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ERC vol recuperar els immobles 
de la SAREB per a fins socials

     La plataforma “No al Pla de Ponent” reclama la nul·litat del Pla de Ponent  
El passat 14 de fe-

brer la plataforma va 
presentar una instàn-
cia en aquest sentit a 
l’Ajuntament de Gavà. 

Per fer-la, han comp-
tat amb l’assessora-
ment de l’expert en 
dret urbanístic Eduard 
de Ribot, conegut per la 
seva col·laboració amb 

SOS Costa Brava.
En la posterior roda 

de premsa, l’advocat 
va exposar que aquest 
projecte estaria vul-
nerant fins a 16 nor-
matives vigents en el 
moment en què es va 
aprovar el pla urba-
nístic, com la prohibi-
ció d’urbanitzar amb 

pendents superiors 
al 20%, pel fet que la 
zona està afectada per 
perills d’inundació o la 
Llei Forestal de 1988, 
que prohibeix urba-
nitzar boscos i espais 
forestals. 

La plataforma no 
s’atura.

Creació d’un autèntic parc d’habitatge públic
 El 2012 es va crear la Sareb i 
va adquirir 500.000 habitatges. L’objectiu 
era vendre’ls per així recuperar la 
inversió inicial, retornar el préstec a la 
UE, rebaixar el deute públic... En cap cas 
es va plantejar que aquests habitatges es 
poguessin destinar a fins 
socials.
El més greu de tot és 
que, malgrat que el dret 
a l’habitatge està recollit 
a la Declaració Universal 
dels Drets Humans i a 
l a  C o n s t i t u c i ó ,  s ’ h a 
normalitzat el fet que 
milers de famílies no 
tinguin un habitatge digne, veure casos 
de famílies desnonades dels seus 
habitatges per no poder fer front a la 
hipoteca o, fins i tot, el lloguer; o, fins 
i tot, persones que es veuen obligades 
a deixar casa seva quan els propietaris 
decideixen dedicar-la a usos turístics.

I el més impactant de tot, en molts casos 
s’han desnonat famílies d’habitatges que 
eren propietat de la SAREB, una entitat 
on, com hem vist, l’inversor més gran era 
l’estat.
Deu anys després, la Sareb tampoc ha 

aconseguit el seu objectiu. 
Molts dels seus habitatges 
han acabat en mans de fons 
voltor i ara arrossega un deute 
de 35.000 milions d’euros que 
s’ha convertit en deute públic, 
és a dir, de tots nosaltres.
Malgrat que va haver-hi errors 
passats, cal mirar endavant i 
el fet de convertir la SAREB 

en pública fa que els seus habitatges 
esdevinguin públics i des d’ERC creiem 
que aquesta bossa d’habitatge ha de 
ser retornada a la ciutadania i qui millor 
per administrar-ho que els ajuntaments, 
que són els millors coneixedors dels 
problemes dels seus ciutadans.

Miquel Roselló, portaveu del Grup municipal d’ERC

En el passat Ple de febrer 
el Grup Municipal d’ERC-
Gavà va presentar una 
declaració en què es pro-
posava que els pisos que 
actualment té la Sareb 
fossin el nucli d’un parc 
d’habitatge públic que seria 
gestionat per les adminis-
tracions més idònies per 
a cada cas. Havent rebut 
esmenes per part del PSC, 
la declaració fou aprovada 
amb els vots favorables 
d’ERC, el PSC, Podemos i 
Junts i les abstencions del 
PP i C’s.

La SAREB (Sociedad de 
Gestión de Activos Proce-
dentes de la Reestructu-
ración Bancaria) és filla 
dels anys d’especulació 
immobiliària que van aca-
bar provocant una crisi de 
la qual encara en notem els 
efectes.

El 2012, pel rescat fi-
nancer, es va crear aques-

ta societat amb l’objectiu 
d’adquirir els actius tòxics 
de les entitats financeres 
per sanejar-ne els comptes. 
Per fer-ho, va comptar amb 
un capital inicial de 4.800 
milions d’euros, dels quals 
el 45% eren diners públics, 
més un préstec de la UE de 
51.000 milions d’euros. Això 
va suposar que la SAREB 
acabés sent propietària 
de 500.000 habitatges que 
estaven molt sobrevalorats 
a causa de l’especulació 
immobiliària (per això eren 
“actius tòxics”). La finalitat 
de la SAREB era vendre’ls 
per recuperar la inversió 
inicial, retornar el préstec 
a la UE, obtenir beneficis 
amb què reduir el deute 
públic i, de pas, permetre 
a les entitats financeres 
continuar lucrant-se amb la 
gestió de la venda d’aquests 
actius, per la qual obtenien 
sucoses comissions.

Ja el 2012 molts consi-
deraven que l’operació de 
la SAREB era una naciona-
lització encoberta i una ma-
niobra per socialitzar les 
pèrdues d’un sector finan-
cer que s’havia enganxat 
els dits amb l’especulació 
immobiliària.

Deu anys després s’acaba 
d’aprovar la nacionalització 
de la SAREB, convertint-la, 
en la pràctica, en una im-
mobiliària pública amb un 
deute declarat de 35.000 
milions d’euros que passa 
a ser deute públic.

Malgrat això, el fet que si-
gui pública fa que tot el seu 
estoc d’habitatges també 
ho sigui i, per tant, podria 
constituir, si es volgués, la 
base per a la creació d’un 
parc d’habitatge públic per 
donar resposta a les ne-
cessitats dels seus munici-
pis en matèria d’habitatge 
social. Si hem de pagar el 

deute entre tots, cal exigir 
que reverteixi en benefici 
de la societat. A Gavà hi ha 
concretament 34 habitat-
ges en mans de la SAREB.

Per tot això, la declaració 
presentada per ERC-Gavà i 
aprovada pel Ple municipal 
proposava que, en el marc 
de la nacionalització de la 
Sareb, es valorés que fer 
efectiu el dret a l’habitatge 
és el cinquè pilar de l’Estat 
de Dret i ha de ser un ob-
jectiu prioritari de les ad-
ministracions públiques, 
especialment els Ajunta-
ments, amb convenis amb 
la Generalitat.

Així mateix, advertint 
que els fons públics inver-
tits en rescats bancaris i en 
l’adquisició de fons tòxics, 
resultat de l’especulació, 
no poden convertir-se en 
una oportunitat per a fons 
voltors i grans tenidors per 
continuar fent negoci amb 
un bé essencial. La nacio-
nalització de la SAREB ha 
de ser una oportunitat per 
disposar, finalment, d’una 
borsa d’habitatge públic 
que serveixi per pal·liar 
els estralls de les diferents 
crisis en les economies 
familiars i l’emergència 
residencial que patim.



La feina del Grup Municipal Salut i gènere:
Mònica Morros: ”Ignorar les diferències de sexe i de 
gènere comporten diagnòstics irreals o erronis”
Amb motiu del Dia Interna-
cional de la Dona hem volgut 
abordar un dels aspectes 
que cal fer evolucionar per 
assolir la igualtat real entre 
homes i dones: el diag-
nòstic i tractament de les 
malalties.  Mònica Morros 
Serra és experta en gènere 
i salut, politòloga i cap de 
Relacions Institucionals 
del Departament d’Igualtat 
i Feminismes.

Els homes i les dones tenim 
els mateixos símptomes en 
les malalties?
No tenim els mateixos 
símptomes, però no només 
això, també tenim factors 
de risc que poden ser dife-
rents o impactar de forma 
diferent, segons el sexe (és 
a dir, per qüestions biolò-
giques) i segons el gènere 
(és a dir, segons els rols). 
Posem un exemple per cla-
rificar-ho. En les demències, 
un factor de risc diferent 
entre homes i dones és tenir 
menopausa precoç; per tant, 
aquest és un factor de risc 
específic del sexe femení. 
Un altre factor de risc és 
fer poc exercici físic en 
l’etapa adulta. Aquest factor 
de risc no està relacionat 
amb el sexe, afecta homes 
i dones. La qüestió és que 
aquest efecte no és el ma-
teix perquè les dades ens 
diuen que les dones en edat 
adulta fan menys exercici 
físic que els homes, un fet 
que està correlacionat amb 
la pobresa de temps d’elles. 
Les dones dediquen el doble 
d’hores a tasques de la llar o 
de cura, per tant, és evident 
que tenen menys temps dis-
ponible. Per aquest motiu 
l’exercici físic és un factor 
de risc que impacta de for-
ma diferent als homes que 
a les dones.  
Així doncs, per tenir un 
sistema de salut equita-
tiu és necessari tenir en 
compte la diferent manera 
d’emmalaltir o els dife-
rents factors de risc que 
existeixen entre homes i 
dones.

El tractament mèdic i la 
investigació mèdica i far-
macèutica pateixen un biaix 
que perjudica essencial-
ment a les dones?
A l’Estat espanyol, fins a 
l’any 1993, les dones en 
edat fèrtil no podien ser in-
closes en els assajos clínics 
en les fases preliminars que 
analitzen l’eficàcia i la segu-
retat dels tractaments. La 
mateixa situació es produïa 
en recerques preclíniques, 
on els animals inclosos eren 
preferentment mascles. 
Actualment, en els assajos 
clínics només s’inclouen 

un 38% de dones, i sols 
un 14% dels assajos tenen 
una anàlisi específica de 
gènere.
La ceguesa de les diferèn-
cies de sexe i de gènere 
comporten diagnòstics i 
tractaments que no s’ajusten 
a la realitat i, per tant, a les 
necessitats de la persona 
que ha de ser atesa.
Seguint el mateix exemple 
que en la pregunta anterior, 
recentment he elaborat un 
estudi sobre demències i 
hem vist que, tot i que no hi 
ha evidències que demos-
trin que aquesta malaltia 
avanci més ràpidament en 
elles que en ells, quan es 
detecta demència en dones 
aquesta es troba en una fase 
més avançada que en el cas 
dels homes.
En el moment inicial de 
les demències les dones 
tenen el que s’anomena 
una reserva cognitiva; és a 
dir, en les dones, l’efecte de 
pèrdua de memòria queda 
més emmascarat i no el 
detectarem al principi. Per 
tant, com a sistema no hem 
d’anar a buscar alteracions 
de la memòria si volem fer 
un diagnòstic precoç, sinó 
que hauríem d’anar a buscar 
alteracions conductuals, de 
comportament, depressió, 
desinhibició, trencament 
amb les normes socials 
i les formes de compor-
tament que solem tenir. 
Tot i aquesta evidència, el 
diagnòstic i les proves que 
l’acompanyen no estan ajus-
tades al sexe i al gènere.

Es diagnostica més tard 
una malaltia en una dona? 
L’acusació de “tot són nervis, 
dona“ encara pesa molt?
El biaix de gènere en el 
diagnòstic mèdic també 
comporta que els professio-
nals de medicina, de manera 
inconscient, se centrin més 
en les condicions de salut 
mental com a causa dels 
símptomes en les dones que 

  

L’any 2016 l’Ajuntament va obrir un procés 
participatiu per definir els usos de l’antic
edifici de la Unió de Cooperadors. Hi van 
participar moltes entitats de la nostra ciutat 
que van proposar projectes que tenien en comú 
recuperar l’esperit d’autogestió 
pel qual l’edifici va ser concebut. 
Però l’Ajuntament ràpidament 
va tornar al model dirigista 
amb el qual se sent còmode, i 
va desvincular l’equipament del 
teixit associatiu de la ciutat.
El resultat és que en els 8 mesos 
que fa que es va inaugurar la 
rehabilitació de l’edifici, s’hi 
han fet un total de 10 hores de 
tallers i xerrades en l’àmbit de 
l’emprenedoria i la innovació, dissenyades 
per entitats comarcals, i que tant es poden fer 

aquí com al poble del costat. No hi ha projecte 
propi.
I el que passa amb aquest equipament, passa 
amb altres: la Casa de les Famílies, plantejament 
abstracte i activitat baixíssima. La Casa Gran, 

tancada en ella mateixa. El Casal 
Sant Jordi de la Rambla, que cau 
a trossos, i té un ús totalment 
marginal, etc. 
Aquest govern municipal no sap fer 
que els equipaments públics siguin 
espais de construcció de xarxa 
ciutadana. Que esdevinguin símbols 
d’identitat col·lectiva i contribueixin 
a articular la vida cívica. No sap 
que relligant edats, interessos, 
necessitats i iniciatives es generaria 

un gresol creatiu amb molta potència. 
O potser ho sap, i no vol... Que encara és pitjor.

El futur de la Unió de Cooperadors

en els homes. Per exemple, 
tenen més probabilitats de 
diagnosticar depressió en 
dones que en homes, fins i 
tot quan tenen símptomes 
idèntics i puntuacions de 
símptomes de depressió. 
Fins i tot després de con-
trolar les taxes més altes de 
condicions de salut mental a 
les dones, les dones encara 
reben un nombre despro-
porcionat de diagnòstics 
de malalties mentals. Tam-
bé reben més receptes de 
fàrmacs que alteren l’estat 
d’ànim.
Un altre exemple: s’estima 
que l’endometriosi pot afec-
tar el 10% de la població 
de dones d’entre 15 a 49 
anys. Al conjunt de l’Estat     
espanyol, es calcula que el 
retard en el diagnòstic pot 
arribar fins als vuit anys. 
Per això, la legislatura pas-
sada la consellera de Salut 
Alba Vergés va posar en 
marxa l’Estratègia d’atenció 
per l’Endometriosi.
Quant a les malalties car-
diovasculars, les dones re-
ben un diagnòstic retardat 
o un mal diagnòstic, ja que 
s’ha agafat el cos masculí 
de referent universal. La 
conseqüència és que la taxa 
de mortalitat per infart és 
entre el doble i el triple en 
les dones que en els homes. 
I com aquests, podem trobar 
altres exemples.

En què beneficiaria la mirada 
de gènere en l’enfocament 
de salut de les dones? Tin-
dria algun avantatge també 
per als homes?
Evidentment, la perspectiva 
de gènere en les ciències 
de la salut no és res més 
que tenir una bona ciència. 
Per tant, una ciència que 
generi més coneixement 
i avenços per tothom. Per 
exemple, com hem dit, els 
estereotips de gènere fan 
que les dones estiguin so-
brerepresentades en els 
diagnòstics de depressió, 

però a la vegada també fan 
que els homes estiguin in-
fradiagnosticats en aquests 
diagnòstics perquè la so-
cietat ens ensenya que els 
homes han de ser forts, no 
poden plorar i, per tant, van 
menys al sistema per dema-
nar ajuda en aquest sentit i 
quan estan al sistema costa 
més que se’ls diagnostiqui 
depressió, ja que aquests 
mateixos estereotips també 
estan presents en el siste-
ma sanitari. Aquest biaix en 
el diagnòstic de la depressió 
pot significar que les dones, 
els homes o tots dos no re-
ben el tractament adequat 
a causa de les suposicions 
inconscients que fan els 
professionals sanitaris so-
bre el seu gènere.

Quin és l’objectiu del   Con-
sell Assessor per a Políti-
ques de Gènere en Salut, 
impulsat per la consellera 
Alba Vergés?
La consellera Alba Vergés 
va marcar com una de les 
seves tres prioritats in-
corporar la perspectiva de 
gènere al sistema de sa-
lut. Que no és res més que 
comptar amb un sistema de 
salut equitatiu i de màxima 
qualitat. 
La finalitat del consell és 
impregnar el sistema de 
salut de perspectiva de gè-
nere. És un consell format 
per expertes de diferents 
disciplines de salut i so-
cials molt transversal que 
té per encàrrec assessorar 
el Departament de Salut en 
l’elaboració de polítiques 
públiques. Aquesta legis-
latura, Catalunya disposa, 
per primera vegada, d’un 
Departament d’Igualtat i 
Feminismes encarregat de 
liderar la transformació 
feminista. Aquest liderat-
ge ens permet revertir el 
compliment deficitari de les 
lleis d’igualtat que durant 
massa temps han estat 
considerades com a meres 
recomanacions. 
Per posar un exemple, la llei 
d’igualtat d’homes i dones 
catalana, al seu article 47, 
ja diu que les administra-
cions públiques de Catalun-
ya competents en matèria 
sanitària, en l’àmbit de llurs 
competències respectives, 
han de garantir que es facin 
investigacions científiques 
sobre la morbiditat diferen-
cial entre dones i homes, 
que tinguin en compte les 
diferències biomèdiques 
entre sexes, i també les 
diferències i els condicio-
naments socials, culturals i 
educacionals que afecten la 
salut, aplicant criteris i pa-
ràmetres no androcèntrics.

El govern municipal no 
ha presentat cap pla 
concret per dinamitzar la 
Unió de Cooperadors, no-
més activitats puntuals i 
propostes generals
tació de la rehabilitació, 
no la inauguració, que s’hi 
han fet activitats puntuals i 
un seguit de propostes ge-
nerals però cap concreció. 
Això mateix preguntàvem, 
volem propostes concretes, 
però ningú encara ens les ha 
sabut donar.

Per homenatjar l’Albert 
s’ha apadrinat un arbre 
en el seu nom, ja que 
destacava pel seu acti-
visme pel medi ambient

El passat 4 de març va fer 
un any que ens va deixar 
sobtadament el company I 
amic Albert Massana, ales-
hores regidor i portaveu del 
Grup Municipal. Ha estat un 
any molt dur per a la família 
i amics i, també, per als 
companys de la secció local 
d’ERC-Gavà.

L’Albert sempre estava al 
costat de la gent, disposat a 
donar un cop de mà a qui ho 
necessités; sempre rialler i 
desbordant optimisme. Era 
algú que es feia estimar.

Homenatge a Albert Massana
Unió de Cooperadors: un altre equipament sense projecte

Montserrat Arnau. Secretària de política municipal d’ERC-Gavà

ERC va demanar al passat 
Ple de febrer que s’exposés 
amb detall quins plans con-
crets té el govern municipal 
per donar contingut i dina-
mitzar l’equipament de la 
Unió de Cooperadors. 

La primera resposta que 
vam rebre és que el nostre 
portaveu forma part del 
grup promotor, una infor-
mació que és ben certa però, 
tot i això, fa 2 anys que no en 
rep cap mena d’informació. 
I després que a la festa 
major es va fer la presen-

Crònica Municipal

No s’avisa adequadament als veïns
El passat 7 de febrer al 

matí es va produir el rodatge 
a la Rambla de Gavà d’unes 
escenes d’una pel·lícula en 
què un dels vehicles del set 
havia de simular que esti-
gués cremant, generant una 
columna de fum molt a prop 
dels habitatges adjacents. 

Aquesta circumstància no 
es va advertir amb antelació 
als veïns, que van haver 
de tancar a correcuita les 
finestres de les seves cases 

per impedir que hi entrés 
el fum. Al passat Ple de 
febrer vam demanar que 
en aquests casos s’avisi 
adequadament als veïns 
amb un temps raonable 
perquè puguin prevenir. 

La resposta que vam 
rebre és que ho tindran en 
compte per a possibles ca-
sos futurs; faran una millor 
comunicació als veïns via 
cartelleria al carrer o amb 
avisos directes als veïns.

ERC es preocupa pel mal estat de les papereres
El passat Ple de febrer 

vam advertir que molts 
cendrers dels laterals de les 
papereres estaven en molt 
mal estat i que cal assegu-
rar-ne el manteniment, tant 
per imatge com per utilitat. 

Així mateix, atès que aviat 
s’iniciaven els tràmits pel 
subministrament de bosses 
d’escombraries vam dema-

 Una persona intel·ligent i 
sempre disposada a apren-
dre coses noves; en l’àmbit 
associatiu i polític, l’Albert 
va destacar per la seva gran 
capacitat de treball, seguint 
sempre  les  seves   con-
viccions, però sempre sent 
capaç de generar consensos, 
tot defugint el sectarisme.

Més enllà de la seva mi-
litància a ERC, l’Albert va 
destacar pel seu activisme 
pel medi ambient i, de fet, 
fou el representant d’Els 
Verds – Esquerra Ecologista 
a Gavà. Per això, s’ha volgut 
homenatjar la seva memòria 
apadrinant un arbre en el 
seu nom, en el context de 
la campanya “Apadrina un 
arbre” feta per la platafor-
ma Salvem el Calamot per 
finançar la defensa jurídica 
per declarar la nul·litat del 
Pla de Ponent. 

Albert, no t’oblidem!  

Com cada 8 de març fem homenatge 
als moviments a favor dels drets de les 
dones i de reivindicació per continuar fent 
evidents les desigualtats de gènere. 
Arran de la pandèmia, hem pogut veure 
com les situacions de vulnerabilitat que 
patim les dones s’han agreujat, tant pel que 
fa a les violències masclistes 
com a la situació econòmica. 
Segons l ’últ im informe 
del Govern, a Catalunya la 
bretxa salarial entre homes 
i dones se situa en un 22,2% 
i només un 10% de nosaltres 
accedim als llocs de direcció 
i gerència. Patim una major 
precarietat laboral i això es 
tradueix en una feminització 
de la pobresa. 
El  fet  que siguem les dones qui 
majoritàriament assumim les cures 
familiars acaba tenint conseqüències 
en l’àmbit professional i en la nostra 
independència econòmica. Per això, cal 
contemplar accions de discriminació 

positiva que busquin canviar la situació 
adversa inicial amb què ens trobem les 
dones, que és insostenible per nosaltres.
La Igualtat no només es predica, sinó que 
s’exerceix, amb compromís, amb ambició 
i amb responsabilitat. Cal feminitzar totes 
les regidories, no només la de feminismes. 

A tots els àmbits i sectors. Ha de 
ser transversal.
Hem d’impulsar accions per 
reduir la pobresa femenina. 
Hem de continuar treballant per 
l’erradicació de la discriminació i 
l’assetjament sexual en qualsevol 
espai. Hem de col·laborar amb 
les empreses del municipi en 
l’elaboració de plans d’Igualtat. 
Cal que al municipi hi hagi espais 

o xarxes segures i que l’urbanisme sigui 
dissenyat amb perspectiva de gènere. Que 
anar sol de nit sense por sigui un privilegi 
dels homes és inacceptable. 
Hem de fer pinya, perquè això és una 
feina col·lectiva. Sense igualtat no hi ha 
llibertat.

Feminisme és llibertat

Mireia Villuendas Huguet. Regidora i secretària de feminismes d’ERC-Gavà

ERC demana millores en l’atorgament de llicències d’obra
Constatant el retard en 

l’atorgament de llicències 
d’obres (tant d’obra major, 
com d’obra menor) i que és 
un tema que fa anys que s’ar-
rossega, en el Ple de febrer 
vam instar l’equip de govern 
que cerqués les actuacions 
necessàries per a reduir el 
temps d’atorgament de lli-
cències. 

Al 2015 el tràmit durava 
de mitjana uns 4 mesos, i 
es podia allargar fins als 

nar que es busquessin alter-
natives a l’ús del plàstic. 

La resposta que vam rebre 
va ser que es fan revisions 
periòdiques del mobiliari 
urbà, incloent-hi papereres, 
i quan detecten algun des-
perfecte en fan la reparació; 
també si reben avís per part 
d’algun particular. 

Pel que fa a les bosses 

7 mesos. I al 2017 s’havia 
produït una aturada completa 
d’atorgament de llicències de 
5 mesos. A més, la major part 
de les llicències d’obra que es 
concedeixen a Gavà es refe-
reixen, o bé a remodelacions 
d’habitatges existents, o bé 
a una construcció nova en 
parcel·les on s’havia ender-
rocat una finca existent. El 
primer cas, un dels eixos del 
Pla local d’habitatge.

Malgrat que compartim que 

ERC-Baix Llobregat comença una campanya sobre habitatge
El problema de la manca 

d’habitatge assequible és 
greu a la nostra comarca, 
especialment des de l’inici 
de la crisi el 2007 per l’esclat 
de la bombolla immobiliària. 
I és una qüestió que ara ma-
teix encara s’agreuja més 
per l’augment de preus del 
lloguer i la crisi econòmica 
derivada de la pandèmia de 
la Covid-19, que provoquen 
una crisi de l’habitatge en 
constant creixement i que 
ha esdevingut una crisi sis-
tèmica.

Dins de les situacions de 
risc residencial, els desno-
naments suposen un dels 
moments de més vulnerabili-
tat. I els darrers mesos, hem 
vist com s’han incrementat el 
nombre de desnonaments, 
deixant milers de famílies al 
carrer a conseqüència de la 
inestabilitat econòmica.

Per això, des d’ERC-Baix 
Llobregat, s’ha impulsat 
una campanya d’habitatge 
que promourà: la limitació 
i control dels preus de llo-
guer, el control d’habitatges 

L’entrevista del mes

Els castellers de Gavà recorden l’Albert Massana i el Jordi Calatayud
El passat 4 de març els 

castellers de Gavà van fer un 
acte en record dels que havien 
estat integrants de la colla 
castellera, l’Albert Massana 
(que ens va deixar l’any pas-
sat) i el Jordi Calatayud, mort 

en un accident el 2017 en cau-
re una estructura metàl·lica al 
local dels Xiquets del Serrallo 
mentre ell i altres castellers 
treballaven en la tasca de 
desmuntatge d’una xarxa. 

Per la pandèmia, els caste-

llers no van fer cap pilar (com 
és habitual en aquests casos) i 
l’acte va consistir en l’encesa 
de 2 espelmes, envoltades per 
un mocador de casteller i ro-
ses, i un parlament en record 
d’ambdós castellers.

cal revisar acuradament les 
peticions de llicències per tal 
que compleixin la normativa 
vigent, l’administració no 
es pot convertir en un tap 
burocràtic. 

La resposta que vam rebre 
va ser que s’han fet millores 
per accelerar els tràmits, com 
la figura de la comunicació 
prèvia per a les obres de mi-
llora d’habitatges i locals, que 
permet començar immediata-
ment les obres, quan abans el 

d’escombraries de plàstic, 
ara mateix no han trobat 
cap alternativa viable amb 
la qualitat i la resistència 
requerides per a les pape-
reres, però no deixaran d’in-
tentar-ho, i en les bases de 
licitació de contractes sem-
pre inclouen aquest punt, 
per si hi ha alguna empresa 
que ho pugui assumir.

buits i promoció d’aquests 
per lloguer social, que es 
redactin protocols als Ajun-
taments per evitar desno-

naments, l’empadronament 
per a tothom i el seguiment 
i assistència a les persones 
desnonades.

termini per obres menors era 
de 4 mesos, i que al setembre 
van posar en marxa un pla 
de xoc per reduir terminis de 
llicències, que incloïa l’incre-
ment de personal al departa-
ment, però que la normativa 
s’ha fet més complexa. Ara 
mateix el termini mitjà de les 
resolucions són: llicències 
amb comunicació prèvia, au-
torització immediata; obres 
menors, tres mesos; obres 
majors, 12 mesos.
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Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
Gavà amb el Dia Internacional contra LGTBI-fòbia en 
el futbol

El passat dissabte 19 de 
febrer la ciutat de Gavà es 
va unir al Dia Internacional 
contra l’LGTBI-fòbia en el 
futbol, i diversos clubs de la 
ciutat s’hi van implicar. 

En el cas del CF Gavà, 
abans de l’inici del partit 
amb el Lleida, va llegir un 
manifest en nom de l’entitat 
expressant “el compromís 
de treballar activament 
per promoure el respecte a 
qualsevol persona amb in-
dependència del seu sexe, 

gènere, identitat, orientació 
sexual, origen, color de 
pell, creença o qualsevol 
altra circumstància per-
sonal o social”. També es 
va expressar la voluntat 
de “lluitar per erradicar 
l’homofòbia, transfòbia i 
bifòbia en l’àmbit esportiu” 
i es compromet a “oferir un 
entorn favorable perquè 
qualsevol persona es pugui 
expressar sense por” i a 
“facilitar l’accés a formació 
específica per a les entitats 

Torna la cercavila dels 3 Tombs
Després de no fer-se per 

la pandèmia, enguany torna 
la cavalcada tradicional 
amb motiu de la festa de 
Sant Antoni Abat, patró dels 
animals. Una cavalcada 
amb desenes de carros, 
carruatges i cavalls que 
donen vida a una tradició 
que Gavà va recuperar ara 
fa set anys gràcies a quatre 
dones. 

L’esdeveniment tindrà 

documental Missió Àrtic 
amb posterior xocolata-
da per als més petits i la 
tradicional bicicletada a 
la platja amb esmorzar. A 

Torna la rua de Carnaval a Gavà
El Carnaval i la seva rua 

característica van tornar a 
la ciutat el passat 26 de fe-
brer. La festa va començar, 
com és tradició, el dijous 
24, conegut com a Dijous 
Gras. Totes les cansalade-
ries de Gavà es van omplir 
de la tradicional botifarra 
d’ou. L’endemà, divendres 
a la tarda, va tenir lloc la 
rebuda del Rei Carnestol-
tes i els personatges de 
La Tornaboda com, per 
exemple, l’Esparriot, que 
va venir vestit de blanc, 
amb cascavells i esque-
llots, i una escombra a 

L’UME celebra els 59 anys
L’entitat va celebrar 

la seva setmana d’ani-
versari el passat febrer 
amb un seguit d’activitats 
representatives de la seva 
activitat: una exposició 
fotogràfica,Gavà anys 60, 
recull de fotografies d’en 
Fèlix Casado; una activitat 
oberta al boulder per als 
més petits; una activitat 
oberta del Club de Lectura 
Fita i Petjada amb el llibre 
de Paolo Cognetti, Sin lle-
gar nunca la cumbre, una 
visita oberta al castell per 
part dels guies del castell; 
una projecció de la sèrie 

la mà, o el Vell i la Vella, 
que tancaven la desfilada. 
Finalment, una gran festa 
envoltada de ball, música i 
xocolatada va tenir lloc al 
parc de la Torre Lluc.

Però, com és evident, el 
moment més esperat de 
tots, i encara més després 
de dos anys sense poder 
gaudir-ne, és la rua de 
Carnaval que va tenir lloc 
dissabte. Petits i grans 
portaven dies i dies prepa-
rant les seves disfresses, 
i no s’hi van quedar curts, 
perquè cada disfressa era 
més original que l’anterior. 
Gavà es va omplir de brui-
xes i bruixots, pallassos, 

aquestes activitats, totes 
fetes des del voluntariat 
dels socis de l’entitat, hi 
van assistir en conjunt 
més de 250 persones.

lloc el pròxim diumenge 13 
de març. De 9 a 11 hores els 
participants es concentra-
ran a l’esplanada propera 
al cementiri i a les 12 hores 
hi haurà la benedicció dels 
animals i mascotes a l’Es-
glésia de Sant Pere. Aquí i 
a la plaça de la Pagesia es 
vendrà el tradicional tortell 
de Sant Antoni.

Una tradició que cal con-
servar a la nostra ciutat.

pirates, i mil personatges 
més que van fer de la 
ciutat un espai fantàstic 
on poder deixar volar la 
imaginació per un dia. 

La rua, on van partici-
par unes 300 persones, 
va comptar amb 6 com-
parses i 4 carrosses, en 
concret de l’AFA de l’escola 
Eramprunyà, disfressats 
d’abelles; l’AMPA del col-
legi Santo Ángel, recreant 
l’ambient disco dels 70; El 
Club Voleibol Gavà, vestits 
de pegasus; l’Esplai El 
Mamut, com a bufons de 
l’espai; el Grup d’Amics 
Gavà Vila amb el títol “Los 
Positivos” i l’AEG Roc del 

Migdia recreant la pel-
lícula Toy Story.

La desfilada va iniciar-
se a la rambla de Maria 
Casas i va acabar a la plaça 
de Jaume Balmes passant 
per plaça de Josep Tarra-
dellas, el carrer dels Màr-
tirs del Setge de 1714, el 
carrer de Sant Pere i plaça 
de Jaume Balmes, on es va 
acabar amb música, ball i 
una batalla de confeti. 

El Dimecres de Cendra 
va posar punt i final a la 
festa del Carnaval. 

Una gran festa que om-
ple de colors els carrers i 
que tots i totes teníem ja 
ganes de recuperar.

perquè puguin lluitar con-
tra la discriminació i donar 
assistència a les víctimes 
d’assetjaments”. El text 
afirma, a més, que “es vet-
llarà per tal que l’afició se-
gueix aquest exemple amb 
l’objectiu final que l’accés 
a l’esport de les persones 
es produeixi en igualtat de 
condicions”. 

Altres clubs de la ciutat, 
com l’Handbol Gavà i el 
Club Vòlei Gavà, també es 
van sumar a la jornada.

Presentació del llibre El Casc, la cara fosca del 
desig al Museu de Gavà

El passat 4 de març, 
a uns baixos del Museu, 
plens de gom a gom, es 

va fer la presentació, per 
part de l’Associació Amics 
del Museu de Gavà, de la 

novel·la El Casc, la cara 
fosca del desig, escrita 
per Pere Brullas. 

La presentació fou 
amenitzada per breus 
actes teatrals intercalats 
amb explicacions sobre 
l’obra per part de l’autor. 

Al final de l’acte el con-
servador del Museu de 
Gavà, Josep Bosch, va 
fer una petita exposició 
sobre el casc etrusc, peça 
emblemàtica del Museu 
que ha estat la inspira-
dora de la novel·la.


