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

            1 de juny de 2020 Núm. 195

Cal posar en rellevància la riquesa socialEl sistema productiu s’ha de plegar a l’individu
El caràcter mul-

tidimensional de la 
vida humana situa 
l’ individu com a 
creador d’una ri-
quesa que no podria 
existir sense la na-
tura com a susten-
tadora. El concepte 
de riquesa social, 
nascut precisament 
de la idea de situar 
l’home i la natura-
lesa com les dues 
fonts d’energia ori-
ginals, ha estat tra-
dicionalment igno-
rat per l’economia 
ortodoxa i sintetitza 
la base de l’economia 
per a la vida, que re-
flexiona sobre la viabi-
litat de posar el teixit 
productiu al servei de 
les persones, la cultura 
i la sanitat i no a la in-
versa. El benestar de les 
persones és prioritzat 
per sobre del benefici 
econòmic. 

La forma social de la 
riquesa sol represen-
tar-se actualment com 
a mercaderia capitalista 
amb un enorme impacte 
en la reproducció de les 
condicions de possibi-
litat dels humans. Per 
aquesta raó, la concen-

L’economia per a la vida: la via per superar 
la fragilitat del sistema capitalista

En record de Pere Marrugat

Pere Marrugat Querol va 
morir el passat maig. 
Va néixer el 1936 en una 
família de bobilaires. La 
seva passió va ser la 
fotografia artística, en la 
qual es va iniciar a finals 
dels anys 60. Era soci del 
Centre Cultural de Gavà, 
de la Societat Coral La 
Igualtat, de l’Associació 
d’Amics del Museu de 
Gavà, i de l’Agrupació 
Fotogràfica Gavà. També 

va formar part de la junta 
directiva de l’Associació 
de l’Àrea Comercial Les 
Rambles, de la Federació 
d’Associacions de Co-
merciants de Gavà (Co-
merç Gavà Centre) i de 
l’Associació de Veïns del 
Centre. Dotat d’un instint 
fotogràfic reporter, es va 
especialitzar a retratar 
famílies i persones. Amb 
el seu reportatge Nòma-
des, on reflectia la vida 
d’una comunitat d’hon-
garesos gitanos ambu-
lants que s’estaven a 
prop del Llobregat a Sant 
Boi, va guanyar un premi 
a Rússia, que s’uniria als 
més de 300 que va obte-
nir durant la seva carre-

ra. El 1975 la Federació 
Internacional de l’Art 
Fotogràfic li va atorgar el 
títol d’artista. En l’esfera 
política, va ser regidor 
en representació de Con-
vergència Democràti-
ca de Catalunya durant 
cinc mandats des del 
1983 al 1999. Després 
d’aquesta etapa, va ser 
escollit per unanimitat 
com a síndic de greuges 
de Gavà, càrrec que va 
ocupar del 2005 al 2010. 
La seva col·lecció foto-
gràfica es pot consultar 
al Centre d’Història de la 
Ciutat, al qual va cedir-la 
amb la seguretat que 
estaria ben custodiada 
i a disposició de tothom. 

El passat mes d’abril 
ens deixava Salva-
dor  Mercader  Solé 
Salvador Mercader va 
néixer a Gavà el 1950, 
dins d’una família vincu-
lada amb l’antiga masia 

anys setanta i vuitanta. 
Es va mantenir vincu-
lat al club fins fa pocs 
anys, quan va plegar 
per motius de salut, dei-
xant el Club de Bàsquet 
convertit en una entitat 
de gran envergadura. 
De la mateixa forma, 
també ha estat part im-
portant de la vida cultural 
de Gavà, com a membre 
del cor La Igualtat, on va 
cantar fins fa ben poc. 
Des de feia anys, era 
membre de la  sec-
ció local d’ERC-Gavà. 
Tenia una col·lecció de fo-
tografies del Gavà antic, i 
en va cedir còpia al Cen-
tre d’Estudis de Gavà per 
il·lustrar-ne els llibres.

Salvador Mercader

Necessitat d’un futur col·lectiu: l’economia de la vida
Davant del fracàs del neoliberalisme 
i del seu menyspreu per la riquesa 
social, ens cal una transició ecosocial 
i un sistema públic que garanteixi els 
nostres serveis socials.
Per començar, necessitem 
uns pressupostos en 
proporció a les nostres 
vides i una renda bàsica, 
així com més recursos 
i eines per gestionar 
qualsevol futura crisi. 
La recuperació també 
dependrà de reforçar 
e l  s is tema san i tar i , 
minimitzar els danys econòmics i 
desenvolupar la riquesa social. Cal, a 
més, posar l’accent en les polítiques 
redistributives, i per això ens calen 
canvis estructurals per protegir 
la nostra salut i feina. Junts, hem 

d’apuntar a un sol objectiu: garantir les 
nostres vides i salut col·lectiva. Amb una 
administració pública forta, hauríem 
de ser capaços d’implementar una 
transició en el model sanitari i alimentari, 

d’enfortir la pagesia i el 
món rural i de potenciar 
la sobirania energètica del 
país. També d’aconseguir una 
reproducció social sostenible, 
de regenerar tot el territori 
i  transformar les àrees 
urbanes i industrials amb un 
prisma més ecològic. És per 
això que hem de defensar la 

nostra salut pública, la renda bàsica, 
i una nova organització de la relació 
entre producció i reproducció, on tots 
tenim dret a una feina segura i ben 
remunerada, independentment del sexe, 
classe, color i orientació sexual.

Albert Massana Gràcia 
portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Gavà

tració en la corporalitat 
del subjecte concret és 
un concepte clau per a 
una economia orientada 
cap a la reproducció de la 
vida, incapaç de permetre 
l’individu dedicar-se a la 
qüestió social, per impor-
tant que aquesta sigui. 

L’individu forma part 
del corpus d’una comuni-
tat que determina les re-
lacions entre els individus 
i d’aquests amb la natura. 
Tota relació té, doncs, 
aquesta base corporal i 
material que podem ano-
menar sistema de coor-
dinació del treball social. 
Pel que fa a especificació 

de l’activitat humana a 
partir de la feina, s’entén 
com integrada per dos 
subsistemes interdepen-
dents i superposats. 

En primer lloc, el sub-
sistema de la divisió so-
cial de la feina orientat a 
la producció dels valors 
d’ús que fan possible la 
vida dels subjectes pro-
ductors, és a dir, aquell 
que produeix els béns 
materials de la societat: 
el treball productiu. Més 
que una ramificació, n’és 
l’esquelet de la coordina-
ció de la feina social. En 
segon lloc hi trobem el 
subsistema de la repro-

ducció de les condicions 
materials que fan pos-
sible la vida humana: la 
reproducció de la base 
econòmica, la infraes-
tructura ecològica i de la 
vida humana, relacions 
socials i convencions 
col·lectives. És el treball 
reproductiu i de rege-
neració tant de la natu-
ralesa externa a l’ésser 
humà, en la mesura que 

aquesta és assimilada 
i transformada per la 
mà humana i implica 
coneixement i paciència, 
com de reproducció de la 
mateixa vida humana en 
temes com procreació, 
criança, cura, educació i 
normes de convivència. 

Es tracta, en efecte, de 
sistemes que es retroa-
limenten i es necessiten 
mútuament per existir 

i créixer. Per això, una 
economia per a la vida 
és l’anàlisi de la vida 
real dels éssers humans 
en funció d’aquesta vida 
i de la reproducció de 
les seves condicions 
materials d’existència, 
així com el sistema a 
través del qual haurien 
de regir-se l’economia, 
l’ecologia i la cultura que 
ens envolta. 

Pere Marrugat

de cal Fuentes, al carrer 
de Sant Pere. 
Animat pel seu pare, i 
juntament amb el seu 
germà bessó, va estudiar 
mecànica industrial. Els 
germans Mercader van 
obrir un taller mecànic 
al carrer de Barcelona, 
sota la via, on fabricaven 
peces que després es fe-
ien servir arreu del país. 
S a lva d o r  M e rca d e r 
tenia també un ferm 
compromís amb l’es-
port, la cultura i el país. 
Així, va ser un dels prin-
cipals promotors del 
bàsquet local en els 
seus inicis, i encara avui 
molts el recorden fent 
d’entrenador, cap als 

En record de Salvador Mercader
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Jordi Albert: «És moment de redefinir el sistema 
i combatre les desigualtats amb acció política»

«La recentralització 
ha estat innecessària. 
Ens calien coordinació 
institucional i respon-
sabilitat comuna»

«Els pressupostos 
aprovats no són sufi-
cients. Cal, a més, que 
l’Estat insufli diners a 
les autonomies»

Jordi Albert va néixer el 
1978 a Sant Andreu de 
la Barca i és llicenciat en 
Geografia i Història per la 
Universitat de Barcelona. 
La seva vocació militant, 
compatible amb la de do-
cent de secundària, va 
llençar-lo a la política. 
De 2007 a 2017 va ser 
regidor a l’oposició i por-
taveu del grup d’ERC-AM 
a l’ajuntament de la ciutat 
que el va veure créixer. 
Fou també president de 
la Federació Comarcal 
del mateix partit. Des del 
2017, exerceix el càrrec 
de diputat al Parlament 
per ERC.

Quan tornarem a la nor-
malitat?
L’Àrea Metropolitana de 
Barcelona serà previsible-
ment la darrera a tornar 
a això que denominem 
«normalitat» per la seva 
densitat de població i nom-
bre de residents. El factor 
de risc és més elevat i cal 
anar amb molta cura per 
evitar rebrots de contagi i 
posteriors propagacions.

Què penseu sobre les com-
petències recentralitza-
des? Quins procediments 
s’estan seguint?
La recentralització ha es-
tat un error perquè no 
era necessària. Ens calia 
coordinació institucional i 
administrativa i compartir 
responsabilitat. No retirar 
competències i que només 
l’Estat decidís. En el nostre 
cas, a Catalunya, hauríem 
pres mesures distintes de 
les de l’Estat i en temps 
diferents. Sense coman-
dament únic, les especifici-
tats de cada zona s’haurien 
cobert millor.

Què penseu de la sortida 
dels nens al carrer i el Pla 
sobre la Infància del go-
vern de la Generalitat?
Ens preocupa l’impacte 
emocional del confina-
ment en els infants i de 
tot allò que d’aquest se’n 
pot derivar. La infància i 
l’adolescència són etapes 
essencials en la formació 
del caràcter adult, per la 
qual cosa hem d’interpel·lar 
a la consciència col·lectiva 
per brindar els nois solu-
cions a aquesta crisi.
 
El Pla de Govern de la 
Generalitat em sembla 
encertat, sobretot perquè 
es fonamenta en criteris 
flexibles i susceptibles a 
canvis. Amb tot, ara per 
ara, l’estat és qui segueix 
decidint. 

Com ha anat el conflicte de 
les residències i les seves 
desinfeccions?
Ara hi haurà una Comissió 
d’Investigació al Parlament 
i posarem sobre la taula la 
revisió del model de pro-
tecció social, que no ha do-
nat una resposta adequada 
a la crisi. La gestió del 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies ha 
estat molt bona en base a 
les eines al seu abast. 
S’ha comprat material, 
s’han fet proves i s’han 
pres decisions encertades 
com les reubicacions, però 
l’emergència ha sobrepas-
sat l’estructura pròpia del 
sistema de protecció. Amb 
tot, s’ha de reconèixer el 
paper dels professionals 
del sector de les residèn-

  

Primer dia de desconfinament. Han 
passat gairebé 45 des que se’ns va dir 
que no podíem sortir de casa. Per fi podem 
anar a passejar. Jo he triat anar cap a la 
muntanya; cap a la Sentiu, 
concretament. 
L’espai natural ens ha rebut 
amb les seves millors gales: 
flors per tot arreu, rieres 
a vessar d’aigua, basses 
plenes i l’absència de sorolls 
de trànsit. Per moments, 
podríem pensar fins i tot que 
ens trobàvem en un lloc de 
vacances, gaudint de l’entorn; però no 
és així. Som al nostre poble. Érem a la 
muntanya i al seu ecosistema, i no cal 
anar més lluny. De ben segur que com 
jo ho ha pensat molta gent, i alguns, fins 

i tot, preguntaven que si sabia on era el 
“riu dels Canyars”, segurament pel que 
han escoltat mitjançant el boca-orella. Tan 
aviat ens han deixat sortir, hem buscat la 

natura, l’element que ens fa 
sentir lliures i en contacte amb 
la terra. Pot ser que en un futur 
això ja no es torni a repetir. Ens 
canviaran l’entorn i on ara hi ha 
arbres apareixeran edificis de 
formigó, de la mateixa manera 
que on trobem camins, hi brotin 
carreteres. Haurem d’evocar 
aquelles passejades de després 

del confinament com un record que ja 
no tornarà mai més. Per això, no podem 
permetre que ens ho treguin. Que ens robin 
aquest plaer d’incalculable valor. Avui més 
que mai: NO AL PLA DE PONENT. 

quan els flamencs van tor-
nar a la riera dels Canyars i 
quan, a principis d’abril, un 
conjunt de dofins va des-
filar per la nostra costa.  

I és que aquesta ocu-
pació inesperada dels es-
pais per part d’agents no 
humans ens demostra, un 
cop més, que la situació 
geogràfica i climàtica de la 
nostra ciutat és privilegia-
da per nosaltres i un tresor 
per a la biosfera. Parlem, 
principalment, de la platja, 
la riera dels Canyars, la 
Sentiu i totes aquelles zo-

Les zones del Pla de Ponent: un pulmó verd  
irrenunciable per a Gavà i el seu patrimoni

cies i cures. Elles, perquè 
el 88% d’aquest sector 
l’integren dones, s’han 
mostrat essencials. 

Ara hem de fer un pas 
endavant i apostar per la 
gestió i control públic, com 
ja vam intentar amb la re-
butjada Llei de Contractes 
i Serveis d’Atenció a les 
Persones. 

Quin esforç s’ha fet als 
hospitals quant a capaci-
tat? I les UCI?
Els professionals han tre-
ballat enormement perquè 
la sanitat no col·lapsés. 
Ens calien tots els neces-
saris; d’aquí l’annexió dels 
centres privats a la xarxa 
pública. També el tanca-
ment d’alguns consulto-

ris locals i CAP per oferir 
atenció domiciliària i de 
residències, i l’habilitació 
d’espais com els pavello-
ns salut, que han ajudat a 
incrementar els llits d’UCI 
i han permès ampliar la 
capacitat d’atenció.

Des d’afers socials, com es 
pot encarar el futur dels 
col·lectius més castigats i 
vulnerables?
Ara mateix, són la nostra 
prioritat. Durant la crisi, 
el govern ha aprovat el 
Reglament de la Renda 
Garantida de Ciutadania, 
i des del Departament de 
Treball, Afers Socials i 
Famílies s’han triplicat els 
recursos professionals 
del SOC, habilitant-ne 7,5 
milions en ajudes pels au-
tònoms, 83,6 per a la inte-
gració laboral de persones 
amb discapacitat o malaltia 
mental, 20 per a treba-
lladors afectats per ERTO 
que no han cobrat subsidi 
d’atur, 10,5 per a projectes 
municipals de lluita contra 
la crisi sanitària, gairebé 
60 més per a PIMES i 7,5 
per a la inserció laboral 
de persones que reben la 
Renda Garantida. 

Tal com va dir Pere Ara-
gonès, cal executar des-
pesa pública i fer inversió 
social. Les velles receptes 
d’austeritat no funcionaran 
per aquesta crisi. És el mo-
ment de la redefinició del 
sistema i de combatre les 
desigualtats socials amb 
acció política. Els pressu-
postos aprovats han estat 
primordials, però no seran 
suficients. Cal, a més, que 
l’Estat insufli diners a les 
autonomies. 

Per acabar, quin missatge 
voldríeu traslladar als lec-
tors de l’Eramprunyà?
Els hi agrairia el seu esforç 
diari, paciència i conscièn-
cia col·lectiva durant la 
crisi. Ens en sortirem i serà 
gràcies a vosaltres. 

El Pla de Ponent pretén 
privar els gavanencs del 
seu patrimoni natural i les 
múltiples espècies que 
l’habiten

Amb tot, la disseminació 
de les espècies no s’ha 
reduït a les seves zones 
de ‘confort’. A Barcelona, 
durant el març, es va po-
der veure com un senglar 
caminava per Balmes i 
Diagonal. A pobles com 
Ventanueva (Astúries) va 
ser un ós qui es va deixar 
caure pel municipi, mentre 
que a Chinchilla (Albacete) 
els veïns van rebre la visi-
ta d’un ramat de cabres. A 
Gavà, la sorpresa va saltar 

Diversos veïns de Gavà 
es mostren en contra 
del despotisme antieco-
lògic al Pla de Ponent

Plantejat originalment 
com a Pla de Queralt el 
1990 i aturat per la crisi i 
la pressió ciutadana quan 
es va reprendre el 2003 
sota el seu nom actual, el 
Pla de Ponent es proposa 
edificar 5000 habitatges a 
costa de les millors terres 
agrícoles del municipi, eli-
minant, de pas, el corredor 
biològic del Garraf, la Riera 
dels Canyars i gran part 
del paisatge del delta de 
Llobregat. 

Tot i que es ven com un 
projecte urbanístic amb un 
40% d’habitatge social, la 
realitat és que els preus de 
venda dels edificis nascuts 
del Pla de Ponent serien de 
mercat i obligarien els ad-
quiridors a tenir ingressos 
regulars per accedir a una 
hipoteca, deixant fora de 
joc els joves, en una ma-
niobra elitista i especula-
tiva disfressada d’iniciativa 
positiva. 

La ciutadania expressa el seu refús a una hi-
potètica posada en marxa del Pla de Ponent

nes de patrimoni natural 
assenyalades pel Pla de 
Ponent com a susceptibles 
de ser urbanitzades per 
construir-hi habitatges. 

Durant el desconfina-
ment, aquests espais han 
suposat una via d’evasió, 
oci i reconnexió amb aque-
lla natura i llibertat de mo-
viments amb què tant so-
miaven mentre romaníem 
tancats. Ara, durant les 
primeres fases de sortida, 
han jugat un paper cabdal 
en la nostra salut física i 
mental i en el procés de re-

adaptació al món exterior. 
Atemptar contra zones 

autòctones en les quals 
s’apleguen tantes espè-
cies i que juguen un paper 
fonamental a la vida activa 
del municipi i en la seva 
riquesa social per un mer 
projecte especulatiu no 
sembla, doncs, ni viable ni 
popular. El Pla de Ponent 
que promou el govern lo-
cal ja ha perdut tota la seva 
raó de ser. La ciutadania ha 
demostrat aquests dies de 
quina banda es posiciona. 

«El paper dels profes-
sionals de residències, 
cures i sanitaris ha 
estat cabdal i se’ls ha 
de reconèixer»

«Des del Departament 
de Treball, Afers So-
cials i Famílies s’han 
brindat tants recursos 
com ha estat possible»

Va ser un somni o va ser real?

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

Papallona al seu hàbitat, prop de la zona de la Sentiu Flamenc a la desembocadura de la riera dels Canyars

Sargantana cuallarga trobada a la zona del Pla de Ponent

Riera de la Sentiu amb un volum d’aigua inèdit Orquídia al Pla de Ponent

El confinament a què 
la Covid-19 ha relegat 
els ciutadans i la conse-
güent reducció abrupta 
de l’impacte de la mà hu-
mana en  l’entorn natural 
semblen haver donat una 
empenta a la fauna i la 
flora per tornar als seus 
hàbitats. I és que durant 
aquests dies hem pogut 
veure com a zones del Pla 
de Ponent brollava aigua 
en camins on, fins ara, la 
sequedat era la norma i 
com la gespa i els arbus-
tos difuminaven els ca-
mins creats pels humans. 

entre Gavà i Castelldefels. 
Però l’impacte de la pèrdua 
d’aquesta zona natural no 
seria només climàtic.  

Alguns ciutadans com 
la J.T. i M.S. coincideixen 
també en la seva influència 
en l’oci i salut del municipi: 
«La Sentiu, la Riera dels 
Canyars i la resta de zones 
naturals de Gavà i els mu-
nicipis veïns ens serveixen 
no només per desconnectar 
de l’estrès diari associat a 
la ciutat, sinó també per 
resintonitzar amb la natu-
ralesa i millorar la nostra 
salut física fent exercici i 
respirant aire net». 

En la mateixa línia que 
els anteriors testimonis, 
la P.G. ens explica que ha 
convertit les sortides per 
aquest espai natural en 
una rutina dominical a des-
envolupar amb el seu marit 
i fills. Mentre la resta dels 
entrevistats han manifestat 
mantenir-se assabentats 

de la voluntat del PSOE per 
edificar en aquests terrenys 
mitjançant vies tan hetero-
gènies com les xarxes, la 
universitat, el boca-orella 
o el debat públic, aquesta 
mare de família es mostra 
sorpresa i contrariada: «els 
espais naturals cada cop 
escassegen més. Hauríem 
de valorar això que tenim, i 
més per proximitat». 

D’altres, com en K.N., es 
mostren molestos perquè 
destrossar un entorn tan 
ampli i ric en fauna i flora 
i de gaudi compartit és 
de ser «un desagraït amb 
l’entorn des del pla humà i 
social». L’M.S. va una mica 
més enllà, fins i tot, i explica 
que la mera idea d’atreure 
tants nouvinguts a Gavà 
augura un creixement me-
tropolità insostenible i li 
sembla «una barbaritat, 
sobretot quan sabem que 
encara hi ha habitatges 
buits a la ciutat». 

Amb la crisi del 2006, tots 
els terrenys del Pla de Po-
nent van passar a la SAREB 
en el marc de l’operació de 
rescat públic dels bancs. 
El 2018, els terrenys van 
ser comprats pel fons 
d’inversió KRONOS, que va 
crear GAVALAND DEVELO-
PMENTS SL per promoure 
la urbanització del sector 
i convertir aquests fons 
especuladors en els grans 
beneficiats de l’operació. 

«Com sempre, els inte-
ressos econòmics són els 
qui ho mouen tot i el medi 
natural qui ho paga», afir-
ma la J.T. La T.C., en cavi, 
s’oposa a un plantejament 
assimilatiu i convida a se-
guir lluitant: «Hem de per-
sistir en els nostres intents 
per bloquejar el Pla de 
Ponent. Els seus interessos 
particulars no ens poden 
robar quelcom que pertany 
al conjunt de la ciutadania», 
conclou. 

Crònica local

A més, el sòl on es pre-
tén edificar és permeable. 
Actualment, la vegetació 
absorbeix l’aigua en cas de 
grans pluges, alhora que 
regula la percolació i recàr-
rega de l’aqüífer del Delta. 
Amb l’asfaltat i encimentat 
de 167 hectàrees, aquesta 
funció es perdria i, en cas 
d’avinguda, l’aigua lliscaria 
descontrolada inundant 
camps i barris baixos. 

Paral·lelament, l’augment 
de 12.000 habitants que 
implica la inversió infra-
estructural provocaria 
un creixement de la con-
taminació atmosfèrica i 
dificultats per moure’s 
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Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
Bernat Peso situa després de l’estiu 
la probable tornada de l’atletisme

Amb totes les com-
peticions esportives 
aturades i pendents de 
l’evolució de les fases 
de desconfinament, Ber-
nat Peso, president del 
Club Atletisme Gavà, ha 
confirmat que l’activitat 
atlètica no retornarà, en 
cap cas, durant l’estiu.  

Peso ha afirmat que 
l’entitat que presideix 
ha estat en contacte amb 
els seus socis al llarg 
d’aquesta crisi per acon-
sellar-los com exercitar-
se i que, segons el pla 
previst per la Federació 
Catalana d’Atletisme, el 
calendari de competici-
ons podria reprendre’s a 

partir del 19 de setembre 
i allargar-se durant sis 
setmanes en les quals es 
resoldrien totes les com-
peticions de les diverses 
categories en l’àmbit ca-
talà. 

Això implicaria un can-
vi en la planificació dels 
entrenaments, arrencant 
la tecnificació al juliol i 
els entrenaments a finals 
d’agost. Amb tot, Peso 
no s’atreveix a fixar uns 
terminis de celebració 
dels certàmens durant la 
tardor, ja que dubta d’un 
possible rebrot, ni a con-
firmar una tornada que 
“està supeditada a les 
autoritats sanitàries”. 

Jorge Sánchez, nou 
tècnic del Gavà

Jorge Sánchez es va 
convertir a meitat del 
mes de maig en nou 
entrenador del CF Gavà 
en substitució de Juan 
Camilo Vázquez.

P r o c e d e n t  d e l 
Castelldefels B de Ter-
cera Catalana i amb una 
àmplia experiència com 
a jugador que l’ha portat 
a competir a Segona 
Divisió, el nou mànager, 
tercer aquesta tempo-
rada pel Gavà, entusi-
asma a Iván Carrillo. El 

president del club s’ha 
mostrat més que satisfet 
amb la seva incorporació 
per la seva gestió del 
talent jove. 

Suspesa l’anual 
Romeria de Gavà 

L’Associació Cultural 
Andalusa de Gavà va 
fer una crida perquè els 
fidels de la tradicional 
Romeria anual al munici-
pi posessin la Salva Ro-
ciera a casa el diumenge 
17 de maig a les 12h amb 
motiu de commemoració 
simbòlica de la festivitat. 
La Romeria de Gavà és 
una cita consolidada al 
calendari cultural que 
aplega una gran aflu-
ència. Tradicionalment 
iniciada des de la Nova 
Piscina Municipal, fa un 
recorregut de 4km on es 
donen cita cotxes de ca-
valls, música i balls fins 
a arribar a la zona lúdica 
de la Sentiu, on la festa 
culmina amb una missa, 
un dinar de germanor i 
diverses actuacions. 

Fins a vint municipis sumen for-
ces per crear ‘El Baix és cultura’

Fins a vint consistoris 
del Baix Llobregat, en-
tre ells el de Gavà, van 
unir-se per organitzar 
El Baix és Cultura, el 
primer festival online 
d’àmbit comarcal. La 
iniciativa va proposar-se 
obrir una via de visibilitat 
al teixit cultural comar-
cal durant una situació 
socioeconòmica que des-
afavoreix aquest sector.

El certamen va arren-
car el passat divendres 8 
de maig de forma simul-
tània als vint municipis 
participants i va poder 
seguir-se a través de 
quatre canals d’Insta-
gram que van emetre 
durant el divendres i el 
cap de setmana les més 
de 100 actuacions en di-

recte que s’hi oferien. En 
elles, es va poder gaudir 
de tallers de circ, cuina, 
ball i literatura, entre 
d’altres, i d’activitats 
com conta contes, acci-
ons d’art digital, especta-
cles de dansa, monòlegs, 
concerts i sessions de DJ.

A més de les actuaci-
ons en directe, nombro-
sos artistes vinculats 
al Baix Llobregat com 
José Corbacho i Quim 
Masferrer o els músics 
Lucrecia, Eduard Cos-
ta (excomponent dels 
Amics de les Arts) i Santi 
Balmes (cantant de Love 
of Lesbian) o l’escriptor 
Francesc Latorre van 
donar suport al festival 
a través de missatges 
a les xarxes socials.

llevant del recinte sobirà. 
Es tracta de la primera 

intervenció inclosa al Pla 
Director de la fortificació 
gavanenca per part del 
Servei de Patrimoni Ar-
quitectònic Local de la 
Diputació, que recull les 
actuacions que s’han de 
dur a terme per garantir 
la pervivència del conjunt 
monumental i potenci-
ar-ne el coneixement 
entre la ciutadania. Els 
treballs, amb una inver-

sió de 200.000 euros, 
seran dirigits per l’ar-
quitecte Roger Guitart i 
l’arqueòleg Eduard Piriz, 
complint escrupolosa-
ment amb les mesures 
de seguretat establertes 
arran de la Covid-19. 

La Xarxa ofereix una programació d’espectacles 
infantils fins que tornin les funcions presencials

La fundació La Xarxa va 
posar en marxa el passat 
8 de maig una progra-
mació de teatre familiar 
online coincidint amb 
els dies en què s’hauria 
celebrat el Festival In-
ternacional de Titelles. 

Aquesta proposta, que 
es postulava com a pal-
liatiu momentani, s’ha 
acabat convertint en una 
iniciativa a llarg termini. 
L’objectiu és oferir els pe-
tits càpsules teatrals, de 
titelles, de dansa o mu-
sicals de 20-25 minuts 
a Youtube, dinamitzades 
per la Roda Produccions 
i narrades per un actor. 

També es proposen ma-
nualitats i representaci-
ons de petits fragments 
d’espectacles. La idea 
és mantenir en contacte 
les famílies amb espais 
teatrals com el Maragall 
i, de pas, afegir-hi nous 
adeptes. 

La programació s’ofe-
reix cada quinze dies fins 
a finals del 2020, esta-
blint vincles amb actes 
de ciutat o tradicions i 
amb un total de 12 càp-
sules que finalitzarien 
quan el teatre pugui tor-
nar a la seva normalitat

Nova fase d’excavació i restauració arqueològica i 
arquitectònica del castell d’Eramprunyà

Subvencionada per la 
Diputació de Barcelona, la 
nova fase de remodelació 
del castell d’Eramprunyà, 
de la qual s’espera que 
duri uns quatre mesos, 
inclourà l’excavació ar-
queològica i restauració 
de la muralla del segle 
XIV, la reconducció d’es-
correntia de les aigües 
superficials que malme-
ten la muralla i la conso-
lidació de la torre i d’un 
dels arcs de la sala de 

Quan el 12 de març suspeníem els dos 
darrers espectacles de la temporada, 
no imaginàvem que la pandèmia també 
s’emportaria la 30ª edició del Festival 
Internacional de Titelles. Des de casa 
hem seguit treballant per no 
perdre’ns el contacte amb 
el nostre públic. Hem iniciat 
a YouTube les càpsules 
#teatreenfamiliaonline, 
conduïdes per La Roda 
Produccions de Gavà, amb 
contingut de teatre familiar, 
t itelles, teatre, màgia, 
pallassos... El futur és incert per al 
món cultural i per a les arts escèniques.  
Fa molts anys, el nostre país patia 
una epidèmia, un mal endèmic: el buit 

cultural. En un exercici col·lectiu de feina 
continuada, es va gestar una autèntica 
«vacuna»: l’estructura de teatres públics 
i entitats com La Xarxa.No hem vist, per 
ara, una proposta de mesures de part de 

les nostres administracions 
públiques d’àmbit superior 
al municipal que provoqui 
un horitzó de tranquil·litat 
i tingui present el paper de 
la cultura en el benestar 
general.  No volem haver de 
tornar a cercar «vacunes».
El retorn a la normalitat 

també necessita de tornar a tenir els 
nostres teatres plens de les nostres 
generacions joves, gaudint i educant-se 
en llibertat.

El buit cultural no pot ser la nova pandèmia

Griselda Esteve Plantalech
membre de la Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils de Gavà

Si, sóc de ferro, però tinc cor, i no puc evitar 
plorar per la suspensió de la Festa Major Buaaaa,.

. 

buaaa..
.

C A N C E L · L A D A !


