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Un any de presidència 
republicana 

La militància d’ERC-Gavà participa en la Conferència Nacional
Els passats 12 i 13 de 

març es va celebrar a la Far-
ga de l’Hospitalet el plenari 
de la Conferència Nacional 
d’ERC on, entre altres acti-
vitats, es va posar a votació 
entre la militància la Ponèn-
cia Nacional. Anteriorment, 

durant el mes de febrer, a 
les assemblees territorials 
s’havien debatut i votat les 
esmenes proposades per 
la militància. En conjunt 
han estat més de 400 les 
esmenes fetes (sobretot en 
l’àmbit de la lluita contra el 

canvi climàtic) i que s’han 
acceptat o transaccionat i 
integrat al text. 

Finalment, la Ponència, 
que detalla el conjunt de 
polítiques públiques que 
han de guiar la governança 
del país en la pròxima dè-

Després de les eleccions 
del 14 de febrer de 2021 i 
d’una primera investidura 
fallida el mes de març del 
mateix any, Pere Aragonès 
i Garcia fou investit com a 
132è President de la Ge-
neralitat de Catalunya el 
24 de maig i és el primer 
president de la generalitat 
d’ERC des de la 2a Repú-
blica.

E n  a m b d ó s  p l e n s 
d’investidura, el President 
Pere Aragonès va deixar 
molt clar quines serien 
les seves línies d’actuació: 
governar bé i per a to-
thom; treballar per al pro-
grés econòmic i social; la 
mobilització popular en 
defensa dels grans con-
sensos de la societat ca-
talana, com l’amnistia i 
l’autodeterminació.Un pro-
jecte de govern que, en 
sintonia amb el lema de la 
campanya “Al costat de la 
gent” vol donar resposta a 
les urgències del dia a dia, 
i donar una solució al con-
junt de crisis provocades o 

agreujades per la pandè-
mia, tot lluitant contra les 
desigualtats que fracturen 
la societat catalana.

És un projecte que, a 
més, vol una societat amb 
una economia moderna 
i amb una consciència 
ecològica que permeti fer 
front als reptes que suposa 
l’emergència ecològica i la 
transició energètica.

Perquè això és el que 
va mostrar els resultats 
de les eleccions de l’any 
passat: que hi ha una ma-
joria independentista sense 
precedents i una majoria de 
progrés, a favor del benes-
tar i la prosperitat, del medi 
ambient i del feminisme, de 
la cultura i la llengua cata-
lana, d’enfortir les nostres 
institucions democràtiques, 
a favor del diàleg i en contra 
de la repressió, i a favor 
de l’amnistia i del dret a 
l’autodeterminació.

I en aquest sentit ja es 
veuen canvis: s’ha consoli-
dat la presidència, recupe-
rant-ne l’institucionalitat 

del càrrec. A Interior, el con-
seller d’ERC, Joan Ignasi 
Elena, ha emprès diverses 
reformes per tal de femini-
tzar, rejovenir i territoria-
litzar el cos, potenciar la 
tecnologia i la intel·ligència 
i, també, està donant so-
lució al problema, fins ara 
enquistat, dels processos 
contra manifestants on es 
personava la Generalitat, 
retirant-se d’aquells què no 
hi hagi acreditades lesions 
contra agents dels Mossos 
o no hi hagi prou garan-
ties per identificar els pre-
sumptes agressors. S’ha 
anunciat la gratuïtat del P2, 
s’ha posat en marxa el pla 
pilot de la renda bàsica, un 
pla d’energies renovables i 
s’ha creat una conselleria 
de feminismes.

I encara queda molt camp 
per córrer, ja que com va 
dir el President Aragonès: 
“No hem vingut a gestionar 
i prou, no som una simple 
administració autonòmica. 
Hem vingut a transfor-
mar”.

El dimecres 6 d’abril 
el president d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 

Oriol Junqueras
visita Gavà el 

dimecres 6 d’abril
vindrà a Gavà. Després de 
fer una passejada pel cen-
tre del municipi, participa-

cada, el full de ruta cap a la 
república catalana i les po-
lítiques que desenvoluparà 
Esquerra Republicana per a 
la transformació social, ver-
da, feminista i democràtica 
del país, es va aprovar per 
una àmplia majoria.

rà en l’acte de presentació 
del candidat a les properes 
eleccions municipals.



La feina del Grup Municipal
Pere Sòria (enginyer elèctric) : ”Hem de reduir el nostre 
consum i construir una nova relació amb l’energia”
Vet aquí que una vegada hi 
havia un petit pastor que es 
passava molt de temps vigi-
lant les seves ovelles i...,
D’aquesta manera comença 
el conte de Sergei Prokofiev, 
i com en el conte explica, tan-
tes vegades els ecologistes 
hem anunciat que la depen-
dència dels combustibles 
fòssils ens duria a un nivell 
de vulnerabilitat extrem que 
la població, igual que els ha-
bitants del poblat del conte, ja 
no s’ho creien.
Però el Llop ha vingut i no s’ha 
menjat el ramat, sinó que ha 
fet inviable el modus vivendi 
d’una societat basat en el con-
sum desmesurat d’energia. 
Una societat que només ob-
serva el preu d’aquesta quan 
la necessita, sense reparar 
en les conseqüències a mitjà 
i llarg termini de les seves 
decisions.
Potser pot semblar que el 
Llop ve de Rússia, però de fet 
n’hi ha de repartits per tot el 
món i ocupen habitualment 
cadires còmodes en sales 
grans, envoltades de luxe, i on 
es prenen decisions que ens 
afecten a totes les persones.
Efectivament, el sistema 
energètic mundial és en mans 
d’un oligopoli, format per un 
grapat d’empreses transna-
cionals, que semblava que 
ho tenia tot controlat. Però, 
de fet, tot se sostenia en un 
equilibri d’extrema fragilitat 
i aquests darrers mesos s’ha 
trencat.
Primer va ser una pandèmia, 
que va aturar gran part de 
l’activitat econòmica i va ge-
nerar una situació de manca 
de demanda i, per tant, excés 
d’oferta. Poca gent recorda 
els dies en què els operadors 
internacionals pagaven di-

ners als clients que retiraven 
petroli dels grans dipòsits re-
guladors, simplement perquè 
no tenien on emmagatzemar 
més. Tot seguit, governs de 
tot el món han anunciat la in-
jecció de quantitats de diners 
mai vistes per a generar una 
recuperació econòmica diri-
gida des dels grans centres 
de decisió. Aquest ha estat el 
moment escollit pels grans 
productors i operadors per a 
recuperar les pèrdues de la 
pandèmia i tornar a la senda 
del seu enriquiment.
S e g u i d a m e n t ,  l a  i n v a -
sió d’Ucraïna per part de 
l’ambició de Putin de tornar 
a dominar la seva part del 
tauler del joc, i on aquesta 
dependència energètica i el 
control estratègic de reserves 
juga un paper cabdal.
Efectivament, la sensació 
que tenim és que el llop, 
finalment, ha vingut i ens ha 
mossegat el cul sense que 
cap dels avisos anteriors 
ens fes modificar prou ràpi-
dament i decidida la nostra 

  

Definició de Talaia: Torre des d’on es pot observar el camp, 
la mar i avisar el que s’hi descobreix. A Gavà tenim un barri 
anomenat ”Les Talaies”, situat al mig de la Serra de les Ferreres, 
a la part alta de Gavà, a tocar de la zona boscosa. 
Podem dir que té una situació privilegiada. De 
fet, així seria si no fos perquè encara li queden 
actuacions per poder dir-ho plenament.
En projectar aquesta nova barriada, no es van 
tenir en compte els accessos a peu al barri, de 
fet, l’únic accés que hi ha és per carretera. Fent 
servir l’enginy, els veïns han trobat altres vies per 
poder-ho fer a peu, sense necessitat de donar tota 
la volta al barri, però amb l’inconvenient que són 
trams amb molt pendent, sense il·luminació, no apte per tots 
els públics i diríem que perillosos.
Si fas servir un carretó de la compra, una cadira de rodes, un 
cotxet de nen o ets una persona amb dificultat per moure’t, ho 
tens una mica complicat.

L’afany de fer créixer el poble en qualsevol indret implica que no 
pots descuidar de cap de les maneres tot el que això comporta i, 
en aquest cas, s’està dificultant el dia a dia de moltes persones 

pel sol fet de tenir mals accessos.
També hi ha una parcel·la, al carrer Montserrat 
Roig 6, que en el moment d’anar a construir es 
van descobrir noves mines neolítiques, fet que va 
paralitzar les obres i avui dia aquests solars es 
troben sense un manteniment adequat per part 
del seu propietari Promociones Vermar S.A. que 
se’n desentén.
Demanem a l’equip de govern que tinguin un pla 
integral de millora d’acord amb els veïns i que es 

planifiqui la seva execució en els propers exercicis per abordar 
aquests problemes i d’una vegada per totes acabar de fer el 
que s’hauria d’haver previst en el seu moment.

ERC reclama millores en el barri de Les Talaies

dependència energètica.
Ara és massa tard i podrem 
posar gases i analgèsics, 
però la ferida és oberta i sa-
gna molt. Aquesta ferida són 
les factures de l’energia elèc-
trica, del gas i dels combusti-
bles que ja estem pagant. En 
energia cal planificar, no es 
pot improvisar una descon-
nexió del subministrament 
habitual.
El què podem fer ara mateix 
és reduir el nostre consum 
en la mesura de les nostres 
possibilitats. I totes aquelles 
persones que ho puguem fer, 
iniciar la construcció d’una 
nova relació amb l’energia 
basada en tres principis:
- Eficiència: per davant de tot 
cal millorar els aïllaments de 
casa nostra substituint els 
electrodomèstics que són els 
principals consumidors, com 
la calefacció, la nevera i les 
màquines de rentar, per les 
opcions amb classe energè-
tica A o, com a màxim, B.
- Electrificació de la deman-
da: l’electricitat la podem 

produir de diverses formes, 
en canvi, el gas i, sobretot els 
combustibles per als nostres 
vehicles només tenen un 
origen que no controlem. A 
més, en ser utilitzats acaben 
amb les opcions de futur de 
les nostres filles.
-  A u t o g e n e r a c i ó  d e 
l’electricitat amb energies 
renovables a casa, en els 
barris i les zones pròximes 
a les nostres viles i ciutats: 
efectivament, si voleu trobar 
algú a qui no afecti de forma 
directa aquesta crisi
energètica, cerqueu alguna 
persona que ha electrificat 
casa seva i el seu vehicle i 
que a més ha pogut col·locar 
plaques solars a casa seva, o 
ha invertit en una instal·lació 
col·lectiva que generi la seva 
demanda.
En definitiva, aquesta queixa-
lada ja l’hem patida, de no-
saltres i la nostra capaci-
tat de reaccionar i actuar 
col·lectivament dependrà de 
si ens podrem guarir o ens 
deixarem devorar pel Llop.

El veïns de Les Talaies 
han d’accedir al barri 
a través de dos camins 
improvitzats a causa del 
deplorable estat dels 
accessos principals

pendent perillós i les males 
condicions, permet arribar a 
la rotonda de can Tries pas-

El canvi climàtic té efec-
tes en el nostre entorn 
immediat, això afectarà 
a les nostres vides i cal 
ser-ne conscients

La Taula del Clima de Gavà 
és una iniciativa promoguda 
per les entitats referents 
de l’ecologisme de Gavà (la 
UME, Quercus, les Agulles 
i la Mata de Jonc) que té 
l’objectiu de conscienciar 
sobre els efectes del canvi 
climàtic a escala local.

Moltes vegades quan es 
pensa en canvi o emergència 
climàtica s’associa a pro-
blemes que passen a altres 
llocs (Amazònia, incendis 
més destructius a Austràlia 
o que es fon el gel als pols) 

Continuen les xerrades de la Taula del Clima

Les Talaies

Miquel Roselló. Portaveu del Grup municipal d’ERC

A instàncies de l’Associació 
de Veïns de les Talaies, 
membres de la secció local 
i el grup municipal d’ERC 
van visitar el barri i van 
poder comprovar la situació 
deplorable dels accessos a 
peu del barri. De fet, si no 
volen recórrer a peu tota 
la carretera d’accés, han 
de fer servir dos camins 
improvisats. L’un, tot i el 

Crònica Municipal

Lluita contra l’excés de velocitat
Arran dels incidents de-

tectats darrerament, dels 
quals el més greu va acabar 
amb un cotxe bolcat al carrer 
Fortià Casanovas fa poques 
setmanes, ERC va proposar 
al darrer ple intensificar la 
vigilància i els sistemes de 

detecció de conductors incí-
vics que superen els límits 
de velocitat al nucli urbà (on 
majoritàriament el límit és 
de 30 km/h), ja que suposen 
un perill per als vianants i 
contribueixen a incremen-
tar la contaminació acústica 

ERC-Gavà demana millorar la vigilància de les entrades i sortides 
de les escoles

Arran d’una queixa pre-
sentada per l’AMPA de l’es-
cola Sagrat Cor, situada a 
la cruïlla entre el carrer 
al carrer Sant Joan i el 
carrer Santa Teresa, ERC 
va demanar que hi hagués 
algun membre de la policia 
municipal o algun agent 

o a efectes que, en la nostra 
vida quotidiana, en principi 
no semblen greus, com que 
fa més calor o plou menys.

Però el canvi climàtic té i 
tindrà efectes concrets en el 
nostre entorn immediat, que 
afectaran les nostres vides 
i cal ser-ne conscients. I 
també cal interioritzar que 
tot allò que fem avui tindrà 
conseqüències en el futur, 
per bé i per mal.

El passat 9 de març es va 
fer una xerrada al local de 
la UME centrada en el futur 
de les platges del delta del 
Llobregat per part de Jorge 
Guillén, de l’Institut de Cièn-
cies del Mar, que es va cen-
trar en com l’augment del 
nivell del mar i l’augment 
de la freqüència i intensitat 
dels temporals està fent 
retrocedir les nostres plat-
ges i l’aportació artificial 
de sorra que s’està fent és 
insostenible i poc efectiva, 

 

El famós lema “Tot ho tenim a Gavà: platja, 
muntanya i pla”, cada cop sembla més un 
record que no pas la descripció de la nostra 
ciutat.
Segons el Dr. Jorge Guillén 
el canvi climàtic i l’augment 
de les temperatures posen 
en greu perill les nostres 
platges i les de tot el món. 
Per tal d’evitar-ho no ens 
queda altra que actuar a escala 
global, amb polítiques que 
capgirin els models econòmics, 
productius i socials d’arreu. No 
tenim alternativa o actuem o assumim les 
conseqüències.
Sense platges enlloc i sense muntanyes a 
Gavà, aquest és el nostre futur si no fem res. 

Plans urbanístics com el Pla de Ponent, el gran 
projecte socialista, ens condemnen a perdre 
els esqueixos de natura que encara som 

capaces de protegir com el turó 
del Calamot, la riera de Canyars i 
el pla de Queralt. A la nostra ciutat 
dia a dia convivim amb un model 
polític local destructiu, sense 
consciència ecologista, sense 
consciència social ni de classe; 
sense consciència en definitiva.
Per sort, aquest no és el nostre 
model. Esquerra Republicana de 
Catalunya i el Jovent Republicà 

tenim el convenciment que el futur s’escriu 
en color verd ecologista i estem disposades 
a fer passes valentes al respecte, perquè, si 
no lluitem, a Gavà només hi haurà pla.

“Tot ho tenim a Gavà: platja, muntanya i pla”, 
però per quant temps?

Alícia Carmona. Jovent Republicà.

ERC demana millorar el sistema de recollida de voluminosos
ERC va demanar el passat 

ple municipal que l’Ajun-
tament implantés millores 
en la recollida de residus 
voluminosos. El fet és que el 
mateix govern va reconèixer 
en un pla anterior que els 
voluminosos recollits sense 
previ avís arribaven a les 14 
tones anuals, davant de les 
3,5 recollides amb avís previ 
a la brigada de PRÉSSEC. 

cívic a les hores d’entrada 
i sortida dels alumnes. 

Segons expliquen fonts 
del centre, des de fa temps 
no hi ha cap mena de vigi-
lància per part de policia o 
agents cívics, com sí que 
es fa amb altres centres 
educatius, cosa que obliga 

Davant això, ERC va dema-
nar que es difongués millor 
el servei de recollida amb 
avís previ i que es creés 
paral·lelament algun altre 
sistema que permetés evi-
tar la brutícia i el perill que 
comporten els residus aban-
donats incorrectament a la 
via pública, amb dies i punt 
fixos de recollida, similars a 
la deixalleria mòbil.

ERC-Gavà i el Jovent Republicà de Gavà homenatgen els represaliats 
pel franquisme

El passat 20 de març les 
seccions locals d’ERC i del 
Jovent Republicà de Gavà 
van ser presents a l’acte en 
memòria de les persones 
afusellades al Camp de la 
Bota pel règim franquista.

Un espai que, després de 
molta feina i molt insistir, 
amb l’oposició dels que volen 
l’oblit, s’ha aconseguit que es 
pugui dignificar. Molta gent, 
com el Raül Romeva, són els 
artífexs que no es perdi la 
memòria històrica i, sobretot, 
que formi part de les políti-
ques públiques.

No es pot oblidar que 
l’aixecament militar va su-
posar una pèrdua de drets 
i una repressió brutal, i es-
pecialment envers les dones 

i els drets que van obtenir 
durant la República.

Fer memòria és fer justícia. 
És humanitzar les persones 
que el règim franquista va vo-
ler deshumanitzar. La bana-
lització del franquisme té un 
preu; el seu retorn. Per això 
cal la memòria històrica.

Al final de l’acte, Marta Ji-
ménez, regidora d’ERC-Gavà, i 
Alícia Carmona, representant 
del Jovent Republicà de Gavà, 
van fer una ofrena en record 
dels assassinats pel règim 
franquista al Camp de la Bota, 
i especialment, en memòria 
dels gavanencs, algun d’ells 
militant d’ERC, afusellats en 
aquest indret: Ferran Vidal 
Martí (26/05/39), Joan Ceron 
Baza (6/6/39), Salvador Escu-

L’article del mes

als mateixos pares i ma-
res a regular com poden 
el trànsit en aquests mo-
ments; això sovint ha aca-
bat provocant discussions 
i altercats amb conductors 
que no respecten el pas 
prioritari dels alumnes que 
entren o surten del centre.

té Font (6/6/39), Modest Fe-
rrer Bofill (17/10/39), Carles 
Ventosa Margalef (27/7/40), 
menor d’edat, i Jesús Marín 
i X. Arroniz, dels qui no hi ha 

sant per darrere de l’estació 
de les aigües. L’altre, sortint 

de l’alçada del número 6 del 
carrer de Montserrat Roig, 
consisteix en un caminet de 
ciment en ziga-zaga força 
precari i amb un desnivell 
considerable. 

ERC va demanar, en nom 
dels veïns, que es fes un 
pla d’accessos al barri que 
permetés resoldre aquestes 
deficiències i així fer-ho 
accessible i segur.

a la nostra ciutat. 
Prèviament, es demanava 

fer un mapa dels punts ne-
gres de la ciutat on aquesta 
infracció és més freqüent i 
poder, sobretot, vigilar més 
aquestes zones i els seus 
voltants.

Pere i el Llop:

com efectivament n’hem 
tingut una prova amb el 
recent temporal Celia.

També cal destacar que 
es va remarcar la impor-
tància que no es construeixi 
ni s’urbanitzi més en les 
zones que estiguin a 500 

metres de la línia de costa, 
ja que són necessàries per 
regular les inundacions pro-
vocades pels temporals... 
quan precisament a Gavà 
tenim un nou pla urbanístic 
a Gavà Mar on es construeix 
a menys de 500 metres.

Pròximament, es con-
tinuaran fent aquestes 
xerrades i presentacions: 
estigueu atents a les xar-
xes socials de les entitats 
ecologistes locals abans 
esmentades per estar in-
formats.

registres de la data. Davant 
aquells que volen l’oblit dels 
represaliats, el nostre deure 
és recordar-los.

T’agraden els animals i voldries ajudar als gats necessitats de la nostra ciutat?

Des de l’associació Gavà Gats fundada l’any 2019 busquem persones que vulguin fer un 
voluntariat. Actualment, som uns/es 70 voluntaris/àries. Tenim voluntàries des dels 3 anys 
(amb ajuda del tutor/a legal) sense límit d’edat. Necessitem persones que vulguin donar una 
mica del seu temps a canvi d’una gratificació personal i l’agraïment, a la seva manera, dels 
gats. Hi ha moltes maneres d’ajudar.

- La principal és ser gestor/a de colònia (s’encarrega de l’alimentació, cura, control, nou 
vinguts i programa CER (captura/esterilització/retorn dels gats).

- Com casa d’acollida. A part de la gestió de les colònies és l’acció més important de l’associ-
ació, ja que gràcies a les cases d’acollida, els gats domèstics abandonats (petits i grans) poden 
tenir l’oportunitat de sortir del carrer i viure en una casa temporal fins que sigui adoptat.

- Voluntari/ària de paradetes. Aquesta tasca tracta d’ajudar a fer recollida de donacions 
(necessitats bàsiques per als gats) a les diferents paradetes que gràcies a diferents comerços 
i espais en via pública podem fer.

- Viatges solidaris. En cas de tenir necessitat de fer un trasllat d’un animal ferit, urgència 
veterinària o per fer visites de control.

També podeu ajudar-nos fent donacions de primera necessitat com, per exemple, tracta-
ments veterinaris o, si teniu traça, podeu fer manualitats i ajudar-nos a aconseguir donacions 
econòmiques per tal que els gats tinguin un servei veterinari com es mereixen.

Per més informació po-
deu contactar per WhatsApp 
624627224, o bé a través de:

- Email: voluntaris@gava-
gats.catInfo@gavagats.cat

-Xarxes socials: 
-Facebook: Gavagats
-Instagram: @gavagats

Si voleu adoptar contacteu 
amb nosaltres: 

adopciones@gavagats.cat

ERC per l’eficiència energètica
El grup municipal d’ERC va 

demanar al ple que l’Ajunta-
ment de Gavà explicités quin 
impacte tindrà l’augment 
del preu de l’energia en els 

pressupostos municipals. 
Malgrat que l’enllumenat 

públic està sent substituït 
per unitats led de baix con-
sum, Esquerra Republicana 

de Catalunya va plantejar 
que caldria elaborar un pla 
d’eficiència energètica en 
l’àmbit d’edificis i equipa-
ments municipals que per-

metés reduir-ne el consum i 
ajudés a reduir l’impacte de 
l’augment desmesurat dels 
preus de l’energia sobre les 
finances públiques.



Revista del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya   Dipòsit Legal: B-3.568-2012   Edita: ERC-Gavà  Contacte Grup Mpal: tel. 609010313 - 638981810 

Per rebre-la gratis per email cada mes: gava@esquerra.cat         Despatx: 1r pis Ajuntament, dimecres, 18.00 - 20.00, tel. 93 263 91 57       Adreça postal: ap. correus 24, 08850 Gavà
Fotos: Arxiu / M. Roselló / E. Villuendas               c/e: gava@esquerra.cat                Twitter: @ERCGavà            FB: www.facebook.com/ERCGavà          web: www.esquerra.cat/gava

Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
200 atletes competeixen al Campionat de Catalunya 
dels 10.000 metres marxa a Gavà

Al voltant de 200 atletes 
van competir el dissabte 20 
de març en el Campionat 
de Catalunya dels 10.000 
metres marxa que va acollir 
l’estadi municipal de La 
Bòbila. La competició va ser 
organitzada pel Club Atle-
tisme Gavà i va començar a 
les 10:15 h amb la prova fe-
menina. La guanyadora va 

ser Douae Ouboukir, amb 
una marca de 34:44.34. La 
medalla de plata va ser per 
Laia Casajoana Guardia, 
de L’Hospitalet At., amb un 
temps de 34:57.76, I la de 
bronze per Encarna Núñez 
Mesa, del CA Vic, 1a Màster 
F40 amb una marca de 
37:15.78.

Després va tenir lloc la 

Camil Bosch publica Jo, per si de cas, me’n vaig
L’autor és una persona 

establerta a Gavà i en 
aquesta obra hi són pre-
sents tant la Coral Sellarès 
com el Pla de Ponent.

La història és sobre un 
advocat que es diu Quim 
Pladevall, i tip de somiar 
amb els Borbons, se’n va a 
l’Hospital de Sant Pau per-
què el visiti un psiquiatre. 
El doctor recomana que, 
si no vol emmalaltir, es 
dediqui a una feina menys 

ven ser altres dones (llibre 
amb el qual l’autora va 

Albert Villanueva publica un nou llibre: Pactos
Albert Villanueva és un 

gavanenc que es dedica a 
la docència des de fa més 
de trenta anys, però des 
de fa un temps també és 
escriptor, publicant pri-
mer amb un assaig sobre 
el sistema educatiu el 
2017 i després una novel-
la, Por hacer a tu muerte 
compañia, el 2019.

Enguany ha tornat a 
escriure una novel·la, Pac-
tos, publicada per Azur 

Recital del Pati de Poesia
El passat 18 de març a 

la biblioteca Josep soler 
Vidal el Pati de Poesia, 
grup integrat majorità-
riament per cantaires i 
excantaires de la Coral 
Sellarès, van fer un recital 
de poemes escrits per 
Estel Solé i Casadellà, 
escriptora i actriu.

Els poemes recitats pel 
Pati de Poesia són de dos 
llibres: Si uneixes tots els 
punts i Dones que somia-

guanyar el premi Amadeu 
Oller el 2011).

estressant i deixi enrere la 
monarquia.

Demana una segona opi-
nió al psicòleg Juan Carlos 
Rey, que ho confirma. Fa 
cas als professionals, i 
amb la família en contra, 
traspassa el despatx per 
instal·lar-se a Mèxic, on 
viurà situacions esperpèn-
tiques envoltades d’uns 
curiosos personatges in-
volucrats en una important 
trama de corrupció.

Editorial. Ambdues novel-
les tenen la particularitat 
que s’ambienten a Gavà i 
hi són diversos moments 
històrics del segle XX de 
la nostra ciutat.

En aquests moments 
l’autor està fent presen-
tacions del llibre a Gavà i 
d’altres ciutats. Per estar 
informats i saber quan és 
la següent us recomanem 
seguir l’autor a les xarxes 
socials.

cursa absoluta masculi-
na, on va guanyar Xavier 
Badia Garcia, de l’AA Xa-
fatolls, amb una marca de 
29:46.79. La segona posició 
va ser per Albert Olle Al-
deguer, del CA Olesa, amb 
un temps de 30:04.53 i la 
tercera per Marc Fernández 
Personat, de l’AA Catalunya, 
30:13.47 (1r Sub23).

 

Quan després d’escriure el meu primer 
llibre, l’assaig pedagògic Yo no quiero ir a 
esta escuela vaig atrevir-me a fer el pas a 
la ficció, vaig tenir clar que a 
les meves obres Gavà i la seva 
història tindrien sempre un 
pes important. 
Així , a la meva primera 
novel·la, Por hacer a tu muerte 
compañía, el Gavà dels anys 
20-30 i l’American Lake tenien 
un pes rellevant.
Ara presento la meva nova 
obra, Pactos, una novel·la 
negra protagonitzada per un inspector dels 
Mossos, fill de Gavà i que ha d’investigar 
la mort de la seva mare. Però també ha 
de cercar respostes en el passat... I és així 

quan l’obra ens parla de les riuades del 62, 
de les coves i les barraques de la riera del 
Calamot, de Can Pere Bori, de les «Casitas 

de San Rafael», dels pisos de
Les Ferreres... I d’un episodi 
poc conegut del Franquisme: 
de les llistes negres que es 
van fer, aprofitant la desgràcia 
dels aiguats, per expulsar del 
poble i retornar als seus llocs 
d’origen a molts d’aquells 
nouvinguts que ho van perdre 
tot amb la força de l’aigua.
Una novel·la que amaga tres 

tipus de pactes: d’amistat, de venjança i de 
silenci... Perquè qualsevol pot convertir-se 
en assassí. Una altra cosa és planificar un 
crim...

Gavà, escenari de Pactos

Albert Villanueva. Autor del llibre.

 

Fa cosa de quatre anys, el parc del Calamot 
va ser adornat amb nou equip esportiu per 
practicar entrenament de força a l’aire lliure, 
un reclam que durant anys van reivindicar 
abundants joves gavanencs per tal de 
poder entrenar en condicions sense haver 
d’abonar periòdicament la costosa quota 
d’un gimnàs. La decadència 
de l’equipament esportiu 
al Parc del Mil·lenni era 
insostenible, provocant 
que els esportistes es 
mobilitzessin reclamant 
m i l l o r e s  p e r  p o d e r 
aconseguir equipaments 
a d e q u a t s  q u e  e l s 
permetessin entrenar en 
condicions. La construcció de l’equipament 
esportiu no va sorgir de la gràcia divina 
de la forja d’Hefest, ni de la bona voluntat 

de l’ajuntament: va ser la mobilització 
i reivindicació dels joves el que va fer 
possible aquesta construcció esportiva de 
ferro. Ferro, mateix material indispensable 
que recobreix les porteries de Can Sellarès, 
unes porteries que desapareixeran 
imminentment si no frenem les ambicions 

econòmiques de l’ajuntament. 
La construcció i actual goig 
de l’equipament Esportiu al 
parc del Calamot s’alça com 
a prova irrefutable de la gran 
importància de la mobilització 
ciutadana a l’hora d’influir en la 
presa de decisions en forma de 
polítiques públiques per part de 
l’ajuntament. Si volem defensar 

aquest Can Sellarès tan nostre, tan teu, 
hem de conscienciar-nos i mobilitzar-nos. 
Ara és el moment.

Els equipaments esportius, una reivindicació constant

Andreu Ramírez. Jovent Republicà.


