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La pandèmia ho ha trastocat tot
El sotrac a la nostra societat ha es-
tat de tal magnitud que res quedarà 
igual. I veient-ne les conseqüències no 
em queda més remei que dir allò que 
molts ja sabíem: car reformular-ho tot. 
La globalització i l’actual model 
econòmic neoliberal han que-
dat ferits de mort. S’ha demos-
trat que, en moments de grans 
crisis, són un enorme fracàs. I 
que en moments on la convivèn-
cia humana a nivell planetari està 
en risc, només serveix per una 
cosa: demanar ajuda al sector públic. 
Un sector públic que caldrà tenir més en 
compte a partir d’ara. Cal que la sanitat pú-
blica, els nostres hospitals públics i els seus 

treballadors tinguin més atenció i recursos. 
No hi ha cap dubte que són un dels pilars 
de la nostra societat, junt amb educació, cul-
tura, serveis socials i dependència.  És de-
mostrable que cap país estava del tot prepa-

rat per afrontar aquests tipus de 
crisi. Ja va sent hora d’arreman-
gar-se i cridar ben fort que quan 
l’economia neoliberal s’encostipa 
no pot anar plorant a l’Estat per 
socialitzar futures pèrdues. Cal 
canviar-ho definitivament. Cal 
empoderar la ciència i l’educació, 

per poder assegurar un futur, i una nova go-
vernança basada en el coneixement. Calen 
uns pressupostos amb menys tancs i més ci-
entífics i hospitals. En depèn el nostre futur.
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Cal enfortir el sistema públic de serveisCréixer per créixer no sempre és positiu
La crisi sanitària a què 

el coronavirus ha sot-
mès el país ha posat de 
manifest les mancances 
i la incapacitat política 
dels dirigents de l’Estat 
i ha deixat un reguitzell 
d’interrogants sobre 
com podran Espanya i 
Catalunya recuperar-se 
de l’impacte de la pan-
dèmia. Des d’ERC Gavà, 
es proposen una sèrie 
de qüestions i punts que 
cal abordar com a claus 
en aquest hipotètic res-
tabliment.

En primer lloc, s’ha de 
contemplar el model de 
creixement de la socie-
tat. El despoblament del 
camp i la concentració 
humana a les ciutats ha 
afavorit la propagació 
epidèmica, per la qual 
cosa s’ha de plantejar 
una conciliació entre 
creixement i equilibri 
territorial. Tot seguit, 
hauria de debatre’s so-
bre el model de gestió 
estatal. El neoliberalis-
me ha demostrat ser un 
gran fracàs: allà on la 
major part de la sanitat 
és pública, com a Ca-
talunya, l’impacte de la 

crisi sanitària ha 
estat menor que 
a zones com Ma-
drid, on predo-
mina la privada. 
La crisi pandè-
mica evidencia 
la  necess i tat 
d’un corpus pú-
blic robust, pilar 
de les societats 
avançades. 

De la mateixa 
manera, hau-
ria de valorar-
se que les institucio-
ns han demostrat que 
cap d’elles disposa de 
capacitats plenes. Per 
això, la feina reticular 
i en aliança és, a partir 
d’ara, imprescindible. 
La jerarquia d’una època 
passada ha de donar pas 
a un model de govern 
relacional entre agents 
polítics i socials marcat 
per l’horitzontalitat i la 
col·laboració. 

Seguidament, caldria 
potenciar el sector cien-
tífic perquè només la 
capacitat d’anticipació, 
previsió i resposta són 
efectius en aquestes si-
tuacions. Ciència, tec-
nologia i gestió pública 

La crisi sanitària obliga a replantejar 
el model social i econòmic 

i facilitats. En paral·lel, 
caldria potenciar el 

La Covid-19, ni la primera ni  l’última  de les pandèmies  que han amenaçat la humanitat

grau de cooperació, 
solidaritat i treba-
ll d’intermediació 
dels governs inter-
nacionals, tot ins-
taurant polítiques 
comunes per a afers 
com el canvi climàtic, 
pandèmies i drets 
i deures dels ciuta-
dans. L’actual model 
de globalització ha 
quedat assenyalat i 
cal reformular-lo.
També hauria de 

créixer la rellevància 

de la gestió política lo-
cal i més immediata a 
la ciutadania com els 
ajuntaments. Per últim, 
l’aparició de nous liderat-
ges contraris al messia-
nisme i basats en valors 
com la competència, la 
integritat i la conscièn-
cia de les limitacions 
pròpies i alienes es pre-
sumeix com una unitat 
de mesura del grau de 
maduresa social i política 
d’una societat. 

Si bé la pandèmia de la 
Covid-19 ocupa la nostra 
ment pels efectes encara 
vigents i irreparables que 
està deixant, la veritat és 
que aquesta no és ni la pri-
mera ni l’última pandèmia. 

Tradicionalment asso-
ciades als exèrcits, excel-
lents focus d’infecció pel 
seu moviment i per la 
convivència dels soldats 
en grups compactes, les 
epidèmies s’han anat suc-
ceint al llarg de la història.  

L’epidèmia més antiga 
documentada és la d’Ate-
nes (430 aC), arribada des 
d’Etiòpia, que després 
passà per Egipte i Líbia 
per acabar arribant al 
món grec a través del 

Pireu. A l’Atenes sobrepo-
blada d’aleshores, un terç 
de la població va perdre la 
vida, debilitant la ciutat i 
afavorint una posterior 
victòria d’Esparta. Més 
endavant, hi ha la plaga 
Antonina (165-180 dC), 
portada per les tropes 
romanes que tornaven 
d’Orient. 

El 541 dC, Constanti-
noble fou assolada per 
la pesta de Justinià, que 
va acabar amb el 40% 
de la població de la ca-
pital romana d’Orient i 
s’estengué per la regió 
mediterrània en diverses 
onades fins a mitjans del 
segle XIII, deixant entre 50 
i 100 milions de morts. 

El 1330, a les estepes 
d’Àsia Central, sorgí la 
pesta negra, que arribaria 
a Europa mitjançant exèr-
cits i mercaders mongols 
que aprofitaven la Ruta de 

la Seda. El 1347 va entrar 
a Sicília amb les tropes 
que tornaven del setge 
de Caffa i des de llavors 
la seva propagació va ser 
incontenible: un terç de la 

població del continent va 
morir a causa seva. 

Al segle XVI, la verola, 
portada pels conqueri-
dors hispànics, va infectar 
tot el continent americà, 
provocant la mort de la 
tercera part dels seus 
habitants.

El 1650, la pesta bubò-
nica va assolar Europa, 
amb especial incidència a 
Catalunya, portada per les 
tropes de l’exèrcit hispà-
nic, compost per soldats 
de diverses nacions. 

I fa poc més d’un segle, 
la grip espanyola de 1918 
va causar la mort d’entre 
50 i 100 milions de per-
sones a tot el món (més 
que la I Guerra Mundial) 

en només dos anys. El 
primer cas, el d’un soldat 
americà que va combatre 
a Europa, va donar pas a 
múltiples brots arreu del 
vell continent, des d’on es 
va estendre a tot el mon 
en qüestió de mesos. 

Al segle XX, hem patit la 
SIDA, la SARS i l’Ebola.

L’última, la Covid-19, la 
primera i més important 
del segle XXI, s’hauria 
originat presumptament 
a Wuhan mentre es feien 
els jocs mundials militars 
de Wuhan de l’octubre de 
2019, on van participar 
soldats d’arreu del món 
que, en tornar als països 
respectius, la podrien 
haver propagat.

haurien de ser vistos 
com a eines al servei dels 

Quadre la guerra i la pesta de Pieter Brueghel

reptes socials. 
Cal defugir de 
la reactivitat 
d e l s  e s q u e -
m e s  c a d u c s 
d’una burocrà-
cia envell ida 
per començar 
a  p r i o r i t z a r 
l’ètica pública, 
la integritat i la 
transparència. 
Humanitzar la 
gestió pública 
en l’acció quo-
tidiana de pro-
fessionals que 
més que dis-
cursos i procla-
mes, exigeixen 
reconeixement 
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Josep  Pañella: «Quan no és un nap, és una col. 
El sector agrícola rep un cop rere altre a Gavà»

El conseller d’acció ex-
terior, relacions institucio-
nals i transparència, Bernat 
Solé, ha presentat en nom 
d’ERC un seguit de mesu-
res per protegir i regularit-
zar les persones migrades, 
un dels sectors més vulne-
rables davant l’impacte del 
coronavirus. Vetllar pels 
drets de tota la ciutadania, 
sigui legal o «il·legal», 
ha esdevingut una de les 
principals preocupaci-
ons del partit republicà. 

«‘La pagesia s’ofega, 
Volem solucions’ neix de 
la ràbia de veure que no
es va poder fer res 
davant el Glòria»

«Institucions com 
la Generalitat, 
l’Ajuntament i el mateix 
Parc Agrari haurien 
d’ajudar-nos més»

Josep Pañella aviat com-
plirà 65 anys i ho farà os-
tentat un càrrec, el de pre-
sident de l’Agropecuària 
de Gavà, des del qual 
pot representar i lluitar 
pels drets d’un sector 
tradicionalment oblidat 
com l’agrícola. Creada 
l’1 d’octubre de 1986 i 
construïda al voltant dels 
fonaments d’un maga-
tzem que els seus 300 
socis van comprar amb 
una aportació conjunta, 
l’Agropecuària travessa 
un mal moment per la 
cancel·lació de la Fira 
dels Espàrrecs i els efec-
tes encara vigents dels 
temporals d’hivern. Tant 
Pañella com els seus com-
panys exigeixen reformes 
en l’agricultura per tal de 
poder seguir abastint els 
gavanencs i els comerços 
locals de productes de 
km 0 i de qualitat con-
trastada.

Primer va ser la crisi 
econòmica del 2008, i ara 
el temporal Glòria. Com us 
han anat afectant aquesta 
sèrie de contratemps? 
Ja fa anys que per a nosal-
tres ‘quan no és un nap és 
una col’. El nostre sector es 
va ressentir molt durant la 
passada recessió, però el 
temporal Glòria ha estat 
la gota que ha fet vessar 
el got. D’aquí la campanya 
La pagesia s’ofega, volem 
solucions, que neix de les 
frustracions del col·lectiu 
agrícola en veure com 
s’han perdut gran part 
dels conreus d’espinacs, 
bròquils, pastanagues, ra-
ves i naps.

Quin hauria de ser el paper 
de l’administració a l’hora 
de fer front a aquestes 
inundacions? S’hi han pres 
mesures correctores? 
Nosaltres voldríem saber 
quin és el nostre interlo-
cutor: Generalitat, Ajunta-
ment o Parc Agrari... No te-
nim molt clar amb qui hem 
de parlar per començar el 
cicle de remodelació que 
necessita l’Agropecuària de 
Gavà. Fins feia unes setma-
nes, s’estava començant a 
treballar embrionàriament 
en la millora i creació de 
noves infraestructures, 
però de moment tot ha que-
dat aturat per la Covid-19. 
Esperem que quan tot això 
s’hagi superat, puguem re-
prendre aquests canvis.

Com veieu la protecció 
del Parc Agrari? Esteu 
satisfets de la seva gestió 
i funció actual?
L’Agropecuària de Gavà va 
en la mateixa direcció que 
el Parc Agrari, però això 
no vol dir que la nostra 
pertinença sigui eterna. 
Per seguir vinculats al 
Parc Agrari han de canviar 
moltes coses, però jo confio 
en la nova gerent del Parc, 
la Gemma Francès. 
Això si, Gavà ha de reduir 
el territori relatiu al Parc 
Agrari, ja que no hi ha prou 
recursos per mantenir les 
500 hectàrees. 

Com milloraria la seva 
funcionalitat?
S’hauria de crear un po-
lígon agrícola d’unes 300 
hectàrees com a màxim i 
un disseny molt més pro-
fessional i atractiu perquè 

  

Ens calen vacunes
Per sortir d’aquesta situació provocada 
per la pandèmia, caldran vacunes; la 
primera, tard o d’hora, vindrà de la mà 
de la investigació mèdica i científica. De 
pas, no tornem a menystenir mai més 
la inversió en investigació i 
recerca, dues grans oblidades 
de les administracions i de 
l’opinió pública. Però també ens 
haurem de vacunar contra la 
indiferència quan algun govern 
amic de l’austeritat vulgui ficar 
la tisora en el sistema sanitari 
o en el de l’assistència social o 
la dependència. Ja no és només que facin 
perillar l’estat del benestar, és que les 
retallades posen en perill les nostres vides; 
si no s’hagués començat des de fa alguns 
anys la reversió de les tisorades de després 

de la crisi del 2008, el nostre sistema 
sanitari no hauria resistit i la mortaldat 
hauria estat encara més elevada. I molt 
important, també, ens haurem de vacunar 
contra la frivolitat política que molts partits 

practiquen amb alegria; la 
gestió de les residències, on 
molts dels nostres avis i àvies 
han mort a causa de la COVID-
19, si s’hagués d’adjudicar de 
nou demà mateix, tornaria a 
recaure sobre les mateixes 
empreses gestores o molt 
similars, perquè la Llei per a la 

contractació en l’àmbit públic, que pretenia 
barrar-los el pas i prioritzar criteris de 
qualitat, va ser rebutjada al Parlament per 
PP, C’s, PSC, CUP i Comuns.

Aprovat el Decret de control de la 
Secretaria de Salut Pública sobre les 
competències funeràries

La conselleria de Treball, 
Afers Socials i Famílies, 
encapçalada pel republicà 
Chakir el-Homrani ha pro-
mogut juntament amb el 
Consorci de Salut i Social 
de Catalunya una sèrie 
de mesures d’urgència 
per reforçar els sectors 
més vulnerables davant 
l’impacte de la Covid-19. 

Entre elles, destaca la 
suma de 70 professio-
nals i la mobilització de 
3.052 alumnes de cicles 
FP en l’atenció a persones 
en situació de dependèn-
cia i de cures auxiliars 
d’infermeria per tal de 
cobrir serveis essencials 
com residències o l’atenció 
a domicili. 

A més, des d’aquesta 
conselleria s’han comprat 
i repartit 310.000 mas-
caretes, 200.000 guants, 

32.000 bates, 10.000 ulle-
res i kits addicionals per a 
residències. 

El departament ha re-
forçat així mateix el Ser-
vei Públic d’Ocupació de 
Catalunya amb 400 efec-
tius i ha assumit el 100% 
dels salaris d’aquests 
professionals i dels de 
totes aquelles entitats de 
serveis socials. 

També s’ha facilitat la 
reorganització de recur-
sos humans per tal de 
donar resposta  a les fun-
cions primàries mancades 
de personal i s’ha creat 
una línia d’ajuts desti-
nats a autònoms donats 
d’alta al Règim Especial 
de Treballadors Autònoms 
(RETA) i que compleixin 
una sèrie de condicions 
econòmiques. 

Josep Pañella sosté un cistell d’hortalisses, productes locals per excel·lència

La consellera de Salut, 
Alba Vergés, va destacar 
durant una compareixença 
la incorporació de 1200 
professionals al sistema 
de salut català, repartits 
entre metges, infermers, 
jubilats reincorporats a 
l’activitat, voluntaris que 
gestionen l’estat de salut 
de la població a través 
de l’aplicació mòbil i el 
061 i personal d’altres 
disciplines i formacions 
de graus sanitaris. A més, 

Vergés reorganitza l’atenció primària per 
contenir i afrontar l’avanç del coronavirus

  

Mesures per sortir de la crisi
Observem com en un període de temps 
molt curt la situació ha empitjorat amb gran 
rapidesa. Amb l’estat d’alarma decretat per 
«Real Decreto del Gobierno de España» 
les grans empreses han trigat ben poc en 
sol·licitar els ERTOS. 
Al mateix temps, ha començat 
també a aturar-se la resta del 
teixit comercial que sosté la 
nostra societat: restaurants, 
bars, perruqueries... Sense la 
possibilitat de poder negar-s’hi 
i sense cap mesura econòmica 
de protecció a curt termini, que 
impedeixi l’enfonsament dels 
treballadors. Com sempre, 
els treballadors són el dany col·lateral 
d’aquesta batalla de poder. I els autònoms 
encara més. Sense ingressos han de 
seguir pagant factures. Mentre les grans 

corporacions tenen coixí, els petits 
s’enfonsen. Un gran nombre de persones 
ja no arriben a final de mes i són elles les 
que no saben com podran tornar a arrencar 
i retrobar l’estabilitat. 

Es aquí on els governants han 
d’actuar com cal. Es parla de 
nous «Pactes de la Moncloa». Fan 
por. Ja sabem què significaran: 
més acomiadaments i més 
precarietat. Ara no toca. Són 
temps d’ajudar els treballadors 
a sortir del gran forat que s’està 
generant. Toca deixar d’ajudar 
les grans empreses i que per 
primer cop, energètiques, 

bancs, fons inversors i grans fortunes 
forjades a costa de la gent, retornin el que 
han rebut fins ara. D’aquí n’haurem de 
sortir tots junts, o no hi haurà manera. 

Miquel Roselló
Regidor d’ERC a l’Ajuntament de Gavà

els pocs pagesos que que-
den trobin un relleu gene-
racional i puguin seguir 
promocionant el producte 
de proximitat de la ciutat.

Quines conseqüències tin-
drà la cancel·lació de la 
Fira d’Espàrrecs sobre la 
pagesia? De cara a l’any vi-
nent, com la milloraríeu?
Ens sap molt de greu 
aquesta cancel·lació per-
què ja teníem molta fei-
na enllestida. La pitjor 
conseqüència ha estat el 
tancament forçós de la 
restauració per la Covid-
19, amb el perjudici de la 
venda dels nostres es-
pàrrecs, donat que hi ha 
pagesos que han deixat 
de collir-los per no poder 
donar-los sortida. 
Com a proposta de millora, 
he de dir que cada any que 

passa som menys parti-
cipatius, per la qual cosa 
s’hauria de donar molta 
més de rellevància a la 
Mostra Agrícola i potenciar 
la restauració i altres acti-
vitats relacionades. En el 
dia a dia també s’haurien 
de canviar coses. El Mercat 
de Pagès s’ha de donar a 
conèixer encara més. Ja 
s’està estudiant obrir tam-
bé el dissabte perquè les 
persones que treballen els 
dimarts hi puguin acudir. 

Heu aconseguit allò que 
us vau proposar quan vau 
assumir les regnes de 
l’Agropecuària? 
Aquesta Junta Rectora 
ha intentat materialitzar 
aquests propòsits intro-
duint iniciatives com el 
Mercat de Pagès, el Tast 
dels Calçots, creant una 
nova imatge d’empresa i 
donant a conèixer que som 
una cooperativa oberta.

Quant a infraestructures, 
des que sóc al capdavant 
del col·lectiu treballem per 
millorar-les creant-ne de 
noves, barallant-nos con-
seqüentment amb totes les 
administracions subjectes 
a pressupostos restric-
tius per a l’agricultura. 
Institucions com la Gene-
ralitat, l’Ajuntament o el 
mateix Parc Agrari haurien 
d’ajudar-nos més.

Per acabar, quin missatge 
voldríeu traslladar als lec-
tors de L’Eramprunyà?
Voldria explicar-los que les 
demandes de la pagesia a 
l’administració són les de 
tota la ciutat de Gavà, a 
la qual portem productes 
km 0, conreats de ma-
nera gairebé artesanal i 
d’una qualitat excepcional. 
Per això, el nostre sec-
tor seguirà lluitant per-
què Gavà segueixi gaudint 
d’aquests productes. Tam-
bé m’agradaria adreçar 
ànims a tothom en aquests 
moments tan difícils.

La sanitat catalana ha 
incorporat fins a 1200 
professionals de tot tipus 
i 1000 alumnes d’FP per 
reforçar l’atenció primària

prop de 1000 alumnes d’FP 
en cicles d’emergències 
sanitàries i cures s’han 
ofert per als hospitals. 

Aquesta reorganització 
de l’atenció primària busca 
augmentar una activitat 
creixent i crua, intensi-
ficant l’atenció domici-
liària i de residències i el 
suport no presencial. La 
voluntat és la de contenir 
l’epidèmia mitjançant una 
ràpida detecció i un segui-
ment continuat. En aquest 
sentit, el departament ha 
remarcat que l’app STOP 
COVID-19 CAT és una eina 
molt útil per avaluar l’estat 
de salut dels infectats. 

La regularització dels 
immigrants els perme-
tria accedir a sanitat, 
treball i dret a vot

Per això, des de la con-
selleria s’ha demanat re-
gularitzar la situació dels 
estrangers en reconeixe-
ment dels drets humans 
i s’ha exigit la derogació 
de la Llei d’Estrangeria, ja 
que en aquesta situació i 
segons Solé «la dignitat no 
entén d’orígens, llengua o 
color de pell». 

Amb aquesta idea, el 
Grup Republicà al Congrés 
demanarà a les Corts Ge-
nerals la regularització 
de les persones migrades, 
que haurien de poder acce-
dir a recursos fonamentals 
com padró, salut, treball, 
habitatge, educació i dret 
a votar. 

Aragonès formula les bases de la 
recuperació econòmica i pressiona 
Cs per aprovar els pressupostos

nançada pel Banc Central 
Europeu que permeti su-
perar aquesta crisi sense 
accentuar les desigualtats 
socials. Aquestes mesures 
estaran supeditades a la 
durada del confinament. 

Aprofitant l’ocasió, el 
vicepresident va exigir a 
l’Estat una actuació molt 

més “decidida i agosara-
da” i va reclamar l’apro-
vació dels pressupostos 
de la Generalitat que Cs 
va bloquejar al Consell de 
Garanties Estatutàries; un 
cop aprovats, constituiran 
una ajuda de 3000 milions 
d’euros per a començar la 
recuperació autonòmica. 

COVID19: Els diputats d’Esquerra donen les seves 
dietes a entitats socials i al departament de Salut

Els diputats i diputades d’Es-
querra Republicana han acordat 
donar les dietes que perceben a 
entitats socials i sanitàries que fan 
front, directament o indirecta, a la 
pandèmia de la Covid-19. Tal com 
ja es va anunciar el 27 de març, 
els republicans han donat suport a 
la iniciativa del president del Par-
lament, Roger Torrent, de lliurar 
una part del seu sou en plena crisi 
sanitària pel coronavirus. 

Ara, les donacions ja s’estan es-

tenent a fons de col·lectius sanitaris, a 
entitats del tercer sector i entitats que 
treballen amb col·lectius vulnerables, 
entre d’altres. En el cas del març, els 
republicans parlamentaris van fer 
l’aportació a títol personal a entitats 
de diversos punts del territori. Quant 
a l’abril, els diputats van decidir que, 
tal com va proposar la Mesa, el Par-
lament no havia d’abonar-los les di-
etes per desplaçament i que aquesta 
suma podia ser millor invertida en el 
departament de Salut. 

El vicepresident del 
Govern i conseller d’Eco-
nomia, Pere Aragonès, 
va perfilar en una com-
pareixença telemàtica en 
comissió al Parlament 
l’estratègia a seguir per 
a la recuperació sanità-
ria, social i econòmica de 
Catalunya. 

A banda d’un primer 
mandat clar i concís de fa-
cilitar que els serveis es-
sencials salvin vides, el vi-
cepresident va assenyalar 

com a claus les polítiques 
econòmiques basades en 
la col·lectivitat, l’impuls 
d’un sistema sanitari po-
tent a través d’una aposta 
econòmica ambiciosa i la 
creació d’una “economia 
de vida” sostinguda sobre 
programes imaginatius i 
òrgans públics de finan-
çament com l’Institut Ca-
talà de Finances. A més a 
més, Aragonès va insis-
tir en la necessitat d’una 
renda bàsica universal fi-

ERC exigeix la derogació de la Llei d’Estrangeria 
per protegir els immigrants de la pandèmia

El vicepresident de la 
Generalitat, Pere Arago-
nès, ha promogut un de-
cret per evitar els abusos 
dels preus de les funerà-
ries, limitant els costos 
de la prestació bàsica que 
preveu la llei mentre duri 
la pandèmia.

Aquesta resolució habi-
lita la Secretaria de Salut 
Pública per exercir la co-
ordinació de les compe-
tències funeràries de tot 
el territori, permetent-li 
imposar obligacions addi-
cionals de caire excepcio-
nal a tota entitat d’aquest 
sector, i supeditant l’exer-
cici dels drets de les per-
sones usuàries d’aquests 
serveis al control de la 
sanitat catalana. 

El text afegeix una dis-
posició addicional a la 

Llei 2/1997, de 3 d’abril, 
en què s’estableix que els 
serveis mortuoris poden 
ser considerats de «pres-
tació forçosa»; la qual cosa 
agilitzaria la seva tasca i 
garantiria una prestació 
de serveis contínua i uni-
versal. 

El Decret també contem-
pla un protocol de classifi-
cació de cadàvers segons 
la causa de la mort, el 
transport dels cossos a 
cementiris propers per a 
la seva inhumació o inci-
neració immediates i la 
prohibició de l’acompa-
nyament dels cadàvers i 
de les vetlles i cerimòni-
es de comiat que puguin 
comportar una reunió i, 
per tant, un augment del 
risc de contagi entre la 
població. 

El-Homrani impulsa mesures suplemen-
tàries davant els efectes de la Covid-19

«Hem de crear un polí-
gon agrícola més profes-
sional on els pagesos 
trobin un relleu genera-
cional continuista»

«S’ha de donar més 
rellevància a la Mostra 
Agrícola i al Mercat del 
Pagès. Convé millorar 
la projecció agrícola»

Marta Jiménez Iborra, regidora d’ERC a l’Ajuntament de Gavà 
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Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
Gavà Activa’t, una eina gratuïta per 
mantenir-se en forma des de casa

Nascuda com a ini-
ciativa del Departament 
d’Esports, que busca ofe-
rir a la ciutadania actius 
per a fer exercici a casa, 
“Gavà Activa’t” combi-
na dues línies d’acció 
dirigides a abonats als 
equipaments esportius 
municipals i al conjunt 
de la ciutadania.

Així, els prop de 4.800 
abonats i els més de 
1.100 inscrits a les 
instal·lacions esportives 
que l’Ajuntament ofereix 
a Gavà podran accedir de 
forma gratuïta a sessions 
virtuals d’entrenament, 
ball i estiraments gràcies 

a l’aplicació Trainingym. 
Només cal enviar un mail 
a esport@gava.cat i in-
troduir el codi que es rebi 
des d’aquesta adreça per 
començar a gaudir de 
les més de 350 propos-
tes d’exercicis de l’app. 

Per altra banda, “Gavà 
Activa’t” també incorpo-
ra propostes dedicades 
al conjunt de la ciutada-
nia i que es vehicularan 
a través de les xarxes 
socials de l’Ajuntament, 
des d’on es publicarà 
contingut diari sobre 
activitat física, nutrició i 
recursos domèstics per 
fer esport.

Pepe Oriola ajuda 
en la lluita contra 
el coronavirus

El pilot de turismes de 
Gavà, Pepe Oriola, s’ha 
sumat a la lluita contra la 
Covid-19 liderant en l’àm-
bit estatal una iniciativa 
impulsada per l’start-
up autòctona Byfever. 

Aquesta companyia 
ha desenvolupat una 
càmera tèrmica ideal 
per a espais públics 
com hospitals, centres 
comercials, sales de 
concerts, espectacles 
esportius o transports, ja 
que permet controlar a 

distància la temperatura 
corporal de les persones 
mitjançat la intel·ligència 
artificial.

Suspesa la 3a 
Edició  de la
Fira d’abril

La Casa de Andalucía 
de Gavà va fer una crida 
a la ciutadania perquè 
celebrés la Feria de Abril 
des de casa. Per com-
pensar la suspensió de 
la festa, que aquest any 
complia la seva tercera 
edició a Gavà i ja tenia la 
Francesc Macià reserva-
da, l’associació va animar 
als gavanencs a guarnir 
els balcons i finestres 
amb flors i fanalets. 

També s’han suspès 
altres actes de l’entitat 
com els festivals del 15 
de març, de Setmana 
Santa, les actuacions de 
Festa Major i 5 de juliol 
La Casa de Andalucía 
manté la seva activitat 
a la seva pàgina de Fa-
cebook, des d’on posa 
música i conversa amb 
socis i amics.

Sant Jordi arriba a les llars de 
Gavà gràcies a 3 llibreries locals

Tot i el confinament, les 
llibreries Tres Paraguas, 
Pelegrín i Star Books 
van mantenir la seva 
activitat durant la diada 
de Sant Jordi i van col-
laborar perquè l’esperit 
de la jornada es man-
tingués tot i la situació 
d’excepcionalitat. Tres 
Paraguas, per exemple, 
va configurar tota una 
programació de directes 
d’Instagram al llarg del 
dia, amb un simpàtic drac 
com a amfitrió i una sèrie 
de tallers que anaven 
des de dibuix a trobades 
virtuals amb autors, cre-
acions de llibres artesa-
nals, contacontes i una 
tertúlia.

Tots tres negocis van 
oferir també la possi-

bilitat de venda on line, 
entrega a domicili i de 
recollida posterior a 
l’establiment un cop es 
reobrin les botigues. Tot 
i deixar de facturar en-
tre un 70 i un 80% dels 
guanys que solen regis-
trar durant la festa en 
situacions de normalitat, 
totes tres llibreries van 
alabar la solidaritat de 
Gavà a l’hora de comprar 
en petits comerços. 

De la mateixa manera, 
també van col·laborar en 
el concurs de guarniment 
de finestres i balcons de 
la iniciativa ‘A Gavà Tots 
Som Sant Jordi’ a través 
de la donació de lots de 
llibres i bons de regal 
com a premi.

suport a infraestructura 
cultural, que es destini a 
donar suport a les enti-
tats culturals i assisten-
cials de Gavà.  

També s’ha proposat 
que els prop de 195.000 
euros del cost de la in-
fraestructura de la Fira 
d’Espàrrecs s’invertei-
xin en infraestructures 
indispensables al Parc 
Agrari, per garantir més 
capacitat de bombeig, la 
consolidació dels marges 
de les corredores i valls, 
i la professionalització 

del sector, i que el cost  
previst en hores extres 
i no gastat s’apliqui a 
programes de foment 
d’ocupació o de suport a 
famílies sense recursos.

Restem a l’espera de 
les decisions del govern 
municipal.

Les biblioteques municipals habiliten un servei 
digital per mantenir l’accés a la cultura i l’oci

Tot i que les bibliote-
ques municipals Josep 
Soler i Vidal i Marian 
Colomé romanen tanca-
des, la seva activitat no 
s’ha aturat des de l’estat 
d’alerta. 

Una de les seves inicia-
tives, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, 
consisteix en l’obertu-
ra dels serveis virtuals 
de la xarxa de bibliote-
ques municipals a tota 
la ciutadania, tinguin o 
no carnet d’usuaris de 
les mateixes.  

A través d’eBiblio po-
den accedir a un repo-

sitori virtual de revistes, 
pel·lícules i llibres, i re-
novar préstecs, segons 
ha explicat Maite Patiño, 
directora de la biblioteca 
annexa a l’Ajuntament. 

Patiño ha assegurat 
que també s’han ajornat 
els terminis del concurs 
d’escriptura dramàtica 

«Paraules en Escena», 
que cerca textos teatrals 
originals i inèdits que es 
puguin representar en 
menys de 15 minuts i en 
el qual es pot participar 
contactant via mail amb 
qualsevol de les dues 
biblioteques. 

Es proposa que pressupost de Festa Major, Fira i Festival de Titelles 
es destin a pal·liar els efectes econòmics i socials de la COVID19

L’Ajuntament de Gavà 
ha acordat la suspensió 
de la Fira d’Espàrrecs, la 
Festa Major de Sant Pere 
i el Festival de Titelles. 

Per això, s’ha proposat 
al Consistori que con-
centri els seus recursos, 
econòmics i logístics en 
la gestió de la crisis sa-
nitària: el pressupost 
inicialment previst per 
a la Festa Major d‘Estiu, 
de 165.000 €, els 37.000 
€ del Festival de Titelles, 
a més dels 251.000 € 
destinats a PRESEC en 

El zoo 
al revés

 Aquí podeu veure
un magnífic cadell 
d’humà.Està sol 
  perquè els pares 
 han anat a caçar 
     aliments

La cultura ens necessita
Durant aquesta pandèmia els artis-
tes i les institucions culturals (mu-
seus, teatres, auditoris) s’han bolcat 
per generar continguts en 
obert per intentar fer més 
suportable el confinament. 
Quan ens enfrontem a un 
daltabaix necessitem re-
correr a allò que ens fa 
humans més enllà dels 
criteris materials: la cultu-
ra.  La cultura és essencial. 
L’hem de considerar un bé 
de primera necessitat , però té un cost, 
no només un valor. És una industria 
que cal preservar i no s’ha d’aturar la 

tasca dels creadors.  Hem d’evitar que 
les restriccions  que impedeixen ac-
cedir fisicament a les manifestacions 

culturals  generin un em-
pobriment inassumible al 
sector. A més, a nivell local, 
el teixit cultural i associatiu  
s’enfronta  a greus incerte-
ses sobre com serà la seva 
activitat futura. Per tot això, 
el grup municipal d’ERC 
hem proposat que l’estalvi  
derivat de la cancel·lació 

de la Festa Major i d’altres activitats 
previstes, reverteixi de nou en la pro-
ducció cultural i en el món associatiu.

Montserrat Arnau Recasens
regidora d’ERC a l’Ajuntament de Gavà 

Quan la deixes en pau, la Natura torna


