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En el marc de la Festa de la República

Andreu Pérez presenta la seva candidatura a alcalde 
Un centenar i mig de persones van omplir la sala d’actes de l’escola Jacme March per assistir al primer acte de 
masses de l’alcaldable, acompanyat de la diputada Anna Simó i el secretari general d’Esquerra, Joan Ridao.

El 16 d’abril, un Jacme March ple de gom a gom amb motiu de la Festa de la República Catalana va ser el marc del primer acte de mas-
ses de l’alcaldable d’Esquerra, Andreu Pérez, que encapçala a Gavà la candidatura d’Esquerra, Els Verds i un grup d’independents per 
a les properes eleccions municipals. La diputada Anna Simó i el secretari general d’Esquerra, Joan Ridao també van participar a l’acte. 
En el transcurs del seu parlament, que es pot trobar sencer al web http://ves.cat/aCfu, l’alcaldable gavanenc va explicar a grans trets 
la feina feta els darrers anys a l’Ajuntament, i els principals punts del programa de futur. Entre les seves prioritats hi ha el suport als 
emprenedors, la lluita per la transparència municipal, l’assoliment d’un Gavà més ecològic i sostenible, i el suport a les entitats locals.

Esquerra demana al Parlament 
la continuïtat de la pediatria a 
tots els ambulatoris de Gavà

Davant la in-
t e n c i ó  d e l 
g o v e r n  l o -
cal (PSC-ICV.
EUiA), descrita 
en un informe 
m u n i c i p a l , 
de tancar els 
s e r v e i s  d e 
pediatria dels 
actuals ambu-

latoris de Gavà i centralitzar-los al nou ambulatori que està pre-
vist obrir al Pla de Ponent, Esquerra va presentar al Parlament, 
el passat 28 de març, una proposta de resolució per evitar-ho. 
La proposta reclama que, en cas que el tercer ambulatori del 
Pla de Ponent s’acabi construint, això no vagi en detriment 
de l’existència de pediatres que presten servei tant als dos 
ambulatoris actualment 
existents,  Gavà I i GavàII, 
com al Centre de Salut de 
Gavà Mar, i que, per tant, 
es mantingui una atenció 
familiar i pediàtrica de 
proximitat. La proposta 
es votarà al Parlament 
properament.

2.351 gavanencs: la participació a 
la consulta independentista supe-
ra el clam contra la guerra de l’Iraq
El 9 i 10 d’abril es va desenvo-
lupar a Gavà la consulta cívica 
sobre la independència de Ca-
talunya, amb una participació 
rècord de 2.351 persones. Per 
copsar la importància d’aquesta 
xifra, cal recordar que la mas-
siva protesta contra la guerra 
de l’Iraq, l’any 2003, amb una 
consulta social realitzada amb 
el suport de CCOO, UGT, PSC i la resta de partits d’esquerres de 
Gavà, va assolir una participació de 2.150 gavanencs; o que el PP, 
segon partit polític local, només va obtenir 2.187 vots a les dar-
reres municipals. Pel que fa als resultats, el “si” es va imposar 
massivament, amb un 91% de vots. El “no” va assolir el 8% i la 
resta van ser vots nuls o en blanc. Els organitzadors es mostren 
molt satisfets amb la participació, ja que l’objectiu era superar 

el 5% del cens. Els líders 
polítics locals no es van 
perdre la votació. A la foto, 
l’alcaldable Andreu Pérez, 
la regidora d’Esquerra, Mar-

ta Jiménez i la presidenta 
local, Àngels Font, voten 
acompanyats pel president 
d’Esquerra, Joan Puigcercós.
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FOTODENÚNCIA CIUTADANA

Envio aquesta foto per denunciar que la comunitat de veïns de 
Colomeres, 83 ens hem intentat reunir amb l’alcalde per solucio-
nar el problema de les escombraries a la porta de casa, però ha 
estat impossible, perquè l’alcalde no ens vol rebre. J.L.C., Gavà.

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

En relació a la fotodenúncia publica-
da al número 91, referent als gossos 

perillosos, advertim que la foto remesa per G.R.C. era enganyosa, 
perquè el gos de la imatge no era de raça perillosa. Demanem 
disculpes per les molèsties que l’error hagi pogut ocasionar, i 
recordem als lectors que la secció està principalment destinada 
a denunciar defi ciències a la via pública o en el funcionament de 
serveis públics. Preguem els lectors que s’abstinguin d’intentar 
usar la secció en cas de litigis de tipus civil o interveïnal.

Fe d’errades

Els grups Clara Campoamor i 
Quercus, contra la retallada

El 23 de febrer, la Federació d’AV 
de Gavà, junt amb les federacions 
veïnals de Castelldefels i Viladecans, 
va adreçar una carta al conseller 

de Salut de la Generalitat reiterant la demanda d’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans i demanant una clarifi cació urgent sobre  
el futur de l’hospital. Al tancament de l’edició havien anunciat 
també una recollida de signatures al mercat setmanal del dimar-
ts 19 d’abril i una concentració davant l’hospital l’endemà.

Proposta d’Esquerra: l’institut-
escola de Gavà Mar, al Parlament

Retallades socials: Gavà viu la pri-
mera manifestació en contra 
El 13 d’abril, centenars 
de persones convo-
cades pels sindicats i 
altres associacions de 
caire social es van ma-
nifestar pels carrers 
de Gavà i Viladecans en 
defensa de la sanitat 
pública i en contra de 
les retallades anuncia-
des pel govern de CiU. La protesta va tenir un especial protagonisme 
del sindicat CGT, amb molta implantació a l’Hospital de Viladecans.

Setmana blanca: pocs infants i 
mala informació a les famílies
Esquerra va interessar-se al Ple 
Municipal del 31 de març pel fra-
càs de les ajudes a les activitats 
de lleure per a la setmana blanca 
escolar. Només s’hi van acollir 95 
famílies, i es van denegar els ajuts 
a 9 famílies més. L’Ajuntament 
només es va gastar 1.900 € dels 13.000 € inicialment pressu-
postats. Esquerra es va queixar de la mala informació, que havia 
deixat fora de la convocatòria algunes famílies. L’Ajuntament es 
va negar a reconsiderar les sol·licituds denegades.

La Federació d’Associacions de 
Veïns, contra les retallades

El 28 de març, Esquerra va presentar una pro-
posta al Parlament perquè es comenci a estudiar 
la viabilitat de convertir l’escola de Gavà Mar en 
un institut-escola, tal com es va comprometre 
l’anterior govern de la Generalitat. La proposta 
s’ha fet davant l’anunci de CiU que aturarà la 
majoria de projectes d’institut-escola previstos.

Les famílies de l’escola Gavà Mar, 
en contra d’obrir una tercera línia

El passat 12 d’abril, l’Associació de Dones Clara 
Campoamor i el Grup Ecologista Quercus van di-
vulgar un manifest en contra de la retallada sani-
tària prevista pel govern de la Generalitat, i la pri-
vatització encoberta que s’amaga darrere de les 
iniciatives polítiques del govern de CiU. El mani-
fest també denunciava les retallades en educació.

El 13 de març es va fer una nova edició 
de la Marxa de Dones per la Igualtat, or-
ganitzada per l’AMPA de l’escola Jacme 
March amb el suport dels clubs de bàs-
quet, beisbol, softbol i l’ACAPS. La marxa 
va acabar a la Vela de Gavà Mar on es va 

llegir un manifest en defensa de la igualtat i els drets de les dones.

El 88% de famílies estan en contra 
d’ampliar l’escola de Gavà Mar amb una 
tercera línia, cosa que donaria entrada 
a famílies de fora del barri. Aquest és el 
resultat d’una enquesta feta per l’AMPA 
del centre davant l’allau de preinscripcions d’infants de fora del 
barri. Es dóna el cas que un d’aquests infants de fora del barri 
que volen escolaritzar-s’hi és el fi ll del regidor d’ensenyament.

L’AMPA del Jacme March organit-
za la Marxa de Dones per la Igualtat

FO
TO

: À
lex G

allardo

Esquerra: Joan Ridao i Andreu 
Pérez, actius contra les retallades

El 31 de març, el diri-
gent d’Esquerra, Joan 

Ridao, i l’alcaldable 
Andreu Pérez, van 
presidir una animada 
xerrada-col·loqui en 
denúncia de la retalla-
da de serveis públics 

impulsada per la Generalitat i la retallada en drets socials que, 
amb l’excusa de la crisi, està imposant Rodríguez Zapatero. Es 
va evidenciar que els dos governs actuen a les ordres dels grans 
banquers i inversors, els mateixos que han portat a l’actual crisi, 
després d’impulsar de forma irresponsable la gran bombolla 
immobiliària. Andreu Pérez va detallar la manera en què les 
retallades es concretaven en l’àmbit de Gavà, amb el tancament 
de l’escola Salamero o l’aturada de l’ampliació de l’hospital i 
Joan Ridao va explicar les accions polítiques fetes per aturar les 
retallades. Tots dos van coincidir a reclamar més força política 
per Esquerra per lluitar contra els atacs a l’estat del benestar.



Com a membre del Consell Municipal 
de Comerç, i a través de la teva pròpia 
experiència, com veus l’actual situació 
econòmica? Quines sortides hi veus? 
La situació econòmica esta força mala-
ment. Tots hem hagut de fer retallades 
en la despesa, i s’ha implantat un pes-
simisme a la societat a tots els nivells 
que no ajuda a la reactivació econòmica. 
Però és un moment idoni per formar-se 
i reciclar-se. Les institucions haurien de 
col·laborar més en aquesta tasca, oferint 
cursos i contactes entre empresaris, que 
afavoreixin una millor qualitat comparati-
va respecte a empreses d’altres indrets. 
I l’Ajuntament hauria d’impulsar el co-
merç de proximitat, que és el que dóna 
el rostre més amable i més cohesionat 
de la ciutat. 

Com a president de l’AMPA d’una escola 
pública de Gavà, com esteu vivint l’actual 
moment d’amenaces de retallades?
Hi ha problemes a l’escola pública que di-
fícilment es poden resoldre sense recur-
sos. S’està parlant de retallar personal, 
cosa que difi cultarà atendre degudament 
els alumnes amb problemes, i empitjo-
rarà l’aprenentatge de tot l’alumnat en 
conjunt. També hi ha dèfi cits materials: 
els centres escolars necessiten una 
mínima inversió per al seu correcte fun-
cionament. Ara no es materialitza, i pro-
perament es veuran obligats a demanar 
a les famílies, per diferents conductes, 
que ajudin al sosteniment de l’escola, 
copagament o esponsorització. Això farà 
que cada escola pública tingui un nivell 
diferent en funció de les aportacions de 
les famílies, cosa que al meu entendre 
trenca el principi d’igualtat d’oportunitats. 
No ho podem permetre.

La teva vocació de servei s’inicia de jove, 
quan a Cornellà participes a l’esplai Mow-
gli, un dels fundadors del Movibaix i de la 
Federació Catalana de l’Esplai. Quines in-
quietuds et van portar al món de l’esplai? 
Vaig començar a l’esplai de molt jove. Em 
van ajudar a conèixer i sensibilitzar-me 
pel medi, tan social com natural. Després 
vaig ser monitor, per continuar la tasca  
d’educar en el lleure a infants i joves. 
Aquesta activitat també em portà a parti-
cipar en el Grup Ecologista de Cornellà i va 
fer néixer un primerenc compromís polític 
a favor de les llibertats del nostre país. 

Ets l’arquetipus de l’emprenedor que crea 
riquesa i llocs de treball. Com vas entrar 
professionalment en el món del comerç? 
A casa eren botiguers. Quan estudiava 
empresarials, vaig treballar per alguna 
empresa externa alhora que col·laborava 
a l’empresa familiar. Al fi nal, vaig decidir 
dedicar-me a l’empresa familiar perquè, 
encara que dóna més feina, al capdavall 
treballes per a tu mateix i aprofi tes tot 
el rendiment. Això em va portar a iniciar 
l’ampliació de l’empresa familiar, a Gavà, 
ara fa més de 22 anys. 

Per què has decidit anar de número dos 
a la candidatura d’Esquerra?
Vaig a les llistes d’Esquerra perquè és un 
partit que, com s’ha demostrat els darrers 
anys, treballa pel nostre municipi, i per-
què hi ha un equip cohesionat i efi caç de 
persones que van a la llista. 

Què creus que es pot fer des de l’Ajunta-
ment per millorar l’actual situació econò-
mica, els esplais, l’escola pública? 
Crec que, des de la política, podem fer un 
Ajuntament mes transparent, potenciar 
les associacions com a motor dinamitza-
dor de Gavà, i assegurar uns mitjans eco-
nòmics i materials per cobrir els serveis 
públics bàsics. En defi nitiva, farem que 
l’Ajuntament estalviï per invertir en acti-
var l’economia local. Cal invertir l’actual 
estat de passivitat. I només comptant amb 
gent emprenedora podrem reactivar Gavà. 

Per acabar, quin és el missatge que vols 
traslladar als lectors de L’Eramprunyà?
Vull treballar per millorar la ciutat i fer-
ne un municipi respectuós amb els ciu-
tadans i l’entorn, i que aprofi ti al màxim 
els recursos existents tant humans com 
materials.

Jordi Calatayud, número 2 de la candidatura d’Esquerra: «farem que 
l’Ajuntament estalviï per invertir en activar l’economia local».
Avui parlem amb Jordi Calatayud i Sanchís (Cornellà, 1964), que ocuparà el segon lloc a la llista electoral d’Esquerra-Gavà a 

les properes eleccions municipals. Ell és comerciant, i té una botiga oberta al barri de can Pere Bori. És membre del Consell 

Municipal de Comerç. De jove va participar en el món dels esplais i l’educació en el lleure i ara, des de fa quatre anys, és pre-

sident de l’Associació de Mares i Pares de l’escola pública Eramprunyà. 

Jordi Calatayud i Sanchís té 47 anys.

Escola Eramprunyà, l’AMPA de la qual 
està presidida per Jordi Calatayud.

El 12 d’abril, Esquerra va presentar 
una proposta al Parlament per estu-
diar la viabilitat d’un nou ambulatori 
conjunt entre els barris de Gavà Mar i 
Castelldefels Platja. En aquest sector 
hi viuen prop de 20.000 persones, que 
actualment tenen com a referència el 

petit Centre de Salut de Gavà Mar, clarament insufi cient. 

L’Ajuntament no rebaixarà l’edat per 
accedir a la tarja rosa de transport 
Esquerra havia proposat, el 25 de març de 
2010, rebaixar l’edat d’accés a la targeta 
rosa del transport metropolità, ja que els 
jubilats de Castelldefels o Viladecans la po-
den gaudir als 62 anys, mentre que els de 
Gavà s’han d’esperar als 65. Inicialment l’Ajuntament va dir que sí, 
però després d’un any, preguntat pel tema, ha decidit descartar-lo.

Esquerra proposa que s’estudiï 
la viabilitat d’un nou ambulatori 

L’ONG Rigerama torna a organit-
zar una caravana solidària
El 15 d’abril, la caravana solidària orga-
nitzada per l’ONG local Rigerama, dirigida 
per Germán Barrena, va sortir de Gavà cap 
a Ksar Khing, un petit poble de l’Atlas. El 

12 de març, 
en un festival solidari celebrat al 
Maragall, van recollir 3.000 € per al 
projecte de pou d’aigua potable que 
volen construir en aquella localitat.

El 25 de març s’inaugurà el nou local de la Creu 
Roja, de la mà de la presidenta de l’Assemblea Lo-
cal de Castelldefels-Gavà-Begues, Lídia Lanuza 
(a la foto). El local és a l’avinguda d’Eramprunyà, 
prop de la comissaria dels Mossos d’Esquadra, 
i ha estat arranjat pels mateixos voluntaris. 
La Creu Roja no tenia seu a Gavà des de 1982.

La Creu Roja torna per fi  a Gavà
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VOLS GUANYAR UN SOPAR?

Proposta d’Esquerra: el Ple, a 
favor de TV3 al País Valencià

Esquerra i CiU van portar, al Ple del 
31 de març, una declaració política en 
suport de les emissions de TV3 al País 
Valencià. La proposta va ser aprovada 
amb els vots a favor d’Esquerra, CiU, 
PSC i ICV, i els vots contraris de PP i C’s. 

La declaració manifesta el suport a la llibertat informativa.

Unió encapçalarà la candidatura 
municipal de la coalició CiU
Finalment, després de mesos de debat, la 
coalició CiU ha pogut tancar la llista electoral, 
després d’una assemblea de Convergència 
feta el 8 d’abril en què Jaume Rafanell es va 
imposar a l’expresidenta Marta Zaera. Això 
no obstant, la llista estarà encapçalada per Ramon Castellano, 
d’Unió, que compta amb el suport del democristià Duran i Lleida.

Prepotència: el govern municipal 
en contra d’una festa gitana

L’Ajuntament, a través del Patronat Munici-
pal de Serveis Comunitaris, mitjançant escrit 
de 8 d’abril, va dirigir un dur escrit contra 
la iniciativa de l’Associació de Veïns de ca 
n’Espinós de celebrar el 9 d’abril, al barri, 
una festa en commemoració del Dia Interna-
cional del Poble Gitano. En l’escrit, s’afi rmava 
que «la actividad no cuenta con el soporte ni 
económico ni material del Ayuntamiento de 

Gavà ni de ninguno de sus organismos autónomos», i els exigia 
la retirada immediata la publicitat de l’esdeveniment, amenaçant 
de «prendre mesures» en cas contrari. Un altre escrit del regidor 
Obispo indicava que no autoritzava la celebració de la festa. La 
decisió municipal és sorprenent perquè l’Associació veïnal par-
ticipa del Pla Comunitari amb altres entitats i administracions.

Trencament de la candidatura d’EUiA-ICV per les divisions internes
Finalment, les tensions dins d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) han acabat amb una escissió i la decisió de 
vint-i-sis militants de donar-se de baixa de l’assemblea local. Els escindits no estaven d’acord amb la regidora i 
alcaldable de l’entitat, Emma Blanco, que els darrers quatre anys ha mantingut el pacte de govern amb el PSC. El 
19 de març, els escindits, entre els quals hi havia l’exsecretari d’organització, Manuel Romero, van constituir-se 
en el Bloc d’Esquerres Gavanenc i van enviar un comunicat en què justifi caven el trencament «per les actituds 
antidemocràtiques i la gestió d’EUiA de Gavà totalment pactista, amb poca infl uència i amb clares expectatives 
continuistes». El 14 d’abril els escindits van emetre un nou comunicat ratifi cant el trencament amb EUiA. Aquest 
trencament se suma al d’Els Verds, que ja després de les passades eleccions municipals, el 19 de juny de 2007, 
van anunciar el trencament amb Iniciativa per Catalunya (ICV), i que han decidit presentar-se enguany amb Esquerra Republicana.

Promesa incomplerta: Gavà es 
queda sense guarderia municipal
En resposta a una interpel·lació 
d’Esquerra al Ple Municipal del 
31 de març, va quedar clar que 
l’alcalde Balsera incomplirà el 
compromís que Gavà tingui una 
nova llar d’infants pública, de ti-
tularitat municipal. La guarderia 
es va prometre fa vuit anys, i en 
diverses ocasions s’ha assegurat 
que tindríem guarderia, primer al barri de les Bòbiles i després 
a la Casa de les Famílies. El PSC va indicar, cínicament, que ja  hi 
ha dues guarderies públiques, però són de la Generalitat.

Els forners de Gavà, en peu de 
guerra per la competència
El 7 d’abril, els forners de Gavà 
van mantenir una reunió amb 
tots els partits de l’oposició, 
alarmats per l’obertura gairebé 
simultània de diverses fl eques 
a l’Illa de Vianants amb estra-
tègies de comercialització molt 
agressives. Hi va haver acord 
generalitzat pel que fa a la 
defensa del comerç de qualitat, especialment quan s’afecta a 
la qualitat alimentària. Els partits d’oposició van assessorar 
els fl equers en l’elaboració d’al·legacions al Pla especial de 
concreció d’usos comercials i de serveis a l’àmbit del centre de 
Gavà. Així mateix, els quatre grups de l’oposició han presentat 
al·legacions conjuntes a aquest mateix pla.

Esquerra denuncia al Consell Au-
diovisual la manca de pluralisme

El 4 d’abril, el regidor Andreu Pérez va portar 
al Consell de l’Audiovisual l’incompliment, 
per l’Ajuntament, de les garanties de pluralis-
me obligatòries per llei en els mitjans locals. 
Esquerra ja havia demanat complir la llei al 
Ple d’octubre de 2010, en defensa dels pro-

fessionals que hi treballen, però el PSC no va fer cas de la petició.

Es presenta a Gavà la nova enti-
tat Centre d’Estudis Polítics

El 15 de març es va presentar el Cen-
tre d’Estudis Polítics, promogut per 
l‘exregidor d’Esquerra, Marcel·lí Reyes, 
amb una conferència-col·loqui sobre la 
bancarització de les caixes. Hi van par-
ticipar Montse Delgado, de la secció 

de banca de CCOO, i Ignasi Faura, del Fòrum Econòmic i Social.
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Visiona el vídeo de campanya 
electoral d’Esquerra-Gavà a:

www.andreuperez.cat

Per optar al premi, envia’ns una llista amb tots els indrets 
de Gavà que apareixen al vídeo. Entre els que els encertin 
tots, se sortejarà un sopar per a dues persones amb el cap 
de llista, Andreu Pérez, en un conegut restaurant de la ciutat. 
Envia les respostes a:  gava@esquerra.org



Tu vas liderar, com a portaveu, l’ampli 
moviment “Salvem el Calamot”, contra la 
urbanització del Pla de Ponent. Per què 
t’hi vas involucrar i com valores la lluita? 
El Pla de Ponent és inacceptable perquè 
despersonalitza Gavà amb un increment 
brutal d´extensió i habitants, i destrueix 
l’actual espai natural, verd, lliure d’urba-
nitzar que separa Gavà de Castelldefels, 
el corredor biológic i paisatgístic que 
connecta el parc del Garraf amb el delta 
del Llobregat. A més, s’ha elaborat sense 
comptar amb la participació de la ciuta-
dania i sense debats públics. És contrari 
als principis de la sostenibilitat, per més 
que se n’omplin la boca. I tampoc solucio-
narà el problema de l’habitatge, perquè 
la majoria dels pisos seran a preus inac-
cessibles per a la majoria de la població. 
Els serveis públics, ja saturats i retallats, 
poden col·lapsar amb l’arribada de la 
nova població. No hi ha cap garantia que 
la sanitat, l’educació, el transport públic, 
etc. creixin. Al contrari, el caos circulatori 
està assegurat. M’hi vaig implicar perquè 
un altre Gavà era i és possible. Vam lluitar 
perquè estimem la ciutat, en valorem la 
qualitat de vida i els racons encantadors, 
i tenim confi ança en el progrés futur. Fa 
molts anys que el govern municipal vol ur-
banitzar el Calamot, i la pressió ciutadana 
ho ha anat postposant. Hem aconseguint 
canviar els projectes, des d’aquell primer 
del 1989, fi ns al d’ara, no tan destraler. 

Què opines de la feina feta per Esquerra-
Gavà en el camp mediambiental? Per què 
Els Verds han decidit en assemblea anar  
amb Esquerra en aquestes municipals?
Esquerra-Gavà ha fet molta feina: ha 
millorat la mobilitat, ha lluitat contra el 
soroll dels avions fent sentir les propos-
tes dels barris, i s´ha deixat la pell en 
el Pla de Ponent, recollint fi ns a prop de 
2.000 signatures per aturar-lo, i portant-
lo als tribunals. I ens consta que segueix 
lluitant per salvar el Calamot, pel resta-
bliment del fondo del Fangar, per protegir 
Llevant Mar... Els Verds no som polítics 
acomodaticis i no compartim l’estratè-
gia d’altres partits d’entrar al govern. A 
Gavà, la nostra preferència és Esquerra.

Fukushima ha tornat a evidenciar la vi-
gència del missatge ecologista. Què ens 
ensenya el que ha passat al Japó? 
Ensenya la importància d’una relació 
harmònica amb el medi ambient, és a dir, 
no a l’energia nuclear, sí a les energies 
renovables, consum responsable i pràc-
tiques de reutilització i reciclatge. Perquè 
Fukushima no és un problema aïllat. Hi ha 
Txernòbil, i fi ns i tot Ascó. El risc no és allà, 
lluny, sinó que entra en l’espai més perso-
nal de la nostra vida, i això ens fa adonar 
que estem vivin perillosament. Els fets del 
Japó confi rmen que la mirada ecologista 
és imprescindible. I reclamem que la 
ciutadania, quan voti, tingui en compte la 
vocació ecologista de candidats i partits. 

L’ecologisme “pensa globalment i actua 
localment”. Quina importància tenen les 
polítiques sostenibles en l’àmbit local? 
L’àmbit local és la “llar” del ciutadà, el 
que determina la quotidianeïtat i qualitat 
de vida. Els ajuntaments són els respon-
sables d’atendre les demandes més sen-
tides dels ciutadans. Per això són tan im-
portants la sostenibilitat i els hàbits cívi-
cs: bicicletes a la ciutat, parcs, reciclatge, 
promoció d’indústries netes, gestió de re-
cursos... Estem en un món interconnectat 
i les accions locals, a més de construir 
petites realitats o quotidianeïtats, també 
tenen efectes globals. Pensar globalment 
i actuar localment és començar des de 
baix per incidir en nivells més amplis. 

Quins són els principals objectius del pacte 
amb Esquerra? Quins punts del programa 
mediambiental són més importants?

Estem en una candidatura de gent activa 
i compartim el compromís de reactivar 
la ciutat a través d’una mirada nova, fent 
que l’Ajuntament impulsi la sostenibi-
litat econòmica i ambiental. L’objectiu 
és tot un ventall de polítiques que afa-
voreixin l’habitatge de lloguer, el servei 
nocturn del tren, l’agenda 21 escolar 
i les escoles verdes, la doble xarxa de 
clavegueram, els vehicles elèctrics, i 
l’establiment de convenis a llarg termini 
amb les entitats naturalistes i ecologistes 
per protegir el territori, entre d’altres. 

Per acabar, quin és el missatge que voleu 
traslladar als lectors de L’Eramprunyà?
Els voldria convidar a refl exionar que 
el ferm compromís d’Els Verds davant 
les properes eleccions no és només el 
reconeixement a la molta feina feta en 
defensa del patrimoni natural de Gavà, 
(des de l’oposició al Pla de Ponent a la 
defensa de la pineda litoral) sinó sobre 
tot per seguir lluitant pel benefici del 
conjunt de veïns i veïnes de la ciutat.

Albert Massana, d’Els Verds - Esquerra ecologista: «Els fets del 
Japó confi rmen que la mirada ecologista és imprescindible».
En les properes eleccions municipals, Esquerra-Gavà no es presenta sola, sinó que ha unit forces amb Els Verds. Albert Massana 

(Sallent,1963) és el representant d’aquesta formació a Gavà. Havia estat també, entre els anys 2002 i 2010, portaveu de la plata-

forma Salvem el Calamot. Avui parlarem amb ell per comentar els motius del pacte que han formalitzat Els Verds amb Esquerra.

Albert Massana i Gràcia,  48 anys

L’Albert Massana llegint un manifest en 
una concentració contra el Pla de Ponent.

Esquerra suma Els Verds a la candidatura municipal per Gavà
El 23 de març, la presidenta d’Esquerra-Gavà, Àngels 

Font, i la dirigent i exdiputada d’Els Verds, Maria Oliva-

res, van signar el protocol per concórrer conjuntament a 
les properes eleccions municipals. Els Verds, que en les 
eleccions municipals de l’any 2007 es van presentar junts 
amb Iniciativa per Catalunya, van trencar amb aquesta 
formació poc després, i han decidit concórrer enguany a 
les municipals amb Esquerra, com a reconeixement a la 
tasca efectuada per salvar el Calamot, impulsar polítiques 
ecologistes i vetllar per la protecció del medi ambient. Dos 
membres d’Els Verds s’integraran a la llista conjunta.



Nova excursió a peu a Montserrat 
per la colla Francesc Lasarte

El 9 d’abril va tenir lloc la tradi-
cional caminada a peu de Gava a 
Montserrat organitzada per la co-
lla de caminants Francesc Lasarte. 
La caminada, que se celebrava per 
47è any consecutiu, va comptar 
enguany amb uns 200 participants.  

25 anys del Club d’Atletisme Gavà
L’1 d’abril, en el marc de la Nit de l’Atletisme 
Català, el president de la Federació Catalana 
d’Atletisme, Romà Cuyàs, va homenatjar el 
president del Club d’Atletisme de Gavà, Josep 

Franco, pel 25è aniversari de l’entitat. Cul-
minava un intens mes d’èxits del club, amb 
l’or de Sònia Alaman en salt d’alçada als 
campionats de Catalunya de pista coberta i la plata d’Ivo Sànchez 

en les proves combinades juvenil al campionat d’Espanya.

L’UME organitza les IV Jornades 
d’Espeleologia del Garraf
La Secció d’Espeleologia de la Unió Mun-
tanyenca Eramprunyà està preparant, 
per al dissabte 30 d’abril, les IV Jornades 
d’Espeleologia del Garraf, que enguany tin-
dran com a principal temàtica l’exploració 
del riuet subterrani de la Falconera i 
l’exploració de la cova de Sant Llorenç, un assentament neolític.

Esquerra porta al Parlament la 
pol·lució de la riera dels Canyars

El 31 de març es 
van presentar, als 
baixos del Museu, 
la iniciativa de les 
entitats Unió Mun-
tanyenca Erampru-

nyà, Associació Esportiva EXPI, Colla de Caminants Francesc 
Lasarte, Associació d’Amics del Museu i Centre d’Estudis de Gavà 
d’organitzar el repte de seguir els itineraris proposats al llibre 
de Miquel Sans, Gavà. 21 recorreguts per fer a peu, corrent o en 

BTT. La primera sortida es va fer el 3 d’abril, i l’èxit va sorprendre 
els organitzadors, ja que va congregar una seixantena de parti-
cipants que van visitar les  antigues 
mines de ferro de Gavà. La propera 
sortida està prevista per al 15 de 
maig, i es visitarà la Murtra. Se’n pot 
trobar més informació al web: http:// 
21recorregutsdegava.blogspot.com

Èxit dels recorreguts a peu per 
Gavà impulsats per les entitats

El 12 d’abril, Esquerra va plantejar al 
Parlament una bateria de preguntes 
interessant-se per la solució al pro-
blema de la contaminació de la riera 
dels Canyars cada cop que plou i hi 
vessen les clavegueres de la ciutat. 
El problema fa anys que dura.

Esquerra porta al Parlament el 
possible retrocés de la platja
El 28 de març, Esquerra va registrar una 
proposta al Parlament per tal que s’estudiï 
científi cament si existeix o no retrocés de la 
platja de Gavà a causa de l’efecte del desvia-
ment del riu Llobregat. L’estudi d’impacte 
ambiental del riu preveia un possible retro-
cés, però les informacions reals disponibles són contradictòries.

La mina de can Tries segueix 
abocant aigua de mina a la riera 

Aquesta primavera, a causa de les pluges i 
l’abundància d’aigua, ha estat més evident que 
mai l’abocament continuat d’hectòlitres d’aigua 
de la mina de can Tries a la llera pública, que 
van a parar al mar, sense ser aprofi tats per 
cap ús ciutadà com ara el rec de parcs i jardins 
públics. Una manca d’aprofi tament que sobta.

La Federació d’Associacions de 
Veïns, solidària amb el Japó
La Federació d’Associacions de Veïns 
de Gavà va elevar una petició als grups 
municipals per fer un minut de silenci en 
record de les víctimes del terratrèmol 
del Japó just abans de començar el Ple 
Municipal del passat 31 de març. Tots 
els grups es van adherir a la proposta.

Proposta d’Esquerra: l’Ajuntament 
es dota de vehicles elèctrics

El 14 de març l’Ajuntament de Gavà 
va presentar els primers vehicles 
elèctrics que formaran part de la fl o-
ta municipal. Es tracta de dues furgo-
netes per a l’empresa PRESEC i una 
motocicleta per a la Policia Municipal. 
Els vehicles s’han adquirit amb una 

subvenció de la Diputació, després que 
Esquerra demanés al Ple Municipal del 
25 de setembre de 2009 que se substituís 
progressivament la fl ota de petits vehicles 
municipals dedicats al manteniment de la 
ciutat per vehicles de tracció elèctrica. 

El Grup ecologista Quercus fa 
una crida contra les nuclears

El 22 de març, tot coincidint amb el Dia 
Mundial de l’Aigua i pocs dies després 
del terratrèmol del Japó i del desastre 
nuclear de Fukushima, el grup ecolo-
gista Quercus va convocar una petita 
concentració a la Rambla per reivin-
dicar el tancament de les nuclears i 

el futur de les energies renovables. A la concentració hi van 
participar, a més del president de Quercus, Àngel Losada, el pre-
sident de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya, 
Joan Martínez, el dirigent d’Els Verds de Gavà, Albert Massana 
i la presidenta de l’Associació de Dones Progressistes Clara 
Campoamor, Carmen Garcia,  amb diversos líders polítics locals.

L’esplai El Mamut celebra una 
festa oberta a la plaça Major

El 26 de març, a la plaça Major, l’esplai El Mamut va 
organitzar una tarda de jocs, balls i tallers per des-
pertar l’interès dels infants de participar-hi. L’esplai, 
que desenvolupa les activitats a l’escola Jacme 
March, és un dels més antics de la ciutat, i forma 
part del Movibaix. A més de les activitats de dissab-
tes a la tarda, organitza colònies i casals d’estiu.



Els grups de Xerinolis exposen la 
seva activitat al Parc Municipal

El 10 d’abril va tenir lloc al parc Lluc 
una matinal de promoció de les dife-
rents agrupacions de cultura popular i 
tradicional integrades dins del col·lectiu 
Xerinolis, responsable de l’animació 
popular de les festes locals: diables i 

diablets, batucada, bastoners, l’esbart, amb força èxit de públic.

L’Associació d’artistes plàstics  
de Gavà estrena seu social

El 9 de març l’Associació d’Artistes Plàstics va 
estrenar seu a l’antic local del punt d’informació 
juvenil L’Informal. La presidenta de l’entitat, 
Neus Pino (a la foto) va explicar que obriran tres 
dies a la setmana per exposar els treballs dels 

socis i fer classes d’iniciació. Després de la clausura de L’Informal, 
Esquerra es va interessar per l’aprofi tament d’aquest local.  

La Roda i la Xarxa col·laboren en 
l’espectacle infantil La Ventafocs 
El 27 de març es va estrenar al 
Maragall l’espectacle La Ventafocs, 
una versió situada als anys cin-
quanta del clàssic conte infantil. El 
muntatge ha estat realitzat per la 
companyia local La Roda Produc-
cions, en col·laboració amb la Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil.

Flama i Caliu de la Sardana porta 
la dansa catalana a Madrid

El 3 d’abril, Flama i Caliu de la Sarda-
na, juntament amb altres colles de tot 
Catalunya, va actuar al parc del Retiro 
en una de les tradicionals ballades de 
sardanes organitzada pel Cercle Ca-
talà a Madrid. Prop d’una seixantena 

de gavanencs van participar en l’esdeveniment.

La Fundació Hervás Amezcua or-
ganitza una pintada primaveral
El 2 d’abril, la Fundació Hervás Amezcua 
per a les Arts va organitzar al parc Lluc la 
matinal “Pintem la primavera”, sessió de 
pintura amb models, oberta a la partici-
pació dels assistents. Alhora, la pantalla 
transmetia el pintor Antonio Hervás en 
plena acció creativa a l’interior del Museu.

La Diputació impulsa l’estudi ar-
queològic del castell d’Eramprunyà
El 24 de març la Diputació va signar un 
conveni amb l’Ajuntament per començar 
una segona fase de la recuperació del 
castell d’Eramprunyà, amb el reforça-
ment del campanar d’espadanya de la 
capella de Sant Miquel i l’inici de les 
recerques històriques i arqueològiques sobre el monument.

Els Jocs Florals escolars tornen a 
omplir el Centre Cultural de Gavà
El 3 d’abril van celebrar-se al 
Centre Cultural els XXIV Jocs 
Florals Escolars, amb la par-
ticipació de vuit escoles de la 
ciutat. Del miler de partici-
pants s’havien preseleccionat 
336 poemes, d’entre els quals van sortir els premiats a la jornada.

Un llibre explica el projecte de 
1931 de port de dirigibles a Gavà

El 5 de maig, l’historiador Pau Vinyes presentarà 
a Gavà el llibre La ciutat republicana s’enlaira, on 
descriu de forma molt documentada el projecte 
d’aeroport de Barcelona que durant la República 
es va preveure en terrenys de Viladecans i Gavà, i 
que fi nalment no es va portar a terme. Per al ter-
me de Gavà es preveia un gran port de dirigibles.

Els batxillers de Gavà presenten 
els millors treballs de recerca

El 5 d’abril va tenir lloc el IX Fòrum de Tre-
balls de Recerca Locals. Cada any es pre-
mien els dos millors treballs de cadascun 
dels cinc centres que imparteixen batxille-
rat, i el millor de cadascun d’ells es presen-
ta públicament a la comunitat educativa en 

una acció destinada a premiar l’esforç dels joves investigadors.

La falla de Gavà torna a cremar
Diumenge 10 d’abril al vespre va tor-
nar a tenir lloc la tradicional cremada 
de la falla que la Casa de València de 
Gavà munta a la plaça de Balmes. El 
grup escultòric havia estat dissenyat 
pel mateix mestre faller dels darrers 
tres anys, Josep Giménez Baños. 
Prèviament a la cremada havia tingut 
lloc la tradicional plantada, la desfi la-
da de moros i cristians, la gran revet-
lla fallera i el cercavila de sortida de 
missa. La falla feia diverses referèn-
cies iròniques a temes actuals, com 
ara la prohibició de les cuses de braus.

El primer llibre d’història de 
Gavà, del 1921, ja és a Internet

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, 
el Centre d’Estudis de Gavà torna a 
barrejar tradició i modernitat i ofereix 
a tots els interessats la possibilitat 
d’accedir a través d’Internet al primer 
llibre d’història local editat a Gavà. Es 
tracta de l’obra Història de Ntra. Sra. 

de Brugués, publicada l’any 1921 per 
l’aleshores vicari de Sant Pere de Gavà, 
mossèn Joan Baranera. L’obra es pot 
consultar gratuïtament a la xarxa a 

l’adreça electrònica: http://ves.cat/aCeCFO
TO

: À
le

x 
G

al
la

rd
o

FO
TO

: À
le

x 
G

al
la

rd
o

El centre d’activitats Cal Nicanor 
organitza una marató country
El 13 de març al matí  va tenir lloc la 1a 
marató de country al Parc Municipal, 
organitzada pel Centre d’activitats 
cal Nicanor. S’hi va congregar més 
d’un centenar de persones, que van 
ballar una seixantena de coreo-
grafi es típiques nord-americanes.
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Deixo constància del desacord dels veïns amb l’«arranjament» 
que ha fet l’Ajuntament de les voreres dels carrers de Sant Martí 
i del Treball. El desnivell és tan desproporcionat que una cadira 
de rodes pot bolcar cap a la calçada. A.A.V., Gavà.

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

Esquerra s’interessa per les inun-
dacions a la zona de can Torelló

Esquerra va portar al Ple del 31 de 
març els problemes d’inundabilitat 
de l’aparcament de la zona esportiva 
de can Torelló, perquè esdevé im-
practicable quan plou. El govern va 
reconèixer l’existència del problema i 
que encara no s’havia solucionat.

Esquerra pregunta pel retard a la 
pantalla sònica del pont de la via
El 28 de març Esquerra va entrar al 
Parlament una inciativa per conèixer 
el motiu del retard en la construcció 
de les pantalles sòniques al pont 
de la via, perquè l’obra s’havia 
adjudicat al novembre i s’havia 
d’executar a començaments de 2011.

L’AV de ca n’Espinós demana 
més atenció i suport municipal

L’Associació de Veïns de ca n’Espinós va 
presentar una petició al Ple Municipal del 
31 de març en què reclamava més atenció 
i més participació en els projectes que fan 
referència al barri. Tot i que la queixa veïnal 
es fonamentava en fets concrets, l’alcalde 
no en va fer cas, i la petició no va ser atesa 
pel govern municipal. La lamentable actua-
ció municipal va centrar la Festa de Prima-

vera de la barriada, que es va 
celebrar el dissabte 2 d’abril. 
Tot el barri es va assabentar 
de la mala conducta municipal 
i la va valorar negativament. 
Des de fa anys, l’Associació de 
Veïns demana que se la deixi 
participar en tot allò que pot 
afectar al barri, sense gaire èxit.

Laboral: l’empresa Carlo di Roma 
ha anunciat el proper tancament

A mitjan març es feia públic el tan-
cament de l’empresa de cosmètica 
Carlo di Roma, situada al polígon 
industrial de les Parets de Gavà. 
L’empresa ha de plegar per la compe-
tència asiàtica, i deixarà sense feina 
als seus 18 treballadors actuals.

La UGT denuncia persecució sin-
dical a l’empresa Litografi a Rosés 
El 10 de març, el sindicat UGT va fer una 
concentració de protesta davant Litogra-
fi a Rosés, en contra de l’acomiadament 
de 4 treballadors, un dels quals delegat 
sindical, i la reducció del 15% del salari 
de la resta durant el període d’eleccions 
sindicals. UGT considera que aquests 
acomiadaments podrien ser una vulneració de la llibertat sindical.

Esquerra demana que s’estudiïn 
pantalles sòniques a l’autovia
El 28 de març, Esquerra va entrar al 
Parlament una proposta per estudiar 
la necessitat d’instal·lar barreres 
acústiques a l’autovia de Castell-
defels. La proposta s’ha fet arran 
de l’augment del soroll circulatori 
produït en elevar el límit de la velocitat, que estava en 80 km/h.

Proposta d’Esquerra: arrangen 
la placeta de Jacint Verdaguer

Al mes de febrer es va arranjar la placeta de 
Jacint Verdaguer, perquè el terra de la calçada 
havia quedat molt deformat. Esquerra va elevar 
la problemàtica d’aquesta cruïlla a l’Ajuntament 
l’abril de 2009, i va interessar-se perquè es trobés 
una solució el més aviat possible. Finalment, la 
proposta d’arranjament s’ha fet realitat.

Detenen l’atracador del supermer-
cat del carrer de Sant Lluís

El 15 de març els Mossos d’Esquadra 
van fer pública la detenció de dos 
gavanencs acusats de quatre atraca-
ments a Gavà i Viladecans. La parella 
havia atracat fa poc un forn de pa i un 
supermercat al carrer Montfl orit. Van 
ser atrapats poc després d’un nou cop.

Detenen a Gavà membres d’una 
banda de trafi cants d’haixix
El 18 de març, una operació com-
binada de Mossos i Policia Nacio-
nal va culminar amb la detenció 
de sis gavanencs, tots de nacio-
nalitat espanyola, que formaven 
part d’una xarxa que transporta-
va haixix des del Marroc a Cata-
lunya. La droga es venia a Viladecans i Santa Coloma de Gramenet.
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