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3-O:  centenars de gavanencs i gavanenques 
es van manifestar contra el Pla de Ponent

L’entitat cívica Amnistia 
i Llibertat ha elaborat una 
proposta de Llei Orgànica 
d’Amnistia que anul·li les 
causes de tots els repre-
saliats polítics pel conflicte 
entre Catalunya i l’Estat 
arran dels fets d’octubre 
de 2017. 

La proposta, redactada 
conjuntament per juristes 
de prestigi, professors i 
professores universitaris 
de Dret Constitucional i 
politòlegs, consta de quatre 

eixos en què es repassen 
les diferents propostes 
del catalanisme per tal 
de resoldre el conflicte 
polític, s’aborda la causa 
de l’1 d’octubre, s’explica 
com des d’una perspectiva 
constitucionalista aques-
ta proposta d’amnistia té 
cabuda en la legislació es-
panyola i es presenten els 
fets i les conseqüències de 
l’aplicació de la llei. 

L’articulat consta de fins a 
8 punts que desenvolupen la 

proposta de Llei repassant, 
entre d’altres, a qui afecta 
aquesta, els fets que s’hi 
recullen, l’extinció de res-
ponsabilitat, com s’hauria 
d’aplicar un cop aprovada i 
que l’amnistia no prescriu. 

A Gavà es van recollir  
firmes a la plaça Josep Tar-
radellas el 10 de setembre 
i a la plaça de la Pagesia el 
3 d’octubre. De moment, ja 
se n’han recollit més de 200 
per contribuir a fer prospe-
ra la proposta de llei.

  

Convocats per la pla-
taforma Salvem el Ca-
lamot-Aturem el Pla de 
Ponent, veïns i veïnes de 
Gavà i municipis circum-
dants van manifestar-se 
el dissabte 3 d’octubre 
contra l’execució del ma-
croprojecte urbanístic 
del Pla de Ponent, que té 
com a propòsit la urba-
nització de les gairebé 
200 hectàrees que con-
formen el turó del Cala-
mot, la riera dels Canyars 
i el pla de Queralt. 

Amb la previsió de 
construir prop de 5.000 
habitatges en una ciutat 
on el ritme de creixe-
ment anual se situa en 
105 habitants, el Pla de 
Ponent és el projecte 
urbanístic residencial 
més gran del territori 

català. L’edificació d’uns 
habitatges que ningú no 
necessita, especialment 
quan a Gavà hi ha pisos 
buits en mans de bancs, 
suposarà la destrucció 
de l’únic pulmó verd me-
tropolità vigent i la del 
corredor biològic que va 
del massís del Garraf al 
delta del Llobregat. 

La concentració, ini-
cialment prevista per al 
14 de març i ajornada 
per l’inici de la quaren-
tena, era una cita que els 
ciutadans es devien a si 
mateixos, especialment 
després d’un desconfina-
ment marcat per la recon-
nexió amb la natura i de 
posada en valor del pa-
trimoni ambiental local. 

Tot i l’amenaça del se-
gon brot, la manifestació 

no només no es va aturar, 
sinó que va poder fer-se 
complint amb els pro-
tocols sanitaris que les 
administracions exigien. 
La primera concentració 
va ubicar-se a la Rambla 
de Salvador Lluc, on es 
va tallar la C-245 i es 
van llegir una sèrie de 
manifestos a favor de 
protegir la natura i en 
contra de l’especulació, 
amb centenars d’assis-
tents reivindicant el dret 
a la preservació de la bio-
diversitat gavanenca. La 
segona va fer-se davant 
l’Ajuntament, on es va 
escenificar amb figures 
de cartró una al·legoria 
pronatura. 

Malgrat tot, la reivin-
dicativa no és l’única via 
que els activistes seguei-

El poble es mereix una consulta

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

Impuls a la proposta de llei orgànica d’amnistia per a la resolució del conflicte entre Catalunya i l’Estat

El passat 3 d’octubre de 2020 el clam 
del “No al Pla de Ponent“ es va fer 
sentir pels carrers de Gavà.

Entitats ecologistes, culturals, partits 
polítics i ciutadans van expressar el 
seu desacord de manera 
c l a ra  i  co n t u n d e n t 
malgrat les restriccions 
de seguretat decretades 
per la Covid-19.

La pandèmia ens està 
afectant en molts sentits: 
de forma mediambiental, 
econòmica, laboral i 
sanitària. El preu que tots pagarem és 
i serà massa car.

A Gavà som actualment 46.771 
habitants, i ara en volen fer venir 
12.000 més. Per què? No en som 

prous? Quin sentit té massificar encara 
més el nostre entorn?

Les noves generacions han de poder 
gaudir d’allò que la natura ens ha donat 
a Gavà i que és únic: zones verdes de 

muntanya, zones agrícoles 
amb bona terra per als 
conreus i un corredor 
biològic únic a la comarca.

Com a mínim hem de tenir 
el dret a ser preguntats què 
volem per al nostre futur. 
Que no ens vinguin amb 
excuses barates. Ens hi 

juguem massa.
Volem ser preguntats d’una vegada 

per totes en un espai on totes les parts 
hi puguin dir la seva.

Tant costa això?

xen per aturar la «febre 
del maó» desfermada 
per l’alcaldessa. Fa poc, 
una proposta per una hi-
potètica votació popular 
a Gavà sobre el Pla de 
Ponent va ser denegada 
pel partit al govern mu-
nicipal argüint defectes 
formals en la consulta. 
Segons els representants 
del partit en el poder mu-
nicipal, la pregunta es-
collida per encapçalar el 
referèndum no era prou 
clara i estava orientada 
a obtenir una resposta 
concreta i desfavorable 
a l’execució del projecte. 

Tot i els obstacles bu-

rocràtics i impediments 
buits de sentit, com l’an-
terior, els membres de la 
plataforma no desistei-
xen i tornaran a proposar 
una consulta, confiats 
que la resolució final de 
l’administració haurà de 
ser favorable a la vota-
ció. I és que no pot ser 
d’una altra manera: l’em-
penta dels gavanencs i 
gavanenques reunits el 
3 d’octubre demostra 
la fam de la ciutadania 
per alçar la veu i defen-
sar allò que els pertany. 

De fet, i amb l’eficàcia 
provada que la conscièn-
cia és una invitació a mi-

litar contra la injustícia 
i el despotisme, una de 
les accions que les agru-
pacions en defensa del 
medi ambient es plante-
gen és la de crear punts 
informatius a la ciutat 
perquè la ciutadania tin-
gui coneixement de les 
conseqüències que pro-
jectes com aquest poden 
tenir en les seves vides. 

El 3 d’octubre es va 
sentir la veu del poble, 
però alguns no van voler 
escoltar-la. Ara ens en-
caminem a les urnes, on 
la realitat no podrà ser 
obviada amb una simple 
tapada d’orelles. 



salut i no era el camí cor-
recte. S’ha de fer cas dels 
informes dels experts sa-
nitaris, evitar judicialitzar 
la sanitat i promoure un 
canvi de la llei orgànica que 
permeti un confinament 
perimetral efectiu on cor-
respongui.

Que penseu de la venda 
dels tests diagnòstics a la 
farmàcia?
La legislació no permet 
la venda de tests ràpids 
de diagnòstic in vitro a les 
farmàcies. Només estan 
autoritzats per professio-
nals sanitaris en centres 
de diagnòstic. La farmàcia 
comunitària, si poguéssim 
fer aquests tests, ajudaria 
a la detecció precoç de la 
COVID-19, a fer un mapa 
de seroprevalença efectiu 
i conseqüentment al ras-
treig dels casos. Em consta 
que s’està treballant en 
aquest projecte.

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

Durant aquesta segona 
onada de contagis de la 
Covid-19, el Departament 
de Salut preveu incremen-
tar la despesa sanitària en 
300 milions d’euros. A més, 
s’incorporen de manera 
immediata un total de 416 
professionals als equips 
de rastreig de la COVID-19 
i fins a 500 professionals 
de perfil administratiu per 
dur a terme les enquestes 
de casos i la recollida de 
contactes de les persones 
infectades. Actualment, ja 
hi ha 2.300 rastrejadors.

Víctor Escolano i Truco 
(Barcelona, 1968) és far-
macèutic i el delegat en-
carregat de representar 
a totes les farmàcies de 
Gavà. Els farmacèutics són 
els professionals més pro-
pers al pacient i, durant la 
pandèmia, tranquil·litzar 
als ciutadans ha estat 
una de les seves tasques 
principals. 

Com heu viscut els farma-
cèutics la situació excep-
cional de pandèmia?
Ho vivim amb preocupació 
però amb vocació de servei 
sanitari. Vam adaptar me-
sures preventives a la far-
màcia i vam invertir molt 
temps buscant productes 
de protecció de qualitat. 
Estem actualitzant-nos 
cada dia sobre les noves 
evidències científiques 
del SARS-CoV-2. Des del 
principi de la pandèmia la 
gent anava molt perduda 
i espantada. Venien o tru-
caven a la farmàcia per 
obtenir informació tant de 
la COVID-19 com per les 
consultes habituals.

Quin ha estat el paper de 
les farmàcies en la llui-
ta contra el coronavirus? 
Creieu que la vacuna arri-
barà aviat?
Els farmacèutics estem 
col·laborant a diferents 
nivells. Alguns estem a les 
farmàcies, hi ha qui inves-
tiga nous fàrmacs i d’altres 
que desenvolupen nous 
tests immunològics. Els de 
farmàcia hem subminis-
trat al mercat material de 
protecció personal sanitari 
abans que l’administració 
pública i, fins i tot, s’ha 
portat la medicació a casa 
a les persones vulnerables. 
També hem col·laborat 
amb el CAP per evitar una 
major saturació dels ser-
veis de salut públics.
Hi ha més de 150 projectes 
en tot el món que han tro-
bat una possible vacuna, 
d’aquests n’hi ha nou en 
fase III, que és la fase on 
s’administra a humans. 

Aquestes vacunes, si els 
reguladors l’aproven, arri-
barien cap al març o l’abril 
del 2021. El problema és 
que s’hauran aprovat de 
manera accelerada amb 
tots els riscos que això pot 
comportar. 

Com han evolucionat els 
protocols? S’han aprofitat 
tots els recursos? Quines 
ha estat les mancances?
Els protocols han anat 
canviant a mesura que es 
van coneixent els aspectes 
clau del SARS-CoV-2. La 
disminució de la inversió 
en la salut pública ha min-
vat molt el seu potencial. 
Al principi, la pandèmia 
va agafar a tothom per 
sorpresa, però determi-
nats països han seguit una 
estratègia molt efectiva. 
En canvi, aquí tot s’ha fet 
tard i malament. Els nos-
tres polítics han prioritzat 
l’economia davant de la 

  

Més Park & Ride, menys cotxe i més transport públic
Des d’Esquerra-Gavà creiem que 

és una bona proposta. És una de les 
estratègies que tenim per reduir el 
trànsit, aquí al municipi, i la resta de 
l’Àrea Metropolitana. El Park & Ride 
és un servei d’aparcament 
dissuasiu per accedir de 
forma sostenible, mitjançant 
el transport públic o la 
bicicleta pública i privada, 
a  les zones d’act iv i tat 
econòmica. 

El febrer de 2018 es van 
engegar les proves pilot a Sant Joan 
Despí i Castelldefels, posant a disposició 
dels usuaris de transport públic places 
exclusives al costat de les seves 
estacions de tren (i autobús), facilitant 
així l’intercanvi modal entre vehicle 

privat motoritzat i el transport públic, i la 
iniciativa va ser molt ben rebuda.

Ara ja toca a Gavà i a la resta de l’AMB. 
Cal fer polítiques per deixar el vehicle, que 
predomina en les connexions interurbanes. 

En aquest cas, seria una inversió 
pública totalment justificada, amb 
un alt retorn socioambiental. Ara 
veiem una acció més decidida per 
part de l’administració pública per 
aquest tipus d’inversions, però 
encara falta un punt de celeritat 
veient la gravetat de la situació 

pel que fa a la mobilitat metropolitana, i la 
contaminació existent.

La modalitat del Park & Ride és una 
bona proposta per contribuir a la mobilitat 
sostenible de la nostra ciutat.

Albert Massana i Gràcia
Regidor i portaveu del Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Gavà

La vespa asiàtica, un perill del qual 
cal informar-ne al ciutadà

El 2012 va arribar a 
Catalunya una espècie 
invasora coneguda com 
la vespa depredadora 
asiàtica, que fa perillar 
l’equilibri ecològic del nos-
tre país. Tot i que no és 
perillosa per als humans, 
suposa un predador molt 
agressiu de les abelles i 
provoca un greu impacte 
en la biodiversitat, danys 
econòmics als apicultors 

i la pèrdua de producció 
agrícola. A Gavà, es va 
detectar a finals de l’any 
2019 i s’han trobat nius 
fins i tot en cases parti-
culars. En aquest cas, la 
propietat ha de treure el 
niu (a través d’una em-
presa especialitzada) i ha 
d’avisar als agents rurals. 
Alguns dels afectats però, 
han dit que a l’hora de 
trucar a l’ajuntament per 

Amb l’objectiu d’incentivar 
l’ús del transport públic i de 
reduir la contaminació als 
municipis, l’AMB ha engegat 
una iniciativa per implantar 
aparcaments Park & Ride en 
espais propers a les estacio-
ns de tren, autobús i metro.  

Aquests aparcaments ac-
tuen com a zones d’intercanvi 
d’ús del vehicle privat al 
transport públic, convidant 
el ciutadà resident de zones 
o barris mal connectats 
al transport col·lectiu o de 

ERC-Gavà demana més aparcaments Park & Ride a 
l’Àrea Metropolitana per reduir la contaminació

La creació d’un espai Park
& Ride invitaria els veïns 
de zones desafavorides 
pel transport públic a re-
duir l’ús que fan del cotxe

difícil accés a utilitzar el seu 
vehicle propi només durant 
un petit tram, és a dir, fins 
a arribar a les estacions de 
trànsit públiques. 

La disposició d’aquest espai 
no elimina l’ús del vehicle 
particular, però sí que en 
redueix molt la utilització i és 
gratis per als usuaris que se’n 
beneficien. 

Per tot això, des d’ERC-Gavà 
es va aprofitar el Ple Municipal 
per exigir que s’instés l’AMB i 
el Departament de Territori de 
la Generalitat a construir com 
més ràpidament possible un 
Parc & Ride per municipi com 
a mínim. 

El govern ha ampliat la 
despesa en sanitat en prop 
de 2.000 milions d’euros 
respecte de l’any passat 

L’any 2019 la despesa en 
Salut va ser d’uns 11.000 
milions d’euros, superant 
així els pressupostos del 
2010, i s’estima que en-
guany s’arribarà fins als 
13.000 milions d’euros.

A Gavà s’han fet obres 
de millora al CAP 1 que 
han acabat fa poc més d’un 
mes. Els dos CAP es troben 
oberts i en funcionament, 
però amb restriccions 
d’accés. Com a alternati-
ves als desplaçaments als 
CAP es pot comptar amb 
l’atenció telefònica al 061, 
l’atenció domiciliària i la 
e-Consulta.

La plataforma «Salvem 
can Sellarès» es va posar 
en marxa el passat mes 
de gener amb l’objectiu 
de lluitar contra la urba-
nització d’aquest espai. 
Tot i que compten amb el 
suport de l’oposició dels 
ajuntaments de Viladecans 
i Gavà, l’alcaldessa Raquel 
Sánchez, en plena dicta-
dura contra el medi ambi-
ent i qualsevol espai verd 
sense urbanitzar, no els 
ha donat ni tan sols l’opor-
tunitat d’expressar les se-
ves inquietuds com a ciu-
tadans i ciutadanes entorn 
de la necessitat de preser-
var aquest espai públic. 

Per aquesta raó, l’opo-
sició a la urbanització de 
can Sellarès ha decidit en-
carar la via judicial com a 

resposta a la indiferència 
per part de l’Ajuntament, 
que segueix en plena fe-
bre d’eradicació d’equipa-
ments esportius i de lleu-
re. La Plataforma, que ja 
treballa amb un advocat, 
compta amb aportacions 
de 2.000€ d’ERC Gavà i 
1.000 d’ERC Viladecans, 
a més de les aportacions 
de donants i els mateixos 
recursos de la plataforma. 
Podemos Gavà va oferir 
300€, que de moment no 
ha fet efectius A aquest 
efecte han obert un comp-
te, per tal que qualsevol 
veí o veïna hi pugui con-
tribuir. 

Més info a: @cansella-
reshelp (TW) o https://
www.facebook.com/can.
sellares.5 (FB)

La Sanitat, reforçada pel govern amb més personal 
i despesa tot i les dificultats econòmiques 

Des de fa anys, a molts 
espais públics de Gavà 
s’hi han instal·lat DEA’s 
(desfibril·lador extern 
automàtic), aparells que 
diagnostiquen l’aturada 
cardiorespiratòria i que 
disparen una descàrrega 

elèctrica per tal d’aturar-
la en cas que l’assistència 
sanitària no arribi a temps.

Els DEA poden ser 
utilitzats per persones 
inexpertes i sense for-
mació mèdica, ja que el 
mateix aparell comuni-

Quins projectes teniu per 
un futur pròxim? Quin és el 
grau de col·laboració amb 
els CAP, hospitals i centres 
d’atenció continuada?
Fa temps es va iniciar una 
col·laboració amb la sanitat 
pública promovent activi-
tats sanitàries a la comu-
nitat. S’han fet accions per 
la detecció, tractament i 
control de malalties, plans 
nacionals d’educació sani-
tària, atenció a diabètics… 
I un gran nombre de cam-
panyes encaminades a la 
sostenibilitat del model de 
salut pública. 

Q u i n a  r e l a c i ó  t e n i u 
amb l’administració lo-
cal? En quins projectes 
col·laboreu? 
Fa un any i mig el Depar-
tament de Salut de la Ge-
neralitat es va posar en 
contacte amb encarregats 
de Salut de l’Ajuntament i 
la coordinadora de farmà-
cies del Baix Llobregat per 
buscar més col·laboració 
en l’entrega i la recollida 
de xeringues d’usuaris 
drogodependents de la 
via pública, especialment 
de la zona Can Tries. No 
hi ha manera, però, que 
l’ajuntament s’encarregui 
de la recollida tot i ser via 
pública. Així que és una 
ONG la que realitza la tas-
ca de recollida, juntament 
amb algunes farmàcies 
que participen en el pro-
grama PIX d’intercanvi de 
xeringues. És curiós que 
siguin les farmàcies les 
úniques que a Gavà realit-
zen aquesta tasca.

Un últim missatge per als 
lectors de L’Eramprunyà? 
Ressaltar el paper del far-
macèutic d’oficina de far-
màcia en la divulgació de 
la salut i del bon ús dels 
medicaments. La nostra 
tasca és vetllar per l’accés 
universal al medicament i 
que aquest s’administri co-
rrectament, i preservar-ne 
l’eficàcia i seguretat i així 
minimitzar-ne els efectes 
indesitjables o els costos 
de no eficàcia, costos que 
finalment recauen a la sa-
nitat pública i per tant, en 
tots nosaltres.

ERC demana la restitució del desfibril·lador desaparegut de MercaGavà

  

Salvem Can Sellarès encara la via 
judicial per salvar el complex  

Víctor Escolano: «Els nostres polítics han prioritzat 
l’economia davant de la salut i no era el camí correcte»

Cuidem-nos i cuidem  la sanitat pública
Hi ha moments en què tot és poc davant 

de les necessitats que es presenten; qui es 
podia pensar que aquest any 2020 seria 
tan desastrós. Malgrat tot, el Departament 
de Salut, que ja preveia seguir 
en el camí de revertir les 
nefastes retallades de la gran 
crisi, s’està veient obligat a fer 
esforços titànics simplement per 
respondre a les urgències que la 
pandèmia planteja. 

Això ha efectat la forma com 
s’atén a la primària, i està representant 
un càrrega molt important sobre els 
professionals de la salut. Cal ser molt 
conscients que no s’apliquen mesures 
com restringir l’accés als CAP (els usuaris 
hi poden entrar, però han d’esperar fora) 

Marta Jimenez Iborra
Regidora i portaveu adjunta del Grup Municipal d’ERC-Gavà

per ànim de molestar o per estalviar, 
sinó per protegir vides; la prudència més 
elemental aconsella que no es trobin en 
espais tancats grups de persones per evitar 

convertir els CAP en focus de 
transmissió del virus. Esperar 
al carrer a ser atesos és un mal 
menor davant la possibilitat de 
contagiar-nos i de contagiar als 
sanitaris, a qui hem de cuidar 
especialment. Els recursos van 
arribant, mai tan ràpid com es 

voldria, però arriben. Si a més seguim les 
recomanacions de reduir activitat social 
i aplicar mesures higièniques, ajudarem 
molt al personal sanitari a fer la seva feina 
i evitarem col·lapses. 

Ara ens necessitem tots.

«Si a la farmàcia co-
munitària poguéssim 
fer tests de diagnòstic, 
ajudaríem a la detecció 
precoç de la COVID-19»

«S’ha de fer cas als ex-
perts sanitaris, evitar 
judicialitzar la sanitat i 
permetre confinaments 
perimetrals efectius»

«A l’inici de la pandè-
mia la gent anava molt 
perduda i venien a la 
farmàcia per obtenir in-
formació de tota mena»

«El problema de la va-
cuna és que s’haurà 
aprovat de manera acce-
lerada amb tots els ris-
cos que això comporta»

Víctor Escolano, coordinador de les farmàcies de Gavà

ca verbalment a l’usuari 
com utilitzar-lo, cosa que 
contribueix a reduir enor-
mement la mortalitat per 
cardiopatia a les ciutats.  

Per aquesta raó, els 
desfibril·ladors s’han co-
mençat a col·locar en es-
pais públics, on cal vetllar 
perquè aquests aparells 
estiguin en perfecte estat 
i que hi hagi personal for-
mat en el seu ús i en RCP. 

A Gavà, per exemple, se 
n’han instal·lat a l’Ajun-
tament, la comissaria de 
Policia Local, en equipa-
ments esportius i en els 

mercats municipals.
Malgrat això, a Mer-

caGavà, al setembre, el 
DEA va ser robat i a fi-
nals d’octubre encara 
no s’havia restituït tot 
i ser obligatori per ser 
una superfície comercial 
d’uns 2500 m2.

ERC-Gavà va reclamar 
al ple municipal que el go-
vern local reposés aquest 
aparell. La resposta va 
ser que l’assegurado-
ra havia comunicat que 
no cobriria el robatori, i 
que s’havia encarregat la 
compra d’un de nou. 

demanar-ne informació, 
es van desentendre.

ERC-Gavà va dema-
nar al ple municipal que 
l’Ajuntament informés 
correctament als ciuta-
dans sobre què han de 

fer. Va demanar també un 
mapa dels emplaçaments 
dels nius detectats per 
poder prendre mesures 
preventives. L’ajuntament 
va negar la negligència en 
la informació.

Plaga del Bernat marbrejat 
amenaça els camps de Gavà

La plaga del Bernat 
marró marbrejat, que ja 
ha arribat a Gavà, suposa 
un perill per als conreus 
agrícoles. Aquest insecte 
es localitza principalment 
a l’entorn urbà, ja que 
durant la tardor i l’hivern 
acostuma a buscar refugi 
als edificis de les ciutats. 

No obstant això, la plaga 
es desenvolupa i reprodu-
eix en un gran nombre de 
plantes i arbres d’espais 
verds, i per tant, existeix el 
perill que comenci a afec-
tar els cultius agrícoles 
de la ciutat, principalment 
fruiters i hortalisses, als 
quals pot provocar danys 
molt greus.

Fins ara, l’administració 
ha intentat controlar la 
plaga i retardar-ne l’ar-
ribada als conreus agrí-
coles a partir de diverses 
mesures. Malauradament, 
ja s’han trobat alguns 
d’aquests insectes en cul-
tius d’hortalisses del Parc 
Agrari del Baix Llobregat.

ERC Gavà va demanar al 
ple que l’Ajuntament pren-
gués mesures per evitar la 
propagació d’aquesta pla-
ga. La resposta va ser que 
se l’està estudiant i esta-
blint protocols per reacci-
onar en cas de detectar-lo 
i que preveu una acció per 
informar-ne la pagesia els 
pròxims mesos.

Fo
to

: A
C

N
 /

 À
LE

X 
R

EC
O

LO
N

S

Imatge genèrica d’una farmàcia en una via urbana Imatge genèrica de l’interior d’una farmàcia



Ciutat activa La cultura importa però la salut, més!
Les Trobades de Centres d’Estudis 
i estudiosos del que fou l’antiga 
senyoria d’Eramprunyà, que reuneix 
sis municipis del Delta occidental 
(Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant 
Boi, Begues i Sant Climent) s’hana anat 
celebrant amb regularitat anual 
des de l’any 2007. Cada any es 
fa en un municipi diferent, 
de forma rotatòria. Enguany, 
la XIII edició (tretze, número 
de mal averany), tocava a 
Gavà, i el Centre d’Estudis de 
Gavà n’érem els amfitrions. 
Tot estava preparat pensant que 
el 24 d’octubre el més fort de la 
pandèmia ja hauria passat i es podrien 
celebrar activitats culturals als locals 
municipals. Malauradament, no ha estat 
així. Bé sigui per la irresponsabilitat 

d’alguns que no han seguit les normes 
sanitàries i les mesures de contenció, 
bé per la pròpia naturalesa del virus, 
la pandèmia ha experimentat un brutal 
creixement durant la tardor. Això ha 
motivat —justificadament— l’adopció 

de mesures dràstiques per 
aturar la propagació del virus, 
i que nosaltres, en un acte de 
responsabilitat, cancel·léssim 
l ’ac t iv i ta t .  Ha  estat  una 
decisió dif íci l  i  dolorosa, 
però primer de tot és la salut 
i el dret a la vida. Per sort, 

les contribucions presentades ja 
estaven escrites i s’editaran en format 
electrònic properament. Disculpes 
doncs als que tenien previst venir, i 
esperem que l’any vinent ens puguem 
veure tots presencialment a Begues.

Josep Campmany Guillot
President del Centre d’Estudis de Gavà

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
Laura Redondo es marca com a 
objectiu els Jocs Olímpics de Tòquio 

 El passat mes de se-
tembre, la gavanenca 
Laura Redondo es va pro-
clamar per segona vega-
da campiona d’Espanya 
en llançament de mar-
tell. Després d’aquesta 
victòria, ha tornat als 
entrenaments amb un 
objectiu ben clar, partici-
par en els Jocs Olímpics 
de Tòquio 2021 que se 
celebren del 23 de juliol 
al 8 d’agost.

 L’esportista gavanen-
ca del FC Barcelona va 
viure part de la seva pre-
paració per al Campionat 
d’Espanya d’una manera 

ben diferent arran del 
confinament. Tot i això, 
s’ha mostrat satisfeta 
amb els resultats.

 Actualment, el seu 
objectiu és classificar-
se, per primera vegada, 
als Jocs Olímpics de 
Tòquio 2021. Segons 
explica, hi ha dues ma-
neres d’aconseguir-ho: o 
superar la marca mínima 
de 72,5 metres amb el 
martell, o a través d’un 
rànquing, participant a 
diferents trobades i su-
mant punts. El que està 
clar és que de ganes i  
constància no li’n falten.

Pepe Oriola 
conquereix Monza

Pepe Oriola va acon-
seguir el passat 27 de 
setembre al Circuit de 
Monza el primer triomf 
de la temporada a la 
segona cursa de les TCR 
Europa.

El pilot gavanenc va 
aprofitar una molt bona 
sortida per situar-se lí-
der de la prova, una posi-
ció que no va abandonar 
fins a la caiguda de la 
bandera de quadres tot i 
la insistència de Nicolas 
Baert i Julian Briché per 
superar-lo.

Amb la victòria, el seu 
equip, Brutal Fish Racing 
Team, es postula com 
un dels candidats més 
ferms de la classificació 
per equips.

El jaciment romà de Can Valls de la Roca recreat en 3D
Un projecte realitzat 

de forma conjunta en-
tre el Museu de Gavà i 
Jaume Olivella permet 
gaudir d’una vista de 
360º de l’espai arque-
ològic de Can Valls de 
la Roca des del mòbil o 
ordinador gràcies a la 
tecnologia 3D. També 
pot conèixer la seva his-
tòria i els detalls de la 
construcció restaurada.

La recreació digital 

Tornen les visites guiades al Castell d’Eramprunyà

El diumenge 11 d’octu-
bre, coincidint amb la ce-
lebració de les Jornades 
Europees del Patrimoni, 
es va fer la visita guiada 

que l’UME, amb suport de 
l’Ajuntament, organitza al 
Castell d’Eramprunyà.

L’activitat, que s’havia 
interromput a causa de 

MercaGavà acull l’ex-
posició titulada Famílies 
Trans. Construccions iden-
titàries des del passat 26 
d’octubre fins al pròxim 6 
de novembre. La mostra 
fotogràfica de Mar C. 
Llop busca retratar les 
experiències que viuen 
les persones de famílies 
on conviu una persona 
que percep una identitat 
de gènere diferent de 
l’assignada en néixer. 

L’obra mostra de ma-
nera honesta i sincera 
la realitat de la comuni-
tat trans amb l’objectiu 

Suspesa la XIII Trobada de Centre d’Estudis 
i d’Estudiosos d’Eramprunyà 

Tot estava a punt per 
a la celebració de la 
XIII Trobada de Centre 
d’Estudis i d’Estudiosos 
d’Eramprunyà. Tal com 
recollia la programació, 
el Museu de Gavà hauria 
d’haver acollit l’esdeve-
niment el passat dis-
sabte 24 d’octubre. No 
obstant això, lamenta-
blement la trobada es va 
haver de suspendre com 
un acte de responsabi-
litat davant la segona 
onada de la COVID-19.

Aquesta edició, l’acte 
tenia el lema «estiueig 

i turisme als segles XIX 
i XX a Eramprunyà» i 
comptava amb un total 
de 19 contribucions: sis 
ponències, dotze co-
municacions  i un pòs-
ter. Totes elles seran 
finalment publicades 
electrònicament al bloc 
del Centre d’Estudis de 
Gavà, de forma que el 
coneixement acumulat 
segueixi podent estar 
a l’abast de tothom en-
cara que sigui d’una 
manera ben diferent a 
causa de les circums-
tàncies. 

Exposició «Famílies Trans. Construccions identitàries» 
a Merca Gavà

d’aclarir conceptes al 
mateix temps que es pro-
posen noves qüestions. 
Una manera de reivindi-
car que existeixen moltes 
maneres de viure i totes 
elles igual de vàlides. Un 
conjunt d’imatges dis-
posades a trencar amb 
els estereotips d’aquest 
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col·lectiu.
Mar C. Llop és fotògra-

fa freelance i activista de 
l’associació de persones 
trans* Generem! Aquesta 
exposició forma part de 
la commemoració del Dia 
Internacional de l’Acció 
per la Despatologització 
Trans.

la situació sanitària, es 
va reactivar per a aquest 
dia, amb el punt de troba-
da a la porta del castell. 

Les visites se segui-
ran fent sempre que ho 
permetin les circums-
tàncies de la pandemia.  
Arrencaran a les 11h des 
de la porta del castell, i 
seran amenitzades amb 
explicacions històriques i 
arquitectòniques del mo-
nument. Cal reservar tru-
cant al Museu al matí, de 
dilluns a divendres. Ara 
per ara, però, estan sus-
peses fins a nova ordre.

s’ha dut a terme gràcies 
a 353 fotografies del jaci-
ment, que podria ser una 

espècie d’oficina portuà-
ria dels segles I i II d.C.
Enllaç: https://n9.cl/s9yk

Aquests són els que 
diuen que hem 
d’anar tots 
junts??????

Nooooooo! 
És confrontació 

intel·ligent! 
Jugada mestra!


