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ERC demana transparència 
a les empreses municipals

Esquerra ha enviat una carta a 
l’alcalde en què proposa mesures 
per eliminar l’opacitat de les em-
preses municipals. Les propostes 
es fan en el marc de l’anunci fet el 
19 de juliol d’impulsar mesures de 
transparència, anunci produït arran 

de les irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes en 
diverses contractacions municipals de la precampanya de 2007.

La portaveu del grup d’Esquerra, Marta Jiménez, explica que 
«la tansparència ha estat una prioritat des que Esquerra té re-
presentació municipal», i remarca que «per garantir una demo-
cràcia de qualitat, cal que l’oposició disposi de mecanismes per 
controlar i fi scalitzar el govern, i per això cal fer transparents les 
empreses municipals, que de moment manquen de mecanismes 
de control». Esquerra proposa, entre d’altres, la fi  de l’opacitat en 
la facturació de les empreses municipals, de forma que se sàpiga 
en detall en què es gasten els diners públics, i la publicació de la 
llista d’informes i treballs tècnics encarregats per l’Ajuntament i 
les seves empreses. Podeu veure la carta adreçada a l’alcalde a: 
http://locals.esquerra.cat/documents//carta-transparencia.pdf

Gavà diu no a la retallada de 
l’Estatut pel constitucional

El 22 de juliol, els represen-
tants d’Esquerra, CiU, ICV-
EUiA i PSC, que sumen 17 
dels 21 regidors del Ple Mu-
nicipal, van aprovar una de-
claració política conjunta en 
què es condemna la resolució 
del Tribunal Constitucional 
que retalla d’Estatut de Cata-

lunya aprovat en referèndum, i constata que Catalunya és una na-
ció de ciutadans i ciutadanes lliures, democràticament legitimada, 
que es vol i que és integradora i plural, que mai no ha renunciat ni 
renunciarà a la seves aspiracions d’autogovern, i que vol conduir el 
seu futur. Inicialment, tots els grups havien presentat resolucions 
diferents, però va prevaldre la responsabilitat col·lectiva, cosa que 
va possibilitar el consens entorn del text unitari fi nalment aprovat.

En un exercici d’unitat, tan demanat per la ciutada-
nia, Esquerra va facilitar l’aprovació d’una decla-
ració política municipal unitària en què es rebutja 
la sentència del constitucional contra l’Estatut (i 

alerta amb les posteriors retallades pendents d’aquest tribunal 
deslegitimat) perquè vulnera la base de la democràcia: allò que 
el poble ha votat, mai no pot ser derogat per cap tribunal. 
Ara bé, més enllà de la unitat en el rebuig a la sentència, l’actual 
situació política clarifi ca el panorama. Perquè ara queda clar que 
els límits constitucionals a l’autonomia del nostre país impedeixen 
que el català recuperi la plenitud perduda, que el nostre esforç 
fi scal es dediqui prioritàriament a resoldre les nostres necessitats 
socials, o que puguem organitzar les nostres administracions de 
la manera més òptima per al territori. 
És a dir, s’evidencia que la constitució és un fre, una barrera, un 
atac a la nostra voluntat d’autogovern. Això és un fet. Així doncs, les 
alternatives només són dues: o la submissió a aquesta realitat im-
posada, o la seva superació caminant cap a la constitució d’un estat 
propi. La resta d’opcions (federalismes impossibles, sobiranismes 
acomplexats) no deixen de ser enganys, falses vies o pèrdues de 
temps. S’acosta l’hora de decidir entre la llibertat i la submissió.

Àngels Font, presidenta d’Esquerra-Gavà

El Ministeri de Foment, en 
contra de Llevant Mar
La salvació del darrer 
tros de pineda litoral de 
Gavà pot estar més a 
prop, perquè els tribunals 
han admès a tràmit un 
recurs interposat pel Mi-
nisteri de Foment contra 
el pla parcial de Llevant 
Mar, segons informava el Diari Ofi cial de la Generalitat el 15 de ju-
liol. Foment s’oposa a la urbanització per evitar que els nous veïns 
que hi acabin vivint es vegin perjudicats pels sorolls dels avions. 

Esquerra, que s’oposa a la urbanització d’aquest petit reducte 
natural, va portar el tema al Ple Municipal del 22 de juliol. Malau-
radament, la sensata postura de Foment no és compartida per 
l’Ajuntament, que espera els ingressos que aportaria la urbanitza-
ció dels 237 pisos de luxe del sector per equilibrar el pressupost.

Més enllà d’un estatut retallat



Per què vau decidir constituir una sec-
ció local d’Òmnium? Què creieu que 
aporta al panorama associatiu local?
A Gavà hi ha socis d’Òmnium des de fa  
anys; jo en sóc des de 1977, per exemple.
Vam decidir formar el grup local sis perso-
nes vinculades a la vida associativa amb 
la intenció de generar espais i fòrums de 
debat cultural i polític oberts i amplis. Per 
això vam cercar l’aixopluc i la complicitat 
d’una entitat d’abast nacional i de gran 
presència social, que compta amb més de 
20.000 socis i una àmplia xarxa territorial.
Òmnium Cultural ens va rebre molt sa-
tisfactòriament i, plegats, vam començar 
la constitució, primer, de la Delegació 
Comarcal d’Òmnium Cultural del Baix 
Llobregat, amb seu a St. Boi i, sis dies des-
prés, les seccions locals de Sant Boi, Sant 
Feliu i Gavà. El 23 d’abril de 2008 vam 
entrar a formar part d’una entitat d’abast 
nacional, amb uns objectius clars i una es-
tructura organitzativa seriosa i important.
Des d’aquell moment, Òmnium Cultural 
pot aportar a la vida local un paraigua 
ideològic, extensiu a entitats que se sentin 
vinculades a un projecte nacional comú.

El lema d’Òmnium és «Llengua, cultura i 
país». Quin dels tres vessants és el que 
cal treballar més, a nivell local?
Personalment, crec que a Gavà cal des-
envolupar-los tots tres, tot i que el català 
ha tingut una bona trajectòria perquè, des 
de 1976, s’hi està treballant intensament 
i molt positivament. Per això, cultura i 
país són els objectius on focalitzem més 
els esforços. Creiem que el fenomen de 
l’allau de nous socis que darrerament 
hem tingut està motivat per la preocu-
pació col·lectiva davant els moments 
tan difícils que estem vivint com a país. 
Les agressions a la nostra identitat i 
la manca d’una entesa política interna 
profunda, provoca que la societat civil 
cerqui organitzacions que la representin 
i que en recullin els neguits i les opinions.
Internament, organitzem xerrades, se-
minaris o conferències que pretenen ser 
espais que ens permetin assolir un grau 
més alt de coneixement i de consciència 
col·lectiva, que ens facin créixer, i que ens 
impulsin a compartir el projecte comú que 
he apuntat anteriorment.

Quines col·laboracions rebeu? Teniu con-
tactes amb altres entitats locals? I amb 
l’Ajuntament? Com són les relacions?
Organitzativament, tenim el suport de 
la Seu Central d’Òmnium i de la Dele-
gació Territorial, cosa que ens permet 
accedir a programacions i activitats 
generals que es desenvolupen per tot 

el territori, i ens ajuda a contactar amb 
professionals i creadors d’opinió a qui 
podem accedir en qualsevol moment.
Econòmicament, les aportacions prove-
nen, en part, de la quota dels socis i de 
l’aportació de la Seu Nacional a través 
de la Delegació Territorial. Sense oblidar 
els locals (públics) que, per a algunes 
activitats, ens cedeix l’Ajuntament, com 
fa amb totes les entitats del municipi.
Un dels nostres objectius és tenir con-
tacte i relació amb les entitats gavanen-
ques, especialment les de l’àmbit cívic i 
cultural. De fet, ja hi estem col·laborant 
i hem realitzat algunes activitats amb 
l’Associació Veïnal del Barri del Centre. 
Ara estem treballant amb la plataforma 
Gavà Decideix.

Sovint, la vostra activitat és molt po-
lítica; potser sou i l’única entitat local 
associativa que no dubta a intervenir en 
política a través de debats i xerrades. 
Per què? No n’hi ha prou amb els partits?
La política no és exclusiva dels partits.
Aquests la canalitzen, la modelen i la 
treballen, però molts dels actes que fan 
les entitats estan amarats de política. Ara 
bé, si els grans partits es comportessin 
amb més responsabilitat i menys tacticis-
me, una entitat com la nostra no hauria 
assolit l’allau de socis que darrerament 
ha sumat. L’opinió general del nostre en-
torn és que els grans partits no fan bona 
política, o que molts de nosaltres no ens 
hi sentim representats. Per això hi ha qui 
cerca ampliar els espais d’intervenció i se 
suma a l’entitat. Òmnium disposa d’una 
base ideològica clara i sòlida a la qual 
hom s’hi pot sentir identifi cat i per la qual 
pot treballar a primera línia. Tot i així, el 
procés cultural acapara la majoria de les 
nostres intervencions.

Quin són els aspectes que ara esteu tre-
ballant amb més èmfasi? Quines són les 
properes activitats previstes?
Les nostres darreres activitats han 
estat les xerrades, les conferències i 
els espectacles de petit format. El cant 
improvisat al Centre Cultural, la con-
ferència d’Elisenda Paluzie, la presència 
a la Rambla per Sant Jordi, són algunes 
de les activitats fetes darrerament.
A curt termini, preveiem col·laborar amb 
Gavà Decideix i fer algun acte comme-
moratiu per la Diada, amb torxes el 10 de 
setembre al vespre. En l’àmbit nacional, 
organitzem premis literaris, programes 
de coneixement del país, etc.,  sortides i 
activitats molt diverses i obertes a tothom.

Per acabar, quin missatge vols transmetre 
a la ciutadania a través de L’Eramprunyà?
La societat civil ha d’empènyer i pres-
sionar els partits perquè esdevinguin 
claus en el desenvolupament democrà-
tic. No ens hauríem de quedar a casa, i 
entre tots caldria tirar el país endavant. 
I això no només és cosa dels polítics, 
sinó de la nostra consciència i implica-
ció col·lectiva, que s’ha de manifestar 
amb participació i compromís personal.
Gavà és un municipi amb una gran tradi-
ció associativa i per això és fàcil cercar un 
espai on cadascú pugui trobar el seu lloc, 
allà on deixar el gra de sorra per millorar 
el nostre país. Gavà és un municipi carre-
gat de propostes culturals de curta i llarga 
durada que molts cops desapareixen o no 
es gaudeixen per manca de participació o  
per una política municipal poc decidida. 
No som conscients de la qualitat cultu-
ral i del bagatge  que tenim, i ara és un 
moment importantíssim per participar, 
crear, imaginar i treballar en comú. Òm-
nium Gavà també vol ser-hi i per això us 
proposo que us hi associeu, per millorar 
i assolir entre tots els  nostres tres grans 
objectius: llengua, cultura i país. Ens 
podeu contactar a l’adreça electrònica: 
omniumgava@gmail.com

Montse Pañell, d’Òmnium Cultural: «Òmnium disposa d’una base 
ideològica clara i sòlida per la qual es pot treballar a primera línia».
El 10 de juny, Barcelona quedava col·lapsada per la manifestació més gran de la història recent d’aquest país: un milió i mig 
de conciutadans clamaven en protesta per la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut de Catalunya aprovat per la 
ciutadania, i reivindicaven allò que és obvi: que som una nació i que tenim dret a decidir. Centenars de gavanencs es van afegir 
a la massiva manifestació, convocats per la secció local d’Òmnium Cultural. Òmnium-Gavà es va presentar la diada de Sant 
Jordi de 2008, i en poc més de dos anys s’ha confi rmat com una de les entitats culturals amb més poder de convocatòria. Avui 
parlem amb Montserrat Pañell (Gavà, 1952) responsable local d’Òmnium.

Montse Pañell, responsable de la secció 
local d’Òmnium de Gavà

El logo de la secció local de Gavà 
d’Òmnium Cultural.



En democràcia, tan necessari és el govern 
com l’oposició. Al primer li pertoca admi-
nistrar. I, a la segona, controlar la gestió 
i formular propostes en benefi ci de tots. 
Aquest equilibri garanteix alhora la voluntat 
de la majoria, la participació de la minoria, i 

que els qui tenen temporalment la majoria no se n’aprofi tin o la 
gestionin malament. I la transparència reclamada per Esquerra 
és indispensable per a la fi scalització dels comptes: vigilar per 
estalviar. Perquè la mala gestió municipal ha incrementat el forat 
fi nancer de l’Ajuntament en més de 3 milions d’euros (pèrdues 
de GTI i interessos extra de préstecs renegociats). Un forat que 
s’intenta tapar amb projectes sense sentit, destructors de la 
natura, com Llevant Mar, per seguir cobrant permisos d’obra: 
la gestió insostenible de Balsera compromet el futur de Gavà. 

Però per vigilar, calen eines. No és admissible que, a Gavà, 
s’amagui a l’oposició la despesa detallada de les empreses 
municipals. No és acceptable negar-se a informar dels estudis, 
informes i treballs tècnics encarregats amb els diners de tots. 
Esquerra aposta per la transparència total. Esperem que el go-
vern local també ho faci. En cas contrari, haurem de començar 
a pensar que sí que tenen alguna cosa a amagar... 

Marta Jiménez, portaveu d’Esquerra-Gavà a l’Ajuntament

A m b  e l  v o t  e n  co n t ra 
d’Esquerra, el Ple Municipal 
del 22 de juliol va aprovar 
una reestructuració del deu-
te municipal, per valor de 
prop de 19 milions d’euros. 
L’Ajuntament, amb difi cultats creixents per fer front al retorn 
dels crèdits contractats, ha hagut de negociar una reestructu-
ració dels deutes que inclogui dos anys de carència en el retorn 
de les quantitats tingudes en préstec. A canvi d’aquests dos 
anys de carència, s’ha vist obligat a acceptar unes condicions 
draconianes per part dels bancs, que han imposat uns tipus 
d’interès que van del 3,86% al 4,37% en el cas dels tipus fi xos, i 
que arriben a l’euríbor més 1,25% en el cas dels tipus variables. 

De nou es posa en evidència la mala gestió municipal, que en 
època de bonança econòmica no ha sabut o no ha volgut netejar 
el deute per poder afrontar la crisi sense hipoteques fi nanceres. 
En aquests moments, Gavà és el 17è ajuntament amb més deute 
absolut de la demarcació de Barcelona.

El 16 de juliol, els treballadors de Roca 
Sanitaris van ser convocats a les urnes 
per pronunciar-se sobre el nou conveni 
col·lectiu preacordat entre sindicats i 
empresa. Els sindicats es mostraven 
dividits, ja que mentre UGT, COP i CCOO 
(excepte CCOO d’Alcalà de Guadaira) 
demanaven el vot favorable, CGT va fer 
campanya pel no. La plantilla va apro-
var el conveni: a la factoria de Gavà-Viladecans, de 674 treballa-
dors convocats, van votar 444 (el 66%), dels quals 303 a favor, 
110 en contra i 31 en blanc. Al conjunt de les tres factories i les 
ofi cines de Barcelona el resultat va ser similar. Després d’aquesta 
votació, tots els sindicats representats al comitè, inclosa la CGT, 
seguint la decisió de l’assemblea d’afi liats, van signar el conveni.

El conveni tindrà vigència fins al 2012, garanteix el nivell 
salarial de la plantilla perquè preveu revisions salarials 
d’acord amb l’IPC i limita al 7% la quota de treballadors amb 
contracte temporal. El conveni recull també la futura elabo-
ració d’un pla d’igualtat a l’empresa, l’ampliació de permisos 
retribuïts i l’abonament del 75% en baixes per accident no 
laboral, a més d’altres compromisos en matèria de formació.

La tasca de control i fi scalització 
portada a terme pel Grup Muni-
cipal d’Esquerra ha permès iden-
tifi car una sèrie d’assentaments 
irregulars al compte general de 
l’Ajuntament, que inclou els orga-
nismes autònoms i les empreses 
municipals. Les irregularitats 
provenien del fet que s’havien 
computat com a ingressos una 

sèrie d’entrades no segures, cosa que va motivar la presentació 
d’un plec d’al·legacions contra els comptes. El 19 de juliol, la inter-
venció municipal va acceptar parcialment aquestes al·legacions.

Es posa així en evidència que els comptes municipals de 2009 no 
es van tancar de forma adient, tal com pretenia el govern muni-
cipal, sinó que en realitat hi apareixen unes pèrdues d’explotació 
a l’empresa Gavanenca de Terrenys i Immobles (GTI) per valor 
de gairebé 3 milions d’euros. Aquest és el forat que fi nalment 
l’Ajuntament s’ha vist obligat a reconèixer, i que demostra la mala 
gestió portada a terme pels responsables municipals.

Els treballadors de Roca aproven el 
III conveni col·lectiu per gran majoria

Nou deute: l’Ajuntament se sotmet 
als interessos draconians dels bancs

L’Ajuntament ha de rectifi car el 
compte general a instàncies d’ERC

El 23 de juliol entrava en 
funcionament el nou ser-
vei d’AENA webtrack, que 
permet, a través d’internet i 
amb pocs minuts de retard, 
conèixer els vols, trajectòries 
i companyies que aterren o 
s’enlairen de l’aeroport del 
Prat. El servei, que va ser reclamat pel diputat d’Esquerra al 
Congrés, Joan Tardà, el 29 de juliol de 2009, a instàncies de 
l’Associació de Veïns de Gavà Mar, és públic, i es pot consultar 
al web http://bcn331.webtrak-lochard.com/webtrak/bcn

L’existència d’aquest nou servei permet als veïns, en cas de sorolls 
superiors als habituals, esbrinar quin ha estat el vol responsable, 
i efectuar la reclamació oportuna davant d’AENA. Aquest web és 
el resultat de la nova legislació ambiental europea, cada cop més 
exigent cap als aeroports que tenen entorns residencials. El nou 
servei també fa que el sistema SIGMA contractat per l’Ajuntament, 
amb un cost d’uns 18.000 € anuals, esdevingui ja innecessari.

Demanda d’Esquerra: entra en fun-
cionament el webtrack d’AENA

Arran d’una queixa ciutadana, Esquerra ha 
adreçat una pregunta a l’Ajuntament inte-
ressant-se pels motius pels quals les pisci-
nes descobertes de titularitat municipal del 
costat del restaurant Kawai (antiga Taverna 
del Mar) han estat tancades un estiu més. 

Segons la concessió d’aquesta àrea de lleure, el responsable del 
restaurant ho és també de gestionar les esmentades piscines.

Esquerra pregunta pel tancament de 
les piscines descobertes del Kawai

La platja de Gavà s’ha tornat a quedar 
sense bandera blava, tot i que l’obtenció 
d’aquest distintiu és un dels objectius 
polítics de l’Ajuntament. Malgrat obrir-
se una oficina de turisme a la platja i 
d’obtenir diversos reconeixements per 
part d’organismes estatals, Gavà segueix estant lluny de les plat-
ges de Castelldefels o Sitges, que sí que tenen bandera blava.

La platja de Gavà es torna a quedar 
aquest any sense la bandera blava

Balsera hipoteca el futur



Despolititzem l’esport
Just abans d’estiu, arran de l’actuació de la 
Roja al mundial de futbol, hem pogut obser-
var, escoltant comentaristes i veient les reac-
cions d’alguns polítics, que aquells que sovint 
critiquen el nacionalisme dels catalans s’han 

comportat, en aquesta ocasió, com els nacionalistes més furi-
bunds, histèrics, cridaners i ridículs del planeta. Enfundats en la 
«rojigualda» han volgut polititzar el triomf d’una selecció de base 
catalana i majoria blaugrana... I s’ha posat de manifest que l’Estat 
interfereix i obliga els esportistes a desfi lar rere una bandera que, 
en alguns casos, no és la seva, sota pena d’enormes sancions.
Espanya té por de la llibertat dels esportistes. Per això ma-
nipula i polititza l’esport: Espanya és l’únic estat del món, 
juntament amb Itàlia, en què les seleccions no representen les 
respectives federacions esportives, sinó l’Estat. Una herència 
franquista molt còmoda per a determinats polítics espanyols.
En les competicions esportives, ens falten campions i ens sobren 
les banderes polítiques dels estats. Cal despolititzar l’esport. 
En seguirem parlant!

Andreu Pérez, regidor d’Esquerra a l’Ajuntament

Queixes pels sorolls nocturns de 
vehicles a la plaça de Catalunya

El 6 de juliol, un incendi va calcinar 
el magatzem de material tèxtil que 
l’empresa Universal Polaris tenia al 
carrer d’Isaac Peral, al polígon indus-
trial del Camí Ral. La ràpida interven-
ció dels bombers, que hi van desplaçar 
una trentena de dotacions, va apagar 
l’incendi al cap de tres hores, i va limitar els danys als locals veïns. 
La columna de fum va ser visible des de tot el delta del Llobregat.

Esquerra va proposar, al Ple Municipal del 
22 de juliol, la reforma de l’article 101 del 
reglament intern de la Policia Municipal de 
Gavà, que obliga els agents a quadrar-se i 
saludar militarment cada cop que es creuen 
amb una autoritat. Segons el raonament 
d’Esquerra, el cos de la Policia Municipal té 
naturalesa civil, i per tant la salutació de tipus 
militar està totalment fora de lloc, més enca-

ra quan la societat majoritàriament defuig les formes militaristes. 

Malauradament, el govern municipal (tot i que en formen part 
els ecosocialistes d’ICV-EUiA) no va acceptar la proposta, i es 
va negar a reformar el reglament de la Policia Municipal per 
eliminar-ne els elements més militaristes. Malgrat la negativa 
de l’Ajuntament, fonts d’Esquerra expliquen que seguiran lluitant 
per eliminar l’estètica militar d’aquest cos municipal.

Esquerra proposa que la Policia Mu-
nicipal abandoni la salutació militar

La victòria al mundial de futbol de la 
Roja, amb fort component de juga-
dors del Barça, va desfermar a Gavà 
lògiques mostres de simpatia, ja que 
a l’equip guanyador hi havia el gava-
nenc Víctor Valdés. Però aquest èxit, 
de natura estrictament esportiva, es 
va intentar polititzar matusserament per determinats partits na-
cionalistes. Així, Ciudadanos va editar uns pasquins atribuint-se 
que la fi nal del mundial fos retransmesa per la pantalla gegant 
del parc municipal, malgrat que només dos mesos abans havia 
criticat àcidament la instal·lació d’aquesta mateixa pantalla. 
D’altra banda, al PSC li va faltar temps per replicar grollerament 
a Ciudadanos i atribuir-se el mèrit de la retransmissió. Ara bé, 
l’acte d’homenatge a Valdés (a la foto), amb la presència massiva 
de banderes i simbologia blaugrana, va deixar clar que els afi cio-
nats locals estan pel Barça i per l’esport, i no per manipulacions 
polítiques. El mateix Valdés, del tot aliè a aquestes picabaralles, 
va acabar l’homenatge amb un fort: «Visca el Baça i visca Gavà!».

El 22 de juliol, la Diputació de Barcelona 
va acordar atorgar una subvenció de 
6.000 € al Club de Bàsquet Gavà pel seu 
projecte d’equips Specials, per afavorir 
la integració dels disminuïts psíquics 
mitjançant l’esport. El mateix acord 
denegava una subvenció demanada pel 
Club de Beisbol Gavà per al projecte «el 
beisbol com a eina d’integració».

Successos: s’incendia una nau al 
polígon industrial del camí Ral Esquerra va demanar al Ple Municipal del 

22 de juliol, arran d’una queixa ciutadana, 
més controls per evitar els sorolls dels 
vehicles que tenen per costum donar 
voltes a la plaça de Catalunya, de nit i 
tocant el clàxon, en ocasió de la celebració 

d’esdeveniments esportius. Segons l’Ajuntament, no els consta 
cap queixa per aquest motiu i el dispositiu habitual ja és sufi cient.

Secretaria: telèfons 93 263 91 57 - 649 721 866
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FOTODENÚNCIA CIUTADANA

Els veïns de prop de Francesc Macià patim les molèsties del mer-
cat setmanal, el futbol, els concerts i, a sobre, l’Ajuntament no fa 
cas dels avisos per reposar els pilons malmesos que impedirien 
que els clients de l’Open Cor aparquin on vulguin. Fa temps que en 
falten 10. Caldrà esperar a la campanya electoral? M.G.P., Gavà.

Podeu enviar les vostres fotodenúncies ciutadanes per correu electrònic a: 
gava@esquerra.org acompanyades d’un text de 250 caràcters com a màxim.

Del 23 al 25 de juliol, la platja de Gavà va acollir 
el primer campionat català de la Federació Cata-
lana de Futvòlei, una de les 21 federacions cata-
lanes reconegudes internacionalment. Els gua-
nyadors, Francesc Riba, Manel Muñoz, Mariana 
Nogueira i Jana D’albo, participaran a la Copa 
del Món i a la lliga mundial de futbòlei, en què 
Catalunya tindrà representació independent.

Gavà, escenari del torneig de classi-
fi cació del mundial de futvòlei

PSC i Ciudadanos es barallen i inten-
ten polititzar la victòria de «la Roja»

La Diputació subvenciona el pro-
jecte solidari del Bàsquet Gavà


