visiten.

Per acabar, quin missatge 
us agradaria dirigir als lec-
tors de L’Eramprunyà?
Que deixin aflorar les emo-
cions quan mengin i que 
confiïn i gaudeixin dels 
productes de la comarca. 
Jo els seguiré preparant 
i compartint amb tothom 
perquè és el que més em 
satisfà.

«Ser considerats el se-
gon millor restaurant de 
la zona del Llobregat i 
l’Hospitalet suposa una 
satisfacció enorme»

«La història del negoci 
gira al voltant de la 
família. Casa meva fa 
olor de menjar des que 
puc recordar»

Amb la voluntat de retre 
homenatge a tots aquells 
gavanencs desapareguts 
als camps nazis, ERC-
Gavà va presentar al ple 
una proposta de sensibi-
lització pòstuma amb les 

víctimes. 
La iniciativa planteja 

instal·lar llambordes co-
bertes d’una fulla de llautó 
on constin les dades de les 
víctimes com a resposta 
a la resolució nazi de no 
deixar rastre dels preso-
ners.  Les llambordes, que 
es podrien col·locar prop 
del refugi antiaeri, serien 
un mitjà fix i visible per 
alertar els ciutadans dels 
perills del totalitarisme. 

Les demandes dels veïns de Can Tries, 
prioritat per a ERC-Gavà

Proposta per commemorar els 
gavanencs morts als camps nazis

Vista aèria del barri el 2010, l’últim any en què es va asfaltar 

  

Moviment veïnal contra la urbanit-
zació de Can Sellarès

ERC reclama a AENA i Fomento aclariments 
per l’ampliació de l’aeroport del Prat

Manel Armengol: «La cuina és una professió 
vocacional que pot acabar sent obsessiva»

Manel Armengol al Major Trenta-Sis 

El pagesos de Gavà ja donen per perduda 
fins el 60% de la collita. Aquesta situació 
és insostenible, sobretot per la manca d’ 
inversions en les  infraestructures de dre-
natge, és a dir, en el bombeig 
per desguassar l’aigua al mar.

Les actuals ja són obsoletes 
i totalment insuficients. Un 
segon cargol a la Murtra (o 
una alternativa de desguàs) ja 
començaria a donar els seus 
fruits per quan hi ha inundaci-
ons (ja no parlo del Glòria sinó 
de qualsevol episodi de pluja intensa). Les 
administracions, totes, han de remar en la 
mateixa direcció. S’han de comprometre en 
la millora del sistema hidràulic.

Sempre diem que volem productes de 
proximitat, calçots, enciams, espinacs i es-
pàrrecs de km O, i per això cal fer un gran 
esforç començant per les tan necessàries 

infraestructures hidràuliques. 
Les demandes de la pagesia 

han de ser escoltades, ja que 
les pèrdues cada vegada que 
hi ha inundacions són massa 
grans. La viabilitat del Delta 
està en perill.

El 3 de març hi ha una reunió 
de les administracions impli-

cades al Parc Agrari amb un únic objectiu: 
invertir en infraestructures per protegir la 
pagesia local. 

Esperem que doni els fruits esperats. 

La nostra pagesia està en perill

Albert Massana
Portaveu municipal d’ERC Gavà



Ciutat activa La història local interessa. Ves qui ho diria!
Corria l’any 1990 i voluntaris del 
Museu de Gavà van organitzar un curs 
d’història local. Fou un fracàs. Es va 
suspendre per baixa assistència. Així 
que, quan el 2011 em van proposar 
intentar-ho, ho vaig mirar 
amb escepticisme. I va passar 
l’inesperat: hi havia interès.
D’on ve aquest interès? La 
meva teoria és que als anys 
80 i 90 del segle passat, 
Gavà encara era una ciutat 
en creixement, amb molts 
nouvinguts que primer havien de 
cobrir les necessitats bàsiques: feina, 
allotjament, trobar recursos educatius 
i sanitaris per a la família. Això era 
peremptori, i la història local no.

Dècades després, amb la població 
estabilitzada i les necessitats cobertes, 
la ciutadania busca saber com és el 
Gavà on viu, per què aquest carrer té 
aquest nom... Aquest interès fa que la 

microhistòria comenci a ser 
interessant: saber qui vivia 
aquí, què hi havia abans... 
Perquè la gran història és la 
suma de milers de petites 
històries. En el fons, conèixer 
és estimar, estimar la ciutat i 
l’entorn, descobrir els milers 

anys d’història que ens acompanyen i 
que expliquen per què som com som. I 
serveixen, també, per conscienciar que 
cal lluitar per preservar el que tenim, tant 
en l’aspecte material com immaterial.

Josep Campmany
President del Centre d’Estudis de Gavà

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
Neix l’Eramprunyà Trail, fusió del 
Carnicross i la mitja marató de l’UME

El 19 d’abril s’estrenarà 
a Gavà l’Eramprunyà 
Trail, una nova prova 
esportiva organitzada 
per la Unió Muntanyenca 
Eramprunyà i pel Club 
Atletisme Gavà i que neix 
com a fusió i evolució 
lògica del Carnicross i la 
Mitja Marató Eramprunyà 
que la mateixa UME ja va 
organitzar entre 2013 i 
2017. 

L’objectiu principal 
d’aquest nou certamen 
és realçar la bellesa del 
massís del Garraf i de la 
plana del Delta a través 

de dos recorreguts, de 12 
i 22 km respectivament, 
que buscaran fomentar 
l’esport i el contacte amb 
la natura que envolta el 
municipi. 

El primer acabarà a 
la falda del castell de 
l’Eramprunyà, mentre 
que el segon arribarà 
fins a la mateixa forti-
ficació. 

L’acte estarà apadrinat 
per Miguel Ángel Gonzá-
lez, guanyador de l’Ultra 
Trail BCN 2019 i de la 
Trail Montnegre-Corre-
dor 2019, entre d’altres. 

Xavi Pascual, 
nou entrenador 
del Zenit rus

L’equip rus va fer ofi-
cial a mitjans del passat 
febrer la contractació 
de Xavi Pascual, que 
agafarà les regnes del 
Zenit fins a final de tem-
porada. 

Pascual, exentrenador 
del Club Bàsquet Gavà, 
es trobava lliure des 
que es desvinculés a 
finals de 2018 del Pa-
nathinaikos grec, conjunt 
amb el qual va guanyar 
dos títols de lliga i un de 

Copa. El també extècnic 
del Barça agafa el relleu 
d’un altre català, Joan 
Plaza, destituït després 
d’un any en el càrrec. 

5 de març. Presentació 
Actes de la XII Troba-
da de Centres d’Estudis 
d’Eramprunyà: Les dones 
d’Eramprunyà. Passat i 
present. Museu de Gavà, 
19.00 h

6 de març. Homenatge 
a les dones d’UME. Seu 
social. Divendres 19.30. 
Entrada lliure.

8 de març. Portes obertes 
a les Mines Neolítiques 
de can Tinrorer. Entrada 
lliure.

8 de març. Visita guiada 
al castell d’Eramprunyà. 
Gratuït. Sortida des de 
l’ermita de Bruguers, 10.00 
h. Cal inscripció prèvia: 
932639610

13 de març. Cineclub: Psi-
cosis. A les 10.00 h a l’Espai 
Maragall.

20 de març. Visita guiada 
a l’exposició “Una parella 
divina. El retorn de Bacus”. 
Museu de Gavà

•

•

•

•

•

•

Agenda de març
(selecció)

Font: Agenda municipal

La Tornaboda 
reuneix públic 
al Parc Lluc

L’ e s b a r t  B r u g u é s 
de Gavà i la colla de 
Viladecans van reunir-se 
a la Torre Lluc el passat 
diumenge 23 a les 13h 
per ballar plegats la Tor-
naboda i el Patatuf, dues 
coreografies tradicionals 
típiques del carnestol-
tes que representen la 
reconciliació entre amb-
dues ciutats. Al matí, els 
petits van poder gaudir 
del ball de disfresses in-
fantils, i a les 17h va tenir 
lloc el ball de carnaval 
per a la gent gran. 

L’UME homenatjarà les do-
nes de l’entitat el 6 de març

Amb motiu del Dia In-
ternacional de la Dona, fi-
xat internacionalment el 
8 de març, la Unió Mun-
tanyenca Eramprunyà 
prepara un homenatge 
de cara al divendres 6 
per valorar i reafirmar 
el paper de les dones 
que formen part de l’as-
sociació. 

L’acte, programat per 
a les 19.30h de la tar-
da, comptarà amb una 

exposició fotogràfica on 
les protagonistes seran 
aquestes dones i la seva 
relació amb la muntanya, 
i amb una taula rodona 
on es debatran temes 
diversos com les ex-
periències viscudes en 
aquest medi, els reptes 
assolits pel grup, les 
dificultats inicials i els 
valors que la muntanya 
aporta als qui s’animen 
a recórrer-la.  

A càrrec de fotògrafs 
experts de l’Agrupació 
Fotogràfica de Gavà com 
Benet Solina i Juan Illana, 
el 17 de març s’iniciarà a 
Gavà un curs intensiu de 
18 hores per introduir-se 
en la fotografia digital. 

Els continguts princi-
pals d’aquestes classes 

Èxit de participació del VIII Curs d’Història 
de Gavà 

Fins a 29 inscrits ha re-
gistrat l’edició d’enguany 
del Curs d’Història de 
Gavà, que va arrencar el 
passat 17 de febrer i que 
s’allargarà fins al pròxim 
30 de març a l’Associa-
ció Veïnal del Barri del 
Centre. 

A càrrec de Josep 
Campmany, del Centre 
d’Estudis de Gavà, el 
curs s’imparteix en set 
sessions ubicades els 
dilluns de 19 a 21h. En 
total, catorze hores per 
fer un repàs en clau local 

de l’evolució de Gavà a 
través de la història. 

L’eix temporal de les 
lliçons arrenca a la pre-
història i arriba fins a 
l’actualitat, tot basant-se 
en documents existents i 

dades que, amb el temps, 
han anat apareixent. 

A la cloenda del curs, 
tots els assistents rebran 
una certificació acredi-
tativa de la seva parti-
cipació. 

Arriba el curs intensiu 
d’iniciació a la fotografia digital 

per saber utilitzar una 
càmera, que s’emplaça-
ran els dimarts de 19h a 
21h,  es dividiran en dos 
eixos principals. 

D’una banda, els co-
neixements teòrics a in-
terioritzar: els conceptes 
generals de la imatge 
digital, la càmera i les 
seves funcions, fotogra-
fiar amb càmeres digi-
tals i la creativitat que 
requereix el llenguatge 
fotogràfic. De l’altre, hi 
haurà demostracions a 
les classes pràctiques.  

El curs s’allargarà fins 
al maig i tindrà lloc a la 
2a planta del número 68 
de la Rambla Joaquim 
Vayreda. Les inscripci-
ons estan obertes i tenen 
un preu de 50€ (25€ per 
a socis). 
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Les dones al poder!
Llibertat i amnistia ARA!


