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Les grans manifestacions queden prohibides però 
s’autoritzen petits grups davant d’institucions estatals

El vespre del dia 10 només un representant de cada 
entitat podrà assistir a l’ofrena floral

Gavà es prepara per a una Diada especial

ERC-Gavà va proposar 
durant el ple del 23 de 
juliol el canvi de nom de 
l’avinguda Joan Carles I per 
un de més asèptic, com ara 
avinguda del Calamot. La 
proposta respon a la vo-
luntat de defugir qualsevol 
relació entre el municipi i 
la figura del rei corrupte, 
que a principis d’agost va 
decidir abandonar defini-
tivament el país després 
de l’últim escàndol que va 
protagonitzar. 

Per aquesta raó, no són 

pocs els municipis que es-
tan estudiant un possible 
canvi de nom dels carrers, 
places o avingudes dedica-
des al rei emèrit, del qual 
ja reneguen com fa anys 
que es fa amb les figures 
associades al règim fran-
quista. Respecte a Gavà, 
no és el primer cop que 
s’obre el debat entorn del 
nom de l’avinguda de Joan 
Carles I. De fet, ja el 2018 
es va posar en marxa una 
campanya per canviar-ne 
el nom, però la idea no va 

fructificar. Ara, dos anys 
després, sembla que la ciu-
tadania donaria suport a la 
iniciativa plantejada per ERC. 

I és que segons una con-
sulta realitzada a través de 
Gava.info per l’Ajuntament, 
a priori contrari al canvi 
de nom, fins un 72% dels 
sondejats estaria a favor del 
canvi, mentre que només un 
24% hi estaria en contra i un 
4% seria neutral. Així doncs, 
sembla prou clar que Gavà 
no desitja la perpetuació del 
culte a l’exmonarca fugit. 

  

Aquesta diada els car-
rers de Gavà tornaran 
a omplir-se de flors i a 
tenyir-se de groc en una 
celebració de l’11 de Se-
tembre poc convencional 
i diferent de les anteriors. 

I és que davant la si-
tuació de risc en què 
Catalunya torna a trobar-
se a causa de la Covid-19 
i les mesures sanitàries 
que s’estan aplicant, s’es-
pera una vetllada més 
senzilla i austera que mai. 

A Gavà, la celebració 
s’iniciarà el vespre del dia 
anterior, el 10 de setem-
bre, amb una agenda on 
no hi haurà parlaments i 
només un representant 
de cada entitat podrà 
assistir al recinte per 
dipositar l’ofrena floral. 
La idea és evitar aglome-
racions i contacte, essent 

els escollits els primers 
a donar exemple a la 
societat de com procedir 
en aquesta situació. 

Durant la vetllada, es 
comptarà amb mesures 
de seguretat tals com 
control de temperatura, 
gel hidroalcohòlic i la 
imposició habitual de 
l’ús de mascareta. Per la 
seva part, el recinte serà 
delimitat amb tanques 
i només 10 persones hi 
podran accedir. 

Es pretén, doncs, re-
tre homenatge al dia de 
Catalunya sense incórrer 
en la irresponsabilitat 
o arriscar la salut. De 
la mateixa manera, el 
públic que vulgui assistir 
podrà fer-ho romanent 
fora del recinte tancat. 

De cara l’endemà, la 
Diada, tota manifestació 

multitudinària com les 
que fa anys que copen 
portades i protagonitzen 
el dia queden anul·lades 
per raons de seguretat. 
La ciutadania si podrà, 
però, exercir el seu dret 
a reivindicar-se en petits 
grupets davant edificis 
del govern de l’Estat a 
cada ciutat. 

Una Diada atípica

Albert Massana
Portaveu municipal d’ERC-Gavà

La ciutadania es mostra a favor de canviar el nom de l’avinguda de Joan Carles I

Aquest any, les entitats, sindicats 
i partits sobiranistes commemora-
rem la Diada amb un acte el 10S de 
manera diferent. 

Celebrem el coratge del nostre 
poble que fou capaç de resis-
tir un setge de les tro-
pes borbòniques durant 
més d’un any. Celebrem 
que som un poble capaç 
de superar tota mena 
d’obstacles, situacions i 
conjuntures. La història 
no ens ha estat sempre 
propícia, no han jugat a favor nos-
tre, però com a poble hem sabut 
fer-nos un lloc i ser reconeguts 
arreu per la nostra tenacitat i ca-
pacitat de treball.

Aquest acte el farem sense par-
laments, amb només un represen-

tant per entitat dins d’un recinte amb les 
tanques i les condicions d’accés adients 
al moment de crisi sanitària que patim. Hi 
haurà control de temperatura, gel hidro-
alcohòlic, tothom haurà de portar la mas-
careta i tindrem la distància de separació 

adient. Tots hem de ser 
molt curosos. ERC-Gavà, 
portem organitzant aquest 
acte des de 1992, i res ens 
impedirà seguir fent-ho.

Sé que serà impossible 
aplegar la gentada d’altres 
anys, però Gavà ha de viure 

la diada sobiranista més entranyable de la 
història, on recordarem que vam ser es-
clafats, i van començar anys de repressió, 
venjança i abusos de poder, que encara 
no han acabat.

Som catalans. Persistirem, lluitarem i, 
tard o d’hora, guanyarem. No hi ha dubte.

Programa dels actes del 10 de setembre
20.30 h Recepció dels representants d’entitats i col·lectius sobiranistes al 
recinte tancat

20.45 h Presentació per part del conductor de l’acte

21.00 h Inici de les ofrenes florals per part de cada entitat

21.45 h Cloenda per part del conductor de l’acte

Mesures sanitàries: presa de temperatura als assistents al recinte tancat. Neteja de mans 
amb gel hidroalcohòlic. Mascareta obligatòria. Separació de seguretat entre els assistents 
al recinte tancat.

•

•

•

•



sones, entitats i grups de 
Gavà, però de moment 
roman anul·lat. 

Quin és el nivell de neces-
sitat que trobeu del vostre 
servei en la nostra ciutat?
De vegades, crec que no 
som conscients de com de 
prop tenim la pobresa. Jo 
mateixa abans de conèixer 
la fundació no pensava 
que a Gavà hi hagués gent 
passant-ho tan malament 
com la que en realitat hi 
ha. Aquí encara hi ha molta 
feina a fer.

I com porteu a terme 
aquests ajuts?
Amb molta cura. La presa 
de decisions és clau per-
què les aportacions econò-
miques tinguin un efecte. 

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

El 29 de juny va tenir lloc 
a la plaça Jaume Balmes 
l’acte homenatge dedi-
cat als veïns i veïnes que 
durant els últims mesos 
ens han deixat a causa de 
la covid-19. Es va fer una 
ofrena floral a la qual van 
acudir prop de 200 perso-
nes, que van mostrar el seu 
respecte i van expressar el 
condol als familiars de les 
víctimes. 

Durant l’acte, que va ser 
la cloenda de la Festa Major 
virtual de Sant Pere 2020, 
es va fer oficial que Gavà 

La Fundació Nostra Sen-
yora de Brugués va ser 
creada el 1989 amb la 
finalitat de convertir-se 
en una obra benèfica i 
assistencial que perpe-
tués l’esperit i la voluntat 
solidària a Gavà. Amb 
una aportació inicial de 
10 milions de pessetes, 
l’organització va començar 
ràpidament a administrar 
els interessos i distribuir 
les ajudes de tipus social 
a la ciutat. Després d’un 
llarg procés, s’erigeix en 
entitat privada de caràcter 
social, d’interès general 
i sense ànim de lucre el 
1992, condició en què la 
coneixem avui, quan Bru-
gués Pla i Cabo, nascuda 
a Gavà el 1968, n’és la 
presidenta. 

Quants socis té la vos-
tra Fundació? Com us 
organitzeu? En lloc de 
socis, som 11 patrons i 
35 col·laboradors entre 
persones i entitats que 
conformem Ntra. Senyora 
de Brugués. Ens reunim 
ordinàriament un cop al 
mes, però també organit-
zem reunions extres si són 
necessàries.

Sempre esteu implicats en 
propostes solidàries. Qui-
nes activitats i projectes 
aporteu a la nostra societat?
Sempre valorem les si-
tuacions personals que 
ens arriben i, tot i que ens 
agradaria arribar a totes 
i cobrir-les, ens hem de 
centrar en les persones 
més desvalgudes i ne-
cessitades per ajudar-les 
personalment. 
També tenim aportacions 
fixes i col·lectives amb 
campanyes com “Cap nen 
sense joguines”, un con-
veni amb l’Ajuntament 
local per portar a terme el 
servei d’ajuda domiciliària 
a gent gran necessitada, 
i ajuts escolars com pa-
gaments de matrícules 
universitàries, servei de 

menjador, mensualitats de 
cursos i donacions de ma-
terial escolar dins l’àmbit 
de les escoles municipals, 
entre d’altres.

Malgrat la pandèmia, 
quins són els pròxims 
reptes que us plantegeu? 
Quin calendari de futur us 
marqueu?
Ara per ara, hem de con-
tinuar ajudant els més 
necessitats, especialment 
en aquesta situació tan 
complicada. Encara tenim 
pendent la celebració de la 
Festa d’Entrega de Premis 
2020, que és l’acte de con-
cessió dels premis anuals 
de la fundació, amb els 
quals volem reconèixer 
públicament trajectòries 
desenvolupades per per-

  

Gavà participa, Gavà decideix? Que?
Els últims estudis relitzats sobre el 

mon de l’habitatge indiquen que s’ha 
reduït entre un 10 i un 15% la compra  
i venda d’habitatge.

Aixó no ha fet més que començar. 
Amb una tendència a l’alça de l’atur, 
l’habitatge en propietat és 
per moltíssima gent un 
impossible i ha deixat de 
ser una prioritat. Què més 
ha de passar perquè es deixi 
d’apostar pel món del totxo?

Estem necessitats d’espais 
oberts, els tenim, els fem 
servir, no podem permetre que ens 
els treguin. I per aixó es demana a 
l’ajuntament fer una consulta on es 
pugui preguntar a la gent si està a 

favor o en contra d’urbanitzar el Pla de 
Ponent; és tan fàcil com això. La resposta 
de l’ajuntament de Gavà ha estat NO.

De res val fer una manifestació de rebuig 
al Pla de Can Sellarés o del Pla de Ponent, 
com de res val la marxa de banderes negres 

feta el dia 25 de juliol a la platja 
de Gavà demanant que acabin 
els abocaments d’aigües fecals 
a les rieres que desemboquen a 
les platges.

Aquesta és la manera de tractar 
la ciutadanía amb els lemes 
“Gavà participa, Gavà decideix”? 

Participa de què? Decideix el què? És tot 
una farsa.

El que tenim a Gavà és de tots, i tots tenim 
el dret a decidir. O no?

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

Èxit de la marxa contra els vessa-
ments contaminants a mar i rius

El 25 de juliol veïns de 
Gavà i Castelldefels van 
marxar per protestar pels 
vessaments d’aigües re-
siduals a les platges i a 
l’Olla del Rei, producte del 
mal funcionament de la 
xarxa que a Castelldefels 
i Gavà hauria de separar 
les aigües pluvials, que 
han d’arribar a rius, rieres 
i el mar, i les restes fecals, 
destinades a la depurado-
ra. Un servei del qual, per 
si no fos prou, no gaudeix 
cap dels municipis que 
en pateixen els danys. 

I és que cada cop que 
plou, les aigües residuals 
barrejades amb el cla-
vegueram i excrements 
són abocades a platges 
i rius. En els últims onze 
mesos, s’han produït fins 

a set incidències, una dels 
quals no es va arribar, pre-
sumptament, ni a notificar 
perquè en emmarcar-se en 
el marc del confinament, 
es va jutjar que no afec-
tava la qualitat del bany. 

Per això, les entitats 
veïnals ja s’han mobilit-
zat per protestar contra 
aquesta situació, que posa 
en perill la salut pública 
i ecològica a la zona. La 
indignació ciutadana, pa-
lesa durant la marxa amb 
banderes negres i taüts 
i excrements gegants de 
cartró, va dirigida contra 
l’ACA, la unitat gestora de 
les aigües residuals, a qui 
culpen de no reparar el 
sistema de retenció de la 
infraestructura i a qui, ara, 
es plantegen denunciar. 

Centenars de persones 
van congregar-se en la ma-
nifestació organitzada el 2 
de juliol per les plataformes 
Salvem el Calamot i Salvem 
Can Sellarès en contra dels 
plans especulatius del PSC. 
Convocada a les 19 h a Can 
Sellarès, la marxa va des-
plaçar-se a l’Ajuntament, 
on es van llegir manifestos 
contra l’impacte ambiental 
d’aquests projectes. 

Una de les principals 
queixes dels grups, per-

Centenars de persones a la manifestació del 2 de juliol 
contra els plans urbanístics de Ponent i Can Sellarès

Veïns i veïnes van fer visi-
ble el seu descontentament 
a l’Ajuntament amb carte-
lls, proclames i manifestos 
contra els plans del PSC

sonalitzades en Josi Cano, 
portaveu de la plataforma 
Salvem el Calamot, era com 
el PSC venia el projecte com a 
“Pla de Millora Urbana” per la 
seva pretesa voluntat de mi-
llorar les instal·lacions, quan 
“en realitat, no volen salvar 
aquest espai, sinó destruir tot 
l’entorn i serveis”. 

Per la seva part, Marta Be-
nítez, portaveu de Salvem 
Can Sellarès, va destacar 
que, tot i que l’Ajuntament 
de Viladecans ja ha pres una 
decisió contrària al parer de 
la ciutadania seguirien lluitant 
“per conservar-les recorrent 
si calgués a vies legals”. 

L’espai de memòria ser-
virà per recordar els 
morts i reconèixer la 
lluita contra el virus

disposarà d’un espai per-
manent en memòria a les 
víctimes de la pandèmia. 
També es va agrair la tas-
ca dels col·lectius que han 
lluitat incansablement con-
tra les conseqüències del 
virus com sanitaris, cossos 
de seguretat i PRESEC. Fi-
nalment, va reivindicar-se 
el paper de la ciutadania, 
ferma i responsable tot i 
la dificultat de la situació. 
L’acte es va tancar amb una 
versió de Camins, de Sopa 
de Cabra, interpretada per 
Javier Vaquero (guitarra) i 
Cesc Miró (trompeta). 

àrea un nou i més eficient 
sistema de captació de bi-
ogàs, extret a través d’una 
xarxa de canonades que 
aniria a parar a una central 
de cogeneració, situada en 
el mateix dipòsit controlat, 
on es convertiria en ener-
gia elèctrica. S’estima que 
el corrent generat serviria 

per abastir fins a 10.000 
habitants de l’Àrea Metro-
politana. 

Amb l’aprovació del pro-
jecte, l’organisme inicia el 
procés de licitació de les 
obres, i situa la data de 
previsió de la finalització 
d’aquestes en la segona 
meitat del 2021. 

El conseller d’Ensenyament de la 
Generalitat, Josep Bargalló, va despla-
çar-se a Gavà el passat 16 de juliol per 
presentar el pla de reforma integral de 
l’Institut Bruguers, un projecte llarga-
ment reivindicat per la ciutadania i que 
començarà a materialitzar-se de forma 
immediata. 

Segons Bargalló, els primers treballs, 
ajornats per culpa de la pandèmia i de-
dicats a l’exterior del centre, sobretot 
als accessosa aquest i al pati, s’inicia-
ran de forma imminent i s’espera que 

estiguin preparats per la primera quin-
zena de setembre, coincidint amb l’inici 
del nou curs. Aquesta primera fase de 
remodelació s’engloba en una primera 
inversió de prop de 300.000 euros d’un 
pressupost global de més de 2’2 M€, que 
s’anirà executant fins al 2024, quan es 
preveu tenir enllestit l’edifici. 

El conseller també va aprofitar la 
seva estada a la ciutat per visitar les 
instal·lacions de l’institut escola de Gavà 
Mar, que s’estrenarà a l’inici del curs 
2020-2021. 

El Consell Metropolità 
de l’AMB ha aprovat de 
forma definitiva el projec-
te de tancament de l’antic 
dipòsit del Vall d’en Joan, 
conegut popularment com 
a abocador del Garraf, 
destí dels residus de bona 
part de l’àrea metropolita-
na durant gairebé tres dè-
cades, fins que el 2006 va 
aturar-se’n l’activitat.

Amb l’aprovació 
d’aquesta part de la inicia-
tiva s’encara la recta final 
de la clausura de la instal-
lació, que consisteix en 

una impermeabilització de 
les més de 40 hectàrees 
que formen la part supe-
rior de l’abocador, corres-
ponent al terme municipal 
de Begues, amb l’objectiu 
de consolidar el terreny i 
crear les condicions idò-
nies per a la recuperació 
de la fauna. Tal com s’ha 
fet amb la resta de parts 
clausurades, la idea és 
evitar que l’aigua es filtri i 
entri en contracte amb els 
residus i generi lixiviats. 

També s’ha decidit cons-
truir en aquesta última 

Gavà ret homenatge a les víctimes de la covid-19 
amb un acte i un espai permanent de record

La Secretaria General 
de l’Ajuntament ha dene-
gat la petició ciutadana de 
realització d’una consulta 
popular no refrendària re-
lativa al Pla de Ponent. 

En el seu informe del 3 
de juliol de 2020, el con-
sistori argumenta defecte 
de forma en la formulació 
de la pregunta i indeter-
minació del cos convocat 
a votar com a arguments 
per no admetre el tràmit 
la consulta. Els promotors 
d’aquesta demanaven ini-
ciar els processos legals 
de recollida de signatures i 
la celebració d’una votació 
popular on els gavanencs 
poguessin decidir si volen 
aturar el projecte especu-
latiu desfermat pel PSC i 

dotar les zones naturals 
de la protecció d’espai 
natural d’interès especial. 

L’Ajuntament s’ha ex-
cusat en què la consulta 
popular refrendària no 
especificava les persones 
cridades a participar en 
una votació que hauria 
de contemplar-se com a 
sectorial i ha referit un 
defecte estructural de la 
pregunta consultiva, la-
mentant que no és ni cla-
ra, ni neutra ni inequívoca. 

Tot i les objeccions, la 
plataforma que impulsa 
la votació ha decidit per-
sistir en la seva volun-
tat preprarant una nova 
consulta adequada a tot 
l’establert a la llei. 

No ens interessen les do-
nacions que comporten 
efectes pal·liatius i provi-
sionals. Sempre busquem 
la manera d’aconseguir 
canvis constructius. Mai 
no donem el peix, sinó que 
ensenyem a pescar.

Des de l’associació, com po-
deu engrescar gent jove per 
integrar-la dins del grup?
Últimament, és una tas-
ca complicada, per això 
cada cop atorguem més 
valor als col·laboradors 
i col·laboradores que ja 
tenim. Sense les seves 
aportacions econòmiques 
desinteressades, la super-
vivència de la Fundació no 
seria possible. 
A p r o f i t a n t  l ’ o c a s i ó , 
m’agradaria animar a qui 
llegeixi aquestes línies a 
participar de qualsevol 
manera amb nosaltres. No 
cal que sigui econòmica-
ment, hi ha moltes formes 
d’arribar als més desval-
guts i fer de Gavà una ciu-
tat millor, més sostenible 
i plena d’oportunitats per 
a tots i totes.

Un últim missatge per als 
lectors de L’Eramprunyà? 
Des de la Fundació Ntra. 
S e nyo ra  d e  B r u g u é s 
creiem fermament que in-
vertir en l’amor als altres, 
en veritable fraternitat, 
no facilita cap bé mate-
rial, però sí que atorga 
compensacions de parti-
cular riquesa espiritual. 
Aquestes accions brinden 
serenitat d’esperit i pau 
interior, que cada cop es 
fan més necessàries per 
arribar al màxim de gent 
possible i continuar amb 
força renovada dia a dia.
A primera vista no sembla 
molt, però en la realitat 
actual resulta un fet dife-
rencial d’evident impor-
tància.

L’Ajuntament denega la consulta pel Pla 
de Ponent tot i el seu suport popular

  

Licitada la part final del projecte de 
clausura de l’abocador del Garraf

Arrenquen les obres de reforma de l’IES Bruguers

Brugués Pla: «No som conscients de quanta pobresa 
hi ha a Gavà ni de quant podem ajudar amb poc»

Acte d’Entrega del Premi honorífic de la Fundació Ntra. Senyora de Brugués 2019 i símbol de l’associació (dreta). 

Malgrat tot, cal tirar endavant
La ciutat va retre homenatge a les 

víctimes de la covid-19 el passat 29 de 
juny, però aquell no va ser el punt final 
de  l’estranya situació que 
estem vivint (com la resta del 
món) arran de la pandèmia; 
més aviat va ser un punt i 
seguit, i alhora una forma de 
comprometre’ns, entre tots, 
a fer tots els possibles per 
seguir endavant, malgrat 
tot. 

Passat el relatiu parèntesi 
d e  l ’ e s t i u ,  l a  r e a l i t a t 
seguirà plantejant-nos cada dia reptes 
importantíssims i caldrà respondre-hi amb 
solucions imaginatives, amb solidaritat i 

Marta Jiménez
Regidora d’ERC-Gavà i membre del Consell Municipal d’Educació

amb rigor. Com es vegi afectada l’educació 
dels infants i joves i la tornada a les 
aules són algunes precoupacions urgents 

que l’administració i  les 
famílies tenen sobre la taula. 
És una bona notícia que es 
mantinguin els compromisos 
de millora dels nostres centres 
educatius, i s’haurà de posar 
tot l’esforç per mantenir la 
situació controlada i garantir el 
dret a l’educació. Però també 
cal agrair que les entitats 
segueixin treballant per oferir 

ajuda i acompanyament als que més ho 
necessiten. Ara, tot el que es faci ha de ser 
per sumar. No defallim.

«Les donacions sempre 
han de buscar efectes 
constructius en els 
receptors, ja que treba-
llem a llarg termini»

«Les ajudes no han de 
ser de caire econòmic, 
hi ha moltes formes de 
contribuir a fer de Gavà 
una ciutat millor»

«La situació actual ens 
empeny a seguir aju-
dant els necessitats, tot 
i que no podem arribar 
a assistir-los a tots»

«A Gavà encara hi ha 
molta feina a fer contra 
la pobresa. La gent no es 
fa una idea de la situa-
ció d’algunes persones»

Brugués Pla, presidenta de la Fundació Ntra. Senyora de Brugués



Ciutat activa Un repte històric dedicat al club i a Gavà
Des del Club Ciclista Rat Penat de Gavà 
vam proposar-nos aquest 2020 un gran 
repte: fer un everesting. 20 pujades a 
un dels ports més durs de la zona, el 
Rat Penat, que dona nom al 
nostre club. 
En commemoració als més 
de 180 socis que ja som 
a l’entitat i amb el record 
de la situació que vivim en 
què ens han anat deixant 
persones properes, vam 
decidir homenatjar-los l’1 
d’agost, amb gairebé 40 graus de 
temperatura, en un repte que va posar 
a prova la nostra fortalesa i la nostra 
voluntat de complir amb el nostre 

propòsit. 
Malghrat la duresa del port, les rampes 
amb un 23% de desnivell, la humitat... els 
participants no vam recular. 

Tot i que només el David 
da Silva, gavanenc de 19 
anys, i jo mateix, de 49, vam 
acabar la prova en 15’40 
hores de pedaleig, s’ha de 
posar en valor el mèrit de 
cada participant, sobretot el 
del Biel López, de 12 anys, 
que va completar 4 pujades. 

Sense el suport de les nostres famílies 
i dels més de 80 socis participants, cap 
dels 180 km amb què vam tancar la 
prova no hauria estat possible.  

Manel Merino
Membre del Club Ciclista Rat Penat

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
Jordi Vallès podria presidir la Federació 
Espanyola de Beisbol i Softbol

El  gavanenc Jordi 
Vallès, president de la 
Federació Catalana de 
Beisbol i Softbol, ha de-
cidit presentar-se com a 
candidat a la presidència 
de la Federació Espa-
nyola. 

Vallès, que va iniciar-
se en aquesta disciplina 
ara fa 30 anys, va compe-
tir durant 13 temporades 
en Divisió d’Honor i va 
ser un jugador habitual 
en les convocatòries de 
la selecció espanyola 
en diferents campionats 
internacionals. La seva 
candidatura, titulada 
“Base del futuro”, té com 

a objectiu “dignificar el 
beisbol i el softbol” mit-
jançant l’augment de les 
llicències de practicants 
perquè més nens i nenes 
puguin practicar tots dos 
esports i disposar d’unes 
instal·lacions millors. A 
més, Vallès pretén apor-
tar modernitat i trans-
parència a la disciplina 
amb inversió en tecno-
logia, esforç en la difusió 
i programes de tecnifi-
cació amb estades en 
universitats americanes. 

El procés va arrencar 
el 17 d’agost i les elec-
cions se celebraran al 
novembre.

La Bòbila recu-
pera l’atletisme

La Bòbila va alber-
gar, a finals de juliol, 
una jornada de control 
organitzada pel Club 
Atletisme Gavà amb el 
suport de l’Ajuntament 
i la Federació Catalana. 
Amb aquest test, Gavà va 
convertir-se en la prime-
ra de les ciutats barcelo-
nines a acollir una com-
petició a l’aire lliure des 
del confinament, sempre 
seguint la normativa i els 
procediments sanitaris 

obligatoris. 
El programa va incloure 

proves de 100, 110 tan-
ques, 200, 400 i 1500 me-
tres i llançament de mar-
tell i disc, i triple femení. 

L l i u ra t s  e l s  p r e m i s 
Descobrim Gavà 2020

Josep Bel 
presenta el
seu nou llibre 
Covid 
Unplugged

Josep Bel va presentar 
a principis d’agost a la Bi-
blioteca Josep Soler Vidal 
el llibre Covid Unplugged, 
un retrat de 60 dies de 
confinament a través de 
dibuixos creats inicial-
ment com a via d’eva-
sió davant la clausura. 

Segons l’autor, allò que 
inicialment va ser con-
templat com a mer entre-
teniment per compartir 
a les xarxes, lentament 
i a mesura que assolia 
feedback va convertir-se 
en material per fer un 
llibre. 

Les i l · lustracions, 
acompanyades de textos 
d’Àngel Comas, són un 
reflex dels aspectes quo-
tidians que cada ciutadà 
ha pogut experimentar 
durant la pandèmia com 
l’exhauriment del paper 
de vàter o el fet d’anar a 
comprar amb mascareta.

La gavanenca Eva 
Comas va publicar a ini-
cis de juliol un estudi 
sobre Mercè Rodoreda ti-
tulat El somni blau. Estudi 
dels somnis en la narrati-
va de Mercè Rodoreda, on 
analitza el significat oní-
ric d’alguns passatges 
de la prosa de l’autora. 

Publicada per la Fun-
dació Mercè Rodoreda 
i l’Institut d’Estudis Ca-
talans, l’obra engloba 
escenes de tot l’espec-

Manel Merino i David da Silva pugen i baixen 
el Rat Penat en bici 20 vegades en 15 hores

Manel Merino i David 
da Silva, membres del 
Club Ciclista Ratpenat de 
Gavà, van completar el 
passat dissabte 1 d’agost 
un repte inèdit en la his-
tòria del municipi: pujar i 
baixar el turó de l’Alzina 
Freda, popularment co-
negut com a Rat Penat, 
vint vegades, l’equivalent 
al desnivell de l’Everest. 

La prova, plantejada 
pel mateix club, va néixer 
com a celebració pels 
180 socis a què acabava 
d’arribar l’entitat, i va necessitar 80 dels seus 

membres per fer-la pos-
sible, fos animant o fent 
d’avituallament. 

De tots els qui van 
apuntar-s’hi, només Me-
rino i Da Silva van poder 
completar un test que 
va arrencar a les 4 de la 
matinada i al que es va 
posar punt final a les 10 
de la nit, amb màximes 
de fins a 40 graus durant 
el dia. L’actuació histò-
rica d’ambdós ciclistes 
va tancar-se en 180 km 
recorreguts i un pendent 
màxim del 23%.

El 4 de juliol va celebrar-se a la sala d’actes del Mu-
seu el lliurament dels Premis Descobrim Gavà 2020.

 Xavier Castillo López va guanyar el premi al medi 
físic pel seu “Disseny i Localització per a la construcció 
d’un Nou Skate Park a Gavà”, al qual va adjuntar models 
3D, un llistat de materials i un cost aproximat, tot un tre-
ball d’enginyeria valorat de forma excel·lent pel jurat.

En l’apartat d’humanitats, Ainhoa Tojo i Lucía Rullo 
van guanyar amb la seva proposta “La vida és teatre 
i el teatre és vida”, on es reivindica el llegat de l’art 
escènic que s’ha fet a l’IES Bruguers i com ha influït 
a Gavà. El jurat va valorar que aquest tema mai havia 
estat tractat fins ara, això que la tradició de represen-
tacions teatrals a l’IES Bruguers és molt antiga,

La gavanenca Eva Comas publica 
un estudi sobre Mercè Rodoreda

tre rodoredenc: des de 
composicions més des-
conegudes a clàssics 
com La plaça del diamant, 
Aloma i Mirall Trencat. Per 
plasmar-la, l’escriptora 
va aconseguir una beca 
que li ha permès dedi-
car dos anys a analitzar 
des d’un plantejament 
literari la relació entre 
els elements onírics de 
55 somnis rodoredencs 
i els seus homòlegs del 
món de la vigília.
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Si i no, goita. En part per la manca de llibertat i en part pel virus dels daixonses

Les 
mascaretes 
són per 
reivindicar 
que no hi ha 
llibertat 
d’expressió?

A mi això em 
deixa de pedra!


