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Per primer cop des de fa 28 anys

Els socialistes perden la majoria absoluta, 
però Iniciativa salva l’alcaldia de Balsera
L’independentisme consolida presència al consistori gràcies a Esquerra. La dreta 

avança posicions a causa de la patacada del PSC. CiU no assoleix el resultat esperat.
L’11 de juny es va constituir el nou consistori sorgit de 
les eleccions municipals del 22 de maig. El principal 
canvi respecte del consistori anterior és la pèrdua 
de majoria absoluta del PSC que, en una davallada 
notable, va perdre 3 regidors, passant de 12 a 9. Per 
contra, la dreta puja: el PP guanya 1 regidor, i passa 
de 3 a 4; i CiU en guanya 2, passant d’1 a 3. Els al-
tres partits d’esquerres del consistori mantenen les 
mateixes posicions que tenien: Esquerra Republicana 
de Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà, 2 
regidors, EUiA-ICV, 2 regidors. Ciudadanos manté 1 
regidor. Pel que fa al govern municipal, pocs dies 
abans de la constitució, EUiA-ICV arribava a un pacte 
amb el PSC, gràcies al qual Balsera salvava la cadira 
d’alcalde i s’assegurava la reelecció. Es confi gura un 
tripartit municipal (PSC-ICV-EUiA) que mantindrà les 
mateixes polítiques i línies d’actuació del govern 
municipal anterior, castigat per les urnes.

Proposta d’Esquerra: finalment, 
l’escola Joan Salamero no es tancarà

El 9 de juny, la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats del Parlament de Catalunya va 
votar la proposta d’Esquerra per impedir 
el tancament del Joan Salamero. ERC, 
PSC, ICV, C’s i PP van votar a favor de no 
tancar el Salamero, mentre CiU es quedava 
sola defensant el tancament de l’escola.

En el debat es va fer èmfasi en el fet que la 
comunitat educativa, representada a la sala per l’AMPA i un membre de la di-
recció, estava contra el tancament. També es va fer referència al manifest de la 
Coordinadora d’AMPA contra del tancament. Els representants de CiU només van 
reiterar la voluntat de repartir els alumnes pels diferents centres, fent-los acom-
panyament, però no van saber donar cap argument per justifi car el tancament 
del centre. Tot i la manca d’arguments, van votar en contra de mantenir-lo obert.

En compliment del mandat parlamentari, el 16 de juny els Serveis Territorials 
van confi rmar a l’AMPA i a la direcció que el Salamero no es tancava. Segons 
el portaveu municipal, Andreu Pérez, «estem convençuts que la votació al 
Parlament va ser crucial per salvar el centre». Per la seva part, el regidor 
Jordi Calatayud explica que «seguirem treba-
llant en benefi ci de l’escola pública de Gavà». A 
la foto hi ha el grup que va assistir a la votació 
al Parlament: els regidors Andreu Pérez i Jordi 

Calatayud; Manuel Freixa, secretari de l’escola, 
i Lídia Hernández i Rocio Alises, presidenta i 
membre de l’AMPA de l’escola, respectivament.
El debat al Parlament està penjat a internet i es 
pot veure a l’adreça:  http://ves.cat/aI94

Eleccions 2001

Eleccions 2007
Per a cada grup, les xifres indiquen el nombre de re-
gidors, i els sectors circulars el percentatge de vots.

I ara, a treballar!
Dono les gràcies en nom meu 
i de tot l’equip d’ERC-Gavà a 
tota la gent que ens ha fet con-
fi ança a les passades elecci-
ons. També felicito la lista 

més votada, la resta de formacions amb represen-
tació municipal i les que no van assolir represen-
tació. Cal refl exionar sobre l’abstenció del 50%, 
els vots en blanc i els nuls, que van en augment. 

La desafecció per la política, els indignats i la 
distància entre el que passa a l’Ajuntament i 
el carrer em preocupen. Estem travessant una 
crisi econòmica profunda, i una pèrdua de va-
lors, que fan que la demagògia populista, les 
idees xenòfobes i l’individualisme augmentin. 
Això no és nou. En altres períodes de la nos-
tra història ja havia passat. Ens en sortirem. 

Ara ens queden quatre anys de molta feina; hau-
ran de ser en clau econòmica. Sumant forces, 
buscant el consens de tots els agents implicats: 
Ajuntament, partits, empresaris, sindicats, petit 
comerç, món educatiu.... Ara toca treballar i deixar 
a banda partidismes. La ciutadania ens reclama 
que fem passos, ens demana més unitat d’acció.

Gaudim la Festa Major, però després, a treballar!

Andreu Pérez i Lorite

Portaveu del Grup d’Esquerra Republi-
cana-Els Verds-Independents per Gavà.
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de Gavà. Xerinolis som un grup d’entitats 
que treballen per mantenir i promocionar 
les festes de cultura popular de Gavà. Un 
dels nostres primers objectius és que les 
diferents entitats que en formem part ens 
coneguem, per saber què fa cadascuna, 
la seva història, els seus interessos, 
etc. D’aquesta manera, durant tot l’any, i 
coordinats pel Departament de Cultura, 
ens reunim per preparar la cercavila 
Xerinolis de la Festa Major de Sant Pere, 
la Festa Major de Sant Nicasi, la cercavila 
del Patró, i diferents tallers per promou-
re la participació de la gent de Gavà.
La cercavila Xerinolis és un element 
central del programa de Festa Major, i 
és la mostra de tota la feina que fem les 
entitats. Aquell dia molta gent de la ciutat 
ens acompanya durant tot el recorregut i 
gaudeix dels balls, de la música, etc.

Funciona Xerinolis com una coordinadora 
d’entitats? Hauria de tendir a ser-ho?
No. Xerinolis és un model d’organització 
cultural, un model que vol aconseguir 
la millora, any rere any, de la cercavila. 
En aquest sentit, l’any 2010 les entitats 
vàrem participar en una Jornada per 
conèixer l’aportació de persones d’altres 
pobles que porten molts anys organitzant 
cercaviles, aprendre, i proposar idees per 
organitzar i millorar la nostra. Llàstima 
que no hagi tingut continuïtat enguany! 
D’aquí es va veure convenient crear una 
Comissió Xerinolis formada per represen-
tants de totes les entitats.

Gavà ha estat tradicionalment una ciutat 
on ha costat molt donar continuïtat als 
grups festius de cultura popular. Com 
veieu la continuïtat de l’espectacular 
fl orida de grups, bèsties de foc i bestiari 
festiu dels darrers anys? 
Ja no tenim aturador. Ens hem cohesionat 
i seguim amb la il·lusió dels primers anys 
per participar i promoure la cultura popu-
lar de la ciutat. És molt important que des 
de les institucions públiques, en el nostre 
cas l’Ajuntament, ens facin costat i vetllin 
per mantenir aquesta continuïtat. Ja que 

Els Infernals us vau constituir com a 
entitat fa relativament poc. Quan us vau 
constituir formalment i quants sou?
Ens vam constituir el 2010, i aquesta 
Festa Major celebrarem el primer aniver-
sari. Actualment la colla dels Infernals de 
Gavà la formen 11 nens i una nena amb 
edats entre 9 i 15 anys, i al darrere, do-
nant-hi suport, els pares i les mares.

Què us va moure a crear aquest grup, ha-
vent-hi ja la Companyia General del Foc?
Ens va engrescar la Pepi, de la Companyia 
General del Foc, per participar, amb altres 
entitats, a les festes de cultura popular de 
la nostra ciutat i formar part de la cerca-
vila Xerinolis. A partir d’aquí, i amb les 
ganes que hi posen els nens i les nenes, 
surt la idea de crear la colla petita de 
diables: els Infernals de Gavà.

Podríeu explicar en què consisteix i quin 
paper fa Xerinolis en la Festa Major? 
La cercavila Xerinolis neix en el marc de 
la Festa Major de Sant Pere 2005. A partir 
d’aquí, esdevé quelcom més: un espai 
de treball on s’organitzen les diferents 
activitats de cultura popular i tradicional 

sense aquest motor, les entitats soles, 
ni econòmicament ni organitzativament 
tindríem fàcil aconseguir-ho.  Per això les 
entitats creixem i aportem nous elements 
i noves idees.

Us plantegeu integrar a Xerinolis altres 
aspectes de la cultura popular local com 
ara el carnestoltes, amb una possible 
actualització de la Tornaboda?
Nosaltres, com una entitat més de Xerino-
lis, no ens ho hem plantejat, i creiem que 
són accions diferents. L’Esbart Dansaire 
Bruguers representa el ball de la Tor-
naboda de Gavà. Les altres entitats els 
veiem ballar i en gaudim.

Integrar la joventut en la cultura 
popular i tradicional, que és el rep-
te perquè la festa no mori, ésdi-
fícil? Teniu alguna recepta especial?
La Play tira molt i, per enganxar els jo-
ves, no tenim cap recepta màgica. Que 
vinguin, que ens coneguin, que ho provin. 
La bogeria, els riures, l’olor de la pólvora, 
vénen sols. I llavors és molt fàcil que salti 
l’espurna i es vulgui repetir.

Aviat els Infernals tindreu la vostra pròpia 
bèstia de foc, oi? Quina serà?
Aquesta Festa Major 2011 els Infernals 
de Gavà estrenem la nostra bèstia de 
foc, el DRACMON!, que ens ha creat en 
Ramon Llonch i ens ha pintat la Plàcida, 
mare d’un dels Infernals. El batejarem al 
segon correfoc infantil, amb la Companyia 
General del Foc. No us ho podeu perdre: 
serà el dia 25 de juny, i esperem veure-hi 
molta gent, perquè el nostre drac arriba 
amb moltes ganes de córrer i de ballar. 
Us assegurem diversió i foc.

Per acabar, quin és el missatge que voleu 
traslladar als lectors de l’Eramprunyà?
Que surtin de casa, no importa l’edat. 
Els nostres diables tenen menys de 18 
anys, i això vol dir que darrere hi ha una 
bona colla de pares i mares organitzant 
correfocs, cercaviles i trobades vàries. No 
s’hi val quedar-se a casa. Tenim diables, 
bestiari, capgrossos, gegants i gegantons, 
tabalers, esbart, grallers, timbalers, 
bastoners, i ben segur que en qualsevol 
d’aquests grups s’hi trobaran a gust. I si 
no els n’agrada cap, a fer-ne de nous. La 
cultura popular és molt àmplia. Aprofi tant 
el terme, siguem uns  indignats culturals!

Griselda Esteve i Rosa Agustí, d’Infernals: «seguim amb la il·lusió dels 
primers anys per participar i promoure la cultura popular de la ciutat».
Amb l’esperit de divulgar les activitats associatives de la ciutat, i com que estem en plena Festa Major d’Estiu de Sant Pere, avui 

ens aproximem a un grup del que s’anomena cultura popular i tradicional: els Infernals, la colla de diables infantil i juvenil de 

Gavà que es va constituir formalment l’any passat, tot i que ja existia des d’un parell d’anys abans. Avui entrevistem a les seves 

promotores: Griselda Esteve Plantalech (Vilfranca del Penedès, 1959), presidenta, i Rosa Agustí Sanfeliu (Gavà, 1967), tresorera.

El logotip dels Infernals de Gavà.

Griselda Esteve, i Rosa Agustí, presi-
denta i tresorera dels Infernals de Gavà.

Els Infernals en una actuació a Nou Barris, vestits i a punt de sortir.



Les protestes contra les retalla-
des es mantenen cada dimecres
Les protestes contra les retalla-
des en ensenyament i sanitat es 
van unifi car el 25 de maig, i van 
culminar l’1 de juny, quan es va 
envoltar el recinte de l’hospital 
amb una gran cadena humana, i 
personal del centre va iniciar una 
acampada als jardins. L’hospital de Viladecans ja ha tancat una 
unitat d’hospitalització de 27 llits i ha reduït signifi cativament el 
nombre d’operacions. A més, a l’estiu es tancarà el 40% de les 
unitats d’hospitalització i només es cobriran urgències. 

D’altra banda, sota el lema 
«Gavà es mou», la comunitat 
educativa de Gavà, amb la 
samarreta groga, marxa cada 
dimecres en manifestació des 
de Gavà fi ns a l’hospital, per 
unir-se amb els afectats per 
les retallades a l’hospital. 

Els veïns de ca n’Espinós es mani-
festen en defensa del barri

El 20 de maig, darrer dia de 
campanya, l’Associació de Veïns 
de ca n’Espinós es va manifestar 
per denunciar «l’abandonament 
i el mal ús d’inversions pú-
bliques» que pateix el barri. 
Retreien a l’Ajuntament que des 

de l’explosió del 2008 no s’havia notat cap millora al barri, tot i 
els diners que, nominalment, diu l’Administració que hi destina.

La protesta dels indignats arriba 
a Gavà i acampa a la Diagonal
El moviment va arrencar dijous 26 de maig, després d’un intent 
fracassat el 20 de maig, just el darrer dia de campanya electoral. 
A principis de juny va arribar a aglutinar, en assemblea, fi ns a 
unes 60 persones, entre les quals hi ha exregidors d’esquerres, 
candidats de partits sense representació, candidats de partits 

clàssics amb representació 
municipal, anarquistes joves i no 
tan joves, i gent independent. El 3 
de juny, previ acord assembleari, 
van muntar un campament a 
l’avinguda Diagonal, denominat 
«Campament de l’Esperança», 

que aplega una desena de tendes de campanya. L’assemblea 
també ha donat suport a les concentracions contra les reta-
llades a la sanitat i a l’ensenyament, i es van fer sentir força el 
dissabte 11 de juny, durant la 
constitució del nou consistori, 
i cada dia amb les cassolades 
fi xes o itinerants a les 20.00 h. 
Més informació al bloc: http://
acampadagava.blogspot.com

De la indignació al compromís
Joves i gent de totes les edats surten al car-
rer, fan assemblees i organitzen activitats 
per recordar que hi ha molts motius pel ma-
lestar contra un sistema econòmic i social 
que arracona milions de persones a Europa, 

i que cal reduir l’enorme distància que separa institucions i ciu-
tadania. Aquest batec expressa la voluntat de prendre la paraula 
en la presa de decisions col·lectives, i busca, en les dinàmiques 
d’autoorganització, una via activa i decidida per canviar les coses. 

Els partits que propugnem canvis nacionals, socials i demo-
cràtics al sistema tenim el repte d’acostar les institucions a la 
gent, i promoure la participació ciutadana real. Com hem fet els 
d’Esquerra amb del tancament del Salamero. Els indignats es 
posicionaven contra el tancament i afi rmaven que l’AMPA «està 
molt sola»; però no ha estat ben bé així: l’AMPA no ha estat sola, 
i el Salamero no es tanca. Els canvis són un lent i necessari camí 
d’esforç, compromís i intel·ligència. Només així farem possible la 
Catalunya socialment justa, èticament plena i políticament lliure  
per la que van lluitar els nostres avis, també indignats.

Daniel Condeminas Tejel,
President d’Esquerra Republicana de Catalunya a Gavà

Joaquim Balsera salva el càrrec 
d’alcalde gràcies a Iniciativa
Tot i que les urnes han dibuixat, a Gavà, un panorama ben dife-
rent del que hi havia fi ns ara, amb un PSC sense majoria abso-
luta, el ple de constitució del nou Ajuntament va deixar clar que 
Iniciativa -Esquerra Unida estaven disposats a salvar el càrrec a 
Balsera i garantir que el PSC tornés a governar sense sobresalts 
ni necessitat de negociacions, a canvi de càrrecs a l’organigrama 
municipal. I això malgrat que l’electorat d’Iniciativa es mostrava, 
a totes les enquestes, extremadament crític amb les polítiques 
municipals i molt favorable a un canvi a l’Ajuntament. 

D’altra banda, el portaveu d’Esquerra-Els 
Verds-Independents per Gavà, Andreu 

Pérez, que va prendre possessió (a la foto) 
prometent la Constitució «per imperatiu 
legal», va explicar, en el primer discurs del 
mandat, que la seva màxima prioritat serà 
treballar per superar les seqüeles de la 
crisi econòmica a la ciutat, i es va compro-
metre a tornar a proposar al Ple la creació 
del Consell Econòmic i Social. Podeu llegir 
el discurs sencer a: http://ves.cat/aJiY
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Una nota destacada dels resultats de la jornada, que van sor-
prendre diversos dels partits contendents, és que l’enquesta 
encarregada per L’Eramprunyà a la Secció d’Estudis Polítics del 
Centre d’Estudis de Gavà va encertar de ple tant els resultats en 
regidors com en percentatges. L’Eramprunyà és un mitjà solvent 
i compromès amb la veracitat del que publica, i per això estem 
orgullosos d’aquest servei prestat. Així, per exemple, el PSC no 
s’esperava una davallada com la que ha patit, i treballaven sobre 
la hipòtesi de no baixar dels 10 regidors. També a CiU les expec-
tatives eren més elevades: s’esperaven entre 4 i 5 regidors. Tots 
s’han quedat amb els 3 pronosticats per la nostra revista. Així ma-
teix, l’enquesta l’encertava en preveure que cap dels tres partits 
nous que es presentaven (CAP, SI i EU) superaria el 3% dels vots.

L’enquesta encarregada per 
L’Eramprunyà clava el resultat

Problemes laborals a dues empreses
La crisi continua fent estralls al món labo-
ral. El 10 de juny, l’empresa d’articles de 
plàstic i tèxtil per a la llar Linea Hogar Deco, 
del polígon Camí Ral, va tancar la planta de 
Gavà i es va traslladar a l’Arboç, on tenia 

més oportunitat per créixer. Hi treballaven 32 treballadors. D’altra 
banda, l’empresa ABB ha presentat un ERO d’extinció per a diver-
ses plantes de l’Estat, i a Gavà deixarà al carrer 3 treballadors.
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La platja de Gavà ja té bandera blava

Proposta d’Esquerra: estudien po-
sar desfi bril·ladors a equipaments
En resposta a una proposta elevada 
per Esquerra Republicana, l’Ajuntament 
ha confirmat que valora la necessitat 
d’implantar equips desfibril·ladors 
d’emergència a les zones esportives Dia-
gonal, can Tintorer i can Torelló. Segons 
l’Ajuntament, en aquests moments es treballa en el disseny dels 
aparells i en qui pot formar els empleats que les haurien d’usar.

La Generalitat anul·la una modifi ca-
ció del pla urbanístic de Central Mar

En compliment d’una sentència, la Gene-
ralitat ha anul·lat una modifi cació del Pla 
parcial Central Mar, que havia estat im-
pugnat pels veïns l’any 2003.  També Es-
querra-Gavà havia al·legat contra el pla, 
que regulava equipaments com el gimnàs 

Àccura o l’hotel AC. L’anul·lació no tindrà efectes pràctics perquè 
el defecte de tramitació impugnat el 2003 fou subsanat el 2008.

La platja de Gavà ha estat guardonada 
enguany amb la Bandera Blava, dis-
tintiu de qualitat turística. La millora 
de la depuradora Gavà-Viladecans, la 
instal·lació d’un punt d’informació i 
l’augment de serveis com el lloguer 

de patins («base nàutica») han estat claus per assolir la distinció.

Un Festival de Titelles complet
El cap de setmana del 14 
i 15 de maig, Gavà va tor-
nar a gaudir del Festival 
Internacional de Titelles 
organitzat per La Xarxa. 
En total s’hi van presentar 
19 espectacles de compa-
nyies catalanes, valencia-
nes, basques i franceses.

Tercera excursió del Repte RG21
El 12 de juny va tenir lloc la tercera de les 
caminades organitzades per cinc entitats 
locals: la Unió Muntanyenca Eramprunyà, 
l’Associació Esportiva EXPI, la Colla de Cami-
nants Francesc Lasarte, el Centre d’Estudis 
de Gavà i l’Associació d’Amics del Museu. En 
aquesta ocasió es va visitar el castell, la pri-
mitiva ermita de Bruguers, i la cova on segons 
la tradició es va aparèixer la Mare de Déu.

25 anys del naixement de la re-
vista El Boscater Negre
El passat mes de maig es va complir el 25è 
aniversari del naixement de la revista local 
El Boscater Negre. Aquesta publicació, que va 
durar dos anys i mig, va ser impulsada per una 
colla de joves de Gavà, i era independent i molt 
contestatària amb els poders constituïts. La re-
vista va adoptar el nom de la llegenda local que 
ens parla d’un boscater feréstec i solitari.

La Igualtat celebra el fi nal de curs 
amb el concert de primavera

Dissabte 11 de juny la 
coral La Igualtat va ce-
lebrar el seu tradicional 
concert de primavera a 
l’església de Sant Pere 
de Gavà, acompanyada 
per a l’ocasió de la Coral 
Brugués de la gent gran.

Hem salvat el Salamero
El 9 de juny vaig entrar al Parlament per 
primer cop. I, a més, ho feia en condició de 
regidor electe, és a dir, com a representant 
legítim de part dels meus conciutadans. 
M’acompanyaven l’Andreu Pérez i tres repre-

sentants de la comunitat educativa del Salamero, en perill de ser 
tancat perquè així s’havia decidit en algun despatx, allunyat sens 
dubte de les necessitats i problemes reals dels veïns de la ciutat.

Aquell dia vaig viure la grandesa de les nostres institucions 
democràtiques: el meu partit va assabentar-se del problema, i 
va forçar el govern de la Generalitat a donar explicacions i votar 
el tancament al Parlament. I allà vam descobrir que, allò decidit 
en un despatx, no s’aguantava per enlloc: cap raonament, cap 
justifi cació... I, allà mateix, vam veure la democràcia en acció: els 
diputats, tots, de partits diferents, es van posar d’acord i van vo-
tar contra el tancament. Llàstima que CiU es quedés sola, sense 
arguments, demanant el tancament. Va perdre. I el Salamero s’ha 
salvat. Gràcies que ja no hi ha majories absolutes al Parlament.

Jordi Calatayud i Sanchís,
Regidor a l’Ajuntament de Gavà

L’Associació d’Amics del Museu 
plasma la seva història en un llibre

El proper 7 de juliol al vespre es presentarà, a la 
sala d’actes del Museu de Gavà, el llibre escrit 
per Manel Alonso que explica la història de 
l’Associació d’Amics del Museu de Gavà. L’obra 
va començar a elaborar-se ara fa cinc anys, amb 
motiu del vint-i-cinquè aniversari de la fundació 
d’aquesta prestigiosa entitat local.

Acció contra espècies invasores
El 28 de maig, el grup ecologista Les Agulles-
Ecologistes en Acció va desenvolupar una ac-
ció de neteja i eliminació d’espècies invasores 
amb motiu del Dia Internacional de la Biodi-
versitat, que se celebrava el 22 de maig. Amb 
l’ajuda de voluntaris, es va netejar un sector 
d’espècies sud-africanes i sud-americanes.
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L’IES Calamot, fi nalista del premi  
d’excel·lència del Cercle d’Economia
L’IES Calamot va quedar fi na-
lista del Premi d’Ensenyament 
Cercle d’Economia, que premia 
l’excel·lència educativa dels 
centres escolars. El premi 
referma la tasca educativa del 
centre, especialment els pro-
grames de motivació i educació contínua fora de l’aula.


