
  

Ens cal una reflexió profunda com a 
societat sobre la importància d’unes 
eleccions d’aquest caire. Traduir, però, 
aquesta frustració en abstenció és molt 
perillós i deriva en els demencials 11 

escons de l’extrema dreta 
al Parlament. 

Justament per la situació 
que vivim, els joves no ens 
podem permetre el luxe 
de quedar-nos a casa, tot 
el contrari, l’única solució, 
l’única esperança és ser el 
motor de canvi que aquest 
país necessita mitjançant 

la militància del jovent en el partit que 
millor representi a cadascú i aportar 
noves maneres d’encarar els conflictes 
que Catalunya afronta. Joves, és el 
nostre moment! 
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ERC es consol ida com a segona 
força pol í t ica  a  Gavà

El bloc independentista 
ha tornat a guanyar les 
eleccions, superant per 
primer cop el 50% dels 
sufragis i ampliant el 
marge amb el bloc del 
155 en 4 escons. 

Pel que fa al Parlament 
de Catalunya, el conjunt 
d’ERC, JxC i la CUP han 
reeditat la majoria in-
dependentista amb un 
total de 74 escons. Tot 
i que la resta de partits 
independentistes no han 

aconseguit represen-
tació al Parlament, els 
vots que han rebut, entre 
els qui destaca el PDe-
CAT, també formen part 
d’aquesta xifra. Superar 
el 50% de vots a favor 
de la independència de 
Catalunya i a favor de 
l’autodeterminació era un 
dels objectius d’aquests 
partits. Aquests resultats 
han de tenir repercussi-
ons en les relacions amb 
l’Estat i acceptar les de-

mandes catalanes. La xifra 
ha trencat qualsevol relat 
lligat a l’unionisme. 

Ara mateix hi ha la pos-
sibilitat d’una majoria molt 
àmplia que englobi totes 
les forces progressistes i 
sobiranistes liderades per 
Esquerra Republicana de 
Catalunya, el candidat de 
la qual, Pere Aragonès, és 
l’únic candidat viable per 
a la presidència de la Ge-
neralitat.

Les eleccions del pas-
sat 14 de febrer van con-
solidar ERC-Gavà com a 
segona força política. Es 
tracta d’un dels esdeveni-
ments més peculiars de 
tota la història recent pel 
fet de fer-se en el context 
de la pandèmia i, concre-
tament, enmig dels efec-
tes de la 3a onada. 

És per això que, en pri-
mer lloc, des d’ERC-Gavà 
volem donar el nostre 
més profund agraïment 
a tots els ciutadans que, 
complint el seu deure cí-
vic, han exercit de mem-
bres de mesa en el context 
electoral més difícil de la 
nostra història recent. 

Així mateix, volem fer 
un reconeixement públic 
de la gran tasca que han 
fet el director general de 
Participació Ciutadana, 
Ismael Peña López, i el 

seu equip, organitzant les 
eleccions de manera que 
es reduís al mínim el risc 
de contagi, tant per als 
membres de mesa com 
per als votants durant la 
jornada electoral.

El  més destacable de la 
jornada és, segurament, 
la caiguda sobtada de 
la participació, passant 
d’un record històric del 
79.09% el 2017 a un altre 
rècord (en aquest cas a 
la baixa) d’un 53.55% el 
2021. Les causes han 
estat diverses, però és 
clar que la principal és el 
fet de celebrar les elecci-
ons enmig de la 3a onada 
quan, perfectament, es 
podrien haver ajornat 
les eleccions uns pocs 
mesos per poder votar 
en un context amb menys 
incidència de la pandè-
mia i, sobretot, amb mol-

ta més gent ja vacunada. 
Un fet que es va proposar 
i que, recordem, se’ns va 
denegar. Una negligència 
total cap a la salut de 
les persones. Tot i això, 
volem destacar l’ordre i 
la seguretat que han ca-
racteritzat tant aquestes 
eleccions. Un cop més, el 
poble ha sabut enfrontar 
una situació complicada 
amb èxit.

Per un demòcrata de 
veritat, el més important 
durant unes eleccions és 
la participació i cal que 
aquells que han forçat 
unes eleccions anòmales 
en un context d’empit-
jorament de la pandè-
mia facin autocrítica i 
es replantegin les seves 
prioritats. No pot ser que 
els interessos electora-
listes d’uns pocs passin 
per sobre de la qualitat 

Joves, ha arribat el nostre moment! 

Alícia Carmona Nevado
Jovent Republicà

Els partidaris de l’autodeterminació superen el 50% dels vots

El passat diumenge 14 de febrer van 
tenir lloc les eleccions més atípiques que 
Catalunya pugui recordar. La jornada 
va deixar un índex de participació del 
53,5%, el més baix en unes eleccions 
al Parlament català. 

És evident que l’actual 
situació sanitària té 
una  re lac ió  d irecta 
amb aquesta abstenció 
històrica, i no obstant 
a ixò, no podem ser 
ingenus i pensar que 
la meitat del país es va 
quedar a casa només per 
aquest motiu. També la indecisió, el 
descontentament i sobretot, la sensació 
que un vot individual no canvia res han 
desmobilitzat una part significativa de 
l’electorat, molts d’ells joves. 

democràtica (que és la 
participació) i, sobretot, 
per sobre la salut de la 
ciutadania.

Dit això, destaquem 
que a Gavà, en un con-
text de baixada encara 
més dràstica de la par-

ticipació (del 81.56% al 
49.21%), ERC-Gavà con-
solida la segona posició 
al municipi i som un dels 
partits que ha augmentat 
el seu percentatge de 
vots respecte a les ante-
riors eleccions. 

Per això, des d’ERC-
Gavà, volem donar les 
gràcies a tots i cadascun 
dels 3.086 electors de 
Gavà que han dipositat 
la seva confiança en no-
saltres, confiança que no 
pensem decebre i que 
ens omple de força per 
continuar endavant amb 
més il·lusió que mai. Mol-
tes gràcies a tots!



que són l’element més 
singular, sinó que amb 
una inversió adequada 
podríem il·lustrar-hi tota 
l’experiència humana a la 
nostra terra. El poblat de 
Calamot està per excavar, 
i els jaciments romans del 
nucli antic del poble, de 
la Roca i de Can Valls es 
coneixen molt malament 
però tenen un potencial 
extraordinari. Si hi su-
mem Bruguers i el castell 
d’Erampunyà, i potser el 
Molí de la Sentiu, i una acu-
rada conservació i inter-
pretació del patrimoni que 
ens queda al nucli urbà, 
amb una gestió adequada 
es podria oferir un ventall 
d’experiències interes-
sants i enriquidores.

Com veus l’actual gestió 
de les instal·lacions, en 
un moment en què només 
una sola persona està a la 
plantilla i ha de fer totes les 
funcions? 
La situació actual del Mu-
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Cada cop és més comú 
a la ciutat veure gossos o 
gats tancats en balcons, 
patis o terrenys privats, 
lligats a cadenes les vint-
i-quatre hores del dia i 
sense espai per moure’s. 
Segons l’article 21.1 de 
les ordenances municipals 
sobre la tinença d’animals 
domèstics de companyia                                                
«l’allotjament i l’àmbit am-
biental dels animals hau-
ran de reunir les condicions 
d’espai, ventilació, humitat, 
temperatura, llum, aixopluc 
i cures idònies per evitar 
que l’animal pateixi cap so-

Pere Izquierdo i Tugas 
(Gavà, 1963) és arqueòleg i 
director interí dels Museus 
de Sitges. I no és l’únic 
que es troba en aquesta 
situació.  Durant la seva 
infància va passar moltes 
hores amb Josep Soler 
Vidal, amic del seu avi, qui 
li va transmetre la seva 
passió pel passat, el seu 
amor per Gavà i la seva 
ideologia política.

Estàs fent de director interí 
dels Museus de Sitges. A tot 
el país hi ha molts museus 
amb interinatges. Com s’ha 
arribat a aquesta situació?
El 1992, els museus i els 
serveis públics de patri-
moni del país van entrar en 
una època d’estancament 
i de reducció de plantilles 
que encara no ha acabat. 
Ara hi ha la meitat de gent 
que vint-i-cinc anys enrere 
i en la següent dècada ens 
hauríem de jubilar més del 
90% dels tècnics. La ge-
neració que ve darrere ha 
tingut molta formació, però 
no ha pogut adquirir expe-
riència a l’administració. 
Els polítics i l’administració 
no es preocupen del pa-
trimoni i el mantenen en 
penúria humana i material 
perquè no hi ha consciència 
col·lectiva del seu valor.

Com et vas endinsar en el 
món de l’arqueologia i, més 
tard, en el de la museologia?
Això meu és vocacional, 
neix de les lectures in-
fantils. Vaig tenir la sort 
de viure en una casa amb 
dos mil llibres, era usuari 
intens de les biblioteques 
de l’escola i del Mercat i, 
a més, els avis em duien 
a museus i monuments en 
les escassíssimes estones 
que no treballaven. Totes 
les coses antigues fasci-
naven la meva imaginació. 
El 1978, algú em va dir que 
havien trobat unes mines 
prehistòriques a l’Institut 
i em vaig oferir a ajudar 
aquella gent abnegada 
que va treure-les a la llum: 
la Pepa Villalba, el Manel 
Alonso, el Manel Edo i el 
Manolo Millán. Amb ells 

vaig entendre que cuidar 
el patrimoni és cuidar la 
propietat més sagrada del 
col·lectiu humà. Vaig deci-
dir estudiar arqueologia tot 
i que tant ells com la famí-
lia van intentar treure’m 
del cap aquesta idea. Vaig 
aconseguir un lloc al Curs 
d’Iniciació a l’Arqueologia 
Subaquàtica que va mun-
tar la Generalitat i gràcies 
a això, vaig començar a 
treballar al Museo nacional 
de Arqueología Marítima 
com a primer arqueòleg 
subaquàtic contractat pel 
govern d’Espanya. 

Farem un repàs de la his-
tòria arqueològica del nos-
tre poble. La nostra joia 
són les Mines? O hi ha 
moltes coses més? Creus 
que es podria potenciar 
l’atractiu de la ciutat mi-
llorant aquests elements 
i evidenciar la continuïtat 
de la ciutat, des de l’època 
neolítica fins a l’actual?
La gràcia de la riquesa 
patrimonial de Gavà és 
justament que no s’acaba 
a les mines neolítiques, 

  

L’obertura del carrer de Rius i Taulet, fita aconseguida
Encara recordo aquell dijous d’octubre 

del 2016 quan demanàvem, des 
d’Esquerra-Gavà, l’obertura del carrer 
Rius i Taulet durant les negociacions dels 
pressupostos. Ells esperaven 
la proposta dels propietaris 
i  e s  c o m p ro m e t i e n  a 
l’urbanització del carrer. Calia 
una llicència de parcel·lació 
que era un tema que només 
involucrava als propietaris, 
no pas a l’administració. Cal 
remarcar, com sempre, que 
la iniciativa urbanística era privada 
L’Ajuntament ja tindria la compensació 
de la cessió gratuïta del sòl afectat del 
carrer. Això sí, es va haver de redactar 
un conveni entre les dues parts.

Hi havia una qüestió molt important, 
l’existència d’una partida pressupostària 
que garantiria l’execució de l’obra. La veritat 
és que va ser complexa i molt desconcertant, 

ja que teníem, de vegades, 
informació contradictòria. 
Aquí, he de remarcar que el 
departament d’urbanisme va 
portar-ho amb claredat, però 
potser sense la pressa que 
sempre demana la societat.

Per fi, tindrem l’obertura 
del carrer Rius i Taulet tan 

demanada per la comunitat i l’associació de 
veïns, iniciada el 2016, i portada a terme pel 
gabinet d’arquitectura Jordi Roca Tutusaus 
(Factor RGR), que suposarà tota una millora 
en la mobilitat del barri.

Albert Massana i Gràcia
Portaveu del Grup d’ERC a l’Ajutament de Gavà

Proposta en suport a la Llei d’Amnistia

Gràcies a les gestions del 
Grup Municipal s’ha portat a 
terme l’obra d’urbanització 
del carrer Rius i Taulet, que 
va iniciar-se al setembre 
passat. 

El projecte ha consistit a 
obrir una via des del carrer 
de la Mercè fins al de Sant 
Antoni Abat amb l’objectiu 
de millorar la mobilitat del 
barri del Centre i pacificar 
el trànsit amb la prohibició 
de l’estacionament. Amb 
un pressupost de 178.730 

Finalitzada la urbanització del carrer Rius i 
Taulet gràcies al Grup Municipal

L’objectiu de l’obra ha 
estat millorar la mobi-
litat del barri, pacificar 
el trànsit i obrir un nou 
accés directe a la carrete-

€, compta amb nous punts 
de llum situats a la vorera i 
incorporarà, ben aviat, arbrat 
i mobiliari urbà. També s’hi ha 
habilitat un carril bici. Aques-
tes obres han obert un nou 
accés directe a la carretera 
C-245 des del barri del Centre, 
una antiga petició veïnal. El 
carrer, a més, inclou l’estesa 
d’una nova xarxa de gas, aigua 
i electricitat.

L’obra s’ha allargat durant 
cinc mesos, però han calgut 
tres anys d’estudis i acords 
amb els veïns per trobar 
solucions i adaptar la nova 
urbanització en benefici de 
tots els ciutadans. 

Denunciar el maltracta-
ment animal no significa 
anar contra ningú, sinó a fa-
vor dels animals indefensos

friment i pugui satisfer les 
seves necessitats vitals en 
les condicions higièniques 
adequades». Aquesta falta 
de responsabilitat davant 
d’un animal indefens es 
considera maltractament i 
cal denunciar-la. 

És per això que ERC-
Gavà va demanar establir 
una bústia anònima per 
recollir les denúncies de 
maltractament animal que 
la ciutadania detecti, per tal 
que l’autoritat actuï en con-
seqüència, però la resposta 
del govern municipal va ser 
negativa i es va limitar a 
recordar que es por denun-
ciar via instància.

El govern del PSC ha 
generat un Pla Local d’Ha-
bitatge per, segons diuen, 
abordar unes polítiques 
d’habitatge valentes i in-
novadores. La realitat, 
però, és que es tracta 
d’un pla fake, amb l’únic 
objectiu de beneficiar els 
especuladors. 

El pla se centra a cons-
truir habitatges de pro-
tecció oficial (diuen) i 
privats als terrenys de 

Roca i Llevant Mar que 
són privats, i als de Pla 
de Ponent, propietat d’un 
fons d’inversió especula-
tiu, KRONOS (que no són 
el que en diríem «germa-
netes de la caritat»). És a 
dir, un pla que pretén dis-
fressar la destrucció de 
gran part de la natura que 
ens envolta per construir 
nous habitatges privats. 
Habitatges que seguiran 
sense ser accessibles per 

Es detecten possibles conductes de maltracta-
ment animal a Gavà

Ja fa anys que el barri 
de can Badosa, conegut 
també com Les Talaies 
de Gavà, es víctima de si-
tuacions problemàtiques 
i, alhora, totalment evita-
bles. No és nou. Els veïns i 
veïnes ja fa temps que de-
nuncien la intranquil·litat 
amb la que viuen, però 
l’ajuntament dels PSC els 
ignora dia sí, dia també. 

No només han de con-
viure amb festes il·legals, 
alcohol, baralles i carre-

res de cotxes cada 
cap de setmana 
quan arriba la nit, 
sinó també amb 
les destrosses que 
totes aquestes ac-
tivitats comporten, 
com vidres tren-
cats, cremada de 
porters automà-
tics, brutícia dià-
ria pels carrers… 
Aquests fets són 
reiterats i la res-
posta que ha re-
but el barri, fins 
ara, ha estat bones 

paraules i una forta pas-
sivitat per part del govern 
local. 

ERC-Gavà va demanar, 
de nou, actuar de manera 
urgent per frenar l’inci-
visme en aquesta zona i 
iniciar una campanya per 
sanejar el barri i que es-
devingui una zona segura 
i tranquil·la, posant càme-
res de vigilància, però el 
govern local va dir que si 
volien càmeres de vigilàn-
cia les havien de posar els 
mateixos veïns.

seu de Gavà fa pena. Un 
Museu és molt més que 
unes instal·lacions, és una 
institució que investiga, 
documenta, conserva, difon 
i educa al voltant d’un pa-
trimoni. I una sola persona 
no és una institució, ni té 
capacitat per fer ni una 
petita fracció d’allò que ha 
de fer un museu actual.
Però més greu encara 
és la desaparició de la 
personalitat jurídica. El 
Museu com a institució ja no 
existeix, ni els seus òrgans 
col·legiats de govern que 
haurien d’assegurar la 
connexió amb la societat. 
En aquest context, més que 
un museu podem dir que 
és un —infradotat— servei 
municipal de patrimoni.

Com saps, la cultura és 
també un potent motor 
econòmic, si es gestiona 
bé. Com veus l’interès que 
tenen les administracions 
en el tema?
El conjunt d’elements patri-
monials de Gavà, ben ges-
tionat, podrien ser atrac-
tius per a la gent de l’entorn 
metropolità, i generar in-
gressos indirectes a la 
restauració, l’hostaleria i 
el comerç que compen-
sarien la inversió. Però 
això implica preservar el 
conjunt del patrimoni local, 
inclòs el paisatge natural 
que ens queda. Em sem-
bla que el model del con-
sistori actual és el d’una 
ciutat dormitori en la qual 
s’esgoti l’edificabilitat i està 
fent molt de mal. Aquest 
model és contradictori amb 
una oferta patrimonial de 
qualitat.

Per acabar, quin missatge 
t’agradaria traslladar als 
lectors de L’Eramprunyà? 
El patrimoni és vostre, de 
tots els ciutadans. No és 
dels arqueòlegs ni dels es-
pecialistes, i encara menys 
dels polítics. És allò que 
ens dona identitat i ens 
permet entendre qui som. 
Si no l’estimem i el defen-
sem entre tots, la nostra 
feina no té sentit.

Més destrosses al barri de can Badosa

  

El Pla Local d’Habitatge, un pla 
dels i per als especuladors    

Pere Izquierdo: «La pressió urbanística i el model 
de ciutat dormitori està fent molt de mal»

Què cal fer si veiem una situació de maltracte animal?
Les associacions animalistes rebem 

molts avisos informant de situacions com 
aquestes. Cal fer servir els mitjans legals 
per poder denunciar aquestes situacions. 
E x i s t e i x e n  s a n c i o n s 
administratives que van des 
dels 100 € fins als 20.000 € en 
funció de la gravetat dels fets. 
La ciutadania ha de fer servir 
els seus drets i, davant de 
casos clars de maltractament, 
ha de canalitzar les seves 
queixes de manera que les 
persones responsables de 
fer complir les ordenances actuïn. Moltes 
vegades els fets no es denuncien per por 
que el denunciat es revengi. No es tracta 
d’anar contra ningú, sinó en favor dels 

Miquel Roselló Lasheras
regidor d’ERC a l’Ajuntament i membre de l’associació Gavà Gats

animals que no es poden defensar per ells 
mateixos i que no fan mal a ningú. Una 
persona que maltracta animals, també 
maltracta el seu entorn i, en canvi, una 

persona que té cura i tracta 
els animals respectuosament, 
també ho fa amb les persones 
que l’envolten.

Per això hem demanat a 
l’Ajuntament que  estableixi 
una bústia anònima que 
reculli totes les denúncies de 
maltractament animal que la 
ciutadania detecti, per tal que 

l’autoritat actuï en conseqüència i castigui 
la persona maltractadora d’acord amb 
l’establert a l’ordenança, però el govern 
local s’hi ha negat.

«La situació actual del 
Museu de Gavà fa pena. 
Una sola persona no té 
capacitat per fer tot allò 
que ha de fer un museu»

«El model actual de ciu-
tat dormitori pressionat 
per edificar és contra-
dictori amb una oferta 
patrimonial de qualitat»

«L’administració i els 
polítics no es preocu-
pen del patrimoni i el 
mantenen en penúria 
humana i material»

«El conjunt d’elements 
patrimonials de Gavà, 
ben gestionats, podrien 
ser atractius i generar 
ingressos a la ciutat»

Pere Izquierdo, arqueòleg i director interí dels Museus de Sitges

El passat mes de desem-
bre, un conjunt de juristes 
i persones de la societat 
civil van impulsar la Llei 
d’Amnistia per iniciativa 
legislativa popular, per 
posar fi a la causa general 
contra l’independentisme. 
Aquest març es demanarà 
l’aprovació d’aquesta llei a 
les Corts espanyoles.

ERC va proposar al ple 
de febrer el suport a la 
iniciativa. Hi van votar en 
contra el PP, C’s, el PSC i 
es va abstenir Podemos. 
Només JuntsxGavà i ERC 
hi van votar a favor. 

L’objectiu principal de la 
ILP és extingir qualsevol 
mena de responsabilitat 
pels actes d’intencionalitat 
política vinculats a la lluita 
democràtica per la lliber-
tat de Catalunya realit-
zats des de 2013 fins al 
moment de l’entrada en 
vigor de la Llei. També 
anul·lar els delictes com 
els de rebel·lió i sedició, o 
els de prevaricació, mal-
versació i desobediència, 
vinculats a l’organització 

de la consulta del 9-N o 
del referèndum de l’1-O, 
entre d’altres.  

Es demana també la 
posada en llibertat de les 
preses i els presos polítics, 
i la reparació dels danys 
causats a les persones 
represaliades, famílies i 
col·lectius dels quals for-
men part. A més, declara 
que el lliure exercici dels 
drets polítics no pot tenir 
com a resposta la via de la 
justícia penal. 

De la mateixa manera, 
es demana el suport a la 
societat catalana i al teixit 
associatiu local.

Càritas es veu obligada a abandonar 
el local del carrer de Pi i Margall

Càritas de Gavà és una 
entitat interparroquial que 
té com a objectiu promou-
re, orientar i coordinar 
l’acció social i caritativa 
a Gavà, dins la Diòcesi de 

Sant Feliu de Llobregat. 
El seu local estava situ-

at al número 62 del carrer 
de Francesc Pi i Margal. 
El mes de febrer el bisbat 
es va vendre els terrenys 

a una gran part de la po-
blació, especialment per 
als joves amb salaris mi-
leuristes o sense feina.

El pla és una cortina de 
fum. És una rentada de 
cara de l’alcaldessa per 

amagar el que realment 
signifiquen tots aquests 
nous habitatges. Un pla en 
el que el centre no són les 
necessitats dels ciutadans 
sinó les dels especula-
dors.

a un promotor que hi vol 
fer una residència per a 
gent gran. Això va obligar 
Càritas a abandonar-lo, 
sense que se’ls facilités un 
local alternatiu. 

Fins ara era el centre de 
recollida de roba usada i 
de distribució d’aliments 
que permetien atendre a 
ciutadans amb problemes. 
L’entitat ha acompanyat 
a moltes famílies durant 
els últims mesos difícils 
de pandèmia oferint ajuda 

i facilitats per tirar enda-
vant. 

A més, ajuden des de 
sempre a la promoció 
humana i al desenvolu-
pament integral de les 
persones, sensibilitzant 
la societat i promovent la 
justícia social. 

Una gran tasca essen-
cial a la nostra ciutat que 
no pot ser ignorada i, en-
cara menys, menyspreada 
d’aquesta manera. 



Ciutat activa El 8 de març front el poder
De veritat, seria una grandíssima notícia 
que arribés un 8 de març en què no 
calgués plantejar més reivindicacions, 
explicar més greuges, fer més 
recomptes de fets i dades 
que demostrin que la situació 
de les dones a la nostra 
societat no és equiparable 
amb la dels homes en cap 
àmbit . Però tot sembla 
indicar que aquest hipotètic 
8 de març no reivindicatiu 
no ha arribat ni se l’espera 
en una bona colla d’anys. Enguany hi 
arribem encara commocionats per 
l’esclat d’un escàndol que ha sacsejat 
el món cultural i de les arts escèniques, 
el dels abusos i assetjaments sexuals 

a l’Institut del Teatre. Certament, ens 
ha sorprès (a alguns no tant, pel que 
es veu) la magnitud del podrimenter 
que s’hi covava; però si ho analitzem, 

aquest cas no difereix gens de 
qualsevol altre en què alguns 
que tenen poder (homes, 
gairebé sempre) l’exerceixen 
abusivament sobre altres que 
no (dones, gairebé sempre), 
amb impunitat, de forma 
continuada en el temps i 
amb la complicitat o el silenci 

de l’entorn. Queda clar que la lluita 
feminista és sobretot una lluita contra 
el poder establert, contra els que el 
patrimonialitzen i els que n’abusen. Que 
cal feminitzar el poder.

Marta Jiménez Iborra
Regidora-portaveu del Grup Municipal d’ERC

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
“Conquesta la Morella”, el nou repte 
de Garraf Runners

El club esportiu Garraf 
Runners ha proposat un 
repte i un premi a les 
persones que acreditin 
que han pujat al cim de 
la Morella més vegades 
durant el 2021. L’objetiu 
principal és donar a 
conèixer l’entitat a par-
tir d’aquesta iniciativa, 
incrementar-ne la mas-
sa social i promoure el 
descobriment del nostre 
entorn natural.

Pot participar-hi qual-
sevol persona que vulgui. 
Només han d’inscriure’s 

a l’activitat a través de 
la seva pàgina web ofi-
cial i acreditar que han 
coronat la muntanya su-
perant un mínim de 10 
quilòmetres aportant 
l’enllaç al mòbil o rellot-
ge intel·ligent que hagi 
enregistrat l‘itinerari. El 
premi són unes sabati-
lles de córrer patroci-
nades per Base Castelló 
Esports.

Durant l’any també 
es faran altres sortejos 
amb obsequis com un 
concurs fotogràfic.

El CF Gava abando-
na la competició

El CF Gavà ha deci-
dit deixar la competi-
ció aquesta temporada. 
Tot i que fa uns dies el 
Procicat relaxava les 
restriccions i permetia 
als equips de Primera 
Catalana reprendre la lli-
ga, sembla que les solu-
cions compensatòries no 
han arribat i El CF Gavà 
ha estat un dels clubs 
que ha dit que plega, de 
moment.

La retirada va ser 
anunciada pel seu pre-
sident Iván Carrillo, qui 

va assegurar que no els 
compensa seguir sense 
poder jugar davant els 
seus aficionats, ni per la 
greu situació econòmica 
que pateixen.

La cançó dels deportats a l’Espai Maragall

C.C. Ratpenat organitza una bicicletada pel dia 
de la Dona

El C.C. Ratpenat ha or-
ganitzat una bicicletada 
amb motiu del dia de 
la Dona, que se celebra 
el dilluns 8 de març. La 
trobada, però, serà el 
pròxim diumenge 14 de 
març a les nou del matí 
a la plaça Balmes. 

Es tracta d’una ruta 
senzilla i apta per a tots 

els públics. L’únic objectiu 
és passar una bona esto-
na fent esport en grup, a 
l’aire lliure i reivindicar 
una igualtat real i efecti-
va entre homes i dones i 
rebutjar qualsevol mena 
de violència masclista. 
Una manera única i di-
ferent de celebrar un 
dia tan important en un 
context com l’actual.

El Cine-Club de Gavà 
reprèn les seves activi-
tats després d’estar un 
temps aturat a causa de 
la crisi de la pandèmia de 
la COVID-19. 

El passat 5 de febrer es 

Gavà mostra solidaritat amb Pablo Hasél
El passat dimarts 16 

de febrer, a la plaça 
Major, va haver-hi una 
convocatòria on va par-
ticipar gent de tots els 
partits i moviments so-
cials de Gavà per mos-
trar solidaritat amb el 
raper Pablo Hasél des-
prés de la seva injusta 
detenció. 

L’objectiu principal de 
l’acte va ser denunciar 
la hipocresia d’un Estat 
profund que tolera ma-
nifestacions nazifeixis-
tes i empresona músics 
per exercir el seu dret a 
la llibertat d’expressió. 

Hasél va ser empre-

sonat d’acord amb un 
codi penal franquista que 
encara no s’ha reformat, 
per un Estat impregnat 
de tics feixistes i que 

Torna el Cine-Club de Gavà
va projectar la pel·lícula 
d’animació Josep, un film 
que recull els dibuixos 
que Josep Bartolí va fer 
durant la seva estada al 
camp de concentració 
d’Argelers, on van anar 
a parar els exiliats de la 
guerra civil. 

La propera cita amb el 
Cine-Club és el pròxim 
5 de març a les set de 
la tarda a l’Espai Mara-
gall, amb la projecció 
de la pel·lícula clàssica 
Jaws (Tauró), de Steven 
Spielberg, estrenada 
el 1975. Aquest film va 
guanyar tres Oscars pel 
millor muntatge, millor 
banda sonora, i millor so. 
A més, va ser nominada 
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es basa en categories 
penals decimonòniques 
que no respecten els 
drets fonamentals de les 
persones.

El passat mes de fe-
brer, l’Espai Maragall va 
acollir la representació 
musical de La cançó dels 
deportats”. La peça reu-
neix diversos fragments 

de la dramatúrgia de la 
novel·la de Teresa Pous, 
basada en fets reals. 
L’any 2006 va rebre el 
Premi Marian Vayreda. 

A l’escenari, el músic 

Pere Leyes, el cantau-
tor Josep Tero, l’actriu 
Carme Callol i l’escripto-
ra Teresa Pous van can-
tar a la llibertat personal 
i dels pobles i clamar per 
la pau amb l’objectiu de 
commemorar el 70è ani-
versari de l’alliberament 
del camp de concentració 
de Mauthausen. A més, 
l’espectacle presentà 
un relat sobre catalans 
obligats a lluitar amb 
l’exèrcit nazi durant la 
Segona Guerra Mundial.

a millor pel·lícula, però, 
finalment, no va guanyar 
aquest premi.

La sessió comptarà 
amb totes les mesures 
de seguretat com afora-
ment limitat, distància 
social i l’ús obligatori de 
mascareta.


