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El projecte d’AENA podria posar en risc el benestar dels 
veïns més propers a l’aeroport, la preservació d’espais 
naturals i empitjorar l’emergència climàtica

La potenciació dels serveis dels aeroports de Girona 
i Reus contribuiria a un creixement econòmic sense 
comprometre l’entorn del Prat amb l’ampliació

ERC advoca per una ampliació de l’aeroport sostenible

Una enquesta online 
realitzada pel mitjà Gavà. 
Info amb una mostra 
de més de 1.000 par-
ticipants ha demostrat 
un cop més quin és el 
parer de la ciutadania 
sobre el Pla de Ponent. 

La iniciativa urbanísti-
ca que impulsa el govern 
local del PSC es ven com 
un pla efectiu per fer 
créixer la població del 
municipi en un 25% i fer 
de Gavà una ciutat molt 
més atractiva i econòmi-

cament capaç. 
En aquest argument 

idíl·lic i fantasiós hi ha 
punts que s’hi ometen 
com, per exemple, que 
es construiria sobre les 
millors terres agrícoles, 
que s’eliminaria el corre-
dor biològic del Calamot 
i la riera dels Canyars 
i que es perjudicaria 
greument el paisatge 
del delta del Llobregat. 
Econòmicament, si bé 
el pla promet un 40% 
d’habitatge social, la rea-

litat és que ho fa a preus 
de venda de mercat i que 
obliguen els adquiridors 
a tenir ingressos regu-
lars per accedir a una 
hipoteca, eliminant els 
més joves de l’equació. 

De moment, el 90% 
de ciutadans que s’han 
pronunciat a l’enquesta 
de Gavà.Info ho han fet en 
contra d’aquest projecte 
especulatiu, mentre que 
tan sols un 9% ho ha 
fet a favor i un 1% s’ha 
mostrat neutral. 

  

ERC-Gavà observa amb 
gran preocupació com 
s’està enfocant la pretesa 
ampliació de l’aeroport 
del Prat per part d’AENA, 
que sembla no consi-
derar l’enorme impacte 
que aquesta expansió 
pot tenir sobre els agents 
que l’envolten. Les conse-
qüències que se’n deri-
varien per al territori, la 
població propera a l’ae-
roport i el medi ambient 
podrien ser enormement 
negatives. 

Certament, l’aeroport 
Josep Tarradellas és un 
dels puntals de l’eco-
nomia catalana. En els 
últims anys, la facturació 
econòmica de l’aeròdrom 
no ha fet més que in-
crementar-se de forma 
proporcional a la seva 
trascendència nacional 
i internacional. La seva 

màxima capacitat s’es-
tima en uns 55 milions 
de passatgers anuals i, 
enguany, ja ha arribat als 
52,6. Aquest marge de 
creixement i de millora 
és el que impulsa la idea 
d’ampliar el servei. 

En aquest sentit, els 
dubtes i inquietuds del 
grup municipal i parla-
mentari no resideixen en 
el ‘què’, sinó en el ‘com’. 
Des d’ERC, es considera 
que hi ha una sèrie de 
mesures que es poden 
implementar per dur a 
terme aquesta ampliació 
de l’aeroport més que 
per caprici per raons 
veritablement positives 
i, sobretot, que respectin 
la comunitat i la natura i 
que creïn sinèrgies amb 
la resta de Catalunya. 
Des d’ERC-Gavà es con-
sidera que la mesura 

repartint així entre ells 
la càrrega de trasllats 
i rebudes. Amb aquest 
objectiu, caldria esta-
blir una bona connexió 
ferroviària d’alta velo-
citat (hora i escaig) amb 
Barcelona i el Prat com 
a hub d’enllaç i Girona 
i Reus com a receptors 
dels viatgers amb destí 
Barcelona/Catalunya, tal 
com ja es fa a ciutats com 
Londres o París. Aquesta 
seria també una bona 
oportunitat per potenci-

socioeconòmic del país. 
De la mateixa manera, 
és necessari que l’am-
pliació es faci prioritzant 
la conciliació del funcio-
nament de la instal·lació 
amb el benestar dels 
nuclis urbans propers, 
minimitzant l’impacte 
acústic que es pogués 
derivar de la modificació 
de l’actual operativa de 
les pistes segregades. 

Finalment, cal adoptar 
criteris que potenciïn un 
model de creixement 

sostenible i respectuós 
amb el medi ambient i 
l’emergència climàtica, 
amb l’exemple de la pro-
tecció de l’espai natural 
de la Ricarda, que l’ajun-
tament de Viladecans, 
en mans del PSC, pretén 
destruir a canvi de llocs 
de treball. La desaparició 
d’aquest espai o de qual-
sevol altre sintetitzaria 
un altre fracàs natural, 
agrícola i patrimonial. 

Volem el màxim per aquest país, però no a 
qualsevol preu. Nosaltres també veiem amb 
gran preocupació l’enfocament de l’ampliació 
de l’aeroport del Prat per part d’AENA. No tenen 
en compte ni l’impacte que pot tenir sobre el 
territori, ni l’actual situació d’emergència 
climàtica, ni l’impacte que pot 
tenir sobre la població propera 
a l’aeroport.

Estem parlant d’un dels 
puntals de l’economia catalana 
i està arribant a la seva màxima 
capacitat de 55 milions de 
passatgers anuals (enguany ja 
ha arribat als 52,6 milions) i cal preguntar-se 
si cal créixer i de quina manera fer-ho.

Ja fa temps que les principals línies aèries, 
aquelles que tenien el seu aeroport, el seu 
hub internacional, no marquen les tendències. 
Són les línies low cost i de llarg trajecte les 

què decideixen les principals bases en el mon, 
i hem de reconèixer que el Prat està molt 
ben connectat amb Europa (el millor). Amb 
tot, en trajectes llargs, els únics que creixen 
actualment, encara ens falta un nou esglaó. 

No volem ni podem créixer sense solucionar 
els enllaços del tren de Girona 
i  Reus amb el Prat , sense 
definir quin tipus de turisme 
volem, sense obtenir la gestió 
aeroportuària del nostre país,  
sense cohesionar una comarca 
massa trinxada, sense minimitzar 
l’impacte acústic, i finalment, 

sense haver de destruir la nostra preuada 
natura del Delta. 

Ens cal confirmar un hub internacional que, 
en aquests moments, ja quasi tenim, i a la 
vegada, defensar el nostre espai del Delta i 
els pobles de l’entorn.

Massa deures pendents abans de pensar a créixer

Albert Massana
Portaveu municipal d’ERC-Gavà

ar la diversificació dels 
destins turístics, des-
congestionant Barcelona 
dels efectes nocius de la 
massificació turística i 
reduint conseqüentment 
la pressió a l’alça dels 
preus en habitatges o la 
saturació dels transports.

A més a més, cal que 
la gestió i governança 
del sistema aeroportu-
ari respectin l’autono-
mia de cada aeroport i 
que es compti amb la 
participació de l’entorn 

La ciutadania es mostra obstinadament en contra del Pla de Ponent

de creixement 
principal de la 
flota aèria ca-
talana hauria 
d ’ubicar-se 
en convertir 
els aeroports 
de Girona i 
Reus en com-
plementaris 
al del Prat, 



Junta, que gestiona el dia 
a dia amb l’assemblea ge-
neral com a màxim òrgan 
de l’entitat, simplement 
supervisa que aquestes ac-
tivitats s’adeqüin als esta-
tuts de l’UME. Actualment, 
som 751 socis, integrats 
per 305 dones i 446 homes, 
amb dret de participació i 
d’assumir càrrecs a canvi 
d’una quota i del compli-
ment dels estatuts. 

Com us trobeu a la vostra 
nova seu? Quin grau de su-
port administratiu rebeu?
Després de deixar el local 
de la Rambla el desembre 
de 2017, ens vam establir 
al carrer Salvador Lluch 
6, gràcies a un conveni 
amb l’Ajuntament. De mo-
ment, hi estem bé, però 
per segons quines acti-
vitats se’ns queda petit i 
preferíriem tenir-ne un de 
propi. Posats a demanar, 
també ens agradaria que 
hi hagués més consens 
entre entitats i Ajuntament 
i que poguéssim lluitar 
plegats pels objectius co-
muns. Sobretot, a l’hora 

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

La manifestació convo-
cada pel passat 14 de març 
amb l’objectiu de reivindi-
car la protecció de l’entorn 
natural del Calamot i la 
riera dels Canyars davant 
el Pla de Ponent va haver 
de suspendre’s a causa 
de l’avanç implacable del 
coronavirus. 

La Unió Muntanyenca 
Eramprunyà compleix 57 
anys de vida. Evolució lògi-
ca del Grup Excursionista 
de Gavà, fundat el 1963 per 
un grup de joves interes-
sats en l’excursionisme, 
l’espeleologia i l’escalada, 
l’UME va passar per un 
procés d’integració al Cen-
tre Recreatiu Can Sellarès, 
propietat de la ROCA, abans 
de convertir-se el 1969 en 
l’entitat que coneixem avui 
dia. Brugués Comas, la 
seva presidenta, ens rep 
per parlar d’una entitat 
que ja constitueix part del 
patrimoni de Gavà  gràcies 
al seu compromís social, 
cura del medi ambient 
i defensa de la cultura.

Aquest novembre es pro-
duïa el canvi de junta, subs-
tituint la gestora. Vostè va 
ser l’única candidata. Què la 
va animar a presentar-se?
La nostra candidatura, 
Fem grup, va sorgir de 
la iniciativa d’un grup de 
socis de l’UME amb ganes 
d’aportar-hi noves idees, 
analitzar les mancances 
de l’entitat i trobar-hi solu-
cions. L’UME es fonamenta 
en el voluntariat per al 
seu funcionament, així que 
alguns socis i sòcies vam 
decidir que era moment 
de fer un pas endavant i 
agafar les regnes de la 
institució. 

Quin és el vostre programa i 
quins reptes us plantegeu? 
El nostre programa es 
defineix en el nom de la 
candidatura, Fem Grup, ja 
que busca el consens i la 
representació de tots els 
membres de l’UME. 
Com a eixos centrals del 
programa, assenyalaria la 
millora de la comunicació 
de l’entitat, tant externa 
com interna, i la poten-
ciació del voluntariat: la 
manera d’organitzar-lo, el 
reconeixement que se li 

ha de donar. També volem 
fer nostre el nou local, al 
qual vam haver de passar 
de forma sobtada després 
de més de 30 anys al de 
la Rambla. De moment, no 
hem perdut el temps: el 
passat mes de març vam 
celebrar l’aniversari de 
l’entitat homenatjant les 
dones de l’UME amb una 
exposició fotogràfica dedi-
cada a elles i amb una taula 
rodona on vam compartir 
experiències. 

Quines són les seccions de 
l’UME? Com s’organitzen?
Actualment, comptem amb 
les seccions d’Espeleologia, 
Senders, Secció d’Escalada 
i Alta Muntanya, Ciclisme, 
Fita i Petjada, Guies del 
Castell, Natura, Cultura i 
la Secció Menuts-Infan-
tils-Juvenil. Al seu torn, 
aquestes seccions agrupen 
diferents activitats que 
elles mateixes organitzen. 
I entre totes, s’encarreguen 
d’iniciatives més genèri-
ques com l’Aplec de Sant 
Miquel, la Marxa del Gar-
raf i els Campaments. La 

  

Juntes ho aconseguirem
El passat dissabte 7 de març vam posar 

a disposició de les dones de la ciutat un 
mural participatiu on podien plasmar tots 
els seus missatges en favor de 
la lluita feminista.  

És curiós com aquesta mena 
d’actes sempre deixen un sabor 
agredolç. 

Estic pletòrica per l’èxit 
de la iniciativa: veure tanta 
diversitat entre les dones que 
van participar-hi, mogudes per 
una mateixa causa, sempre emociona. 

Però, què se’n fa de tots els missatges 
escrits al mural per aquest conjunt 
heterogeni de persones compromeses? 

Quan deixaran de ser paraules i passaran 

a ser fets? 
Any rere any sortim el 8 de març a 

reclamar igualtat salarial, millor conciliació 
laboral , l’eradicació dels 
comportaments masclistes i 
patriarcals als jutjats, etc. 

Però tinc la sensació que 
allà queda; que ens han donat 
un dia per sortir al carrer i fer 
grans discursos sense més 
transcendència que aquesta, 
la simbòlica. 

Amb això no dic que hàgim de deixar de 
banda iniciatives com les del nostre mural, 
però és hora d’assimilar que l’actitud del 8M 
ens ha d’acompanyar 365 dies l’any. 

Juntes ho aconseguirem!

Alícia Carmona Nevado
Membre de Joves de Gavà per la República

ERC porta al ple el malestar dels veïns 
del carrer de Montserrat Roig per la 
deixadesa de l’entorn

ERC Gavà va fer arribar al 
ple una proposta per habi-
litar al cementiri de la ciu-
tat un espai d’homenatge 
als morts perinatals. 

I és que la mort d’un 
infant durant l’embaràs, 
el part o poc després de 
néixer suposa un tema 
tabú al nostre país on, 
segons les últimes dades 
del departament de Salut 
corresponents al 2017, 
254 nadons van néixer 
morts i fins a un centenar 
no van arribar al mes de 
vida. 

La poca representació 
d’aquest tipus de mortali-
tat fa que, sovint, les famí-
lies afectades no rebin el 
suport adient per part de 
l’entorn social i el sistema 
sanitari. 

Per aquesta raó, i tal  

com ja s’ha fet a municipis 
com Calaf, Cervera o Sant 
Cugat, ERC ha proposat al 
ple l’habilitació d’un espai 
memorial al cementiri on 
poder col·locar una placa 
o monòlit amb una estrella 
o qualsevol altre símbol i 
el nom del nadó a tall de 
recordatori i visibilització 
de la mort gestacional i 
perinatal.  

Ta m b é  s ’ h a  i n s t a t 
l’Ajuntament a agendar 
el 15 d’octubre com a 
dia internacional en què 
promoure xerrades i ex-
posicions sobre la mort i 
el dol gestacional i neo-
natal. L’objectiu és que les 
famílies afectades tinguin 
espais d’elaboració del 
dol i d’acompanyament, 
i la sensibilització social 
sobre el tema. 

Prop d’una cinquantena 
de persones van passar 
per la carpa d’ERC Gavà 
a la plaça de la Pagesia 
el passat 7 de març per 
deixar un missatge al mu-
ral commemoratiu del dia 
de la dona. 

L’acció tenia com a ob-
jectiu demostrar que la 
defensa dels drets feme-
nins no és cosa d’una jor-
nada, sinó una militància 
a mantenir cada dia. Per 

Èxit popular del mural participatiu en 
favor dels drets de les dones

Durant l’acte, es van de-
batre temes com la bre-
txa salarial, la taxa rosa 
o les actituts patriarcals 
d’alguns jutges

aquesta raó es va posar 
el focus sobre afers com 
la bretxa salarial, la taxa 
rosa, el dret a decidir sobre 
el propi cos i les actituds 
influïdes pel patriarcat 
que alguns jutges encara 
tenen a l’hora de fallar en 
casos de violència contra 
les dones.

Així mateix, també van 
posar-se sobre la taula 
problemes menys genèrics 
però igualment urgents 
com la necessitat de pen-
sions dignes per a vídues i 
persones que per circums-
tàncies diverses no hagin 
pogut cotitzar prou anys. 

La manifestació queda 
ajornada, pero en cap 
cas es contempla sus-
pendre-la

Amb les agrupacions 
multitudinàries desacon-
sellades per part de les 
autoritats sanitàries, la 
plataforma Aturem el Pla 
de Ponent, encarregada 
d’organitzar la manifesta-
ció, va reunir-se de manera 
extraordinària el 12 de 
març per abordar la conve-
niència de seguir endavant 
amb la manifestació. 

rus, com a rebre el discurs 
que el monarca va dirigir a 
la població la nit del 18 de 
març amb una sonora cas-
solada de rebuig. A Gavà, 
l’enrenou dels balcons va 

demostrar novament la 
repulsió que el nostre po-
ble sent vers aquesta mo-
narquia corrupta i totes 
les estructures derivades 
del franquisme.

Des que va arrencar el confinament 
com a mètode de control de la població 
davant la implacable expansió del co-
ronavirus, una convenció improvisada 
ha arrelat com a mètode d’agraïment 
al treball que els equips sanitaris i 
dels sectors essencials de tot el país 
estan fent per pal·liar els efectes 
d’aquesta infecció: els aplaudiments 
als balcons ja són un element més 
de la rutina diària de la ciutadania. 

Cada dia, milers de gavanencs i 
gavanenques surten a les 20h (hora 

escollida perquè els més petits en pu-
guin formar part) a les balconades de 
casa per retre homenatge a tots els i les 
professionals mèdics, treballadors de 
supermercats i transportistes que, entre 
d’altres, són al peu del canó i cuiden del 
benestar de la societat enmig de l’estat 
d’alerta i de mínims decretat. 

Durant aquests minuts, que en alguns 
balcons es transformen en llargues 
estones de música i ball, els ciutadans 
mostren la unió i bon ànim amb què 
afronten la lluita contra la malaltia. 

A inicis de març va des-
tapar-se l’escàndol que el 
rei emèrit Joan Carles I ha-
via rebut presumptament 
una dotació de 100 milions 
d’euros de la monarquia 
saudita per la seva medi-
ació en l’adjudicació a em-
preses espanyoles de les 
obres de l’AVE a la Meca. 

Les filtracions han de-
mostrat, a més, que el seu 
fill i actual cap d’estat, Felip 
VI, no només era el segon 
beneficiari d’aquesta fun-

dació lucrada per la coro-
na saudita, sinó que també 
feia un any que coneixia 
l’activitat del seu pare. 

Com a resposta popular, 
durant el transcurs del 
mes de març van néixer 
moltes iniciatives desti-
nades tant a pressionar el 
rei perquè retornés els 65 
milions que encara es con-
serven d’aquesta fortuna 
en forma de donatiu a la 
sanitat pública, en plena 
lluita contra el coronavi-

Suspesa la manifestació contra el Pla de 
Ponent del 14-M a causa del coronavirus

Diversos veïns del car-
rer de Montserrat Roig 
van traslladar a membres 
d’Esquerra Republicana 
Gavà el seu malestar per 
la manca de cura que el 
municipi té de diversos 
elements de la infraes-
tructura veïnal. Entre 
aquests, van destacar el 
solar situat davant del bloc 
d’habitatges del números 
10 a 14. 

El descampat, despro-
veït de vorera o qualsevol 
altra protecció just a la 
banda del terreny que 
toca a la muntanya, és un 
reclam perfecte per a la 
proliferació de rates i al-

tres animals salvatges que 
condicionen la salubritat 
de la zona i el benestar 
dels seus veïns. 

De la mateixa manera, 
els habitants del carrer 
Montserrat Roig han la-
mentat també que part 
de l’enllumenat públic, 
concretament tres fanals, 
no funcionin. 

Per això, des d’ERC es 
va voler instar l’Ajunta-
ment en el marc del ple 
municipal a corregir les 
mancances lumíniques de 
la urbanització i a efectuar 
tasques de neteja i mante-
niment del solar per evitar 
l’aparició de plagues. 

«Ens agradaria que hi 
hagués més consens en-
tre Ajuntament i entitats 
i que lluitéssim plegats 
pels objectius comuns»

«La UME no només és 
un mitjà per fer esport, 
sinó també per fer-ho 
en la natura i aprendre 
valors mediambientals»

de prendre decisions que 
afecten urbanísticament i 
mediambiental la població 
de Gavà. Ens agradaria que 
l’Ajuntament donés més 
cobertura a les necessitats 
i demandes de les entitats 
del poble. 

Col·laboreu amb altres 
clubs o entitats locals que 
també tinguin seccions 
similars?
L’UME, entitat federada a la 
FEEC, sempre ha col·laborat 
amb altres entitats en dife-
rents activitats, ja siguin 
esportives, culturals, eco-
logistes... tant a nivell local 
com a nivells superiors. De 
fet, molts socis de l’UME 
són socis d’altres entitats, 
per tant, la col·laboració 
ens és natural. Com a 
exemple, podríem citar 
l’Aplec de Sant Miquel i 
la lluita contra l’abocador 
del Garraf. Pel 19 d’abril 
també havíem programat i 
co-organitzat l’Eramprunyà 
Trail juntament amb el Club 
d’Atletisme de Gavà. 

Què li diríeu a un infant 
per motivar-lo a provar 
algun dels esports que 
fomenteu?
Molts dels que ara som so-
cis de l’UME hi vam entrar 
de ben petits i aquí ens 
hi hem divertit molt, hem 
fet amics i, sobretot, hem 
après com gaudir de les 
activitats a la natura. Tot 
aquell interessat o que es 
plantegi si sumar-s’hi està 
convidat a venir i provar 
amb nosaltres. 

Per acabar, quin missatge 
us agradaria traslladar als 
lectors de L’Eramprunyà?
M’agradaria convidar-los a 
participar en les activitats 
que fem. Quan funcionem 
amb normalitat, qui vulgui 
podrà passar-se pel local 
els dimecres i divendres a 
la tarda, de 19 a  21 h, per 
ser informart més deta-
lladament de tot allò que 
fem. Us hi rebrem amb els 
braços oberts.

«Alguns socis i sòcies 
vam decidir que era el 
moment de fer un pas 
endavant i assumir les 
regnes de l’UME»

«Volem millorar la 
comunicació interna i 
externa i potenciar el 
rol del voluntariat, que 
és la nostra base»

Esquerra demana habilitar un espai 
per a morts perinatals al cementiri

  

Gavà va rebre amb una cassolada el 
discurs del rei del 18 de març

Els ciutadans confinats agraeixen la feina dels 
sanitaris durant la lluita contra el coronavirus

Brugués Comas «Fem Grup vol representar les 
idees i projectes de tots els socis de l’UME»

Vista elevada del solar del carrer de Montserrat Roig que no està cuidat

Imatge de la bicicletada a la platja de Gavà organitzada per l’UME a finals de febrer

La salut abans que les queixes pel Pla de Ponent
La manifestació prevista pel dia 14 de 

març en contra del Pla de Ponent finalment 
s’ha ajornat com era d’esperar. El moment 
actual tan excepcional que patim ens fa 
pensar que això anirà per llarg. 

Cal fer-nos unes quantes 
preguntes sobre les actuacions 
que s’han de fer al nostre territori: 
Què volem? Com ho volem? Podem 
assumir tot allò que implica un 
pla urbanístic tan ambiciós? 
Cal forçar encara més el nostre 
sistema sanitari? Qui té dret a forçar 
aquesta maquinària que s’ha demostrat amb 
carències per fer front a crisis d’aquest nivell?

Hem de pensar en global, en bastir el 
nostre territori dels serveis bàsics per 
garantir la vida quotidiana de la nostra gent. 
L’any ja ha començat ben marcat pel temporal 
Glòria, que ens va deixar molt tocats.

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

Ara no toca pensar a fer habitatges a 
qualsevol preu i destrossar la natura, 
ara toca adreçar tot allò que s’ha fet 
de manera desproporcionada i centrar-

nos a fer que el nostre territori 
tingui allò que realment li fa 
falta: infraestructures acabades, 
un aeroport respectuós amb el 
medi i amb el territori i un parc 
d’habitatges d’acord amb les 
possibilitats de la població. 

Des de l’inici el projecte del Pla 
de Ponent tenia unes perspectives que a dia 
d’avui ha quedat de manifest que no són les 
que inicialment s’havien pensat, toca doncs 
replantejar-ho tot i partir desde zero amb 
un altra visió de futur. Davant d’aquestes 
amenaces tots som iguals, qui avui té, demà 
potser no tingui res. Pensem-hi.

Nou dels components de la nova junta. D’esquerra a dreta: Santi Trujillo (vicepresidència), Placi Ivars (vicepresidència ), Bruguers Comas 
(presidència), Alfons Vílches (vicepresidència), Víctor Espinós (secretaria), Miquel Comas (tresoresia), Antoni Callen (vicepresidència), 
Evel·li Villuendas (vicepresidència). No apareixen a la foto Xènia Canals (vicepresidència) i Francesc Juan Garcia (vicepresidència).

La Generalitat garanteix l’ajuda als 
beneficiaris de les beques menjador

La Generalitat, a tra-
vés dels departaments 
d’Educacio i Treball, Afers 
Socials i Famílies, dirigits 
per consellers d’ERC (Jo-
sep Bargalló i  Chakir el 
Homrani) garanteix les be-
ques menjador a 160.000 

nens i nenes durant tot el 
tancament d’escoles pel 
coronavirus. Ho fa a través 
d’unes targetes moneder, 
que es van començar a dis-
tribuir a finals de març. Tot 
i que són finançades per la 
Generalitat, es canalitza-
ran a les famílies a través 
d’ajuntaments i consells 
comarcals. Es carregarà a 
cada família l’import de la 
prestació diària pel total de 
dies que duri el tancament. 

Finalment, va imperar 
el sentit de la responsa-
bilitat i va determinar-
se’n l’ajornament fins que 
s’hagi superat aquesta 
crisi. El que sí que tira 
endavant és la petició de 
consulta ciutadana sobre 
el projecte.

Així les coses, ERC va 
voler reafirmar el seu com-
promís amb aquesta lluita 
en la defensa del territori 
i la seva avinença a cridar 
a mobilització de cara a la 
següent temptativa.



Ciutat activa Un homenatge merescut
La Teresa ha viscut molt i, pel que 
explica o no explica, deu haver patit 
molt. Tot i això, ella repeteix una vegada 
i una altra que aquells temps de la 
seva joventut (dels anys 
vint a la guerra d’Espanya) 
eren feliços. Que mentre es 
pogués menjar i seguir tirant, 
malgrat matrimonis trencats 
o desgràcies imprevistes, la 
gent era feliç amb petits 
plaers com el de l’aigua 
fresca del pou, les innocents 
bromes del veïnat, o les converses 
amb els veïns als pausats capvespres 
d’estiu. Però era una Teresa molt 
del segle XX; una dona amb estudis, 

que treballava en una multinacional, 
que tractava de tu a tu l’Àngela Roca 
-en aquells anys, la seva paraula era 
llei-, i que no s’arronsava davant les 

dificultats. La Teresa és 
una dona moderna en un 
marc d’inèrcies atàviques. 
El resultat d’aquest xoc 
temporal és la colla de 
vivències que, endreçades 
i explicades, van donar lloc 
al seu llibre autobiogràfic 
titulat Els Balsells de la 

Boada, que vaig tenir el goig d’editar. 
La Teresa, sempre implicada amb Gavà i 
la cultura, es mereix l’homenatge rebut. 
I molt més. Moltes felicitats.

Josep Campmany
President del Centre d’Estudis de Gavà i membre de la junta d’Amics del Museu

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
Marc Alcalá, quart en 1500 metres 
al Campionat d’Espanya indoor

El corredor gavanenc 
Marc Alcalá va acabar 
quart la prova dels 1500 
metres al Campionat 
d’Espanya d’Atletisme 
indoor celebrat a Ouren-
se del 29 de febrer a l’1 
de març. La cursa, que 
suposava el retorn del 
corredor a les pistes 
després de més d’un any 
immers en una espiral 
de lesions, va significar 
una enorme alegria per 
Alcalá, que va reconèixer 
que la setmana prèvia al 
torneig encara no sabia 
si estaria en condicions 

de viatjar. Tot i els dubtes  
per la falta de forma, 
l’atleta confessa haver-
se sentit molt còmode 
durant el certamen. 

Una altra bona notícia 
pel gavanenc, que fins 
ara entrenava sol, és la 
seva annexió a l’equip 
de Carles Castillejo, just 
a temps per arrencar la 
temporada en pista des-
coberta, que suposarà un 
test de cara als seus ob-
jectius: els Jocs Olímpics 
del Japó i l’Europeu de 
París, tots dos ajornats 
fins al 2021.

Mor Emil iano 
Moro als 72 anys

El multicampió en pes 
i disc Emiliano Moro va 
deixar-nos als 72 anys el 
passat 19 de març. Així 
ho va fer saber a través 
de la seva pàgina web 
el Club Atletisme Gavà, 
institució a la qual va de-
dicar la seva vida espor-
tiva. Des del club, es des-
taca la condició humana 
de Moro, que projectava 
una aura especial als 
seus companys gràcies 
al seu bagatge cultural i 

professional. L’acte d’ho-
menatge a Moro i el seu 
llegat queda supeditat 
a la conclusió de l’estat 
d’alerta que viu el país.

A causa del confinament 
general decretat per 
fer front a l’expansió 
del COVID-19, totes les 
activitats culturals pre-
vistes a l’abril han estat 
de moment suspeses

Agenda d’abril
(selecció)

Font: Agenda municipal

Suspesa la Fira 
d’Espàrrecs

L’Ajuntament de Gavà 
va veure’s obligat el pas-
sat 19 de març a cancel-
lar també la 67a Fira 
d’Espàrrecs, que havia 
de celebrar-se de l’1 al 
3 de maig. A hores d’ara 
no es pot assegurar la 
seva reubicació en el 
calendari d’activitats, ja 
que l’estalvi de la seva 
suspensió, que es preveu 
de 150.000 euros, es po-
dria destinar a diferents 
mesures per pal·liar l’im-
pacte econòmic provocat 
per la pandèmia. 

L’Abril Cultural també 
queda cancel·lat.

La F.A.G.A segueix activa tot 
i la quarantena

L’Associació de Fami-
liars d’Alzheimer i Altres 
Demències de Gavà se-
gueix activa telemàtica-
ment amb l’objectiu de 
facilitar la vida dels usu-
aris de l’agrupació. Tant 
la psicòloga com la tre-
balladora social del cen-
tre es mantenen en con-
tacte amb els integrants 
per donar-los tècniques 
per abstreure’s sense 
haver de sortir al carrer, 

proporcionant-los recur-
sos audiovisuals perquè 
puguin treballar des de 
casa i oferint els serveis 
del personal del centre 
per anar a fer la compra 
o aconseguir medica-
ments. Des de l’entitat 
es recomana no exposar 
gaire els usuaris a la te-
levisió, que aquests dies 
genera angoixa, i vetllar 
per mantenir la seva ru-
tina d’activitats diària.  

La tradicional celebra-
ció de les Falles que a 
Gavà organitza la Casa de 
València haurà d’endar-
rerir-se indefinidament 
per culpa de l’epidèmia 
del coronavirus. 

Prevista inicialment 
per als dies 17, 18 i 19 
d’abril, la 32a edició de 

Teresa Balsells, homenatjada pels Amics 
del Museu de Gavà per la seva tasca cultural 

L’Associació d’Amics 
del Museu de Gavà va ho-
menatjar el passat 5 de 
febrer a Teresa Balsells, 
una figura destacada en 
el foment de la vida cul-
tural i social de Gavà, es-
pecialment en els afers 
relatius al Museu i tot 
exercint un paper sim-
bòlic en el col·lectiu de 
dones del municipi. 

Teresa Balsells, de 
90 anys, va ser una de 
les primeres dones que 
es van emancipar i que 
van anar a treballar a 

Barcelona des de Gavà, 
i durant tota la seva vida 
ha dedicat molts esfor-
ços a la cultura. El 2011 
es va publicar el llibre 
autobiogràfic titulat Els 
Balsells de la Boada.  

A la cerimònia d’ho-
menatge, celebrada en 

la presentació de les 
actes de la XII Trobada 
d’Estudiosos i Centres 
d’Estudis d’Eramprunyà, 
celebrada el 2019, la 
guardonada va mostrar-
se molt agraïda i emoci-
onada pel reconeixement 
dels seus companys. 

Ajornada també la celebració 
de les Falles de Gavà

la crema al municipi va 
haver de ser suspesa 
temporalment seguint 
l’exemple de la decisió 
presa a la Comunitat 
Valenciana. 

El president de la Casa 
de València, Sergio Engli, 
ha manifestat que, amb 
tot, la intenció de l’agru-
pació és mantenir la fes-
tivitat, ja que tot el mobi-
liari i estris estan ja con-
tractats i la despesa feta. 

De moment, es valora 
moure la festa a mitjan  
del mes de maig, però 
resulta que ja hi ha mol-
tes entitats que inten-
ten reubicar les seves 
activitats ajornades en 
aquestes dates, per la 
qual cosa tot queda a 
expenses d’una reunió 
entre agrupacions. 
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