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ERC vota en contra del pressupost municipal del 2022

El ple municipal del passat dia 23 de desembre va
aprovar el pressupost de
l’Ajuntament de Gavà per
a l’any 2022 amb l’únic
vot favorable del partit de
govern, el PSC. ERC i C’s
van votar-hi en contra (per
motius força diferents,
òbviament), mentre que
PP, JxG i Podemos s’hi van
abstenir.
La raó és el model
de ciutat que dibuixen
aquests pressupostos, en
els quals ja hi ha clarament reflectida l’aposta
de l’ajuntament del PSC
per tirar endavant el pla
de Ponent, és a dir, la
construcció de milers
d’habitatges en zones
actualment verdes i de
bosc; un despropòsit tenint en compte la situació
d’emergència climàtica

que vivim, i per altra la
demanda real d’habitatge
que hi ha a Gavà.
A banda de la bonificació
de l’IBI per les instal·lacions
de plaques solars, la lenta
renovació de la flota de
vehicles municipals per
vehicles ecològics i alguna
instal·lació de plaques solars en edificis municipals,
no hi veiem res contra el
canvi climàtic.
El que sí que es concreta és la destrucció dels
boscos i espais naturals
del Pla de Ponent, la urbanització de Llevant Mar
(amb la platja en ple retrocés) i la pèrdua de les
instal·lacions de Can Sellarès, que passen a ser
zona edificable i de les
quals l’Ajuntament perdrà
la propietat que hi tenia
compartida amb Vilade-

cans.
Diuen que pretenen ampliar el parc d’habitatge.
Però quan parlen de demanda d’habitatge es refereixen a la que ve de fora
de Gavà: Barcelona i l’Àrea
Metropolitana fa anys que
expulsa habitants per
culpa de la gentrificació,
i el nostre ajuntament hi
col·labora malbaratant els
nostres espais naturals
perquè els grans tenidors
i les promotores puguin
seguir fent grans negocis
amb un dret bàsic. Perquè
l’habitatge que es construirà serà gairebé en la
seva totalitat d’iniciativa
privada.
A més, no només fa anys
que perdem equipaments
públics, sinó que els que
tenim estan en estat ruïnós: les Mines, el Museu

o el Casal Sant Jordi.
En canvi, d’ajudes directes per al lloguer, només
es pressuposten 40.000
euros, mentre es destinen 4,3 milions d’euros
en “estudis i treballs”
i 252.000 a publicitat i
propaganda. Tota una declaració d’intencions.
Tenim la sensació que
cal més assistents socials
trepitjant el carrer i no
el Gàvius, un assistent
virtual pilot.
El pressupost, dificil de
creure, de Cultura és de
l’1% del total és també una
declaració d’intencions.

Pel que fa a les polítiques socials, no entenem
com un mèrit extraordinari que hi hagi partides
destinades a beques o
ajuts socials; fan d’una
obligació inherent a
qualsevol administració
una virtut. Cal ampliar
el concepte de polítiques
socials, i no limitar-lo a
l’assistencialisme.
En definitiva, aquests
pressupostos consagren
un model de ciutat del
segle XX, quan el que necessitem és que es facin
pensant en els reptes i
problemes del segle XXI.

El perquè del NO als pressupostos
Entre altres raons, hi votem no perquè per enlloc.
no estem disposats a formar part No tenim parc d’habitatges públics
de res que hi tingui a veure amb el ni tenen previsions de tenir-lo. Els
projecte del Pla de Ponent, en invertir habitatges que es preveu construir els
solament un 1% en
faran els promotors privats
cultura, en permetre que
i els preus seran per qui els
edificis com el Sant Jordi
pugui pagar.
a la Rambla o les mines
En polítiques socials, cal
prehistòriques vagin
més personal i recursos
cada dia deteriorant-se
per a assistència social, i no
més i més, en permetre la
quedar-se en l’eterna queixa
pèrdua de patrimoni com
que “la Generalitat no fa
Can Sellarès, en perdre la
prou”. Sense perdre de vista
nostra pineda litoral en
el dret social també de poder
projectes com el de Llevant Mar.
tenir un entorn natural saludable, que
Pel que fa al medi ambient, tenim amb la pandèmia s’ha posat de manifest
la contaminació de l’aeroport, de més que mai com és de necessari.
l’abocador del Garraf, fa anys que estem En definitiva, no podem votar a favor
perdent la platja… Aquí és on s’haurien d’uns pressupostos que porten Gavà en
de destinar les partides per anar contra una direcció que creiem fermament que
el canvi climàtic, però no les veiem pas és equivocada.
Miquel Roselló, portaveu del Grup municipal d’ERC

El Ple Municipal defensa el model d’immersió lingüistica
En el passat Ple municipal de 23 de desembre, els
Grups Municipals d’ERC,
Junts, Podemos i PSC van
presentar una declaració política conjunta en
defensa del model d’immersió lingüística arran
de la no admissió per part
del Suprem del recurs de
cassació del Govern de
la Generalitat en contra
de la sentència del TSJC

que imposa la utilització
del castellà com a llengua
vehicular en el 25% del
currículum.
Els quatre grups van
destacar que la immersió
lingüística és un model
que té un amplíssim consens social, polític i pedagògic i ha demostrat ser
un model d’èxit
Sobretot es va defensar
que es preservés el criteri

pedagògic i l’autonomia
dels centres educatius
per complir els objectius
d’acord amb la normativa
vigent, adaptats a la realitat sociolingüística de
l’alumnat i del seu entorn
i es va rebutjar la voluntat
d’alguns partits polítics
de voler trencar el model
d’escola catalana i dividir i
segregar la nostra societat
per motius partidistes.

Els portaveus dels grups municipals del PSC, Jordi Tort, ERC, Miquel Roselló;
Podemos, Miguel Herrera i Junts per Gavà, Isidre Casas

Crònica Municipal
Model de ciutat
ERC pregunta pels serveis socials municipals L’habitatge assequible, la necessitat real de Gavà La Generalitat invertirà 10,9M € a Gavà
La feina del Grup Municipal
Arran d’una actuació policial del passat mes de
novembre, quan la Policia
Municipal va desallotjar un
sense sostre del passatge
de la Rambla, i va precintar
la sortida de pàrquing on
s’allotjava (amb el perill
que comportaria en cas
d’emergència), ERC Gavà
va preguntar quina mena
d’actuació porten a terme
els serveis socials municipals en el cas d’aquestes
persones, i si se’ls oferia
atenció psicosocial i allotjament, ni que fos temporal.
El govern municipal va
contestar que el precinte
del pàrquing era “simbòlic”

Els serveis socials, una mancança evident a Gavà
“És un tancament simbòlic”; encara estem
sorpresos davant la novetat que un precinte
policial sigui simbòlic, com es diferencia
d’un precinte real? El que sí pot ser símbol
de la manca de sensibilitat
i interès de l’actual govern
municipal davant qualsevol
problema social. “No es
deixen ajudar”, “rebutgen
aquesta mena d’ajuda”, són
expressions que no haurien
de formar part de cap política
social. Si no es volen ajudar,
per què passa això? Per què es
malfien dels representants de
l’administració? Aquestes preguntes serien
les que faria qualsevol Ajuntament proactiu

A les persones sense sostre
se’ls ofereix allotjament
temporal i serveis de desintoxicació, segons el govern
municipal

davant una situació així, no tractar-ho com
un problema d’ordre públic o amb accions
simbòliques. Però això no és nou, tots
recordem com, durant la crisi del 2008, a Gavà
hi havia famílies que passaven
gana i van ser les entitats i la
societat civil (amb el 22 solidari)
els qui van prendre la iniciativa
davant la inacció (i la negació
del problema) de l’Ajuntament.
Casos com aquests, tan simbòlics,
reforcen la percepció que calen
més assistents socials al carrer
o, vés a saber, potser l’assistent
virtual del programa Gavius aconseguirà,
miraculosament, que els que “no es volen
ajudar” canviïn d’idea.
Eveli Villuendas. President d’ERC-Gavà

(sic), i que a les persones
sense sostre se’ls ofereix
allotjament temporal i serveis de desintoxicació en
cas d’addiccions, tot i que
moltes rebutgen aquesta
mena d’ajuda.

ERC creu que cal donar més usos a la casa de les famílies
L’edifici de la Casa de les
Famílies, seu de l’antiga
SAFA, i adquirida per l’Ajuntament, és actualment la seu
de l’Escola d’Adults i del Servei de Mediació, que ocupen
551 m 2 del total de l’edifici,
que està infrautilitzat.
Inicialment, el projecte
es va explicar com un gran
centre de serveis educatius
i socials per a famílies, i fins
i tot es va valorar instal·larhi una guarderia pública o

serveis d’acollida temporal per a infants.
Al cap dels anys, però, la
meitat de l’edifici encara
no té cap mena d’ús, i
no hi ha cap projecte per
donar-hi contingut; així
ho va reconèixer indirectament el govern municipal en la resposta que
va donar a ERC, quan es
va interessar per aquest
edifici, el seu estat i els
seus usos.

ERC lamenta el mal estat del casal Sant Jordi
El grup municipal d’ERC
va demanar al ple de desembre que, en primer lloc,
es fes una reparació d’urgència de l’ascensor de l’edifici del casal Sant Jordi, que
almenys des de novembre
no funcionava.

A més, va recordar que
tant la sala d’exposicions
com la d’actes estan clausurades i que l’edifici es
troba en molt mal estat de
conservació, i va demanar
que es dediqués una partida al pressupost del 2022

ERC-Gavà demana més aparcaments per a bicicletes
Al passat ple municipal,
ERC va demanar de posar
més aparcaments de bicicletes a prop de les principals
parades d’autobús de la ciutat, per fer-les més intermodals. Així, les persones que
vulguin fer servir transport
públic per desplaçar-se, per
exemple per anar a treballar,
ho podrien combinar amb
l’ús de la bicicleta. Actual-

ment, no és permès portar
bicicletes als autobusos, i
això dissuadeix de fer-la
servir quan el desplaçament
és fora de la ciutat, cosa que
només deixa lloc al cotxe
privat. La resposta va ser
que aviat s’implantaria l’eBicing Metropolità a Gavà, i
que es duplicarien les places
de Bici-Box (ara n’hi ha 211)
en els propers mesos.

per reparar i tornar a posar
en bon estat de funcionament l’equipament.
L’equip de govern ni tan
sols tenia constància que
l’ascensor estava espatllat, i
van dir que estudiarien com
millorar l’espai.

ERC demana més seguretat per a
vianants
ERC va demanar, al passat ple de desembre, que
s’habilités un pas de zebra
a l’avinguda Eramprunyà, a
l’altura del carrer de Rafael
Casanova, ja que és un punt
on costa de travessar el
carrer perquè els passos
de vianants més propers
queden força lluny.
La resposta va ser que,
efectivament, era un punt

mal resolt, però que la solució implicaria una despesa
important, i que amb la
futura reforma de l’avinguda (inclosa en el pla de
reforma urbana presentat
recentment), se solucionaria el problema. Per tant, no
hi haurà una solució ràpida
per aquest problema, que
afecta la seguretat dels
vianants de la zona.

Un dels arguments esgrimits
per justificar la urbanització
desenfrenada i lesiva per
l’entorn de Gavà amb plans
urbanístics com el Pla de Ponent o Llevant Mar, als quals
se subordina el pressupost
del municipi, és la manca
d’habitatge.
Però, fa falta habitatge a
Gavà? Sí, si del que parlem
és d’habitatge assequible.
Què volem dir quan diem
habitatge assequible? I assequible per a qui? Aquí hi
entren en joc dos variables:
el preu de l’habitatge (sigui
de compra o lloguer) i la
capacitat financera de la
població que vol aquest
habitatge.
En un context de lliure mercat, tradicionalment s’ha
considerat que la millor manera de contenir els preus
de l’habitatge ha estat construir-ne molts i de manera
constant; s’ha considerat
que una extensa oferta permetria satisfer la demanda;
i això és cert només en part.
Si tot l’habitatge construït
es destinés exclusivament
a l’habitual seria així, però
malauradament la realitat
no és aquesta. Hi ha altres
factors.
Un seria la pressió turística
a Barcelona i l’Àrea Metropolitana. Molts habitatges
no es destinen a satisfer la
demanda de vivenda habitual, sinó que es destinen a
pisos turístics.
Un altre seria l’especulació
immobiliària quan els capitals busquen un rendiment
segur en la compravenda
d’immobles. Un cas ben
representatiu seria el període de la bombolla immobiliària entre els anys de
1997 i 2008, període en què
més habitatge s’ha construït
i, també, en què més van
augmentar de preu. Amb
l’esclat de la bombolla, la
construcció d’habitatge es
va paralitzar i, al mateix
temps, els preus van baixar
bruscament.
La crisi del 2008, fruit de
l’esclat d’una bombolla immobiliària, junt amb altres
factors, ha provocat una
precarització del món laboral que afecta especialment
les persones majors de 50
anys i als joves. El primer
grup es pot trobar que ja
no pot pagar la hipoteca
i/o el lloguer de casa seva;
el segon no pot ni tan sols
accedir a una hipoteca i, en
molts casos, ni a una vivenda
de lloguer.
En la darrera promoció im-

Emancipació abans dels 30: un luxe o un dret?
L’accés a un habitatge digne i adequat és
un dret universal recollit a la Declaració
Universal dels Drets Humans i a la
Constitució Espanyola. Com és possible
que aquest dret sigui vulnerat
sistemàticament? Com pot
ser que per certs sectors de
la població com és el jovent
sigui pràcticament una utopia
emancipar-se? Els sous baixos,
la temporalitat dels contractes,
els preus alts tant de compra
com de lloguer... Ens exclouen
de poder sortir de casa dels
pares abans dels 29 anys.
Les ajudes a joves són simples pegats
que emmascaren el problema real i la
necessitat d’un canvi de model econòmic
i de l’habitatge. Enfocar el problema
d’habitatge com una simple falta
d’immobles i que a base de nous plans
urbanístics els preus baixaran es podria

titllar d’ingenu o fantasiós. Aquestes són les
solucions que porta l’ajuntament del PSC a
Gavà, més pisos sense noves condicions per
accedir-hi i part d’aquests plans urbanístics
promoguts per fons voltors amb
projectes especulatius.
I és que com va dir l’exministre
José Luis Ábalos (del PSOE):
“La vivienda es un derecho pero
también un bien de mercado que
genera actividad económica”. Per
tant, mentre seguim vivint en un
país on els drets universals tenen
peròs, on l’activitat econòmica és
més prioritària que la dignitat humana, els
i les joves seguirem vivint en la precarietat
absoluta.
Per això, necessitem projectes com el d’ERC i
el Jovent Republicà que abordin el problema
de l’habitatge com el que realment és, la
conseqüència d’un model econòmic que no
pensa en les persones.
Alícia Carmona Nevado. Jovent Republicà

mobiliària que es va fer a
l’avinguda Joan Carles I (on
hi ha el nou Mercadona) es
va dir que es feia, sobretot,
pels joves de Gavà, però van
ser molt pocs els que hi van
poder accedir.
I és que la diferència de
preu entre un pis a preu
de mercat i un de protecció
oficial no és solució per a la
situació actual de precarietat laboral. En ambdós casos
cal una hipoteca i per poder
accedir a una hipoteca cal
un bon sou estable, cosa
que vol dir, de totes totes,
un contracte fix.
En el cas dels pisos de lloguer també se sol requerir
tenir un contracte fix.
Per tant, tenim grups importants de població que no
poden accedir ni a un habitatge de compra ni tampoc
a un de lloguer, als quals
cal afegir a la població que
està en perill de desnonament i/o que malgrat poder
pagar la vivenda estan en
risc d’exclusió social per
l’alt percentatge dels seus
ingressos que ha de desti-

nar-hi.
Aquest greu problema social no es pot ni solucionar
ni tan sols pal·liar simplement promovent nous plans
urbanístics amb l’esperança
que amb més pisos baixin
de preu.
L’única solució viable de
debò és combatre la precarització laboral i/o promoure
una gran disponibilitat de
vivenda de lloguer a un preu
assequible. En el segon cas
es pot incidir de 2 maneres
que són complementàries:
1- Incidir en els preus del
lloguer: això s’ha començat
a fer amb la llei de contenció
del preu dels lloguers, aprovada el setembre de l’any
passat. L’objectiu d’aquesta
llei és contenir la pujada
dels mateixos en zones especialment sensibles, anomenades zones d’habitatge
tens. S’ha detectat que en
aquestes zones, els preus
han aturat la seva pujada
i, fins i tot, han baixat, i ho
han fet més que en les zones no regulades. Cal tenir
en compte que Gavà és un

municipi que es beneficia
d’aquesta llei, malgrat que
en aquesta hi va votar en
contra el PSC al Parlament.
2- Crear i ampliar un parc
d’habitatge de lloguer social municipal. Ha estat una
demanda recurrent que s’ha
fet des d’ERC-Gavà i que ha
estat ignorada sistemàticament pel govern municipal
del PSC. Un parc públic
d’habitatge de lloguer social
permetria accedir a una
vivenda digna a molta gent
que, ara mateix, li és impossible. I cal recordar que en
els recents pressupostos,
només hi ha previstos 5
habitatges de lloguer social
al projecte de Llevant Mar
inclosos de manera obligada
per la Generalitat.
En resum, tenim un greu
problema social al qual
l’ajuntament del PSC vol
posar solució amb uns plans
urbanístics ineficaços per
aconseguir aquest fi pels
quals cal pagar un preu
onerós pel que fa al medi
ambient i el benestar dels
veïns i veïnes de Gavà.

Promocions de pisos de protecció oficial, però cap de lloguer

La Generalitat ha anunciat una inversió a Gavà
per als anys 2022-2025 de
10,9 milions d’euros, que es
destinaran, principalment,
a la construcció del tercer
CAP de la ciutat (8 milions)
i al carril bus/bici de la C245; aquestes quantitats cal
sumar-les a les transferències que la Generalitat fa
anualment a l’Ajuntament
de Gavà per diferents conceptes i convenis, i que enguany seran de 2.743.988,63
euros.

L’Ajuntament no ha considerat cap més ubicació
que el Pla de Ponent pel
nou CAP-3, ni tan sols el
barri de Gavà Mar
El tercer CAP s’ubicarà
en terrenys cedits per
l ’A j u n t a m e n t ( n o m é s
l’Ajuntament pot decidir
on es construeix un equipament a Gavà, del tipus
que sigui).
ERC Gavà havia demanat
reiteradament que es fes
a Gavà Mar, per donar cobertura als gairebé 4.000
veïns que hi viuen, i que van
perdre el consultori que tenien al centre cívic arran de
les retallades per l’anterior
crisi, però l’Ajuntament no
ha volgut considerar cap
altra ubicació que no fos el
Pla de Ponent.

Nou CAP-3, a on el volem?
Recentment, la Generalitat ha aprovat els
pressupostos per al 2022, on s’anuncien
inversions a Gavà per valor de més de 10
milions d’euros en els pròxims tres anys.
La partida més gran, uns 8
milions, seran per al tercer
CAP, llargament esperat. És
una gran i bona notícia. Ara bé,
l’Ajuntament ha estat qui n’ha
decidit la ubicació, i aquí hi són
per a nosaltres els aspectes
negatius: ja fa anys que hi ha
un debat obert sobre on és més
necessari un nou CAP. Per una
banda, l’equip de govern (PSC)
aposta per fer-ho dins de l’àrea del projecte
urbanístic del Pla de Ponent, però des

d’ERC, sempre hem considerat que no és el
lloc adequat, ja que encara ara no hi ha veïns
que el necessitin, mentre que altres barris
de Gavà (com Gavà Mar) pateixen manca
de serveis d’atenció primària des
de fa anys. Entenem que la raó no
és altra que justificar el polèmic
pla urbanístic del pla de Ponent,
però en un tema així creiem què
és necessari donar veu al poble.
De la seva ubicació dependrà en
bona part la qualitat de l’atenció
primària a Gavà. Volem un Gavà
equilibrat, verd i participatiu, i
que els serveis es destinin als habitants
que ara mateix els necessiten i no a facilitar
l’especulació urbanística.
Andreu Pérez. Regidor d’ERC-Gavà

ERC diu NO a l’ampliació de l’aeroport
ERC Gavà s’ha sumat, juntament amb la resta de
seccions locals de municipis
del Baix Llobregat, a la campanya “Ampliació aeroport,
no gràcies”, que el partit ha
engegat durant els mesos
de desembre i gener a la
nostra comarca.

La campanya pretén
mantenir viu el debat sobre l’ampliació d’aquesta
infraestructura, que ERC
considera molt negativament en els termes que la
plantejava el Ministeri de
Transports. Alhora, vol conscienciar sobre la necessitat

de mantenir i respectar els
espais naturals del delta del
Llobregat, molt castigats
tradicionalment per la pressió urbanística i les infraestructures implementades
al llarg de dècades sense
criteris mediambientals ni
de sostenibilitat.

Canvia l’empresa que exerceix el servei de bus
El passat 26 de desembre
es va fer el canvi d’operador
de la concessió del servei
de Bus Metropolità al Baix
Llobregat Sud (la que uneix
Gavà, Viladecans i Castelldefels amb Barcelona i altres
municipis, així com les línies
internes dels mateixos).
La nova empresa, Avanza,
substitueix l’empresa Mohn,
en guanyar la primera la
licitació de la concessió el
juliol passat.
M a l g ra t q u e d e s d e
l’ajuntament i l’AMB es parla de “millores” en el servei,
des d’ERC creiem que, de
moment, és més acurat parlar de canvis, ja que l’únic

que s’ha fet és augmentar
la freqüència i la cobertura
d’unes línies (com la L80)
amb els busos i personal
de línies que s’han suprimit
(com la L81). A més cal tenir
en compte que les línies
fusionades (com la L80 i
L81) no feien exactament la
mateixa ruta.
Per ara operen el mateix
nombre de busos, els 146
que són propietat de l’AMB
més 41 provisionals (molts
d’ells retirats del servei
a altres indrets per excés
d’antiguitat) que hauran
de ser substituïts quan es
comenci a renovar la flota
(com a màxim fins abril de

l’any que ve).
Caldrà estar atents a com
funciona un servei tan essencial amb la nova empresa, encara que ens consta

que molts usuaris ja s’han
queixat tant per incompliments de les freqüències
de pas com del mal estat
d’alguns autobusos.

Ciutat activa
El Museu i les Mines, en procés de degradació
Amb l’inici de la pandèmia, tant el Museu com
les Mines Neolítiques de
can Tintorer van tancar;
ja en aquell moment era
evident que calia fer un
esforç per posar de nou
en bon estat uns equipaments tan emblemàtics i
culturalment tan potents
a la nostra ciutat. Malgrat
que les urgències del moment feien necessari destinar esforços a pal·liar en
part els efectes de la crisi,
molts vam pensar que el
tancament forçós seria
també una oportunitat
per fer-hi intervencions
de restauració i de manteniment que permetessin
reobrir-los dignament un
cop passat el pitjor de
l’emergència sanitària.
Però no ha estat així.
En realitat, tant el Museu com les Mines, actualment, estan en un
estat de deixadesa molt
preocupant. De fet, no es
pot visitar l’exposició permanent del Museu, i sales
com el soterrani sovint
queden inutilitzades per a
ús públic perquè s’hi guar-

de fet, ni tan sols es cobra
entrada en vista del mal
estat de la instal•lació en
general.
Arribats aquí, caldria
plantejar-se si un equipament tan gran i de tanta
importància ha de ser
de titularitat municipal
únicament: està clar que
el manteniment d’unes
instal•lacions tan grans
i amb un ús tan intensiu
(que a més requeririen
personal especialitzat
només per a excavació
i investigació de forma
permanent; no oblidem
que són un jaciment arqueològic únic a Europa),

supera la capacitat d’un
ajuntament, almenys del
de Gavà. Urgeix buscar
solucions per mantenir
i aprofitar el gran patrimoni històric, cultural i
turístic que són les Mines,
i fer-ho amb mirada àmplia i replantejant el que
calgui.
Hi ha qui diu que
les Mines de Gavà són
l’Empúries del Neolític;
algú s’imagina un jaciment com Empúries en
aquest estat de deixadesa? No només cal inaugurar grans equipaments;
també cal saber gestionar-los i mantenir-los.

Crònica esportiva
den materials d’altres
activitats. Però a les Mines
encara és més dantesc:
l’empresa que les gestionava va fer fallida, i un cop
acabada la concessió, no
s’hi va tornar a presentar
cap altra empresa, ja que
les condicions per oferir
el servei eren pèssimes:
sense possibilitat de fer
visites de grups i escoles,
eren econòmicament in-

viables; l’Ajuntament, per
la seva part, no va suplir
aquesta mancança amb
personal propi, ni tan sols
provisionalment.
Ambdós equipaments
han estat tancats al públic
fins aquest setembre,
encara que amb el desconfinament ja podien
haver obert des del juny
de l’any passat, i només
després que des d’ERC es

Presentació d’un nou llibre sobre la història de
Gavà
El passat dia 15 de desembre, en el marc de
les festes majors de Sant
Nicasi, es va presentar
l’últim llibre de l’estudiós
local Josep Campmany,
titulat Gavà: 1200 – 1620.
La fi de l’edat mitjana a
Eramprunyà. El llibre és el
volum 14è de la col•lecció
“La Nostra Gent”, coeditada pel Centre d’Estudis de
Gavà i l’Associació d’Amics
del Museu de Gavà. A
l’acte, celebrat al vestíbul
del Centre d’Història de la
ciutat (antic ajuntament)
hi van assistir unes 50

demanés que es busqués
la manera d’obrir ni que
fos amb un personal mínim, com s’ha acabat fet
malgrat que des del PSC
van dir que això no era
possible.
A més, a dins de les Mines, els espais dotats de
projectors i audiovisuals
no funcionen en la seva
majoria, i no hi ha previst
reparar-los a curt i mig
termini; s’obren les portes
de les Mines al públic però
sense servei de monitoratge ni possibilitat d’accedir a la mina principal
(la reproducció) per falta
de ventilació adequada;

persones, i hi van intervenir, a més de l’autor, en
Ricard Cervera, president
de l’Associació d’Amics
del Museu de Gavà (autor
del pròleg), i Víctor Mata,

arxiver de Begues, per
explicar la propera publicació de la col·lecció, que
recollirà el catàleg del
patrimoni arquitectònic
de Gavà actualitzat.

Més de 650 atletes al XXI Cros Ciu- Alicia Benete, millor
jugadora de futbol
tat de Gavà
sala català

El passat 16 de febrer
va tenir lloc la 21a edició
del Cros Ciutat de Gavà.
La cursa, organitzada
pel Club Atletisme Gavà,
va tenir lloc circuit de
la Sentiu i va aplegar
més de 650 atletes. El
Cros formava part del
calendari de la Federació
Catalana d’Atletisme i va
comptar amb 14 curses
de totes les categories.
En categoria femenina,
la guanyadora va ser la

Clàudia Gallego, atleta
del CE Universitari. En
categoria masculina, va
guanyar en Kevin Fernández, atleta del Cornellà Atlètic.
Tot i la pandèmia,
l’esdeveniment es va poder celebrar sempre seguint totes les mesures de
seguretat. A més, també
es van recaptar fons per
l’ONG ACCeDE. Una manera de seguir defensant
els valors de l’esport.

L’espai del ninotaire			

La futbolista gavanenca Alicia Benete ha estat
escollida com a millor
jugadora del futbol sala
català. Amb només 24
anys, Benete va rebre
aquest reconeixement
durant la novena gala de
les estrelles de la Federació Catalana de Futbol.
La gavanenca ha jugat
al Castelldefels i la penya
Esplugues, entre d’altres.
Ara, juga al Móstoles i és

una de les màximes golejadores de la competició,
també internacional. Fa
uns mesos va debutar
amb la Selecció Espanyola absoluta.

Per Josep Bel

Exposicions a la cafeteria Carmeta’s
Fins al 17 de gener podem veure a la cafeteria
Carmeta’s del carrer dels
Màrtirs, l’exposició del fotògraf Josep Tamarit: “Objectes trobats”. Les seves
natures mortes representen un instant d’allò que
flueix, una experiència de
calma i serenor dins d’un
món frenètic.
Després arriba a la
mateixa cafeteria una
col·laboració amb l’Agrupació Fotogràfica de

Gavà.
Del 26 de gener al 21
de març s’hi exposarà
l’obra de Jordi Cañizares,

amb fotografies actuals
del camp de concentració
de Mathausen, sota el títol: “Arbeit Macht Frei”.
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