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Un equip amb idees i model de ciutat 

Albert  Massana
Candidat a l’Alcadia de Gavà d’ERC-Els Verds-Poble Unit

Els tres regidors actuals poden convertir-se
en cinc, mentre el PSC s’estanca i C’s  perd força

Una enquesta realitzada a Gavà dona a ERC el 
millor resultat des de la Segona República

ERC aspira a continuar 
guanyant vots i regidors 
a la eleccions municipals 
del proper 26 de maig. 
Així ho pronostica una 
enquesta de l’Institut 
Opinòmetre feta a Gavà, 
amb una mostra de 400 
persones.

  El sondeig indica que 
la candidura d’Esquerra 
liderada per Albert Mas-
sana, en coalició amb 
Els Verds i el col·lectiu 
d’independents Poble 
Unit, podria augmentar 
de forma significativa els 
sufragis rebuts, en re-

Esquerra aspira a seguir guanyant vots i    
regidors a les eleccions  municipals del 26M

ferència als comicis del 
2015, situant-se com a 
segona força en intenció 
directa de vot.
   Això es traduiria al con-
sistori en un creixement 
històric del grup muni-
cipal, que podria passar  
dels tres regidors actuals 

Al gràfic de l’esquerra hi ha els resultats en regidors que pronostica l’enquesta. A la dreta es poden veure els percentatges pel que fa a la intenció directa de vot.  

a quatre o cinc. 
   Aquest resultat con-
solidaria encara més la 
tendència de creixement 
electoral ininterromput 
que viu ERC a Gavà des 
de fa anys i que s’ha anat 
repetint a totes les cites a 
les urnes, vinculada tam-

bé a l’augment del suport 
a l’independentisme.
   L’enquesta pronostica 
que el PSC, tot i guanyar 
els comicis del 26 de 
maig, es mantindrà en 
una  forquilla de vots i re-
gidors semblant a la que 
ja té, mentre que C’s i el 

PP patiran un retrocés en 
referència a les anteriors 
municipals. Aquest fet 
està vinculat a la irrupció 
de VOX. Segons l’estudi, 
un 50% d’antics votants 
del PP i un 10% de C’s 
diuen que ara apostaran 
per l’ultradreta. 

Aspirem a seguir guanyant vots i regidors, 
i afrontem la campanya plens d’il·lusió i 
propostes per a Gavà. Tenim un model de 
ciutat, idees clares i la base dels valors 
republicans: igualtat d’oportunitats, 
llibertats individuals i col·lectives i 
solidaritat entre barris.  
   A diferència dels que només 
ho fan al darrer moment, 
nosaltres hem passat quatre 
anys trepitjant els carrers, 
parlant  amb bot iguers, 
associacions i col·lectius, 
personalitats expertes i veïns 
anònims, per conèixer quins són els 
principals problemes de la ciutadania, 
així com les possibles solucions. 
   Volem una ciutat acollidora on cada 
racó sigui un punt de trobada. I oferim 
propostes innovadores en temes com 
la neteja i el manteniment de la via 

pública, l’aparcament i la mobilitat 
sostenible, la igualtat i la inclusió social, 
la dinamització cultural, l’habitatge 
assequible, les empreses d’alt valor 
afegit i la protecció dels animals i del 
medi ambient. 

   Volem fer realitat aquesta 
visió de ciutat i per això 
necessitem tots els vots dels 
demòcrates i progressistes 
gavanencs. Per a nosaltres, 
fer república és això: fer unes 
ciutats millors, més lliures, 
igualitàries i fraternals. ERC, 

amb el suport d’Els Verds i el col·lectiu 
d’independents Poble Unit, som la 
garantia per impedir que l’extrema dreta 
governi la ciutat. I ho fem presentant 
una llista totalment paritària, tranversal 
i plural, molt il·lusionada pel repte de 
governar la ciutat. Sortim a guanyar!

Enquesta per a les 
eleccions municipals 

Gavà, 26 de maig de 2019



Crònica municipal Anàlisi dels resultats electorals del 28A Crònica municipal

La consellera Teresa Jordà inaugura la 
Fira d’Espàrrecs defensant la pagesia
La consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació de la Generalitat, 
Teresa Jordà (ERC), va ser 
l’encarregada d’inaugurar, 
el 27 d’abril, la 66a edició 
de la Fira d’Espàrrecs de 
Gavà.
   En el seu discurs, Jordà 
va defensar la pagesia lo-
cal i la de la resta de país: 
«És una activitat impres-
cindible a Catalunya, en-
cara que molts ciutadans 
encara no ho saben».

ERC dobla els vots a Gavà i fa història a 
Catalunya a les eleccions espanyoles

L’Ajuntament reivindica la vigència i la 
preservació dels valors republicans  
El Ple d’abril va aprovar, 
amb el suport de PSC, 
GSSP, Demòcrates i PDe-
CAT, l’abstenció de C’s i el 
no del PP, una declaració 
d’ERC per la vigència dels 
valors republicans, com la 
sobirania popular, la igual-
tat, la justícia social, el laï-
cisme i la plurinacionalitat 
de l’estat, coincidint amb la 
commemoració del 88è ani-
versari de la proclamació 
de la Segona República. 

Els republicans es van 
imposar a 747 ciutats  i 
al Senat van sumar 11 
dels 12 representants 
als que podien aspirar

En el marc d’una jornada 
històrica arreu del país, 
ERC va doblar el passat 
28 d’abril el vots aconse-
guits a Gavà a les ante-
riors eleccions espanyoles 
i es va convertir en tercera 
força a la ciutat. Un resultat 
que manté la tendència 
de creixement sostingut 
d’Esquerra al municipi 
els darrers anys. 
   ERC va aconseguir a Gavà 
4.426 vots, davant dels 
2.244 del 2016, amb un 
percentatge del 16,90%. 
Aquest és el millor resul-
tat assolit a nivell local en 
unes eleccions espanyoles 
des de la recuperació de la 
democràcia. Amb una par-
ticipació rècord del 77%, 
Esquerra va superar C’s i la 
suma  de vots amb Juntsx-
Cat i el Front Republicà va 
servir per aconseguir el 
millor resultat fet fins ara  
per l’independentisme. 

   La consellera va assegu-
rar que a Gavà es fan «els 
millors espàrrecs del món» 
i va destacar la importància 
del Parc Agrari del Baix 
Llobregat. «És un polígon 
d’activitat econòmica i una 
peça clau en el mapa agrari 
de Catalunya, que hem de 
preservar, dignificar i mo-
dernitzar amb una llei que 
tot just s’està tramitant ara 
al Parlament». 
   Jordà va estar acompa-
nyada pels regidors d’ERC-
Gavà, Albert Massana i 
Marta Jiménez i altres diri-
gents locals del partit.

La responsable 
d’Agricultura, d’ERC, 
va inagurar la 66a 
edició del certamen 
posant en valor el 
Parc Agrari del Baix

  

Una tradició d’orgull gavanenc
Un any més, cal destacar i posar molt en 
valor la feina feta  per les prop de vint-i-cinc 
famílies que encara es dediquen a Gavà a la 
pagesia i a elaborar les paneres de la Fira 
d’Espàrrecs, un esdeveniment 
històric al nostre municipi, 
amb les 66 edicions que ja hem 
celebrat. Aquesta tradició és un 
dels principals patrimonis locals 
i un orgull que ens reconeixen 
arreu i que els gavanencs hem 
de sentir com a propi.      
   Cada cop és més complicat ser pagès 
i això dificulta el relleu generacional. En 
el nostre cas, apostem per la diversitat 
dels productes per trobar aquells que ens 
donin un millor rendiment, com esdevé 
actualment amb els calçots.    

   El cas de l’espàrrec és diferent, pel 
que simbolitza al nostre poble i pel seu 
protagonisme a la fira. Per això, comptem 
amb  l’ajut de les administracions, a 

les quals hem demanat una 
investigació de la Universitat 
Politècnica de Catalunya per 
saber les causes de les malaties 
de les esparragueres que estem 
patint darrerament.
   Alhora, és clau que el Parc 
Agrari del Baix Llobregat doni 

més suport als pagegos i escolti les nostres 
demandes, centrades a millorar la qualitat 
de l’aigua de reg, la xarxa per desguassar-la 
quan hi ha xàfecs importants -i evitar així 
inundacions- i canviar les normatives per 
afavorir més els agricultors.

Josep Pañella
President de la Cooperativa Agropecuària de Gavà

 El text aprovat manifesta 
la necessitat fer pedagogia 
sobre aquests valors per 
facilitar-ne coneixement 
a la ciutadania en el marc 
del dret a escollir el model 
d’estat on es vol viure. 
   La declaració reclama 
seguir treballant en la re-
cuperació de les víctimes 
i en la nul·litat dels judi-
cis sumaríssims als con-
demnats per la dictadura.
I demana a les adminis-
tracions que perseverin 
en la tasca per garantir 
la memòria republicana i 
preservar-la de l’amenaça 
de les noves formes de 
reacció antidemocràtica. 

   A Catalunya, ERC va gua-
nyar per primer cop des 
de la Segona República, 
amb 15 diputats (6 més 
dels que tenia), superant el 
milió de vots, vencent a 747 
municipis i sumant 11 de 
12 senadors possibles.  
   Davant d’aquestes xifres 
històriques, Esquerra vol 
agrair la feina feta per les 
apoderades i els apoderats 
per verificar i validar els 
resultats oficials. I, sobre-
tot, el suport rebut dels 
electors, que la consolida 
com el projecte polític que 
més ha crescut els dar-
rers anys. Una tendència 
que aspira a continuar i 
millorar en les municipals 
del 26-M, on la candidatu-
ra d’ERC-Els Verds-Poble 
Unit, liderada per Albert 
Massana, té moltes opci-
ons d’augmentar la xifra 
de vots i regidors aconse-
guida fa quatre anys. 

  

Som la garantia d’una societat més justa
Fa poc vam viure un dia de valors republicans.  
El passat 28 d’abril, amb motiu de les 
eleccions al Congrés i el Senat, milions de 
catalans vam aturar els feixistes. A les urnes, 
amb vots i des de diverses opcions 
de tarannà democràtic. 
    Així és el republicanisme: 
solidari, tolerant, internacionalista,  
antifeixista... Defensant els més 
febles, lluitant pels drets socials, 
civils i polítics.   
   Creiem que les nacions i els 
pobles tenen dret a decidir el seu futur. I 
que la negació d’aquesta llibertat individual 
i col·lectiva és una actitud antidemocràtica. 
Les persones són lliures també per 
exercir llur sexualitat i cap estament 
religiós, polític o civil pot impedir-ho. 

Andreu Pérez
Regidor d’ERC-Gavà

El Ple d’abril aprova 
una moció d’ERC que 
insta a fer pedagogia 
del dret a escollir el
model d’estat on vol 
viure la ciutadania

   Creiem en l’ensenyament laic, progresista 
i públic, a l’abast de tothom i amb igualtat 
d’oportunitats. I en una sanitat universal i 
de qualitat. Per assolir aquesta societat del 

benestar comú cal repartir millor 
la riquesa i redistribuir de forma 
més equitativa el rendiment de 
cadascú.    
   Els valors republicans, doncs, 
són la garantia d’una societat 
més justa, sense privilegis ni 
nissagues que s’eternitzen en 

un poder usurpat. La garantia d’una societat 
més igualitària, sense jutges que engarjolen 
a criteri dels poderosos. La garantia d’una 
societat més lliure, sense atacs i límits a 
la llibertat d’expressió. Venen nous temps. 
El futur serà repúblicà o no serà.   

Esquerra va passar 
dels 2.244 sufragis del 
2016 a 4.426 i es va 
convertir en tercera 
força a la ciutat

La suma amb JxCat i el 
Front Republicà permet 
batre, a més, un nou 
rècord de suport 
sobiranista al municipi

La protectora Animals 
Sense Sostre i les clíniques 
veterinàries han detectat 
un increment d’animals 
de companyia morts per 
enverinament a Gavà. La 
causa podria estar en els 
productes de jardineria 
utilitzats en espais públics 
que, en alguns casos, po-
den ser mortals per a ells.
   ERC va demanar al Ple 
d’abril una investigació 

ERC-Gavà va demanar 
al Ple d’octubre de 2018 
reprendre la recollida de 
roba usada amb conte-
nidors d’entitats amb fi-
nalitats socials i no pas 
comercials, com havia 
esdevingut amb la darrera 
empresa a la que es va 
adjudicar el servei.   
   Des de fa uns mesos la 
ciutat compta de nou amb 

Petició per recordar Neus Català 
en un dels carrers de la ciutat
El 13 d’abril va morir, amb 
103 anys, Neus Català i Pa-
llejà, emblemàtica super-
vivent catalana dels camps 
d’extermini nazi de Ra-
vensbrück i Flossenburg.
Activista feminista, com-
promesa amb els valors 
de la Segona República, 
antifeixista i comunista, va 
mantenir sempre la seva 
implicació política i social. 

   A iniciativa de l’associació 
Impuls Gavà, ERC i Podem 
van presentar  una proposta 
al Ple d’abril per reconèixer 
la seva figura i fer memòria 
històrica de la lluita anti-
feixista a la ciutat posant 
el seu nom a un carrer. 
   El govern municipal es 
va  comprometre a  complir 
amb la demanda el més 
aviat possible.  

Cartell de la celebració del 88è aniversari de la Segona República i de la fundació d’ERC.

Animals de companyia morts
per enverinament als parcs

municipal dels fets per 
evitar que es repeteixin. 
   La resposta fou que ja 
han fet comprovacions i 
no hi ha cap constància 
que el causant sigui l’ús 
d’herbicides.   

aquesta opció de reciclatge 
solidari (foto), encarregada 
ara a la Fundació Formació i 
Treball.   

Manteniment públic del jardí de 
la caserna de la Guàrdia Civil

Reclamació per poder rebre en 
català documents municipals 
En el nou sistema de seu 
electrònica, el registre 
d’entrada emet els justi-
ficants només en castellà. 
Aquesta situació vulnera 
l’article 5 del reglament 
orgànic municipal, que es-
tableix el dret del ciutadà 
a ser atès en català, si ho 
desitja, i que l’Ajuntament 
ha d’emprar aquesta llen-
gua oficial en les seves 
actuacions internes i en 
la relació amb les altres 

Davant la constatació que 
operaris de l’empresa 
municipal PRESEC fan 
tasques de manteniment 
del jardí del pati de la ca-
serna de la Guàrdia Civil, 
ERC-Gavà va demanar 
al Ple d’abril informació 
dels treballs i del seu 
pagament, ja que aques-
ta activitat no pertoca a 
l’Ajuntament.    
   En els resums informatius 
que s’envien als membres 

Problemes al barri de la Sentiu 
amb la instal·lació del gas
Segons denuncien veïns 
de la Sentiu, la instal·lació 
del gas al barri no va ser 
executada correctament i 
es van deixar de complir 
condicions del projecte 
original com tenir dues 
clau de pas, i no una sola 
que impedeix sectorialit-
zar la xarxa. El promotor 
està obligat a dipositar 
una fiança a l’Ajuntament 

administracions del país. 
   ERC-Gavà va  reclamar al 
Ple d’abril la solució de la 
incidència. El govern local 
va dir que des de l’última 
actualització informàtica, 
el web ofereix ja aquest 
servei, cosa que és falsa. 

del consell d’administració 
de l’empresa no figura 
aquesta tasca ni cap factu-
ra. El govern local va dir que 
són treballs rutinaris sense 
cap cost i que, des d’ara, 
n’informaran a la memòria 
de PRESEC.  

per corregir errors pos-
teriors a l’obra. ERC va 
demanar al Ple d’abril si 
el govern local té constàn-
cia del problema i encara 
disposa de la fiança. La 
resposta fou que, tot i reu-
nir-se sovint els veïns, no 
els havien informat del 
problema i que la xarxa de 
gas pertany a l’empresa 
distribuïdora.  

D’esquerra  a dreta, els regidors d’Esquerra Marta Ji-
ménez i Albert Massana, la consellera Teresa Jordà, 
Josep Pañella i Salvador Barri (Agropecuària de Gavà) i 
Miquel Roselló i Jordi Parera (ERC), a la fira. 

Proposta d’ERC executada

Reciclatge solidari de la roba

És el millor resultat 
local des del retorn de 
la democràcia a una
cita per triar diputats i 
senadors a Madrid

Premis Fira 2019
    Lots d’Espàrrecs

1r. Maria A. Sannicolás
2n. Maximiliano Marruedo
3r. Ma. Carmen Vergés
Paneres de qualitat
1r. Família Purset Tarrida
2n. Família Vives Rosa
3r. Andreu Margarit

Artístiques amb verdures

1r. Neus Santfeliu
2n. Maria Pastor
3r. Maria Pastor

    Artístiques amb llavors
1r. Joan Margarit
2n. Ma. Antònia Piñol
3r. Narcís Santfeliu

La llista liderada per 
Oriol Junqueras va 
superar el milió de vots 
i tindrà 15 membres al 
Congrés, 6 més que ara 

A Catalunya es va viure 
el primer triomf d’ERC 
en unes eleccions 
generals des de la 
Segona República

Al gràfic superior es  mostra l’augment dels vots a partits independentistes en les eleccions espanyoles que s’han 
celebrat des de l’any 2011. Al de sota hi ha els resultats, en percentatges, dels comicis del passat 28 de abril. 
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Ciutat activa

Maria Nadal i Gerard 
Giménez van presentar 
el 24 d’abril els treballs 
guanyadors dels IV Pre-
mis Descobrim Gavà (fo-
tos), organitzats per La 
Mata de Jonc, Òmnium, 
el Centre d’Estudis i els 
Amics del Museu. Nadal 
ha estudiat la simbolo-
gia del lleó de l’ermita 
de Bruguers i Giménez 
una ruta en BTT per les 
masies del municipi.

Divulgar els tresors del nostre patrimoni 
Assistint al lliurament dels premis del 
concurs Descobrim Gavà te n’adones 
dels tresors que s’amaguen al nostre 
poble. Sempre hi haurà algú que sabrà 
captar allò que cap altre ha 
vist que existia, des d’una flor 
fins a un capitell en forma de 
lleó que fa segles que conviu 
amb tots nosaltres. 
   Ja anem per la quarta 
edició i els participants ens 
demostren, any rere any, que 
hi ha molt per descobrir a la 
nostra ciutat. I també la importància 
d’aquest concurs per divulgar i conèixer  
els treballs de recerca que fan els 

alumnes de batxillerat de Gavà. Tenim 
els ingredients per generar dinàmiques 
culturals relacionades amb el nostre 
entorn, implicant als estudiants, la qual 

cosa és també un tresor. 
   Com a president de La 
Mata de Jonc i en nom de 
les entitats organitzadores 
(Centre d’Estudis de Gavà, 
Òmnium Cultural i Amics 
del Museu) demanem a les 
escoles, instituts, equips 
docents i govern municipal 

que facin tot el possible per dinamitzar i 
donar l’impuls adient a l’estudi del nostre 
gran patrimoni.

Miquel Roselló
President del col·lectiu La Mata de Jonc

El 7 d’abril es  va celebrar 
a Viladecans la setena 
Trobada castellera de la 
Baronia d’Eramprunyà, 
amb la participació de  la 
colla local i les de Gavà,  
Castelldefels i Begues.
   Els gavanencs (foto), que 
estan fent un gran inici de 
temporada, van descarre-
gar tres castells al primer 
intent (4d6, 4d6a i 3d6a) i 
dos pilars de 4. 

Èxit de la trobada castellera 
de la Baronia d’Eramprunyà 

El foc i la pólvora triomfen a
la festa local de les falles
La festa local de les fa-
lles va omplir de foc, 
pólvora i diversió la plaça 
de Jaume Balmes i el 
seu entorn durant el cap 
de setmana del 6 i el 7 
d’abril. Aquesta tradi-
ció, iniciada a Gavà a 
la Segona República i 
recuperada fa més de 
tres dècades, està orga-
nitzada per la Casa de 
València del municipi. 

Lliurament de guardons dels 
Premis ‘Descobrim Gavà’

Celebració del Dia Internacional de la Dansa 
i victòries gavanenques a Tarragona i Osca

Jordi Cabré, guanyador del 
Sant Jordi, visita el municipi

Gavà va celebrar el 27 
d’abril el  Dia Internacio-
nal de la Dansa amb una 
mostra d’actuacions de 
diferents grups i esco-
les de ball, organitzada 
per l’associació local 
Amics de la Dansa. Hi 
van participar l’Escola 
Leonor Vives, Le Bal, 
El Muro, el Grup Eram-
prunyà, l’Espai Escènic, 
la Casa d’Andalusia i 
l’Aula de Dansa. 
   Aquest  darrer cen-
tre ha iniciat l’any amb 
molt bons resultats al 
Concurs Anaprode de 
Tarragona, celebrat el 

9 i el 10  de març (fo-
tos) i al Valsav Nijinsky 
d’Osca (del 5 al 7 d’abril). 
  Amb coreografies de la 
professora Anna Porta-
bales, el duet infantil La 
Pluma, ballat per Gerard 
i Oriol Jover va guanyar 
a les dues competicions. 
   També van aconseguir 
primers premis Carlota 
Garuz i Martina Vila, 
mentre que Laia Rodrí-
guez, Delfina Vitagliano, 
Marta Monedero, Gabriel 
Martínez i Claudia Pérez 
de Olaguer van ser sego-
nes i Maria Campanyà, 
tercera.   

VOLS GUANYAR UN SOPAR?

Visiona el vídeo de campanya electoral a:
https://youtu.be/HgXfqbNwo-s

Per optar al premi, envia’ns una llista amb tots els indrets de 
Gavà que apareixen al vídeo. La primera persona que els encer-
ti tots, guanyarà un sopar per a dues persones amb el cap de llis-
ta, Albert Massana. Envia les respostes a:  gava@esquerra.org

Homenatge de la ciutat a títol 
pòstum a Joan Ródenas

Joan Ródenas, el millor 
president de la història 
del FC Gavà, que ens va 
deixar l’any passat, va 
rebre el 9 d’abril un ho-
menatge pòstum en els 
Premis Ciutat de Gavà. 

  El guardó el van recollir 
representants de la seva 
família, amics, el tècnic 
del club blaugrana Toni 
Llebaria i l’exjugador 
Quino (a la foto). 
  Els altres premiats van 
ser l’UME, els Castellers 
de Gavà, la Policia Local, 
l’IES Bruguers i Domingo  
Martínez, president de 
l’Agrupació de Restau-
radors de la ciutat. 

Xerrada-col·loqui sobre ètica 
animal i vegetarianisme
El grup ecologista Les 
Agulles i el col·lectiu La 
Mata de Jonc van orga-
nitzar el 9 d’abril una 
xerrada-col·loqui a la 
sala d’actes de la Torre 
Lluc sobre ètica animal 
i vegetarianisme.
   Els ponents van ser 
Selena Roselló San-
ta i Jesús Rodríguez 
(foto), que van parlar del 
perjudici que causa la 

indústria càrnica al medi 
ambient i la necessitat de 
conscienciar la ciutada-
nia sobre la sostenibilitat 
del planeta mitjançant 
nous models de consum 
dels aliments. 

L’Aplec de Bruguers compleix 
amb la tradició de Pasqua

L’Aplec de Pasqua a Bru-
guers va complir, el 22 
d’abril, amb una de les 
tradicions més antigues  
de Gavà, que es remunta 
al segle XVI.

  La trobada va començar 
amb una missa a l’ermita 
amb la intervenció de la 
Coral La Igualtat, i després 
es va fer una ballada de 
sardanes (foto).

L’advocat i escriptor 
Jordi Cabré, guanya-
dor de la darrera edició 
del Premi Sant Jordi  
de  novel·la, va  fer una 

xerrada el 25 d’abril a la 
seu de l’Associació Veïnal 
del Barri del Centre (foto). 
L’acte el va organitzar 
Òmnium Cultural de Gavà.

Integrants de la candidatura i, entre parèntesi, l’ordre que ocupen a la llista electoral. D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Josep Campmany (11), Mari C. Jiménez (30), Eveli Villuendas (23), Montse Casabayó (28), Rafa Soriano (31), Griselda Esteve (14), Mari Àngels Mata (26),

Jordi Parera (7), Joan Biscarri (19), Marta Germà (24), Mariàngels Pla (22), Pol Aritx Stocker (17), Xescu Jorba (29), Vanesa Rubí (12),  
Mireia Villuendas (6), Araceli Piñol (18), Emili Furriol (25), Merche González (16), Jesús Esteban (27), Neus Pino (8), Miquel Comas (9)

Marc Solina (15), Ana Sáez (20), Pere Izquierdo (21), Isabel Planas (10), Pedro Agudo (13)
Montse Arnau (4), Andreu Pérez (5), Marta Jiménez (2), Miquel Roselló (3) i

Albert Massana (1)

Un equip preparat per fer una ciutat millor

#AlbertMassanaGava



República és llibertatEsquerra és igualtat Albert Massana i Gràcia, candidat a l’Alcaldia 

Tinc 56 anys i un fill. Sóc nascut a Sallent (Bages), però visc a Gavà des 
de fa trenta anys, on hi treballo d’inspector de la companyia d’aigües. Sóc 
llicenciat en Economia i màster en hisenda pública. Sóc membre d’Els Verds 
i vaig ser portaveu de la Coordinador Salvem el Calamot. He estat secretari 
de l’Assemblea Nacional Catalana a Gavà i regidor i portaveu del grup mu-
nicipal d’ERC durant el mandat 2015-2019.

 

#AlbertMassanaGava

Josep Campmany
Físic al sincrotró 
ALBA. Conseller 
nacional d’ERC. 
President del Cen-
tre d’Estudis de 
Gavà, ha publicat 
diversos llibres 
d’història local.

Neus Pino
Artista de l’àmbit 
de les arts 
plàstiques. 
És cap de colla 
dels Castellers 
de Gavà.

Miquel Comas
Membre dels 
Castellers de Gavà 
i de la junta de la 
Unió Muntanyen-
ca Eramprunyà 
(UME)

Pedro  Agudo 
Jubilat.
Activista veïnal. 
President de 
l’Associació de 
Veïns de can Tries

Mari Carmen 
Jiménez

Llicenciada en 
filologia clàssica, 
especialitat llatí. 

Va ser professora 
a l’IES Joan Ramon 

Benaprès de Sitges.

Isabel Planas
Membre de la junta 

de l’Associació 
Veïnal del Centre 

i actriu amateur 
del Grup de Teatre 

Eramprunyà.

Griselda Esteve
Empleada de la  
sanitat pública a 
l’Hospital del Mar. 
Membre de la 
Xarxa d’Espectacle 
Infantil i Juvenil.

Pere Izquierdo
Arqueòleg. Vice-
president de la 
Junta de Museus 
de Catalunya i 
responsable dels 
museus de Sitges. 
Fou conservador al 
Museu de Gavà.

Montse Casabayó
Psicopedagoga i 
docent, experta 
en ensenyament 
secundari. Va 
ser directora de 
l’Institut Bruguers.

Joan Biscarri
Empresari. Va ser 

president del Club 
d’Handbol Gavà 
i és membre de 

l’ANC.

Ana Sáez 
Jubilada. Havia 
tingut un petit 
comerç a la ciutat i 
va militar a la Unió 
General de Treba-
lladors (UGT)

Marta Germà
Treballa d’auxiliar 

de serveis a la Uni-
versitat Pompeu 

Fabra. Està afiliada 
i és membre activa 

de la UGT.

Marta Jiménez
Filòloga i diplo-
mada en gestió 
i administració 
públiques. Es pro-
fessora d’adults, 
regidora i membre 
del Consell Escolar 
Municipal de Gavà.

Miquel Roselló
És tècnic de dis-
seny a l’empresa 
Roca. Portaveu del 
col·lectiu La Mata 
de Jonc, voluntari 
social i defensor 
dels drets dels 
animals

Mireia Villuendas
Dietista - Nutricio-
nista i Tecnòloga 
d’Aliments. Treballa 
de Tècnica de Qua-
litat i  Laboratori. 
Va ser coordinadora 
de l’Assemblea 
Nacional Catalana 
a Gavà.

Andreu Pérez 
Lorite
Llicenciat en Cièn-
cies de la Informa-
ció. Fou objector 
de consciència i 
insubmís. Delegat 
sindical durant 12 
anys, en porta vuit 
de regidor.

Jordi Parera
Jubilat i membre 

del grup de 
coordinacio de la 
Plataforma Gavà 

per unes Pensions 
Dignes. Fou 

secretari de la 
coral La Igualtat.

Montserrat  Arnau
És economista i 
treballa de direc-
tora financera. Ha 
impartit màsters a 
la UPC.

Aprofitarem les potencialitats de 
Gavà en tecnologia, cooperativis-
me i turisme cultural per generar 
llocs de treball ben remunerats.

Lluitarem contra la segregació 
per centres i destinarem recursos 
a potenciar l’escola catalana pú-
blica, inclusiva i de qualitat.

Crearem un refugi per animals 
abandonats i un xip obligatori i 
invertirem en plans educatius de  
respecte entre propietaris i veïns

Crearem una unitat als serveis so-
cials locals de seguiment i atenció 
a  la gent gran i ajudes econòmi-
ques a qui tingui menys recursos.

Regarem els carrers amb freqüèn-
cia, especialment a l’estiu, per ne-
tejar la brutícia i evitar la contami-
nació per partícules de pols.

Augmentarem la dotació de la 
Policia Municipal i posarem més 
vigilància a la Sentiu i Gavà Mar, 
en coordinació amb els Mossos

Signarem un Pacte local de Salut 
per distribuir millor els recursos de 
l’atenció primària al casc urbà i 
fer el tercer CAP a Gavà Mar.

Protegirem el patrimoni històric 
i natural i el promocionarem a la 
resta del país i a l’estranger, fent-
lo un motor econòmic i cultural.

Dinamitzarem l’Espai Maragall 
com espai de referència de les arts 
escèniques i crearem un centre de 
les arts plàstiques a la ciutat.

Connectarem millor el Gavà Bus 
amb les zones industrials i Gavà 
Mar, acondicionant vies interiors i 
fent un nou pont per l’Autovia

Crearem 412 places d’aparcament 
gratuït en superfície, a la perifèria 
del nucli urbà, per facilitar una mo-
bilitat sostenible a peu i en bici

Aturarem la urbanització del Pla 
de Ponent mitjançant una redefi-
nició integral de les prioritats ur-
banístiques al terme municipal.

Farem un seguiment rigorós del 
compliment del projecte de refor-
ma integral de l’Institut Bru-
guers per part de la Generalitat. 

Impulsarem la consciència d’igual-
tat per garantir els drets de les 
dones, millorant els equipaments i 
la seguretat nocturna al carrer.

Convocarem consultes ciutada-
nes per decidir temes estratègics, 
farem més accessible el web local 
i respondrem totes les queixes

Redefinirem i potenciarem el fun-
cionament del Casal Sant Jordi 
com a hotel d’associacions i també 
la Mostra d’Entitats.  

Potenciarem la cultura popular 
amb la marca Xerinolis, fent pro-
moció a les escoles i oferint pro-
postes de mecenatge a entitats.

Prioritzarem la millora de carrers 
i voreres als barris perifèrics, la 
eliminació de pals de la llum i el 
soterrament de línies de serveis

Aconseguirem la construcció d’una 
residència tutel·lada per a disca-
pacitats al delta del Llobregat i fa-
cilitarem l’ocupació del col·lectiu.

Afavorirem la participació dels 
nouvinguts en activitats culturals 
i esportives, així com la tolerància 
a la diversitat i el seu arrelament.

Crearem una xarxa de vies segre-
gades a tot el municipi, prioritzant 
els vianants i amb els carril-bici a 
la  calçada, protegits dels cotxes

Millorarem el benestar del veïnat amb actuacions concretes Farem que l’Ajuntament cooperi amb altres administracions
 412 places per aparcar a la perifèria i afavorir la mobilitat a peu i en bici
 Moratòria del Pla de Ponent per preservar el patrimoni natural de Gavà
 Regarem els carrers per netejar la brutícia i fer-ne un bon manteniment
 Promourem el respecte als animals i la tinença responsable
 Promourem un parc d’habitatge públic social de lloguer
 Lluitarem contra la segregació escolar a través dels mecanismes de matriculació

•
•
•
•
•
•

  Intentarem recuperar la farmàcia de guàrdia al nucli urbà i urgències nocturnes 
  Procurarem que el tercer CAP estigui ubicat en un barri amb població real
  Lluitarem per unes pensions dignes i que augmentin segons l’IPC
  Millorarem els camins d’accés als barris perifèrics
  Lluitarem per incrementar el salari mínim a 1200 €
  Seguirem lluitant per minimitzar els sorolls de l’aeroport

•
•
•
•
•
•

Vanesa Rubí
Psicòloga i coach. 
Impulsora de drets 
de les dones i de la 
consciència social.

Pol Aritx Stocker
Estudiant de 
Batxillerat al 

col·legi Sagrada 
Família.

Merche González 
Gestora 
d’incidències 
informàtiques
en aplicacions 
de l’àmbit
comercial

Araceli Piñol
Treballadora 

de serveis 
domiciliaris.

Jesús Esteban
Tècnic auxiliar en 
bibliologia a l’Arxiu 
General de la 
Diputació de 
Barcelona. 
Afiliat a CCOO.

Marc Solina
Estudiant 

d’Enginyeria 
Agrícola a la 

Universitat 
Politècnica de 

Catalunya (UPC).

Xescu Jorba
Sommelier i co-

mercial de l’àmbit 
de l’alimentació. 

Col·labora amb els 
Castellers de Gavà.

Maria Àngels 
Mata
Tècnica en 
activitats i 
empreses 
turístiques. 
Actualment 
vinculada al sector 
de l’ensenyament.

Mariàngels Pla
Gestora cultural,
Jubilada.

Emili Furriol
Jubilat.
Membre de la 
junta l’Associació 
de Veïns de Can 
Tintorer i del Club 
d’Escacs Gavà.

Eveli Villuendas
Llicenciat en His-
tòria. Treballador 
del sector  de la 
distribució durant 
11 anys. S’està 
preparant per 
ser professor de 
Secundària

Rafael Soriano
Exsecretari general  
de FEMCA-UGT 
del País Valen-
cià. Secretari de 
Treball i Relacions 
Laborals d’ERC-
Gavà

Gavà és solidaritat

Promourem molts més habitatges 
de lloguer social, ja sigui de nova 
construcció (Espai Roca) com de 
rehabilitació al casc urbà (el 30%).

Aplicarem una tolerància zero 
vers els clubs esportius amb grups 
d’aficionats feixistes i fomenta-
rem la pràctica de l’esport femení.

Facilitarem els tràmits burocràtics 
per obrir i mantenir petits co-
merços i els oferirem ajudes per 
captar i fidelitzar nous clients.

Orientarem l’activitat de la nova 
Unió de Cooperadors cap a inicia-
tives socials i d’integració  laboral  
de col·lectius amb problemes.

Incrementarem les ràtios del re-
ciclatge selectiu de la brossa, fo-
mentant la recollida porta a porta 
i sancionant els incívics.

Recuperarem el control públic 
del subministrament de l’aigua i 
l’electricitat, primant les energies 
netes i la gestió cooperativista.

Impulsarem la recerca arqueolò-
gica al poblat ibèric del Calamot i 
preservarem el valor paisatgístic 
del municipi com a fet identitari.

Ubicarem a Can Torelló un cam-
pus tecnològic connectat amb el 
de la UPC de Castelldefels i amb 
empreses de robòtica.

Posarem en valor el capital que 
representa el Parc Agrari com ac-
tivitat econòmica de proximitat i 
ecològica i generadora d’ocupació.



locals.esquerra.cat/gava         www.facebook.com/ERCGava        @ERCGava               gava@esquerra.org 

30 de gener 2019: 
Presentació en públic 
del candidat a l’Alcaldia,  
en un acte celebrat a La 
Tapería (fotografies de 
l’esquerra i inferior). 

20 juny 2018: Aprovació, en una assemblea ce-
lebrada al Casal Municipal d’Entitats Sant Jordi, 
de la candidatura d’Albert Massana com a cap de 
llista (fotografia esquerra i dreta).

Febrer-març 2019: El 26 de febrer es va reeditar 
la coalició electoral amb Els Verds (dreta). El 23 
de març es va signar la incorporació del col·lectiu 
d’independents Poble Unit (foto superior).

Un any formant el millor equip i elaborant el programa de govern

Podeu llegir el programa electoral, seguir-nos i interactuar amb nosaltres a:

www.instagram.com/albertmassanagracia    www.facebook.com/albert.massanagracia           @amassanag
Podeu seguir al candidat a l’Alcaldia, Albert Massana, i interactuar-hi a:

6 de març 2019: Ratificació de la llista electoral i presentació dels eixos del programa en una assemblea a la sala d’actes del Museu (fotografia superior).

23 de març 2019: Aprovació definitiva del progra-
ma electoral, amb la participació dels integrants 
de la llista. A la fotografia superior apareixen els 
cinc primers.


