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

       1 d’octubre de 2020, Núm. 198

Un èxit organitzatiu: els partits estructurats en van ser la clau, i la resposta ciutadana una garantia de compromís
L’1 d’octubre vist tres anys després

L’acte d’homenatge als 
màrtirs del 1714 que des 
de 1992 es realitza a la 
ciutat, va ser molt especial 
a causa de la situació ex-
cepcional que vivim arran 
de la pandèmia. Tot i això, 
hi van participar quatre 
partits, dos sindicats i nou 
entitats: la Joventut Na-
cionalista, Junts x Gavà, 
Jovent Republicà, Esquerra 
Republicana de Catalunya, 
la Intersindical-CSC, Unió 
de Pagesos, els Tres Tombs, 

els Castellers de Gavà, la 
Companyia General del Foc, 
l’Associació de Restaura-
dors de Gavà, l’Associació 
Veïnal del Barri del Centre, 
el Col·lectiu la Mata de 
Jonc, la Unió Muntanyenca 
Eramprunyà, l’Assemblea 
Nacional Catalana de Gavà 
i Òmnium Cultural Gavà. 

A més d’un representant 
per entitat, hi va assistir 
més d’un centenar de per-
sones entre el públic, totes 
amb mascareta i guardant 

les distàncies de segure-
tat. Enguany, a diferència 
d’altres anys, no hi va haver 
parlaments, per tal d’agilitzar 
l’acte, on es va aprofitar, de 
pas, per iniciar la campanya 
de recollida de signatures 
que impulsa el col·lectiu de 
juristes Amnistia i Llibertat, 
una entitat de la societat civil 
que es proposa elevar una ini-
ciativa legislativa popular de 
Llei d’Aministia. La valoració 
dels participants en acabar la 
jornada va ser positiva.

Uns dies abans de l’1 
d’Octubre, un exultant 
Mariano Rajoy anunciava 
ampul·losament que «no 
podran fer el referèndum 
perquè no tenen ni pape-
retes, ni sobres, ni urnes, 
ni cens». I pam! Es van 
trobar que l’1 d’Octubre 
hi van aparèixer. Llavors 
van deixar anar –en pa-
raules de Shakespeare– 
els gossos de la guerra. 
Pals, cops, trencadisses, 
bales de goma… I tot i 
això, no se’n van sortir. 
La ciutadania, disposada 
a defensar els col·legis, 
va garantir la celebració 
de la votació.

Gràcies a una xarxa 
clandestina organitza-
da pels partits, eterns 
menystinguts del Procés, 
les urnes, els sobres i les 
paperetes van arribar als 
seus destins. Abans, es 
van efectuar moltes re-
unions sense mòbils en 
llocs insospitats. Mentre 
els mesos previs la poli-
cia i Guàrdia Civil busca-
ven sense èxit les urnes, 

aquestes ja descansaven, 
ben protegides, en tres 
magatzems repartits per 
tot el territori del Princi-
pat des del mes d’agost; 
com també els sobres i 
les paperetes, custodiats 
per particulars. Alhora, 
els informàtics havien 
ideat el cens universal.

Al final tothom que 
va voler va poder votar, 
i l’1-O, des del punt de 
vista organitzatiu, va ser 
un èxit total, lamentable-
ment amb ciutadans fe-
rits, però no vam sobre-
passar l’objectiu del 50%

L’èxit de l’1-O va fer 
pensar que l’Estat ha-
via estat derrotat. Res 
més lluny de la realitat. 
L’Estat no va tenir cap 
escrúpol per saltar-se 
tots els drets i llibertats 
necessaris per venjar-se, 
recorrent al control total 
de la força armada, dels 
tribunals i dels mitjans 
econòmics, i evidenciant 
que estava disposat a tot 
per impedir la separació 
de Catalunya. 

La batalla de l’1 d’Oc-
tubre es va guanyar, sí, 
perquè l’objectiu era molt 
concret i clar: fer el refe-
rèndum. Però la guerra 
es va perdre. Catalunya 
no tenia, ni té, la força 
suficient per imposar-
se. Només es pot resistir 
i persistir, com ho va 
fer Barcelona durant la 
guerra de Successió.

L’Estat Lliure d’Irlanda 
ens marca el camí: una 
evolució parogressiva a 
estat independent. Pri-
mer autonomia, després 
estat lliure associat, i 
finalment república in-
dependent. 

El miratge de la 
unilateralitat

L’alliberament d’un po-
ble per part d’un altre 
que el subjuga és un joc 
de forces. Un estat-nació 
es basa en quatre potes: 
el monopoli de la violèn-
cia a través de la policia 
i l’exèrcit, el control eco-
nòmic, a través de les 
empreses que depenen 

Reflexió entorn de l’1 d’Octubre

Albert Massana Portaveu municipal d’ERC-Gavà

Una ofrena floral atípica però amb presència de partits, entitats i un centenar de persones

L’1-O va ser exitós, però no del tot. 
Hem de fer autocrítica. Analitzar què 
va fallar després del 3 d’octubre. 
Per què cap estat ens va reconèixer. 
Siguem doncs conscients de les 
nostres debilitats. Si 
volem encarar amb èxit 
la batalla definitiva, hem 
d’acumular més forces. 
Per això cal ser més, tenir 
més força democràtica, 
estar més implicats en 
les lluites socials, fer una 
bona gestió educativa, 
sanitària i social amb els 
minsos pressupostos que tenim. Hem 
d’aconseguir que s’hi impliquin tant els 
del sí com els del no. 

Per vèncer l’adversari cal conèixer-
lo. L’1-O vam pecar d’ingenus. L’Estat 
va utilitzar tots els mitjans a l’abast per 
deslegitimar, intimidar i boicotejar el 
dret de vot dels catalans, una repressió 

judicial i policial que segueix, sense cap 
respecte pels drets civils, ni humans, 
ni la llibertat d’opinió. Estem davant 
d’un Estat profund, que tota la vida ha 
viscut d’una economia extractiva en 

què els aduladors de la Cort 
reial viuen del saqueig del 
poble, i de sobte ha entrat 
en pànic. Veu perillar el seu 
futur, i farà el que calgui 
per seguir mantenint l’olla 
calenta. L’objectiu a abatre, 
difamant, inventant-se 
proves falses o acusacions 
infundades, són tots els 

catalans, pensin el que pensin o votin el 
que votin. Ser català, avui en dia, és un 
estigma. L’única opció per a tot el poble 
de Catalunya és fer una República i fugir 
d’un estat ancorat en el passat, que es 
mou per venjança.

Tornarem a fer-ho, però aquest cop 
serà per guanyar.

dels contractes de l’Es-
tat, el control polític, a 
través del domini dels 
òrgans representatius 
i, finalment, el control 
del poder judicial. Sense 
aquestes quatre premis-
ses, qualsevol intent uni-
lateral de separació està 
condemnat al fracàs. 

D’aquestes quatre, el 
domini dels òrgans re-
presentatius és el més 
fàcil. A través de les ur-
nes es pot configurar 
una majoria indepen-
dentista, com actualment 
ja tenim al Parlament. 
La pota econòmica ne-
cessita que les entitats 

cíviques, en comptes de 
fer política, es dediquin 
a fomentar l’economia 
no depenent de l’Estat.

Les altres dues potes 
són més difícils d’assolir. 
El monopoli de la violèn-
cia només s’assolirà si 
aconseguim que la nostra 
policia sigui l’única exis-
tent en ports, aeroports, 
fronteres i mars, per la 
qual cosa cal negociar i 
aprofitar les febleses de 
l’Estat. Finalment, l’apa-
rell judicial. Aquí no es 
tracta de controlar res 
com fa l’Estat, sinó de 
fomentar un poder judi-
cial neutre que es regeixi 

per la legalitat sense 
ignorar-la per motius 
ideològics. Això només 
es pot aconseguir amb 
paciència, negociacions 
i molt de tacte.

Encara queda un llarg 
camí per recórrer, i cal 
ser conscients que, fins 
que no tinguem encar-
rilades les quatre potes, 
qualsevol acte unilateral 
està condemnat al fra-
càs, coneixent com se 
les gasta l’Estat. I qui ho 
defensi encara avui, o 
és un inconscient, o ens 
vol mantenir derrotats i 
minoritzats.



tuïts. Mantenir les zones 
verdes. Volem respirar 
d’entre tant ciment i fugir 
del consumisme. És ver-
gonyós i indignant. No hem 
après res de la pandèmia i 
som l’exemple contrari a 
la política mediambiental 
a tot Europa.

Com veieu l’actitud de 
l’alcaldessa de Gavà 
davant la deixadesa de 
l’entorn de la masia?
Sembla que li fa nosa man-
tenir unes instal·lacions 
esportives gratuïtes, ja que 
en terreny de Viladecans 
no resulta rendible. És una 
pena arribar a aquests 
límits. Va ser el mateix PSC 
de Gavà juntament amb el 
de Viladecans qui volia evi-
tar, en un principi i segons 
recull un ple de l’època, 
la privatització d’aquest 
terreny, que pertanyia a 
la Roca. En canvi, gràcies 
a ells, ara tindrem totxo i 
reducció d’equipaments 
amb preu d’entrada. 

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

El passat dilluns 14 de 
setembre, les escoles de 
Gavà van iniciar el nou curs 
2020-2021 per l’alumnat 
d’educació infantil, pri-
mària, secundària, batxi-
llerat i cicles formatius 

de grau mitjà. Després de 
gairebé mig any tancades, 
els alumnes van poder 
tornar a les aules però 
amb importants mesures 
de seguretat, com distàn-
cia de seguretat, presa de 
temperatura i ús de gel 
hidroalcohòlic.

Marta Benítez Martín 
(Gavà, 1987) és una de 
les impulsores de la pla-
taforma Salvem Can Se-
llarès que es va posar en 
marxa el passat mes de 
gener als pobles de Gavà 
i Viladecans. La plata-
forma té com a objectiu 
principal lluitar contra la 
urbanització d’aquest es-
pai i evitar la desaparició 
d’equipaments com la pis-
cina o la pista de bàsquet. 

Quan es va crear la Plata-
forma i quins van ser els 
motius que us van animar 
a fundar-la?
La creació de la plataforma 
ha estat una casualitat. 
S’ha creat tota sola arran 
del malestar de la gent. Tot 
va començar el gener del 
2020 quan vaig decidir sor-
tir al carrer per informar 
a les persones d’aquest 
despropòsit de Can Sella-
rès i recollir les signatures 
necessàries assegurant 
que la ciutadania NO es-
tem d’acord ni amb què, 
ni amb com ho està fent 
l’actual equip de govern. 
La falta de comunicació i 
transparència incita a la 
reivindicació. 

Qui forma part de la plata-
forma i com us organitzeu?
Compaginem la militància 
amb les nostres feines, 
vides i temps lliure. Actual-
ment, som veïns i veïnes 
de Gavà i Viladecans els 
qui ens mobilitzem per 
la conservació d’aquest 
espai, juntament amb la 
majoria de les associacions 
de veïns que volen lluitar 
per una vida digna i l’ajuda 
de persones particulars. 

Podríem dir que és una 
plataforma ciutadana de 
tothom i per a tothom.

La situació de la urbanit-
zació de Can Sellarès està 
provocant una gran inquie-
tud entre la ciutadania. 
Quins són els reptes i ob-
jectius que us plantegeu?
Recuperar el que és nos-
tre, de la gent, ja que està 
escrit en un contracte. Les 
zones d’esbarjo i els equi-
paments esportius gra-

Més abusos emparats per l’Estat
L’1 de setembre de 2021 finalitzen 

les concessions dels peatges de 
l’AP-7 gestionades pel Grup Abertis. 
Els ingressos d’aquesta autopista 
van permetre que Abertis 
esdevingués el  gegant 
empresarial que ara és. 
N’obtenia més rendiment 
que de l’explotació  de la 
concessió del triple de km 
de les autopistes franceses, 
titularitat seva. La Caixa 
(principal accionista fins al 2018) va 
recuperar 14 vegades la seva inversió 
quan va transmetre la participació al 
grup empresarial de Florentino Pérez, 
actual principal accionista. 

Amb la pandèmia, Abert is  va 

demanar compensacions per la baixada 
d’ingressos producte de les reduccions de 
mobilitat (obviant els excepcionals resultats 
històrics de la concessió). I el govern 

espanyol, mitjançant decret llei 
l’ha autoritzat a demanar a l’Estat 
una pròrroga en els contractes 
de concessió per compensar 
aquesta baixada de rendibilitat. 
I això és inacceptable. No pot ser 
que els gegants empresarials, 
amb accionistes amb accés 

directe als despatxos del poder,  privatitzin 
beneficis i socialitzin pèrdues. Per això, des 
d’ERC Gavà ens oposem a prorrogar les 
concessions de l’AP7, la inversió de les quals 
ha estat sobradament amortitzada.

Montserrat Arnau Recasens
Economista i regidora d’ERC-Gavà

Dos incendis en un mateix dia afecten 
ca n’Espinós i la zona industrial

El passat dijous 27 
d’agost dos incendis van 
afectar la zona industrial i 
el barri de ca n’Espinós de 
Gavà en un mateix dia en 
un lapse de dues hores. 

El primer es va produir 
poc després de la una del 
migdia al carrer del Va-
por, a la zona industrial, 
després que es produís un 
primer foc a la vegetació 
dels voltants. L’incendi, 

que no ha causat cap fe-
rit, va afectar un total de 
300 metres quadrats de 
superfície. Dues dotaci-
ons de bombers van ser 
necessàries per extingir 
el foc de la zona. 

Dues hores més tard, es 
va produir un segon incen-
di al carrer de la Font, al 
barri de ca n’Espinós, que 
va afectar un pal elèctric i 
va destruir un total de 150 

L’1 de setembre de 2021 
finalitzen els acords de con-
cessió de les autopistes AP-
2, entre el Vendrell i Lleida, i 
AP-7, entre Cambrils i la Jon-
quera, i amb ells el drenatge 
excessiu que durant dècades 
les empreses tenidores dels 
drets d’explotació han fet 
de la butxaca de milers de 
catalans i catalanes.

Tot i aquesta data límit, 
l’Estat espanyol ha autoritzat 
un decret-llei per prorrogar  
les concessions com a com-

ERC-Gavà s’oposa a la prorrogació de les con-
cessions d’explotació dels peatges de l’AP-2 

Les empreses tenidores 
han amortitzat de deu a 
vuitanta cops les seves in-
versions en vies i esperen 
seguir traient-ne profit

pensació de les pèrdues oca-
sionades per la pandèmia.

ERC-Gavà creu que aques-
tes vies ja s’han rendibilitzat 
des de la seva inauguració 
de deu a 80 cops, per la qual 
cosa presentà al ple un prec 
per comminar a actuar davant 
la Delegació del Govern de 
l’Estat a Catalunya per evitar 
una ampliació de l’acord i 
de les tarifes dels peatges i 
per demanar, de pas, un res-
cat efectiu de les autopistes 
esmentades. La resposta 
del govern local, evasiva, es 
va limitar a assenyalar que 
alguns trams ja són gratuïts 
i a exigir a la Generalitat la 
rebaixa dels seus.

Distància de seguretat, 
presa de temperatura i l’ús 
de gel hidroalcohòlic se-
ran obligatoris a les aules

La principal novetat 
d’aquest curs és l’entrada 
e n  f u n c i o n a m e n t  d e 
l’institut escola Gavà Mar, 
que incorpora equipaments 
com aules complemen-
tàries, un edifici adossat i 
laboratori. Durant el pro-
cés de construcció del nou 
centre s’ha procurat re-
duir al màxim l’impacte en 
l’entorn vegetal de la zona 
i s’han incorporat elements 
que garanteixen l’eficiència 
energètica.  

Arran de la crisi sanitària 
provocada per la Covid-19, 
tots els centres educatius 
s’han vist obligats a adoptar 
mesures excepcionals per 
garantir un retorn segur. 

El passat dilluns 14 de 
setembre el Centre d’As-
sistència Primària CAP 
Gavà 1 va tornar a obrir 
amb normalitat i va recu-
perar l’oferta de serveis i 
el seu horari habitual. La 
data d’obertura es va fer 
una setmana més tard del 
que es preveia inicialment 
a causa de les obres que 
s’estaven realitzant al cen-
tre des del passat 3 d’agost.

El CAP 1 es trobava tan-
cat a les tardes fins que es 
van donar per finalitzades 
aquestes obres d’adequa-
ció de les consultes i sala 
d’espera de la planta 1 el 
passat dia 14 de setembre, 
una reforma que el centre 

ja feia temps que dema-
nava. Mentre les obres 
duraven, el CAP 2, situat 
al carrer de la Riera de les 
Parets, ha assumit molts 
dels serveis que dispen-
sava l’1, com l’atenció a la 
salut sexual i reproductiva 
i l’odontologia

Tot i que el CAP 1 ja ha 
recuperat el seu horari 
habitual, el punt d’atenció 
continuada del centre es 
manté tancat des de l’inici 
de la pandèmia. En aquest 
sentit, els ciutadans es 
poden adreçar al CUAP de 
Castelldefels situat al car-
rer Guillermo Marconi nú-
mero 7 o, si és necessari, 
als hospitals de referència. 

Les escoles i instituts de Gavà 
reprenen l’activitat educativa amb 
normalitat

Des de l’inici de la crisi 
provocada per la irrupció 
de la Covid-19, han estat 
molts els locals, comerços 
i negocis municipals que 
han vist perillar la seva 
subsistència. En alguns 
casos han hagut de tancar 

per no poder fer front a 
les obligacions, els sala-
ris i els lloguers.

Els dos mesos de con-
finament, les mesures 
restrictives que obliguen 
a generar o oferir serveis 
a un ritme menor i el 

A més, aprofitant la pan-
dèmia, han deixat a l’atur a 
la família que durant tants 
anys ha portat el bar.

Una de les vostres accions 
principals ha estat la reco-
llida de signatures. Quin 
resultat heu obtingut?
Satisfactori. Abans de la 
pandèmia portàvem prop 
de dues mil signatures. 
Actualment, hi ha diversos 
punts fixos de recollida de 
signatures, però tampoc 
són suficients. És trist que 
una majoria absoluta es 
converteixi en una dictadu-
ra a efectes pràctics.

En l’escriptura de com-
pravenda dels terrenys hi 
ha una clàusula segons la 
qual l’equipament s’ha de 
destinar de forma indefini-
da a usos culturals i espor-
tius. Com podem fer per 
salvaguardar el nostre pa-
trimoni natural i cultural?
Malauradament, les lleis 
els avalen. Passat tren-
ta anys poden fer-ne el 
que vulguin. Per això hem 
aconseguit reunir a tota 
l’oposició de l’Ajuntament 
de Viladecans. Vam anar 
al Plenari per lluitar però 
com he dit abans, davant 
d’una majoria absoluta, 
no ens van ni escoltar.

Heu pensat en alguna acció 
legal? Com la finançaríeu? 
Treballem amb un advocat 
i tenim un pressupost, que 
és força elevat per la Pla-
taforma.  Per això ens hem 
reunit amb l’oposició de 
Gavà i de Viladecans, però 
no hem obtingut gaire su-
port. Actualment, comptem 
amb l’ajut de 2.000€ gràcies 
a ERC Gavà i 300€ de Pode-
mos Gavà. També estem 
estudiant obrir un compte, 
obert a la ciutadania, per-
què hi pugui contribuir qui 
vulgui. Només volem els di-
ners necessaris per pagar 
l’advocat, ni un cèntim més.

Un últim missatge per als 
lectors de L’Eramprunyà?
La força del poble ho és 
tot. No som conscients que 
nosaltres podem parar el 
món. Tenen por de la mala 
imatge pública. Sortim al 
carrer, diguem prou! Fem-
nos escoltar i que ens es-
coltin.

ERC ha demanat conèixer els negocis que han hagut de tancar a causa de la crisi El CAP Gavà 1 recupera l’oferta de 
serveis i el seu horari habitual

Marta Benítez: «Sembla que a l’alcaldessa de Gavà 
li fa nosa Can Sellarès perquè no és rendible»

Els problemes de les Talaies de Gavà
Des que es va crear el barri als anys 90, han 

passat els anys i a poc a poc es va deteriorant 
el barri. De fet, no hi ha inversió de millora 
de fa més de 20 anys. El veïnat està cansat 
i hem començat a reunir-nos per recla-
mar el que no s’ha fet en tant 
de temps.

Entre els principals problemes 
hi ha la dificultat d’accés. La gent 
usa un sender a la muntanya 
per darrere del col·legi Joan 
Salamero fins al casal de Can 
Tintorer per a anar a la parada 
del bus. Caldria il·luminar-lo i 
fer-lo accessible per a tothom, i habilitar 
el camí del carrer Rierals fins a Montserrat 
Roig perquè sigui accessible. Inicialment 
ja es va fer malament, amb desnivells 
desproporcionats i sense llum. I això que un 
dels blocs construïts al carrer Montserrat 

Juan Carlos Bondia Garcia
President Mancomunitat Montserrat Roig 2-4 de Gavà

Roig estava destinat a persones amb 
mobilitat reduïda. 

També patim les «discoteques» nocturnes. 
La manca de llocs d’oci per als joves fa que 
s’instal·lin discoteques mòbils al barri, de 

nit i matinada, impedint que els 
veïns descansin. I, a més, deixen 
ampolles, llaunes i alguna 
paperera trencada. També s’ha 
posat de moda fer carreres de 
cotxes als carrers Montserrat 
Roig i Clara Campoamor. Altres 
problemes els comenta l’article 
del costat. Ens plantegem crear 

una associació al barri per buscar solucions 
als problemes, fer-nos més visibles i 
promoure l’associacionisme amb la gent 
de la zona. Si ets veí i hi estàs interessat, 
envia un mail a lestalaiesdegava@gmail.
com i t’anirem informant.

«És trist que una majo-
ria absoluta com la del 
PSC a la ciutat es con-
verteixi en una dictadu-
ra a efectes pràctics»

«Contemplem la via judi-
cial com a mitjà per sal-
var Can Sellarès, però 
la Plataforma no té el 
pressupost necessari»

«Pretenem mantenir
les zones verdes i d’es-
barjo. Poder descon-
nectar de tant ciment  i 
fugir del consumisme»

«La creació de la plata-
forma ha estat una ca-
sualitat. S’ha creat tota 
sola arran del malestar 
de la ciutadania»

Marta Benítez, impulsora de la plataforma Salvem Can Sellarés

descens de la clientela 
són alguns dels elements 
que han perjudicat els 
negocis, sobretot si no 
han pogut beneficiar-se 
de les ajudes governa-
mentals o no han disposat 
dels mitjans necessa-
ris per a reinventar-se. 

Les grans empreses 
han destinat recursos i 
personal a adaptar-se i 
mantenir el servei fins i 
tot a domicili, un sistema 
que els petits i mitjans 
comerços tenen molt més 
complicat.

Davant d’aquesta situa-
ció, ERC-Gavà va demanar 
al Consistori a finals de 
setembre conèixer amb 
exactitud quants negocis 
de la ciutat han tancat 
durant aquests mesos 
de forma definitiva. La 
resposta va ser que s’ha-
vien donat de baixa 14 
llicències d’activitat, però 
per contra se n’havien 
concedit 34 de noves, amb 
la qual cosa sembla que 
el comerç local ha resistit 
de moment l’embat de la 
crisi. 

metres quadrats de la ve-
getació que integra el pai-
satge de la urbanització.

Fins a tres dotacions 
de bombers i una dota-
ció de l’ADF (Agrupació 

de Defensa Forestal) de 
Castelldefels es van des-
plaçar al lloc de l’incendi i 
finalment, van aconseguir 
estabilitzar el foc.

Els veïns de les Talaies preocupats per 
l’abandonament del barri

Les Talaies de Gavà és 
un petit barri de 240 ha-
bitatges aproximadament 
creat a la fi dels 90, on 
molta gent jove treballa-
dora de Gavà va poder op-
tar a adquirir un habitatge 
a preu taxat i complir el 
somni de poder quedar-se 
a viure a la seva ciutat na-
diua. En vint anys no s’hi 
ha fet cap millora. 

Entre els problemes que 
destaquen hi ha la dificul-
tat d’accés al bus (vegeu 
fotos), la manca d’enllu-
menat, camins no adap-
tats, i últimanent festes 
nocturnes amb soroll i in-
civisme, mala senyalitza-
ció (per exemple el senyal 
del davant del número 196 
de la Rambla Pompeu Fa-
bra, on s’han produit acci-
dents) mala senyalització 
al pàrquing de motos del 
carrer Montserrat Roig, 
l’asfalt en mal estat, i es 
detecta un augment del 
tràfic i consum d’estupe-
faents a la zona. 

També estan preocu-
pats per la falta de neteja i 
manteniment en determi-
nades zones que depenen 
d’altres administracions: 
pals d’electricitat, que tri-
guen dies a ser reparats 

quan se n’informa, ter-
renys d’altres administra-
cions o de l’empresa que 
va realitzar la compra de 
tota la parcel·la, i no es fa 
res. Atesa la proximitat al 
bosc, la manca de mante-
niment pot provocar danys 
elevats. També es detecta, 
diuen, escassa presència 
policial, ni que se’ls truqui 
de matinada, amb l’excusa 
que tenen poc personal.

Per això s’estan organit-
zant en associació veïnal.



Ciutat activa Les dones invisibles
Es pot trobar ja amb una certa facilitat 
llibres i articles que expliquen la història 
de moltes de les entitats i associacions 
gavanenques actuals o ja extintes, 
de la petja que van tenir i 
algunes encara tenen sobre 
la població i la vida ciutadana, 
les aportacions materials, 
culturals i humanes que ens 
han deixat. En gairebé totes, 
es detecta una absència força 
consistent: les dones. No 
perquè se’n vulgui amagar 
la presència activament, sinó més aviat 
perquè no s’acostuma a detectar, ja que 
el que sovint es valora és el vessant 
públic de l’activitat. Però els que hem 

format part d’entitats i agrupacions 
sabem que darrere qualsevol activitat 
pública hi ha moltes hores de preparació 
amagada. I aquí, en les dècades en què 

els homes tenien l’exclusiva 
de la presència pública, era 
on les dones tenien espai i on 
més feina feien. És clar que 
tampoc se les deixava estar al 
capdavant de forma pública. 
I no se n’ha valorat prou 
les milers d’hores de feina 
discreta, constant, pacient, 

de qui es negava a deixar-se arraconar 
a casa, amb una presència decidida que 
va permetre que més endavant les més 
joves n’agaféssim el testimoni.

Marta Jiménez Iborra
Regidora d’ERC-Gavà

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva 
Can Torelló recupera l’activitat des-
prés de sis mesos d’incertesa

El 3 de setembre Can 
Torelló va recuperar 
l’activitat esportiva des-
prés de sis mesos de 
clausura a causa de la 
pandèmia i la posterior 
publicació d’uns estudis 
que alertaven d’una pos-
sible contaminació del 
subsòl de l’espai.

La problemàtica cons-
tituïa tot un repte per 
l’organització esportiva de 
la ciutat, en extrema de-
pendència de Can Torelló. 

Finalment, els son-
dejos fets en profun-
ditat en col·laboració 
amb l’Agència Catalana 

de Residus van revelar 
que, més enllà de deter-
minats punts nocius on 
es concentrava la con-
taminació com la zona 
d’esbarjo, la recreativa, 
les oficines i el bar, les 
instal·lacions eren per-
fectament segures.

La decisió ha alleujat 
enormement els més 
de 900 joves atletes i 
personal esportiu que 
necessiten Can Torelló, 
ja que cap de les al-
ternatives plantejades 
per l’Ajuntament en cas 
de no poder recuperar 
l’espai els convencia. 

L’Handbol Grano-
llers fitxa Jana
Castañeda

La gavanenca Jana 
C a s t a ñ e d a  a r re n ca 
una temporada on, per 
primer cop, no vestirà 
l’elàstica del CH Gavà, 
on ha jugat des dels 4 
anys fins a assentar-
se la Divisió d’Honor 
Plata amb el primer 
equip. La central deixa 
l’equip local per unir-se 
al Club Handbol KH-7 
Granollers, on aportarà 
intensitat i sacrifici a la 
pista. Convocada amb 

Catalunya i internacional 
amb Espanya en dife-
rents ocasions, la tempo-
rada passada va registrar 
una mitjana de 7 gols per 
partit amb el CH Gavà. 

Luisa Vázquez 
publica un relat 
de la pandèmia

L’escriptora de Gavà 
Luisa Vázquez és una 
de les 23 persones que 
participen en el llibre 
Cuentos del coronavirus 
que Ediciones Irreveren-
tes va publicar a prin-
cipis d’agost. En l’obra, 
autors i autores de fins 
a cinc països aporten 
relats de temàtiques i en 
formats diversos sobre 
la pandèmia i els seus 
protagonistes.

La història de Vázquez, 
pura ficció, gira entorn 
els Quatre Genets de 
l’Apocalipsi com a res-
ponsables de sembrar la 
llavor d’aquest virus. 

Ampliat al 70% l’aforament als
equips culturals i cinemes de
Barcelona i l’Àrea Metropolitana

El PROCICAT ha apro-
vat reduir les restric-
cions als equipaments 
culturals i els cinemes 
de Barcelona i la seva 
àrea metropolitana i am-
pliar fins al 70% l’afora-
ment d’aquests espais. 
Recordem que fins ara, 
aquests espais només 
tenien permès obrir fins 
a la meitat del seu afora-
ment total. La decisió és 
el fruit de les reunions 
que han mantingut du-

rant les últimes setma-
nes el Departament de 
Salut i Protecció Civil del 
Departament d’Interior 
amb representants del 
Departament de Cultura. 

Amb motiu d’aquesta 
situació, des del PRO-
CICAT s’ha demanat al 
sector cultural «extre-
mar els controls de les 
zones comunes dels 
equipaments per evitar 
aglomeracions». 

El jardí exterior del 
Museu de Gavà a la Tor-
re Lluch va ser un dels 
escenaris principals del 
curtmetratge Fils tren-
cats. El projecte, que es 
va rodar a Gavà el passat 
8 d’agost, és una idea ori-
ginal del gavanenc Paco 
Camarsa i busca donar 
visibilitat al problema de 
la solitud de la gent gran, 
així com el de la violència 
de gènere o intrafamiliar 
que sovint pateixen.

Rosa Boncompte Jordana, brodadora i autora 
de l’estendard de l’Esbart Brugués

Tot i que la feina de 
les brodadores és sovint 
oblidada, sense elles 
no existirien centenars 
d’estendards i penons 
que avui encapçalen les 
actuacions de milers de 
corals, esbarts i d’altres 
celebracions tradicionals. 

En el cas de l’Esbart 
Brugués, la roba de l’es-
tendard va ser costejada 
per la Pilar Sabatés, però 
la feina de brodar, cosir 
i muntar l’estendard va 
anar a càrrec de la Rosa 
Boncompte Jordana. 

De forma totalment 
voluntària i desinteres-

sada va dedicar un total 
de 54 hores a la creació 
d’aquesta peça. És per 
això que Rosa Boncomp-
te mereix un reconeixe-

ment al mèrit de la seva 
feina i un agraïment per 
la seva aportació a la 
cultura local. 

La Torre Lluch, un dels escenaris 
del curtmetratge Fils trencats

El curtmetratge, a més, 
parla de la responsabi-
litat que significa tenir 
animals, ja que en molts 
casos els gossos poden 
trencar amb la solitud 
no desitjada en les per-
sones grans.

Fils trencats s’hauria 
d’haver rodat el passat 
mes d’abril, però amb 
motiu de la Covid-19 es 
va haver de posposar 
com també l’estrena del 
tràiler a l’Espai Maragall.
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Aiii!

He, he, no vau trobar les 
urnes quan calia i ara ens les 
voleu prendre, oi? Feu tard. 

Ja hem votat! A por ellos! I tu que miras, 
sedicioso!

Veïns del passeig 
Maragall es 
queixen del soroll

Alguns veïns del pas-
seig de Joan Maragall 
ens han fer arribar el seu 
enuig pel soroll metàl·lic 
que fan els nous jocs 
instal·lats al passeig. 
Durant el dia el soroll 
és suportable perquè 
es confon amb el tràfec 
diari, però a la nit i de 
matinada, de vegades 
és usat per persones no 
sempre infants que usen 
les instal·lacions i tren-
quen el silenci nocturn.




