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El calvari dels autònoms en temps de
pandèmia: molts impostos i poques ajudes

Si una cosa ha posat en evidència la 
crisi és que els productes de proximitat 
són bàsics. Som afortunats de tenir les 
verdures i fruites del mercat de pagès o 
les que venen els pagesos als portals de 
casa seva al costat de la nostra. Aliments 
de qualitat conreats amb treball, estima i 
de temporada, sempre a prop. Igual que 
les petites botigues de roba, el petit bar 
de la cantonada, amb aquelles tapes tan 
bones, o aquella llibreria que sempre té 
a punt el llibre que tu vols llegir i, si no el 
tenen, es preocupen perquè t’arribi tan 
aviat com es pugui. O aquella perruqueria 

de tota la vida, on no només es preocupen del teu 
pentinat, sinó també de com estàs. O aquell saló 
d’estètica de sempre on cada tarda es comenta 
l’actualitat local. Tenim totes aquestes coses al 
costat de casa, sense sortir del municipi. Obli-
dem-nos dels tomàquets de Xile, les taronges de 
la Xina o altres fruites i verdures que viatgen dies 
i dies abans d’arribar a taula i no tenen ni suc ni 
gust. Cal apostar pel comerç local, ara més que 
mai. D’això en depèn la supervivència en tots els 
seus sentits. No només de les famílies, sinó de 
la nostra ciutat entesa com a tal, amb una forta 
personalitat pròpia. Comprem a Gavà. La qualitat 
està assegurada.

  

Les estrictes mesu-
res de prevenció i con-
finament decretades pel 
govern han suposat un 
cop ben dur als petits co-
merciants, bars, restau-
rants, espais d’estètica 
i altres negocis. També 
ho han patit els espais 
culturals com cinemes 
o teatres i els artistes i 
tècnics. Usualment són 
negocis que operen en 
espais de lloguer. Quan 
la temporada és bona, 
poden fer front a aques-
tes despeses i pagar 
les quotes d’autònoms 
perceptives. Ara, arran la 
pandèmia, els ingressos 
s’han estroncat. Alguns 
negocis s’han reinven-
tat: restaurants que fan 
menús per encàrrec i els 
porten a domicili, boti-
gues de roba que han fet 
el pas de fer-se la seva 
pàgina web i vendre en 
línia. Malgrat tot, això no 
omple el calaix.

En altres països, França 
o Alemanya, l’estat ha ac-
tuat per resoldre el pro-
blema dels negocis tan-
cats o mig oberts, amb 
grans ajudes i la conge-
lació de quotes i lloguers. 
Són estats grans amb 
competències per actuar 
sobre aquestes matèries.

Malauradament ,  a 
Catalunya ni tenim les 
eines d’un estat ni hi ha 
prou marge financer per 
actuar i donar suport als 
afectats. S’ha invertit tot 
el que hi havia, resultant 
amb minses quantitats 
que a més no han pogut 
arribar a tothom. L’estat, 
que és qui té el poder i la 
clau de la caixa, en comp-
tes d’ajudar, ha aprovat 
un increment de la quota 
d’autònoms, i es nega a 
decretar una congelació 
de lloguers i quotes. No 
ens ha d’estranyar, en 
un estat l’aparell del qual 

se sustenta de l’espoli 
sistemàtic dels recursos 
perifèrics, en benefici 
d’una casta i d’un deep 
state que mana més que 
el mateix govern de torn. 
Els governs passen, però 
l’estat segueix. Ho hem 
vist enguany quan el go-
vern de l’estat s’ha vist 
obligat sota coacció a 
augmentar el pressupost 
de Defensa (de qui ens 
hem de defensar? És que 
els andorrans ens enva-
iran?) i de la casa reial 
que, en comptes de donar 
exemple d’austeritat en 
temps de pandèmia, aug-
menta l’estipendi dels 
seus actes i festes.

La pandèmia ha posat 
de manifest, un cop més, 
que sense les eines d’un 
estat propi, no es pot ac-
tuar d’una manera repu-
blicana, és a dir, protegint 
la llibertat, la igualtat i la 
solidaritat. Els recursos 
per fer-ho no hi són. I, 

Crònica d’un treballador autònom

Víctor Domínguez Macias
Treballador autònom

Compra a prop, compra qualitat

Em dic Víctor, vaig començar a 
treballar en el negoci familiar, Vidres 
i Aluminis Víctor, l’any 1993. L’any 
1998 em vaig fer autònom i així vaig 
continuar amb el meu pare fins que 
aquest es va jubilar, i va 
ser llavors quan em vaig 
fer càrrec del taller.

Al principi és una mica 
dur, ja que ets autònom les 
24 hores i els 365 dies de 
l’any amb tot el que això 
comporta. En tots aquests 
anys que portem oberts 
hem superat les crisis del 1993, la del 
2008 i finalment aquesta en la que 
encara estem, la de la Covid-19.

En aquesta última, com molts altres, 
vaig tancar el taller des de mitjan 

març fins a mitjan maig, mesos en 
els quals vaig anar tirant de guardiola 
fins que vaig aconseguir una ajuda de 
l’estat i amb això vaig arrencar de nou.

No entenc per què és tan complicat 
ni tota la paperassa que et 
demanen per poder rebre les 
ajudes, perquè et demanen 
dades que en principi ja té 
l’administració corresponent. 
Sobretot ha estat complicat 
intentar aconseguir aquesta 
última ajuda de 2.000€ amb 
tot el sistema informàtic 

col·lapsat. Així que entenc que tots els 
treballadors autònoms hauríem de 
tenir, com a mínim, dret a una ajuda 
que sigui fàcil de sol·licitar.

com sempre, el pes de la 
crisi ha caigut sobre els 
petits. Mentre es pacten 
grans fusions bancàries 
–uns bancs que van ser 
rescatats amb diners 
de tots, que no han tor-
nat– el petit botiguer, 

l’autònom, el restaurador 
o el bàrman, el promotor 
teatral, els actors... no 
reben cap ajuda signi-
ficativa d’un estat que 
–diuen– els hauria de 
garantir un treball digne 
i uns mitjans de subsis-

tència adients. Ara més 
que mai, és quan es veu 
que calen les eines d’un 
estat per fer front, amb 
tota la potència econòmi-
ca necessària, a la crisi 
que vivim.



de parar immediatament 
de destruir el nostre medi 
ambient, del qual depenem 
absolutament per a viure.

Quin paper hi juga el vo-
luntariat? Cal reorientar tot 
l’urbanisme metropolità?
El 99% de les persones 
que dediquem part de les 
nostres vides a millorar 
l’entorn i frenar la des-
trucció ho fem sense rebre 
res a canvi. Creiem que els 
governs no poden seguir 
gestionant sense tenir en 
compte a la ciutadania or-
ganitzada. Avui, seguir amb 
les polítiques de sempre és 
una actitud suïcida i molt 
irresponsable. A l’Àrea 
Metropolitana, el planeja-
ment urbanístic que encara 
s’aplica és el que es va 
aprovar en temps prede-
mocràtic, l’any 1976. Això 
és una aberració perquè fa 
quaranta-quatre anys no hi 
havia cap sensibilitat am-

La feina del grup municipal Gent i entitats:                              L’entrevista del mes Crònica local

Tot i els dubtes inicials 
amb què va arrencar el 
curs escolar a tota Catalu-
nya, els protocols elaborats 
per garantir una educa-
ció presencial equitativa, 
no segregadora i segura 
s’estan mostrant fiables 
durant els dos primers 
mesos del calendari.  

El passat 23 de novem-
bre, les dades indicaven 
que des de l’obertura de 
les escoles al setembre 
hi ha hagut 1.396 grups 
confinats a tot Catalunya, 
repartits en 857 centres 

Jaume Grau López (Vilade-
cans, 1976) és el portaveu 
de SOS Baix Llobregat i 
l’Hospitalet. L’entitat, fun-
dada la tardor de 2019, 
és el resultat de la unió 
de cinquanta entitats i 
col·lectius, socials i am-
bientals, que lluiten en 
contra de totes les agres-
sions al territori de la 
zona. A més, compten amb 
el suport d’una vintena 
d’agrupacions locals de 
diferents partits polítics. 

Per què es va fundar SOS 
Baix Llobregat i l’Hospitalet? 
Com us organitzeu?
Diferents entitats socials i 
ambientals, així com pla-
taformes en defensa del 
territori de diferents pobles 
i ciutats del Baix Llobregat, 
ens vam adonar que els 
problemes d’agressions al 
territori eren molt similars. 
L’experiència de la Costa 
Brava amb SOS Costa Bra-
va ens va animar a coordi-
nar-nos. Actualment, tenim 
un equip coordinador que 
es reuneix setmanalment 
i cada dos mesos aproxi-
madament es convoca una 
assemblea general.
Una de les vostres preocu-
pacions és la situació terri-
torial de la comarca. Quins 
reptes us plantegeu?
El Baix Llobregat ha estat 
una comarca molt maltrac-
tada en l’àmbit territorial 
durant els últims cinquanta 
anys. Des dels diferents 
governs de la Generalitat 
se’ns ha tractat com el pati 
del darrere de Barcelona, 
com un territori on s’hi po-
dia posar tot el que la gran 
ciutat necessitava sense 
preocupar-se gaire per les 
repercussions. Hem patit 
l’abocador d’escombraries 
més impactant de tota 
la península Ibèrica. Pa-
tim les conseqüències de 
l’aeroport, del port, de di-
verses autopistes i auto-
vies, l’abocament d’aigües 
residuals a les rieres, al 
Llobregat i al mar... El nos-
tre objectiu global és pro-
tegir el poc territori que 
ens queda a la comarca de 
l’especulació immobiliària, 
que ataca amb força, i des-
prés millorar la qualitat 
ambiental i, per tant, la qua-
litat de vida de la població.
Un dels lemes del movi-
ment ecologista és «pensar 
globalment, actuar local-
ment». Quina importància 
han de tenir les polítiques 
sostenibles en l’àmbit local?
Sembla mentida que encara 
avui en dia s’hagi de repetir 
una vegada darrere l’altra 
que ens trobem en una si-
tuació d’emergència ecolò-
gica amb un doble vessant: 

climàtica i d’extinció de 
la biodiversitat. Aques-
ta realitat incontestable 
d’emergència, malaura-
dament, no es transmet a 
l’acció política de la majoria 
de governs. 

Hi ha una gran hipocresia 
per part de molts respon-
sables polítics, que d’una 
banda fan grans decla-
racions ecologistes, i de 
l’altra segueixen amb les 
polítiques insostenibles de 
sempre. Cal fer canvis dràs-
tics en les polítiques públi-
ques. Els poders públics i 
les entitats privades han   

Les clavegueres de l’Estat ataquen de nou
La repressió segueix amb la nova 

invenció de la Guàrdia Civil, avalada 
per la justícia en contra del parer de la 
fiscalia. Un nou episodi d’espionatge 
polític arran de l’operació Volkhov. A 
través del programa Pegasus, 
dissenyat per lluitar contra 
el terrorisme, i adquirit pels 
serveis secrets de l’Estat, 
s’han espiat desenes de líders 
independentistes i persones 
involucrades en la consulta de 
l’1 d’octubre, pel fet de tenir 
una ideologia contrària al 
règim, acusats amb càrrecs inventats i 
imputacions absurdes i rocambolesques.

L’Estat profund ha usat Pegasus amb 
finalitats diferents de les originalment 
previstes, per perseguir a qui no 
pensa igual que el règim del 78, fent 
servir pràctiques antidemocràtiques i 

vulnerant drets constitucionals com el de la 
privacitat i l’honor. Esquerra ja ha començat 
a interposar querelles i accions legals per 
aclarir aquest espionatge i reclamem al 
govern espanyol que actuï, cessant els 

responsables d’aquesta mala 
praxi, incloses les invencions i 
fabulacions de càrrecs, perquè 
avui els perseguits som els 
independentistes, però demà 
seran els membres del govern 
« s o c i a l - c o m u n i s t a »  c o m 
l’anomenen, que l’estat profund 
vol derrocar. I l’operació ja ha 

començat amb el pressupost 2021, acusant-
los de pactar amb «terroristes i colpistes» 
quan ETA fa anys que es va dissoldre i l’únic 
cop d’estat va fracassar el 1981. 

Facin neteja de les clavegueres, senyors, ara 
que poden. Si no ho fan a temps, els engoliran.

Albert Massana i Gràcia
Portaveu del Grup Municipal d’ERC

El grup municipal d’ERC va proposar 
bonificar a l’IBI l’ús de l’energia fotovoltaica

El Grup Intergover-
namental d’Experts en 
Canvi Climàtic (IPCC) as-
segura que l’origen de 
l’escalfament global i del 
consegüent canvi climàtic 
és provocat en gran part 
per l’activitat humana. 
La causa principal són 
les emissions de gasos 
amb efecte hivernacle 
(GEH) provocats per l’ús 
de combustibles fòssils i 
el canvi en els usos del sol 

i l’agricultura.
Actualment , la  cr i-

si ecològica és un dels 
reptes més importants 
per afrontar en la nostra 
societat. És per això que 
ERC-Gavà vol mostrar el 
seu compromís ferm amb 
aquesta lluita i proposa 
una ordenança fiscal per 
bonificar les instal·lacions 
d’autoconsum amb ener-
gia fotovoltaica. L’energia 
fotovoltaica és una font 

ERC-Gavà va proposar al 
Ple Municipal que s’acordés 
manifestar suport a les víc-
times de l’espionatge polític i 
rebutjar aquesta tècnica com 
a eina d’ús polític. També va 
proposar demanar al govern 
espanyol que obrís immedia-
tament una investigació per 
tal d’acabar amb aquesta 
guerra bruta. PSC, PP i Cs 
van impedir-ho.

Aquesta petició es feia 
arran de l’operació Kitchen 
i després de l’esperpent de 

ERC-Gavà demana aclarir els casos d’espionatge 
polític i manifestar suport a totes les víctimes

Els líders independentis-
tes van ser espiats a tra-
vés de l’aplicació Pegasus, 
creada exclusivament per 
combatre el terrorisme.
l’operació Volkhov, famosa 
per la delirant història que 
Rússia volia enviar 10.000 
soldats a Catalunya en suport 
de la independència. A més, 
s’ha sabut que líders inde-
pendentistes van començar 
a ser espiats a través dels 
seus telèfons mòbils el 2017 
i novament a l’abril i maig de 
2019 mitjançant l’aplicació 
Pegasus. Aquest programa 
va ser creat per combatre el 
terrorisme i no amb la fina-
litat d’espiar. Per això caldria 
que el govern de l’estat fos el 
més interessat a acabar amb 
aquestes pràctiques il·legals i 
netejar la imatge democràtica 
que es vol projectar al món.

El 83% dels centres educa-
tius catalans no han hagut 
de confinar cap grup des 
de l’inici del curs escolar

educatius. És a dir, que 
fins al 83% de les escoles 
que configuren la geografia 
catalana no han hagut de 
confinar cap grup encara. 

És més, els serveis de 
coordinació territorial que 
treballen conjuntament 
en la detenció precoç de 
casos de covid-19 i en la 
seva posterior gestió han 
incidit  que la majoria de 
contagis registrats a les 
escoles provenen de per-
sones que s’havien infectat 
fora, cosa que demostra 
l’encert dels protocols en 
la normal celebració de 
classes a l’aula.

El passat 13 de novem-
bre, la Comissió d’Urba-
nisme de Barcelona va 
aturar el projecte urba-
nístic de can Sellarès per 
tal d’assegurar-se que els 
usos majoritaris de la peça 
d’equipaments segueixen 
sent esportius, i per tal que 
quedi garantit l’assolella-
ment i la preservació de la 
intimitat dels habitatges. 
Aquesta resolució ha estat 
un cop dur per als promo-
tors municipals del pro-
jecte, ja que evidencia que 
tenia unes grans mancan-
ces i que estava més ori-
entat al benefici econòmic 
que al benestar ciutadà. 

L’Ajuntament de Vilade-
cans es veu obligat, doncs, 
a reformular el projecte 
de bell nou, cosa que im-
plica tramitar-lo segons 
l’actual normativa, i per 
tant tenir en compte ele-
ments tan importants com 
la llei del paisatge o la llei 
contra el canvi climàtic. 
La reformulació implicarà 
una revisió del model de 
grans blocs d’habitatges 
i passar a un model més 
harmoniós i integrat amb 
l’equipament ja existent. 
Ha estat una victòria de 
la Plataforma Salvem Can 
Sellarès, però la guerra 
continua.

Les aules catalanes es blinden contra la covid-19 
gràcies a l’efectivitat dels protocols establerts

Davant la situació actual, 
el Departament de Justícia 
de la Generalitat ha regulat 
el preu del lloguer, tant 
de l’habitatge com dels 

locals comercials. Com 
a republicans, es consi-
dera que és una mesura 
imprescindible per evitar 
un desastre com el de la 

biental, i el model que regia 
era el de creixement urba-
nístic continu sense criteris 
de sostenibilitat. Cal prio-
ritzar la conservació dels 
paisatges i els ecosistemes.
Quina és la situació territo-
rial, social i ambiental de la 
nostra ciutat?
Gavà és una de les ciutats 
més diverses de la comarca.
Malauradament, tenim es-
pais amenaçats per projec-
tes urbanístics tant a la zona
litoral, com a la zona agrí-
cola i a la zona de turons 
d’entrada al Garraf. Si es 
porten a terme, tindríem 
a Gavà prop d’11.000 nous 
habitatges i es destruiria 
un espai agrari d’alt valor. 
O es protegeix el nostre territo-
ri, o  la qualitat  de  vida   a   Gavà  
empitjorarà notablement. 
Rebeu algun suport de 
l’administració? 
Les administracions hau-
rien de prestar suport a 
les organitzacions socials 
donant facilitats per fer ac-
tivitats i difonent, a través 
dels mitjans de comunica-
ció públics, les propostes, 
accions i activitats. Però no 
sempre és així. Sovint ens 
veuen com una amenaça 
quan discrepem dels plans 
dels governs locals.
Què diríeu al ciutadà per 
motivar-lo a unir-s’hi?
Cal conèixer el territori 
que ens envolta i tornar a 
connectar amb la natura 
que aporta tants beneficis 
físics i psíquics. Perdre 
aquest vincle ens fa més 
vulnerables i estressats, i 
empobreix la nostra socie-
tat. Protegir l’entorn natu-
ral és cuidar el futur i, so-
bretot, una mostra d’ètica i 
coherència personal.

La regulació del lloguer: una mesura imprescindible

  

La Comissió d’urbanisme atura el 
projecte d’urbanitzar can Sellarès

Jaume Grau: «Seguir amb les polítiques de sempre és 
una actitud suicïda i profundament irresponsable»

L’educació, una necessitat essencial i segura
Les famílies, com també docents i 

alumnes, vam començar aquest curs amb 
neguit. Les incerteses sobre el curs 2020-
2021 en plena pandèmia eren 
justificades per la falta de 
precedents i sobretot perquè 
encara ignorem moltes 
coses de la Covid-19. Per 
això enguany, com mai, hem 
confiat els nostres fills i filles 
als seus mestres, professors 
i professores, als equips 
directius i al personal  no 
docent dels centres, i la veritat és que el 
sistema ha donat la talla. Obrir més de cinc 
mil centres a tot Catalunya no havia de ser 
fàcil, i ha representat un gran esforç del 

Marta Jiménez Iborra
Regidora d’ERC-Gavà 

nostre sistema educatiu, però calia tornar 
a les aules. La societat no es pot permetre 
deixar sense escola i sense educació els seus 

infants i joves. Ells, per la seva 
banda, necessitaven tornar a 
la normalitat i recuperar-se 
del confinament duríssim que 
havien passat a la primavera. 
Tot no ha estat perfecte: cal 
reparar la bretxa digital amb 
la distribució d’ordinadors als 
alumnes vulnerables, o amb 
la millora de la connectivitat 

dels centres, i acompanyar les famílies en el 
períodes de quarentena, per exemple. Però 
hem començat bé. Enhorabona.

«Cal fer canvis dràstics 
i que els poders públics 
i les entitats privades 
deixin de destruir el 
nostre medi ambient»

«A l’Àrea Metropolitana 
encara s’aplica un plan-
tejament urbanístic del 
1976 sense cap criteri 
de sostenibilitat»

Jaume Grau López, portaveu S.O.S Baix Llobregat i L’Hospitalet

crisi del 2008. En aquest 
sentit, ERC-Gavà sempre 
ha defensat que davant un 
capitalisme salvatge i un 
fals lliure mercat, en què 
sempre es deixa a l’es-
tacada els grups socials 
més vulnerables, cal que 
les institucions públiques 
regulin aquesta jungla 
moderna i es permeti a 
tothom viure una vida 
digna, un dels drets de tot 
ciutadà.

A Gavà, com en mol-
tes poblacions, la pro-
blemàtica de l’habitatge 
és causada per l’alt preu 

del sostre fruit de l’espe-
culació. Existeix una gran 
divergència entre els sous 
dels ciutadans i el cost 
creixent dels preus del 
lloguer i compra de pisos. 
El preu del lloguer d’un pis 
a l’àrea metropolitana sol 
situar-se entorn els 900€, 
una xifra que equival al 
sou mensual de molts 
dels treballadors i joves.  

D’altra banda, l’alt preu 
dels locals comercials ha 
impedit la continuïtat de 
molts comerços. Arran de 
la crisi, aquesta situació 
s’ha agreujat encara més.

d’energia que produeix 
electricitat d’origen reno-
vable obtinguda directa-
ment de la radiació solar.

L’objectiu és encaminar 
la transició energètica 
cap a un model 100% re-

novable, desnuclearitzat 
i descarbonitzat i neutre 
en emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle. 
Aquesta proposta no ha 
estat tinguda en compte 
pel govern local.

ERC-Gavà valora negativament 
els pressupostos de 2021

El passat 17 de novem-
bre es van aprovar els 
pressupostos municipals 
per a l’exercici 2021, amb 
un cert increment de la 
despesa en partides so-
cials, gràcies únicament 
a un augment de les sub-
vencions que la Diputació 
i la Generalitat atorguen 
a l’Ajuntament. El pressu-
post, a més, no compleix 
ni de bon tros amb les ex-
pectatives republicanes ni 
aborda les problemàtiques 
més urgents del municipi. 

Per començar, la partida 
amplia les despeses en 
propaganda i imatge. Per 
fer-nos una idea, la conge-
lació d’aquestes partides 
permetria destinar uns 
260.000€ per quadrar els 

comptes del PRESEC, re-
forçar els ajuts a sectors 
afectats per la crisi de la 
Covid i solucionar l’aban-
dó de barris com el de can 
Tries o l’accés a ca n’Espi-
nós. De la mateixa mane-
ra, els pressupostos tam-
poc preveuen millorar el 
manteniment de la ciutat 
o dels seus equipaments 
culturals, com el Museu, 
ni inclouen la necessitat 
d’un habitatge social. Per 
contra, s’incrementen re-
cursos per a GTI per tal de 
reactivar el pla urbanístic 
del Pla de Ponent.

En definitiva, les partides 
pressupostàries repre-
senten un model de ciutat 
caduc i deslligat de les 
necessitats reals de Gavà. 

«Som un territori on 
s’ha posat tot el que 
Barcelona necessitava 
sense preocupar-se gai-
re de les repercussions»

«Hi ha una gran hipo-
cresia per molts polítics:
diuen ser ecologistes
mentre segueixen polí-
tiques insostenibles»



Ciutat activa Història local, història total
Quan pensem en història, acostumem a 
pensar en els grans fets i personatges: 
les batalles d’Annibal, les gestes 
de Cèsar i d’August, les victòries de 
Napoleó o Alexandre... Pensem en 
temes generals quan, la 
història de debò, allò que 
ens afecta, la tenim al nostre 
costat: la microhistòria. Al 
capdavall, la història total 
no deixa de ser una síntesi 
de milers d’històries petites, 
de pobles, ciutats i persones. 
Per això vam crear el Centre 
d’Estudis de Gavà, per investigar el 
nostre entorn, conèixer les nostres 
arrels, i saber com som i cap a on anem. 
A part de dos autors locals —Alfons 
Gibert i Josep Soler Vidal— ningú 

s’havia dedicat a fons a fer recerca local. 
Com a científic que sóc, la curiositat em 
va bolcar cap a aquest tipus de recerca 
microhistòrica. Veure com Gavà havia 
viscut a través dels grans episodis de la 

història. Com era la gent, com 
treballava, quina era l’economia 
que tenien, tot rigorosament 
documentat... Fruit d’aquest 
treball vam publicar el 2006 un 
llibre sobre l’època medieval. 
El 2012 un altre sobre el segle 
XVII, i ara seguim la sèrie amb 
un nou llibre sobre el segle XVIII. 

No avanço esdeveniments, però aquell 
segle, a Gavà, no va ser com les grans 
històries el pinten. Llegiu-lo i ho veureu.
...I encara queda pendent encarar els 
segles XV, XVI i XIX.

Josep Campmany Guillot
Estudiós local i president del Centre d’Estudis de Gavà

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
El Gavà Freestyle, campiones de la Primera 
Divisió de la Lliga Nacional Inline Freestyle 

 L’equip femení del Club 
Esportiu Gavà Freestyle 
(GFS) s’ha proclamat 
campió de la Primera 
Divisió Femenina de la 
Lliga Nacional Inline Fre-
estyle. El Freestyle és 
una modalitat de pati-
natge integrada dins de 
la Federació Catalana de 
Patinatge (FCP).

A la final, que es va 
disputar a Valladolid el 
passats 10 i 11 d’octubre, 
les gavanenques van 
competir en les proves 
de Classic, Battle, Jump, 
Speed Slalom i Slides. 
Finalment, el Gavà Fre-
estyle va aconseguir la 

victòria a la competició, 
amb les representants 
de Saragossa en segona 
posició i les de Valladolid 
com a terceres.

La victòria arriba des-
prés de mesos d’espera i 
incertesa, ja que a causa 
de la pandèmia el cer-
tamen s’ha anat pos-
posant.  En un principi, 
se n’havien de celebrar 
dues fases, unes al març 
i d’altres al maig, però 
finalment s’han hagut 
de disputar ambdues el 
mateix cap de setmana, 
amb un final feliç, per 
sort, per a Gavà.

Noah Tamaral,  
campiona estatal 
de  Wakeboard

Noah Tamaral, de tret-
ze anys, ha guanyat el 
Campionat d’Espanya 
de Wakeboard tant en la 
categoria sub-15 com en 
l’absoluta Open Women. 
A causa de la situació 
actual, la competició s’ha 
dut a terme en format en 
línia amb el nom d’Es-
paña Wake Contest-On-
line. Els participants han 
enregistrat les diferents 
proves i trucs en vídeo i 
els han enviat a un jurat 

integrat per Pedro Gal-
dón, Carlos Díez i Jose 
Villuendas, que ha emès 
el veredicte final. Les 
medalles i premis s’han 
enviat a domicili. 

Noves troballes
 a les mines de 
Gavà

A meitats de novembre 
va començar una nova 
campanya d’excavacions 
arqueològiques a les 
Mines Prehistòriques de 
Gavà, concretament al 
sector de les Ferreres. 

Dirigits per Ferran 
Borrell, els treballs van 
comprovar l’existència 
de més boques de mina a 
la parcel·la contigua a les 
mines 84, 85 i 90, que van 
ser descobertes ara fa 
vint anys i que van oferir 
valuosíssims aixovars 
als arqueòlegs.

La Plaça Balmes acull una 
emotiva commemoració del 25N

La plaça Jaume Balmes 
va acollir el 25 de novem-
bre la commemoració 
del Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Vio-
lència contra les Dones. 

Durant l’acte instituci-
onal, Sònia López, treba-
lladora social, i Rebeca 
Torres, infermera, van 
llegir un manifest en 
què van denunciar la 
xacra que suposa la vi-
olència de gènere, que 
ja ha estat la causa de la 
mort de fins a 41 dones 
a Espanya aquest any. 
Marina González i Alba 
Pérez, coordinadora i 

psicòloga del SIAD, van 
ser les encarregades de 
recordar els noms de les 
víctimes abans del minut 
de silenci. El programa 
de commemoració va 
incloure també diferents 
actes online, l’elaboració 
de la guia Gavà lliure de 
violències masclistes, una 
enquesta entre el jovent, 
un vídeo que reflectia la 
situació de les dones du-
rant el confinament i la 
participació en la campa-
nya de l’Institut Català de 
les Dones Diposita aquí el 
teu masclisme. 

El SEPRONA, branca  
del cos de la Guàrdia Civil 
de Barcelona, ha recupe-
rat a Gavà 89 monedes 
i 21 anells romans de 
mans d’un home acusat 
de presumpta comissió 
d’un delicte d’espoli, en-
cobriment i contraban. 

L’actuació, emmarcada 
en l’operació PANDORA. 
va començar quan els 
agents van descobrir que 
aquesta persona tenia en 
el seu poder objectes que 
podien pertànyer a l’èpo-
ca romana i que tractava 
de vendre’ls en un cone-
gut portal d’Internet. 

Després d’identificar el 
venedor, es va procedir a 
la investigació de l’origen 

A punt la presentació del llibre Gavà 1700-
1818. De derrotats a revolucionaris

La presentació del 
llibre Gavà 1700-1818. 
De derrotats a revolu-
cionaris està prevista 
pels voltants de Sant 
Nicasi, cap a mitjan 
desembre. L’obra és 
una compilació tant 
de diversos treballs ja 
publicats com de te-
mes inèdits fruit d’una 
recerca intensiva de 
més de vint anys. 

El llibre, escrit per 
Josep Capmany Guillot 
i amb la col·laboració 
de l’Associació d’Amics 

del Museu de Gavà i 
el Centre d’Estudis de 
Gavà, permet una mi-
rada nova al segle XVIII 
vist des de la perspecti-
va microhistòrica. Sem-
pre s’ha parlat en posi-
tiu d’aquest segle,  però 
les dades del llibre, des 
d’una perspectiva local, 
mostren el contrari. 
Una manera diferent 
d’entendre el segle de 
les Llums, el segle de la 
Il·lustració, del progrés 
i de la ciència.

Recuperats a Gavà monedes i 
anells usurpats d’un jaciment romà

de les relíquies davant la 
possibilitat d’haver estat 
usurpades d’un jaciment 
arqueològic. 

L’anàlisi han revelat 
l’autenticitat de les pe-
ces, que han passat a 
disposició de l’autoritat 
judicial, distribuïdes en 
els museus d’Art i Arque-
ologia de Catalunya. 
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Torna el Jazz a 
l’Espai Maragall

El Jazz va tornar el 
27 de novembre a l’Es-
pai Maragall amb el ci-
cle Fem Jazz que, en 
aquesta ocasió, va oferir 
l’oportunitat d’escoltar 
la pianista i cantant Sa-
bina Witt. Acompanyada 
a l’escenari per Manel 
Fortià, al contrabaix i els 
cors, i Pau Domènech al 
clarinet i la flauta traves-
sera, Witt va presentar 
part dels temes de Les 
crisàlides, el seu últim 
treball, inspirat en do-
nes de la història des de 
Safo fins a l’actualitat.


