
La política social va centrar la intervenció del diputat Joan 
Tardà durant l’acte del 10 de setembre a Gavà. «La vaga del 29 
de setembre ha de ser un èxit», va afi rmar, «ha de mostrar el 
malestar social generat després d’una reforma laboral regres-
siva, i ha de tenir un marcat caràcter 
nacional després de les retallades del 
Constitucional». Segons Tardà, la refor-
ma laboral aprovada al Congrés és «una 
regressió» duta a terme amb «precipi-
tació i matusseria» i cal lluitar alhora 
pels nostres drets socials i nacionals.

Núm. 85, IV època Gavà, 12 de setembre de 2010PERIÒDIC D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Gavà commemora la Diada 
amb elevat to reivindicatiu

El 10 de setembre, el catalanisme local es va concentrar davant 
del monument als Màrtirs del 1714 per commemorar la Diada i 
reclamar alhora el dret a decidir. Esquerra Republicana va obrir 
els actes amb discursos de marcat caràcter social per part del 
diputat Joan Tardà i la regidora Marta Jiménez. Després, Gavà 
Decideix va procedir a una emotiva encesa de torxes pel dret a 
decidir, que van acompanyar la lectura del manifest d’Òmnium 
Cultural. A l’acte de Gavà Decideix hi van assistir, a més del dipu-
tat d’ERC Joan Tardà i els regidors d’ERC Andreu Pérez i Marta 
Jiménez, el regidor de CiU Ramon Castellano i, a títol personal, 
el regidor d’ICV Javier García. Els actes van acabar amb un sopar 
de germanor de tot l’independentisme local al Centre Cultural.

Dani Comas, represaliat per 
representar Catalunya 
L’1 d’agost, el gavanenc Dani Comas era 
notícia per la seva victòria al Mundial 
de biketrial organitzat a Itàlia per la 
Biketrial International Association. En 
aquesta competició, Comas va actuar 
defensant els colors de Catalunya, ja que 
la federació catalana d’aquest esport 
està plenament reconeguda en l’àmbit 
internacional. Comas, que després d’aquests èxits tenia previst 
participar a la Copa del Món organitzada al Canadà per la Unió Ci-
clista Internacional (que no reconeix Catalunya), va veure frustra-
da la seva participació per la negativa de la federació espanyola a 
convocar-lo, en una actitud clarament antiesportiva i polititzada. 
Segons sembla, la federació espanyola no l’ha convocat com a 
represàlia per haver guanyat el Mundial representant Catalunya.

Divulgació de l’obra de govern

Polítiques d’immigració

      Dia: dijous 7 d’octubre
      Hora: 19.30 h del vespre
              Lloc: Casal Sant Jordi (Rambla, 31)

7 anys de govern catalanista 
i d’esquerra a la Generalitat

Prou de polititzar l’esport
Al darrer Eramprunyà ja denunciàvem la po-
litització intentada per part del nacionalisme 
espanyol de les victòries dels blaugranes de 
la roja. Ara, ens trobem amb un nou cas de 
politització esportiva, en què, clarament, el 

nacionalisme espanyol perjudica el futur d’un gran esportista ga-
vanenc: Dani Comas. Se l’amenaça, se’l represalia i es coarta la 
llibertat dels esportistes en benefi ci d’una ideologia política. 
El nostre Dani, el millor del món en biketrial, no va tenir cap 
problema per competir a principis d’agost amb la selecció cata-
lana, tot i el fet d’haver competit anteriorment amb la federació 
espanyola representant Espanya.
Però, ai las! Al revés, es veu que això no aplica: a fi nals d’agost, 
es feia al Quebec la Copa del Món de trialbici, organitzada per 
una federació internacional diferent, que no reconeix Catalunya. 
Comas, doncs, es veia obligat a participar-hi amb Espanya. Però, 
ah! En aquest cas, com que Comas havia representat Catalunya, 
se’l castiga i no se’l deixa participar. 
En resum: l’esport català és obert i admet tothom. En canvi, 
l’esport espanyol té al·lèrgia a Catalunya i no admet els que han 
exercit de catalans. Amb la seva polititzada decisió, la federació 
espanyola ha fet mal a tot Gavà. Recordem-ho!

Andreu Pérez, regidor d’Esquerra a l’Ajuntament

Nou llibre sobre Gavà 
El Centre d’Estudis de Gavà i l’Associació d’Amics 
del Museu de Gavà han editat un nou llibre amb 
21 itineraris i excursions pel terme, recorregut 
indispensable per les muntanyes, fonts, camins 
i masies de Gavà. L’autor és Miquel Sans, presi-
dent de l’Associació EXPI, i conté un pròleg del 
president de la Unió Muntanyenca Eramprunyà.

Presentació:
      Dia: dijous 23 de setembre 
      Hora: 20.00 h del vespre
          Lloc: Casal Sant Jordi (Rambla, 31)

Amb Oriol Amorós, secretari 
per a la Immigració de la Generalitat

ERC crida a la vaga general



Com et sents portant el nom de Gavà per 
tot el món, amb els teus èxits esportius?
Per a mi és un honor poder portar el nom 
de Gavà per tot el món, perquè em sento or-
gullós i molt identifi cat amb el meu poble.

Segons una nota de la federació, t’han 
apartat del campionat del món del Canadà 
«estrictament per motius tècnics de l’ac-
tual seleccionador». Ha estat només l’en-
trenador, o al darrere hi ha la federació? 
No, l’entrenador només ha estat un ma-
nat. Qui m’ha exclòs realment ha estat la 
Federacio Espanyola de Ciclisme, sense 
cap argument ferm i posant mil excuses. 
El mateix seleccionador espanyol Miguel 
Hernández em va dir que ‘’els motius vé-
nen de dalt”. I no em van fi rmar la inscripció 
ni anant per lliure (pagant les despeses) 
com s’ha fet sempre si no vas convocat.  

Per què creus que t’han apartat del Mundial? 
Per a mi, això ha estat una injustícia, 
i estic convençut que s’han barrejat 
motius polítics amb esportius, quan els 
esportistes l’únic que volem és practicar 
l’esport que ens agrada. La Federació 
Espanyola de Ciclisme s’ha inventat 
cada dia una excusa diferent, fent servir 
paraules enganyoses. En contra del que 
diu la federació, sí que tinc la llicència 
federativa vigent i, quan diuen que no he 
estat a la seva disposició per fer-me un 
seguiment tècnic, la veritat és que no he 
rebut cap convocatòria al llarg d’aquest 
any per fer-lo. També, en contra del 
que diu la federació, sí que he passat 
un control antidopatge, i els resultats 
els té la mateixa UCI. I el 24 d’agost en 
vaig passar un altre a l’Hospital del Mar. 

Quan vas començar en el món del bike-
trial, què és el que t’hi va atreure? 
La meva afi ció pel biketrial em ve del 
meu pare. Ell practicava trial amb moto, 
i jo l´acompanyava tots els diumenges 
als entrenaments que feia al Calamot, i a 
les competicions. Un dia, em va portar al 
Saló de l’Automòbil, i allà vaig veure una 
exhibicio de n’Ot Pi, l’inventor del biketrial.
Era la primera vegada que veia aquest 
esport. Després d’aquesta experiència, 
el meu pare em va comprar una bicicleta 
de biketrial, i allà va començar realment 
la meva afi ció: quan ell anava a entrenar 
amb moto, jo l’acompanyava entrenant 
en bici. Van ser uns anys molt bonics. 
Sempre els recordaré.

Què suposa d’esforç i sacrifi ci diaris ser el 
primer del món en aquest esport? 
Bé, jo crec que, en qualsevol esport, ser el 
primer requereix molt de sacrifi ci i moltes 
hores d’entrenament i dedicació. Ara bé, 
l’esforç té una gran recompensa quan, a 
fi nal d’any, veus  acomplerts els objectius 
esportius marcats. Això és el que m’anima 
a seguir entrenant amb la mateixa il·lusió 
que el primer dia.

Hi ha hagut una persecució en contra teva 
per motius no esportius? Quins serien 
aquests motius, segons la teva opinió?
Crec que m’han castigat per haver par-
ticipat al campionat del món BIU amb 
Catalunya en el qual, a més a més, vam 
guanyar el campionat del món. Just abans 
del mundial de la BIU, vaig rebre una carta 
amenaçadora de la Federació Espanyola 
de Ciclisme on se’m deia que els re-
presentants esportius en competicions 
internacionals érem com funcionaris del 
govern, que érem una “funció pública de-
legada”, i se’m suggeria ‘’que no seria con-
venient que participés’’ amb Catalunya...  

T’has sentit recolzat per les institucions 
catalanes? Creus que tothom ha fet 
el possible per resoldre el problema?
Sí, la veritat, m’he endut una sorpresa 
molt positiva, ja que totes les institu-
cions m’han donat moltíssim suport 
i han fet tot el possible, i més, fi ns al 
fi nal, per intentar resoldre el problema,
I, aprofi tant aquesta entrevista, m’agra-
daria agrair-los tot el que han fet aquests 
dies per mi. No hem aconseguit l’objectiu, 
però almenys s’ha fet soroll i s’ha sabut 
la injusticía que han fet amb mi.

Tornaries a competir representant Ca-
talunya?
Ho tornaria a fer. Tornaria a representar  
Catalunya. És un plaer competir amb la 
selecció catalana, i més tenint en compte 
que és un esport nascut aquí.

Per acabar, vols traslladar als lectors de 
L’Eramprunyà algun altre missatge en 
particular?
Espero que aquesta entrevista agradi els 
lectors, i animo els pares i mares a donar 
suport als seus fi lls, i a motivar-los, en la 
pràctica de qualsevol esport.

Dani Comas, campió mundial de biketrial: «És un plaer competir amb la 
selecció catalana, i més tenint en compte que és un esport nascut aquí».
Aquest estiu l’esportista gavanenc Dani Comas ha estat notícia per tres motius ben diferents: l’1 d’agost, triomfava en la Copa del 
Món organitzada per la Unió Internacional de Biketrial (BIU), a Itàlia. Un triomf signifi catiu perquè hi competia en nom de Catalunya, 
a través de la Biketrial Associació Catalana, una de les 21 federacions esportives catalanes reconegudes internacionalment. 
Poc després, el 22 d’agost, a Palma de Mallorca, batia el rècord Guinnes (sense homologar) de salt d’alçada en la modalitat de 
side jump, en saltar 1,27 m. I, la darrera setmana d’agost, es feia públic que la Federació Espanyola de Ciclisme, tot i que Comas 
és set vegades campió del món, no el deixava participar al mundial de trialbici organitzat per la Unió Ciclista Internacional 
(UCI) disputat del 31 d’agost al 5 de setembre al Quebec. Darrere d’aquest bandejament hi podria haver motius no estrictament 
esportius. Amb l’esperit de conèixer aquest esport i els fets recents de primera mà, entrevistem avui Dani Comas (Gavà, 1981)

Dani Comas, amb la medalla del Mundial guanyada amb la selecció catalana.

Dani Comas, durant una roda de premsa 
en què mostra els resultats dels controls 
antidopatge, el carnet federatiu i la carta 
de la federació en què se li suggereix no 
participar amb Catalunya. Podeu veure 
les proves a: http://www.seleccions.cat/
images/stories/pdfs/danicomas.pdf

En el moment d’executar una de les pro-
ves característiques del biketrial.



Les actuacions de la Generalitat els darrers quatre anys han assolit a Gavà els gairebé 3 milions d’euros anuals, dels quals més de la 
meitat per part de conselleries d’Esquerra. A títol comparatiu, el darrer govern de CiU (2003), amb Artur Mas de conseller en cap, amb 
prou feines va destinar a Gavà 1 M€. Aquest suport al món local des de la Generalitat s’ha concretat en moltes obres i actuacions, com ara:

El 5 d’agost es feia públic que a Gavà 
hi haurà Pla de Transició al Treball 
(PTT), perquè els joves que no superen 
l’ensenyament obligatori puguin formar-
se i trobar feina. Els PTT, que Esquerra 

reclamava des de feia anys, són gestionats pels ajuntaments. 
El que s’inicia aquest curs 2010-2011 tindrà lloc al Casal de can 
Tintorer i oferirà formació d’auxiliar de vendes, ofi cina i atenció 
al públic, auxiliar de fabricació mecànica, i ajust i soldadura.

El 19 de juliol, els responsables d’Acció 
Cívica del Departament de Governació 
van signar amb l’Ajuntament de Gavà 
el conveni per renovar el Pla de Des-
envolupament Comunitari al barri de 
ca n’Espinós. Aquest pla, que destina a 
Gavà, cada any, prop de 300.000 €, serveix per contractar fi ns a 
cinc professionals que es dediquen de forma preferent a aten-
dre les necessitats socials de les famílies que habiten al barri.

Ca n’Espinós: signat el nou conveni pel 
Pla de Desenvolupament Comunitari

Proposta d’Esquerra: fi nalment, Gavà 
tindrà un Pla de Transició al Treball

La feina feta per Esquerra Republicana de Catalunya al govern de la Generalitat en benefi ci de Gavà

La major inversió supralocal en acció social, cultura, esport, suport 
municipal i equipaments mai feta a Gavà en tota la història recent

En resposta a una pregunta del Grup 
d’Esquerra al Ple Municipal del 29 de 
juliol, l’Ajuntament va confi rmar que la 
Planta de Reciclatge de Gavà-Viladecans 
tindrà una línia per tractar restes de ci-
ment i fi brociment fabricat amb aminant. 

Aquest producte cancerígen, actualment prohibit, es va fer servir 
fi ns als anys setanta per fer planxes d’uralita, jardineres de fi bro-
ciment i altres estris, la manipulació dels quals pot ser perillosa.

Sanitat: Gavà tindrà un centre de 
reciclatge de residus d’amiant

Esquerra, Generalitat, Gavà
Des que es va crear el govern catalanista i 
d’esquerra, l’oposició, opinadors i grups medià-
tics afi ns s’han dedicat a repetir la cançoneta que 
“aquest govern és un desastre” i que “el tripartit 

ho ha fet tot malament i ha enfonsat Catalunya”. Res més fàcil que 
rebatre aquestes bajanades amb els fets. Perquè, a més de la feina 
en els serveis propis de la Generalitat (amb millores innegables 
com els nous quiròfans a l’hospital, la nova escola de Gavà Mar, 
el desplegament dels Mossos o la residència d’avis Concòrdia), el 
més representatiu de la feina del nostre govern és el suport local.

El món local era el gran oblidat del govern català quan Artur Mas 
era conseller en cap. I el nou suport s’ha concretat en múltiples 
actuacions en tots i cadascun dels racons de Catalunya. Una 
política de proximitat que, a Gavà, és fàcilment quantifi cable: el 
triple del que hi dedicava CiU. Des d’ajuts a entitats per publicar 
llibres sobre Gavà, fi ns a subvencions a clubs com l’handbol o el 
beisbol, o dotacions per ordenar i classifi car els arxius de Josep 
Soler Vidal, o el de la Coral Sellarès, o per fer excavacions arqueo-
lògiques d’urgència a les Ferreres, o a l’antiga vil·la romana de 
Sant Pere de Gavà...  Mai un govern del país havia fet tant per la 
ciutat. Retinguem-ho i castiguem els que ens han mentit fent-nos 
creure el contrari, i donant una mala imatge de tot el país.

Àngels Font, presidenta d’Esquerra-Gavà

Josep-Lluís Carod-Rovira
Vicepresidència, Esports

Jordi Ausàs
Governació, Acció Cívica

Joan Manuel Tresserras
Cultura, Comunicació

Josep Huguet
Empresa, Comerç. Recerca

Carme Capdevila
Acció Social, Família

Suport als serveis socials bàsics (Acció Social)........................ 2.260.700 €
Subvencions a l’Ajuntament (Governació) :...............................1.645.459 €
Pla Desenvolupament Comunitari ca n’Espinós (Governació).. 840.507 €
Remodelació de la Rambla (Governació)..................................... 300.000 €
Polítiques d’acollida d’immigració (Acció Social)....................... 292.500 €
Nou Centre de Medicina Esportiva (Governació)......................... 143.000 €
A l’Ajuntament per a serveis supramunicipals (Governació)... 136.525 €
Nou servei de Punt de Trobada (Acció Social)............................. 130.000 €
Remodelació de la Diagonal (Governació)................................... 111.000 €
Nou camp de gespa artifi cial a can Torelló (Esports)................ 108.800 €
Museu de Gavà, arxiu i Mines Prehistòriques (Cultura)............... 97.168 €

Camp de gespa can Torelló  Remodelació de la Rambla     Punt de Trobada per a famílies    Remodelació av. Diagonal  Millora del carrer de Sarrià

Suport a polítiques de joventut (Governació)............................... 83.000 €
Remodelació carrer de Sarrià (Governació).................................. 78.000 €
Subvencions a AMPA i clubs esportius (Esports)......................... 74.500 €
Excavacions arqueològiques a Gavà (Cultura).............................. 61.132 €
Festival Internacional de Titelles i creació de Xerinolis (Cultura).. 58.500 €
Programació de l’espai Maragall i ajut a arts visuals (Cultura)..44.242 €
Suport a la pràctica de l’esport ciutadà (Esports)........................ 39.525 € 
Recerca a les Mines Neolítiques (Recerca)....................................... 5.000 €
Estudi remodelació mercat plaça Major (Comerç)......................... 4.500 €
Creació d’un circuit per a curses a peu (Esports)........................... 3.600 €
Subvenció a entitats per a edició de llibres sobre Gavà (Cultura).. 3.000 €

La Generalitat aporta 834.706 € per 
als serveis socials bàsics de Gavà
El 15 de juliol, el departament d’Acció Social 
i Ciutadania de la Generalitat, dirigit per la 
consellera Carme Capdevila (d’Esquerra), 
va signar un conveni amb l’Ajuntament 
per finançar els serveis socials bàsics, 
com el d’atenció domiciliària o les ajudes 
d’urgència. L’aportació acordada repre-
senta un augment del 10% respecte de l’any passat. Un dels 
paquets més importants correpon als ajuts previstos a la Llei 
de dependència i als derivats de la nova Llei de serveis socials.



Policial: un empresari gavanenc 
agraeix l’actuació dels Mossos

La Penya Barcelonista Blaugrana Gavanenca 
farà un homenatge, els propers dies 22 i 23 
d’octubre, al gavanenc i gran jugador del Barça, 
Sigfrid Gràcia. L’homenatge es concretarà en 
un bust del jugador que s’exposarà a l’estadi La 
Bòbila. L’escultura s’ha sugfragat per subscrip-

ció popular: particulars, entitats i partits han adquirit els bons 
d’ajut de 150 € i tiquets de 3 €, que han possibilitat la iniciativa.

El 26 de juliol, els responsables de l’esplai El Ma-
mut, de colònies d’estiu a Ogassa (Ripollès), van 
avisar els Mossos d’Esquadra en observar que un 
dels monitors, O. A. P, (a la foto, sortint de decla-
rar dels jutjats) havia tingut presumptament un 
comportament sospitós amb un dels menors que 

estaven al seu càrrec. Els Mossos van procedir a la detenció del 
monitor, que l’endemà va passar a disposició judicial. Ha quedat 
en llibertat amb càrrecs. És destacable l’actitud de l’esplai, que 
va actuar en tot moment d’acord amb la família afectada.

Lleure: un monitor de colònies d’un es-
plai gavanenc, acusat d’assetjament

L’Associació de Veïns de Gavà Mar ha fet pú-
blic aquest estiu que, en el transcurs d’un any, 
han vist disminuir els episodis de sobrevols 
sorollosos d’un 40%, i tot gràcies a la nova 
normativa impulsada pel grup d’Esquerra 
Republicana al Congrés, el 25 de setembre de 2008, que rebaixa 
les condicions que obliguen els controladors aeris a adoptar la 
confi guració est (la perjudicial) quan els avions tenen vent de cua 
o lateral massa fort. Esquerra va proposar la nova normativa, 
aprovada per unanimitat al Congrés, d’acord amb l’Associació.

El 7 de juliol, la Comissió de Política Territo-
rial del Parlament de Catalunya va aprovar 
la proposició que insta la Generalitat a licitar 
abans de fi nal d’any la pantalla acústica de la 

c-234 sobre el pont davant del barri Ausiàs Marc. El text, aprovat 
per unanimitat, havia estat formulat per Esquerra com a esmena.

La Penya Barcelonista Blaugrana ho-
menatjarà Sigfrid Gràcia amb un bust

Els propietaris del restaurant Can Juvé han fet 
saber, amb una nota de premsa, el seu agraïment 
als Mossos d’Esquadra que el 2 d’agost, a la 1.30 h 
de la matinada, van agafar in fraganti uns lladres 
mentre entraven a robar, de nit, al restaurant 
situat al carrer de la Forja. La patrulla dels Mossos s’hi va per-
sonar dos minuts després que haguessin rebentat la porta i una 
màquina escurabutxaques a cops de mall, i els va poder detenir.

Secretaria: telèfons 93 263 91 57 - 649 721 866
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gava@esquerra.org               www.esquerra.cat/gava/
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FOTODENÚNCIA CIUTADANA

Els responsables de l’Ajuntament, o no tenen ulls, o no freqüenten 
els espais naturals de la ciutat. Només així s’explica que aquest 
abocament il·legal s’estigués dies i dies a l’entrada de la vall de 
la Sentiu, just en començar el Parc Natural de Garraf. J.C.J., Gavà.

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

AENA ha presentat una proposta de servituds 
aèries que benefi cia el barri de Gavà Mar res-
pecte a la situació actual. Les noves servituds, 
que s’han d’aprovar defi nitivament abans de 

fi nals d’any, són conseqüència de la nova Llei de navegació aèria 
aprovada per tots els grups polítics del Congrés excepte ICV-EUiA.

Navegació aèria: les noves servituds, 
més benefi cioses per a Gavà Mar

Proposta d’Esquerra: espectacular 
millora de les afectacions aèries

Proposta d’Esquerra: la pantalla 
acústica per a Ausiàs Marc, aprovada

El 28 de juliol es feia públic que uns lladres de 
coure havien tallat i robat 700 metres del ca-
ble telefònic que uneix el barri de ca n’Espinós 
amb el nucli urbà. Els robatoris de coure han 
sovintejat aquest estiu, a causa de l’elevat preu 
d’aquest metall. Els lladres van aprofi tar la nit 
per tallar els cables, carregar-los i desaparèixer en pocs minuts.

Successos: roben 700 metres de ca-
ble telefònic en una nit a ca n’Espinós

La gran feina dels esplais
L’incident succeït aquest estiu amb un 
col·laborador de les colònies organitzades 
per l’esplai El Mamut ha mostrat la gran 
professionalitat i transparència amb què les 
nostres entitats de lleure fan la seva tasca.
Deixar els fi lls en mans de joves responsa-

bles sempre és un pas difícil per als que som pares i mares. Enca-
ra que hi vagin per entrar en contacte amb la natura, a aprendre 
a conviure, o a adoptar valors de responsabilitat i solidaritat. Per 
això és d’agrair el comportament exemplar dels responsables 
d’El Mamut que, enfrontats amb un possible cas d’assetjament a 
un dels infants per part d’un dels seus col·laboradors, en comptes 
d’intentar amagar els fets, dissimular-los, o fer-se l’orni, van en-
tomar el problema i van fer el que calia: avisar els Mossos perquè 
es fessin càrrec de la situació, sempre d’acord amb la família. 
A la vida, mai podrem evitar tots els problemes que assetgen 
els nostres fi lls: sempre poden sorgir imprevistos. Però és una 
tranquil·litat saber que els responsables tenen un comportament 
ètic i professional indubtables. Gràcies pel vostre exemple.

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

El 27 de juliol, Esquerra va presentar al Pacte 
per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació 
de Gavà una proposta detallada per iniciar la im-
plantació de la fi bra òptica, començant amb una 
prova pilot als polígons industrials i a Gavà Mar, 
per estendre-la després a tots els barris i equipaments de la ciu-
tat. En aquest camp, Viladecans ens porta un gran avantatge, i el 
nostre retard perjudica la implantació de nous negocis a la ciutat.

Esquerra proposa iniciar la implan-
tació de la fi bra òptica a Gavà


