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C o m e n ç a  a m b  m a l  p e u  e l 
canvi d’operador del servei de bus 

La plataforma “Aturem el Pla de Ponent” emprèn mesures 
legals contra el Pla de Ponent  

Aturem el Pla de Ponent 
som veïnes i veïns de Gavà 
i Castelldefels que lluitem 
per protegir un espai natu-
ral únic que separa Gavà i 
Castelldefels de l’especula-
ció immobiliària que pretén 
urbanitzar-lo.

Hem interposat una 

demanda de nul·litat del 
projecte d’Urbanització del 
Sector Pla de Ponent.

La plataforma ha con-
tractat a Eduard de Ribot, 
un dels màxims experts 
en dret urbanístic de 
Catalunya que ha portat 
les demandes de SOS Cos-

ta Brava. Per això hem 
iniciat una campanya de 
crowfunding per fer front a 
les despeses legals. Neces-
sitem el vostre suport. Si 
voleu aportar i ajudar-nos 
econòmicament, podeu fer-
ho al compte: ES05 3025 
0005 8514 3332 1787

Sí al transport públic, la mobilitat del segle XXI
 Cada cop més, els usuaris som 
conscients que el model de mobilitat 
que s’ha fet servir fins ara té els dies 
comptats; l’ús del vehicle particular per 
anar a la feina, ara per ara, com a mínim 
és qüestionable: bé sigui pels problemes 
d’aparcament , per la 
despesa dels vehicles i, per 
descomptat, per l’impacte 
sobre el medi ambient.
La fórmula guanyadora 
és l’aposta pel transport 
públ ic .  Aquest  és  e l 
principal objectiu, i ha 
d’anar acompanyat d’una 
oferta a l’alçada; això vol 
dir altes freqüències de pas, horaris 
puntuals, busos en perfectes condicions 
i tarifes assequibles per a tothom.
És ben coneguda la problemàtica que ha 
sorgit amb la nova companyia AVANZA, 
que s’ha fet càrrec del servei al Baix 
Llobregat Sud des del 26 de desembre.

Ja els primers dies de funcionament els 
problemes han anat apareixent de manera 
continuada, amb el consegüent malestar i 
disgust dels usuaris, i que cal atribuir a les 
conseqüències de la mala gestió feta per 
l’anterior empresa i per la mateixa AMB.

Aplicant l’actual l lei  de 
contractes (del PP), quan 
surt algun servei a concurs 
públic, el factor econòmic 
és el que més pes té a l’hora 
de puntuar quina alternativa 
és la millor. Això no hauria 
d’afectar la qualitat final 
del servei. Des d’ERC Gavà 
demanem a l’ajuntament 

de Gavà, que forma part del consell 
executiu de l’AMB, que exigeixi a la nova 
concessionària el compliment de tots els 
acords pactats. Perquè no té sentit predicar 
l’ús del transport públic si no se’l dota 
adequadament perquè realment sigui una 
opció viable.

Miquel Roselló, portaveu del Grup municipal d’ERC

El passat 26 de de-
sembre es va fer el 
canvi d’operador de la 
concessió del servei de 
Bus Metropolità al Baix 
Llobregat Sud. La nova 
empresa, Avanza, subs-
titueix l’empresa Mohn, 
en guanyar la licitació 
de la concessió el juliol 
passat.

Si bé des d’un primer 
moment es parlava de 
millores en el servei 
que consistien en la su-
pressió d’algunes línies 
i el reforçament de les 
freqüències de pas de 
les restants, molt aviat 
es van generalitzar les 
queixes per la manca 
de qualitat del servei, 
tant pel que fa a l’estat 
d’alguns autobusos com 
a l’incompliment de les 
freqüències i retards en 
moltes de les línies. 

Després de dies en què 
es deia que les incidèn-
cies eren normals, fruit 
de la transició entre les 

dues empreses, el passat 
10 de gener s’informava 
que el servei d’autobusos 
patiria diverses modifi-
cacions per l’adequació 
de la flota per part de 
la nova empresa ope-
radora, conseqüència, 
segons Avanza i l’AMB, 
de la manca de mante-
niment dels autobusos 
per part de l’anterior em-
presa. Se suprimia una 
altra línia i se’n reduïen 
les freqüències d’altres 
fins a final de mes, unes 
mesures que bàsicament      
oficialitzaven el que ja 
estava passant.

La nova companyia 
començava amb alguns 
busos provinents dels 
serveis del Consorcio Re-
gional de Transportes de 
Madrid (CRTM), retirats 
del servei en compliment 
de la nova normativa del 
citat consorci que es-
pecifica que cap vehicle 
pot prestar servei ha-
vent superat els 10 anys 

d’antiguitat.
Davant la gravetat de 

la situació, les seccions 
locals d’ERC dels muni-
cipis afectats, Gavà, Cas-
telldefels i Viladecans 
van expressar les seves 
queixes sobre la situació 
a l’AMB. Arran d’això, es 
van poder reunir amb 
representants de l’AMB.

En aquesta reunió 
se’ns va informar que la 
manca de manteniment 
de l’anterior empresa 
fa que aquests busos 
s’espatllin cada cop més 
freqüentment. També 
cal dir que alguns dels 
41 busos aportats per 
Avanza també han pa-
tit incidències. De fet, 
s’han denunciat a les 
xarxes casos de vehi-
cles circulant sense in-
termitents ni llums de 
fre per l’autopista; i la 
Comissió per la Inclusió 
a Gavà denuncia que les 
persones amb mobilitat 
reduïda tenen dificultats 

perquè les rampes dels 
autobusos no funcionen, 
si és que en tenen. 

A mesura que es vagin 
solucionant aquestes in-
cidències amb els busos, 
diuen, es podrà restablir 
el servei i es procedirà a 
la renovació de la flota 
d’autobusos.

Per ERC-Gavà cal em-
prendre des de les ins-
titucions les mesures 
necessàries perquè una 
situació com aquesta no 
torni a passar. Cal que 
les autoritats compe-
tents exerceixin deguda-
ment les seves funcions 
de control i sanció sobre 

l’empresa o empreses 
que presten aquest ser-
vei si no s’ajusta a allò 
que obliguen les condi-
cions de concessió.

El compromís d’ERC 
és fer tot el possible per 
avançar en la millora 
dels transports públics 
de la nostra zona, com 
una forma de millorar 
la qualitat de vida de 
les persones usuàries 
i de les que no ho són, 
però també pateixen 
els efectes del seu mal 
funcionament o insufi-
ciència en forma de més 
soroll i més contamina-
ció mediambiental.



La feina del Grup Municipal Gent i entitats:
Néstor Gómez: ”Gavà tindrà al 2030 la mateixa 
temperatura que ara té Múrcia”
Néstor Gómez, llicenciat 
en geografia i màster en 
climatologia aplicada a la 
UB. És home del temps i co-
municador del canvi climàtic 
a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

El temps i el canvi climàtic 
són cada cop més presents 
en els mitjans de comunica-
ció. Tant ha canviat el temps 
en les darreres dècades?
La veritat és que sí. L’impacte 
que hem creat sobre el pla-
neta és tan gran que hem 
canviat el temps i el clima, 
sobretot en els darrers 50 
anys. 
Ja no estudiem el clima com 
ho fèiem a finals del segle 
XX, sinó que el clima del 
passat serveix per preveure 
el futur, i no pinta gens bé 
si mantenim el ritme actual 
de vida.

El temps també ha canviat 
a Gavà?
És un efecte global i sí, es 
nota a casa nostra. Fa uns 
vint anys vaig col·laborar en 
el llibre Gavà (ed. Cossetà-
nia) d’en Josep Campmany, 
en la redacció del clima de 
Gavà. En 20 anys hi ha dades 
obsoletes i curioses. Per 
exemple, sorprèn el nombre 
de dies anuals de calor de 
30 ºC. En l’estudi climàtic 
1974 – 2000, definia que 
durant l’estiu les màximes 
superaven puntualment els 
30 ºC. Doncs bé, 20 anys més 
tard, superem els 30 ºC més 
de 20 dies a l’any i s‘espera 
que l’any 2035 arribem als 
60 dies.
Gavà tindrà al 2030 la ma-
teixa temperatura que ara 
té Múrcia, i cap al 2045, la 
d’Almeria.

En tot cas, aquest hivern està 
sent molt fred, amb glaçades 
al Parc Agrari cada dia…
Sí, i cal obrir la visió a lus-
tres i dècades per veure 
que cada període que passa 
és més càlid que l’anterior. 
I no només això, sinó que la 
regió mediterrània s’escalfa 
més ràpidament que la resta 
del planeta. 
La temperatura mitjana a 
Catalunya ha pujat 1.8 ºC des 

de mitjans de segle XX, una 
xifra que supera el llindar 
de seguretat de l’Acord de 
París que hauríem d’assolir 
a finals de segle XXI, d’1,5 ºC, 
i ja supera el marge d’1,7 ºC 
quan els científics conside-
ren com a molt difícil revertir 
l’escalfament.

Davant d’aquest cop de rea-
litat, com veus el futur del 
clima a Gavà?
Per començar, ara els estius 
són dos mesos més llargs 
que fa 100 anys, i aquesta 
tendència continuarà en el 
futur. I els hiverns seran més 
curts i menys freds. Pel que 
fa a les pluges, no hi ha una 
tendència clara, però sí que 
seran més intenses i amb 
períodes secs freqüents i 
llargs. Els temporals com 
el Glòria i el Filomena seran 
més habituals i intensos.

Perillen les platges de 
Gavà?
Estan a l’UCI. El nivell del 
mar a Catalunya ja ha pujat 
10 cm en els darrers 30 anys 
i el nombre de temporals 
s’ha duplicat des dels 80. 
El poder destructiu de les 
onades continuarà sacsejant 
la primera línia de mar amb 
la desaparició de la sorra i 
ho farà tot malbé. La línia 
de costa actual està ame-
naçada durant les pròximes 
dècades.

  

La via pública és l’espai de tots i, si és un 
espai ben cuidat, contribueix al benestar 
dels ciutadans.
La gestió correcta de la via pública permet 
fer  compat ible  l ’ interès 
particular amb el de tothom, 
si és necessari i beneficiós (per 
exemple, les terrasses dels 
bars o l’ocupació del carrer per 
una mudança o una obra).
El problema és quan des de 
l’Ajuntament no s’exerceix la 
seva funció inherent de gestió 
de l’espai públic, i la ciutadania 
percep clarament una certa deixadesa pel 
que fa al manteniment i la neteja.

Passos de vianants mal pintats, o que 
directament no hi són; voreres obertes i amb 
tanques que són un obstacle per al pas i per 
a la circulació; forats a diferents voreres; 

paviment que contínuament està 
en mal estat, aigua acumulada 
per la pluja o per fugues... Això 
ja s’hauria d’haver previst en el 
moment d’executar les obres. 
Evidentment, en cas d’obres es 
pot ocupar la via pública, però 
només si es fa amb cura. No pot 
ser que circular a peu comporti 
un perill, especialment a la gent 

amb mobilitat reduïda. Cal lluitar per fer una 
ciutat més amable per als que hi vivim.

La via pública es degrada

La construcció del Pla de 
Ponent, impulsat i defen-
sat a capa i espasa per 
l’Ajuntament, tindrà reper-
cussió sobre el clima?
És un pla que va en sen-
tit contrari a la situació 
d’emergència climàtica que 
vivim. La muntanya tal com 
és ara, és natural. No cal 
urbanitzar per naturalitzar 
el medi natural. El que cal és 
reagriculturitzar i rerama-
deritzar el poble, arrelar la 
població a la terra, que és la 
que ens dona de menjar. 
Un paisatge divers serveix 
per prevenir els incendis i 
minimitza les riuades. Part 
del pla de Ponent es cons-
truirà en el pitjor punt de 
la conca hidrogràfica dels 
Canyars. 
Davant d’un aiguat extraor-
dinari, com el d’Alcanar el 
setembre passat, amb el 
massís del Garraf que pot 
fer de rampa d’enlairament 
de les tempestes, les con-
seqüències podrien ser molt 
greus, per l’efecte embut 
d’acumulació de l’aigua en 
un mateix punt, a la zona edi-
ficada anomenada Canyars 
Sud.  A més, la impermeabi-
lització d’un gran espai de 
muntanya afavoreix que 
l’aigua circuli, se n’acumuli 
més i vagi a més velocitat. 
Un altre aspecte és la con-
taminació que emetran els 
més de 2.000 vehicles que 
hi haurà al Pla de Ponent, 
més d’un per família. Més 

cotxes és més mobilitat 
individual, més cues i més 
contaminació. El que hem de 
fer és reduir les emissions 
de CO2 i PM10 dràsticament, 
no augmentar-les.

Què podem fer com a ciuta-
dans de Gavà per ser més 
sostenibles, més respec-
tuosos amb el medi ambient 
i lluitar contra el canvi cli-
màtic? 
Fàcil. Lluitar i actuar, no 
quedar-se de braços plegats. 
Actuar va molt més enllà de 
reciclar, d’evitar el plàstic 
a les nostres compres, de 
consumir productes de km0 
o de deixar el cotxe per 
no contaminar (que si una 
persona fa tot això, ja és 
una persona cinc estrelles). 
Actuar és renunciar. Tenim 
tot el que volem i més, com-
prem més del que ens cal. 
Abans de comprar un article 
caldria preguntar-se: “És 
realment necessari?”. En 
unes altres paraules: “A què 
estàs disposat a renunciar 
pel clima?”. 
Ens està passant un símil 
de la pel·lícula de No miris 
amunt (Don’t look up), que 
tothom fa mofa de l’impacte 
d’un meteorit contra la terra 
que destruirà la humanitat. 
En el cas del clima, passa 
el mateix, ens n’anem en 
orris i no estem actuant. 
L’escalfament del planeta és 
aquí i la nostra contaminació 
ens mata. Reaccionem?

L’Ajuntament reconeix 
que concedeix llicèn-
cies d’obres inclús si 
afecten la mobilita dels 
vianants, inclús aquells 
amb mobilitat reduïda
inclús a la gent amb mobili-
tat reduïda. 

L’Ajuntament de Gavà va 
reconèixer que obraven amb 
llicència municipal, i que als 
serveis tècnics municipals 
els semblava una bona op-
ció malgrat l’afectació sobre 
la mobilitat dels vianants.

S’ha aprovat una refor-
ma laboral que, si bé 
reverteix algunes coses 
de l’anterior, no en mo-
difica alguns punts clau

La reforma del 2012, en el 
moment més cru de la crisi, 
segons M. Rajoy, pretenia 
“acabar amb la rigidesa 
del mercat laboral” i “posar 
les bases per crear feina 
estable”. L’objectiu era, 
teòricament, “facilitar la 
contractació, amb especial 
atenció als joves i aturats 
de llarga durada, potenciar 
els contractes indefinits 
respecte als temporals i 
que l’acomiadament fos 
l’últim recurs de les empre-
ses en crisi”.

Què va significar la reforma laboral del PP?
Cal preservar l’espai públic

Mireia Villuendas Huguet. Regidora d’ERC-Gavà

ERC va preguntar al 
passat ple de gener per 
l’aparició sovintejada de 
forats a les voreres fets 
per companyies de serveis, 
que romanien setmanes 
i setmanes oberts, tapats 
precàriament i constituint 
un perill i un destorb per 
als vianants. 

També es va interessar 
per les obres de particulars 
que ocupen les voreres 
durant mesos, obligant els 
transeünts a canviar de 
vorera o baixar a la calçada, 

Crònica municipal

La Sentiu necessita millorar l’accessibilitat
El grup municipal d’ERC 

va demanar al passat ple de 
gener que es pintessin pas-
sos de vianants en diferents 
zones de la carretera que 
va a la Sentiu, i a dins del 
mateix barri, en punts en què 
la convivència de vianants i 
vehicles podria ser perillosa; 
també, que s’obrissin els 
lavabos de can Llong i que 
s’instal·lés una font en algun 
punt del barri, per abastir 
els molts passejants que hi 

ha a la zona. L’Ajuntament 
va anunciar que aviat la 
Diputació de Barcelona 
passarà a fer-se càrrec 
d’aquest vial, i que hi farà 
importants millores, però 
que instal·lar un pas de 
vianants requeria uns es-
tudis tècnics complexos. 

Així mateix, va dir que 
si els veïns del barri ho 
trobaven bé, tornarien 
a instal·lar-hi una font 
pública.

ERC es preocupa per la tala d’arbres al municipi
El 23 de desembre, la bri-

gada municipal va talar un 
arbre al carrer del Riu Besòs 
de can Tries. A instàncies 
dels veïns, ERC va preguntar 
el motiu de la tala, i va dema-
nar que s’informés sempre 
els veïns afectats quan cal-
gués talar algun arbre. La 
resposta va ser que l’arbre 
s’havia esberlat parcialment 
i una branca havia caigut a 

Si bé el paper ho aguanta 
tot, aquesta reforma va pro-
piciar tot el contrari, i ens 
trobem ara mateix amb un 
mercat laboral on s’ha impo-
sat la precarització laboral, 
tant pel que fa a les condi-
cions laborals com, sobretot, 
a la manca d’estabilitat labo-
ral. Tot això ha fet que per 
aquells per als qui les mans 
són el seu capital sigui cada 
cop més difícil gaudir d’una 
vida digna malgrat tenir fei-
na, especialment pel que fa a 
l’accés a un habitatge.

Les mesures que van pro-
piciar aquesta situació van 
ser, entre altres, la reducció 
de la indemnització per aco-
miadament improcedent de 
45 dies per any treballat amb 
un límit de 42 mensualitats, 
a 33 dies amb un límit de 
24; l’ampliació i matisació 
de les causes econòmiques 
que permeten els acomiada-
ments, com per exemple la 
disminució persistent dels 
ingressos durant 3 mesos 
consecutius quan abans 
era únicament si hi havia 
pèrdues; la supressió de 
l’autorització administra-
tiva prèvia per tal que les 
empreses poguessin fer 
acomiadaments col·lectius 
(ERE); en el cas dels conve-
nis, es permetia a les em-
preses tenir preeminència 

  

El que havia de ser una derogació, acabarà 
sent una reforma de la reforma. El passat 
28 de desembre es va modificar l’Estatut 
dels Treballadors amb la 
finalitat de fer petits retocs a 
l’actual legislació laboral. 
De les 25 reformes laborals 
dels darrers 40 anys, 8 han 
estat un clar retrocés dels drets 
de la classe treballadora. 
S e  co n t i n u a  p e r m e t e n t 
l’acomiadament col·lectiu 
s e n s e  a u t o r i t z a c i ó 
administrativa, amb el perjudici que provoca 
per al teixit productiu del país. Es manté un 

dels trets distintius de la desregulació, que 
treu a l’administració la capacitat d’intervenir 
a favor del bé comú. No es recuperen les 

indemnitzacions de 45 dies per 
any en els acomiadaments ni els 
salaris de tramitació. 
L a  n e g o c i a c i ó  co l · l e c t i v a 
continuarà sent estatal i  a 
Catalunya els convenis que es 
pacten poden ser invalidats. 
Som conscients de la realitat 
socioeconòmica del nostre país, 
del diferencial de preus? A hores 

d’ara i tal com està, els treballadors només 
podem veure pedaços a l’esquena.

Derogació versus Reforma

Andreu Pérez Lorite. Regidor d’ERC-Gavà

ERC s’interessa pels protocols dels serveis socials
Arran dels repetits inci-

dents que es produeixen a 
la via pública a Gavà, quan 
persones sense sostre són 
desallotjades dels llocs on 
s’arreceren, ERC va tornar 
a preguntar pel protocol 
que se segueix en aquests 
casos per accedir a perso-
nes en situació vulnerable, 
però que no tenen la pos-
sibilitat de demanar ajuda 
pels seus propis mitjans, i 
com es feia per detectar-
los, més enllà de la denún-

la via pública. En tractar-se 
d’una emergència, no es va 
avisar els veïns, cosa que sí 
es fa, diuen, quan la tala és 
planificada. Sempre que es 
tala un arbre se’n planta un 
altre, encara que sigui en un 
altre lloc, i des de 2019 s’han 
guanyat, sempre segons 
l’Ajuntament, 100 arbres 
més dels que hi havia abans 
del temporal Glòria.

cia ciutadana. 
La resposta va ser que 

l’Ajuntament treballa en 
xarxa i comparteix infor-
mació amb escoles, CAP, 
la Casa Gran, residències o 
centres de dia, a més dels 
tècnics de barri que hi ha en 
algunes zones; que sempre 
s’oferia ajuda als casos de-
tectats, així i tot, que molts 
cops la rebutjaven. 

No es va aclarir què es 
feia en els casos que l’ac-
ceptaven.

       Taula pel clima de Gavà
El Néstor Gómez ha estat 

un dels ponents en el cicle 
de presentacions sobre els 
efectes del canvi climàtic al 
nostre entorn que s’estan 
duent a terme al local so-
cial de la Unió Muntanyenca 
Eramprunyà al carrer Salva-
dor Lluch.

Aquestes presentacions, 
organitzades per l’UME, els 
grups ecologistes Quercus i 

Les Agulles i el Col·lectiu la 
Mata de Jonc, tenen l’objectiu 
d’exposar com afecten Gavà 
i al Delta les conseqüències 
derivades del canvi climàtic.

Si voleu saber quan es 
faran les properes presen-
tacions (que s’acostumen a 
fer en dimecres a les 19 h 
de la tarda) estigueu atents 
a la pàgina de Facebook de 
l’UME.

sobre el conveni sectorial, 
és a dir, que amb la reforma 
una empresa podia arribar 
a pactar condicions pitjors 
que el conveni laboral de 
referència.

I això va provocar un 
mercat laboral precari (per 
exemple, vam passar de 
parlar el 2007 de “pobres 
mileuristes” a “afortunats 
mileuristes” si tenien un 
contracte fix el 2013). Això 
no només és lesiu per als 
treballadors, sinó que és 
una rèmora per a l’economia 
en el seu conjunt en dismi-
nuir la capacitat de consum 
d’amplis sectors de la po-
blació fins al punt d’impedir 
satisfer les necessitats bà-
siques contemplades a la 
constitució (com el dret a 
l’habitatge). 

I tot això mentre, cada 

cop més, augmenta la des-
igualtat salarial entre els 
treballadors i els sectors 
directius.

Ara mateix s’ha aprovat 
una reforma laboral que, si 
bé reverteix algunes coses 
de l’anterior (sense derogar-
la) no contempla modificar-
ne alguns punts clau com re-
cuperar la indemnització de 
45 dies per any treballat en 
casos d’acomiadament, eli-
minar la bretxa salarial entre 
homes i dones, recuperar els 
salaris de tramitació en ca-
sos d’acomiadament impro-
cedent, dotar l’administració 
de mecanismes per frenar 
ERO abusius d’empreses 
que han rebut ajuts públics, 
potenciar les inspeccions de 
treball, lluitar contra la pre-
carietat i la parcialitat dels 
contractes o fer prevaldre 

els convenis autonòmics.
ERC ha patit una fase de 

xantatge per part dels partits 
del “gobierno más progre-
sista de la historia”, la CEOE 
i els sindicats UGT i CCOO 
per tal que donés suport a 
aquesta reforma (pactada 
amb la CEOE) tal com estava, 
encara que altres sindicats, 
com CGT o Intersindical, hi 
estaven completament en 
contra. Un dels arguments 
era que si ERC no hi donava 
suport, buscarien el suport 
de partits de dretes com C’s; 
no és precisament la millor 
manera de defensar les vir-
tuts d’una reforma que es vol 
favorable als treballadors 
que s’hagi pactat amb la pa-
tronal i es considerés que es 
podia aprovar amb partits de 
dretes. Tot per acabar amb 
un vodevil al congrés

L’entrevista del mes

Autobusos de Gavà: preocupació per la nova concessió
Des del passat 26 de de-

sembre els autobusos de 
Gavà, que abans gestiona-
va la companyia MOHN, els 
gestiona l’empresa AVANZA, 
que va guanyar el concurs 
convocat per l’AMB. 

A preguntes d’ERC al ple de 
gener, l’Ajuntament va reco-
nèixer que ja des del dia 28 
de desembre eren conscients 
que hi havia incidències, i que 
se’n va informar l’AMB. L’em-

presa, però, va comunicar el 
dia 9 de gener que hauria 

de reduir línies i freqüències 
temporalment per reparar 
autobusos, ja que, segons 
la versió de l’ajuntament, 
MOHN no n’havia fet un man-
teniment correcte, i molts 
autobusos eren inoperatius; 
les noves unitats, però, no 
resolen totes les incidències, 
i encara ara les persones 
amb discapacitat no tenen 
autobusos adaptats; segons 
es va dir al ple, entre 2022 

i 2023 s’anirien resolent els 
problemes. 

A instàncies d’ERC, a més, 
es va aprovar per unanimitat 
una declaració política ex-
pressant el disgust del ple 
amb la situació i manifestant 
la disposició a exigir a l’AMB 
la resolució de la qüestió. La 
podeu consultar al nostre 
web, locals.esquerra.cat/
gava, a la secció d’interpel-
lacions i propostes al Ple.
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Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
Obertes les inscripcions per a la 
cursa escolar

El pròxim 26 de febrer la 
cursa escolar, organitzada 
pels Jocs Esportius Esco-
lars de Gavà, tindrà lloc a 
l’Estadi de la Bòbila. 

Les inscripcions estan 
obertes, i hi poden partici-
par tots els escolars de la 
ciutat d’entre 5 i 16 anys. 
Es poden apuntar a través 
de l’AMPA del seu centre, 
club, entitat o al mateix 
estadi de la Bòbila. 

Començarà a les 10 del 

matí, i les curses es divi-
diran per categories. 

A més, estarà englobada 
dintre dels actes de Car-
nestoltes, i es pot partici-
par amb una disfressa o 
un complement divertit. 

També hi haurà altres 
activitats com una parada 
on pintar-se les cares i, 
una cursa familiar, a les 
12 hores, en què petits i 
grans compartiran una 
volta a l’estadi.

Nova victòria pel 
CF Gavà

El CF Gavà portava cinc 
jornades sense cap vic-
tòria. Però aquest passat 
mes, per fi, va tornar a 
gaudir-ne d’una durant el 
partit contra el Vilanova. 

Davant de la seva afi-
ció, van acabar la jornada 
amb un 2 a 1.

 Tot i que el primer 
gol no va arribar fins al 
primer minut de la se-
gona part. A partir d’aquí, 
l’equip es va anar ani-

mant fins a aconseguir la 
victòria. Una victòria molt 
esperada i celebrada. 

Continua l’activitat del Cineclub a l’Espai Maragall
El diumenge 6 de març 

a les set de la tarda està 
programat el clàssic La 
Gran Evasió. 

Aquesta pel·lícula de 
1963 està basada en fets 
reals, i narra el propòsit 
d’un grup d’oficials angle-
sos i nord-americans per 
organitzar la fugida del 
camp de concentració nazi 
on estan presoners. En 
aquesta fugida es veuran 

actes festius de Carnaval.  
El 24 de febrer començarà 
amb el Dijous Gras, Dijous 
Llarder, o “el dia de la trui-
ta”. 

El divendres 25 se ce-
lebra l’arribada del Rei 
Carnestoltes i del seu se-
guici al parc de la Torre 
Lluc. Tot acompanyat de 
molta disbauxa, música, 
ball i molta diversió. A més, 
també hi haurà xocolatada 
per a tothom. 

El dissabte 26, hi haurà 
la rua de Carnaval i, al 
final, un ball de confeti ple 
de colors.

El diumenge 27 de febrer 
estarà ple de balls. Durant 
el matí, hi haurà un ball de 
disfresses infantil al parc 
de la Torre Lluc i, a la tarda, 
el ball de carnaval per a 

Finalitza l’exposició ”The Dust Bowl” al Museu 
de Gavà

Aquesta exposició tem-
poral, que originalment ha-
via de romandre al Museu 
des del 15 de desembre de 
2019 fins al 14 de juny del 
2020, finalment abandona 
Gavà després de roman-
dre-hi més de dos anys 
per causa de la pandèmia; 
curiosament, el subtítol de 
l’exposició, “Quan la natura 
es rebel·la”, també serveix 
per descriure el que ha 
passat. 

Aquesta exposició ens 
ha permès conèixer el 
Dust Bowl (Conca de Pols), 
període de greus tempes-
tes de pols que van causar 
grans danys en l’ecologia i 

l’agricultura a les prade-
ries dels Estats Units a la 
dècada de 1930, forçant 
que centenars de milers 
de persones es veiessin 
obligades a abandonar la 
seva llar i migrar a altres 
regions, com Califòrnia. 
La novel·la (posteriorment 
portada al cinema) The Gra-

pes of Wrath (El raïm de la 
ira), s’ambienta en aquest 
període.

Aquest desastre ecològic 
amb greus repercussions 
econòmiques i socials fou 
provocat i/o agreujat per 
l’expansió de l’agricultura, 
que substituïa la vegetació 
autòctona resistent a les 

Gavà recupera la Rua de Carnaval
La rua de Carnaval torna 

a Gavà, i ho farà el pròxim 
dia 26 de febrer a les 16:30 
hores. El recorregut passa-
rà per diferents llocs de la 
ciutat: començarà a l’avin-
guda d’Eramprunyà i se-
guirà per la Rambla fins a 
la plaça Josep Tarradellas, 
el carrer dels Màrtirs dels 
Setge del 1714 i el carrer 
de Sant Pere fins a la pla-
ça de Jaume Balmes. Les 
comparses d’adult podran 
allargar el recorregut per 
l’avinguda Diagonal. Les 
persones i entitats que vo-
lien participar es van poder 
inscriure fins al passat dia 
6. L’esdeveniment està or-
ganitzat per l’Ajuntament, 
a través del Departament 
de Cultura.

A més, hi haurà altres 

sequeres i que retenia la 
humitat al sòl, fent que 
una llarga sequera con-
vertís el terra en pols i que 
aquest se l’endugués el 
vent (provocant tempestes 
de pols) deixant la terra 
estèril. Un advertiment 
per als nostres dies, quan 
estem immersos de ple en 
una situació d’emergència 
climàtica, aquest cop mun-
dial, també provocada per 
l’acció humana.

Esperem que el Museu 
i les Mines puguin anar 
recuperant la seva activi-
tat després d’haver estat 
tancats més d’un any i mig 
per causa de la pandèmia 
i, també, pel desinterès 
institucional.

la gent gran a l’American 
Lake. 

Per últim,  i com cada 
any, s’acabarà el 2 de març, 
el Dimecres de Cendra. 
Aquest dia s’acomiada al 
Rei Carnestoltes amb la 
lectura del testament, el 
taller de construcció de 
sardines i es farà l’Enter-
rament de la Sardina. Tot 
això amb la col·laboració 
de La Companyia General 
del Foc. 

Tot i que la ciutat recupe-
ra els actes que se celebra-
ven durant aquestes dates 
abans de la pandèmia, 
es mantenen les mesu-
res sanitàries imposades 
per la Covid. I tornarem a 
gaudir de la celebració de 
Carnaval a Gavà de manera 
segura i responsable.

implicats dos-cents cin-
quanta presos. Per dur a 
terme el seu pla comencen 
a excavar tres túnels.

Cal comprar les entrades 
anticipadament a la web, el 
preu és de 4€ per socis i de 
4,5€ l’entrada general. 

Durant l’espectacle és 
obligatori dur mascareta 
i seguir les normes sani-
tàries imposades per la 
Covid.


