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L’enganyifa del pla d’habitatge 
municipal de Gavà

L’Albert Massana va néixer 
a Sallent el 28 d’abril de 
1963. De ben jove va venir a 
Gavà amb els seus pares, i va 
estudiar a l’Institut Bruguers.  
L’any 2003 s’afiliava a Esquer-
ra, perquè trobava que era el 
partit que més s’avenia amb 
la seva visió del servei públic. 

Llicenciat en economia i 
màster en hisenda pública, va 
veure que la política era una 
opció per canviar la societat. 
Des d’aleshores ha estat 
present en totes les batalles 
contra els poderosos. El 2006 
era el coordinador de la pla-
taforma Salvem el Calamot. 
El 2019 es va tornar a incor-

porar a la lluita ecologista, 
formant part del moviment 
Salvem el Calamot-No al 
Pla de Ponent, i Salvem can 
Sellarès. Compromès amb 
els temes mediambientals, 
va actuar com a representant 
dels Verds el 2007. 

Alhora, participava en mul-
titud d’associacions cultu-
rals: era soci de l’Associació 
d’Amics del Museu, i membre 
de la Colla Castellera de Gavà. 
Va formar part de l’Assemblea 
Nacional Catalana de Gavà on 
va arribar a ser-ne secretari. 
Va participar en totes les 
grans manifestacions orga-
nitzades per la Diada.

Com a inspector de la com-
panyia d’aigües, mai es des-
entenia dels problemes de la 
ciutadania que li consultava 
problemes o errors amb els 
rebuts. Coneixia a tothom a 
Gavà, i mai tenia un no per 
ningú. Era polifacètic: econo-
mista, ecologista, casteller, 
activista cultural, activista 
polític, inspector d’aigües, em-
pàtic, bon conversador... 

E l  2 0 1 5  v a  e n t ra r  a 
l’Ajuntament com a portaveu 
del Grup Municipal d’ERC, i 
amb ell de cap de llista, ERC 
va passar a ser el segon partit 
del municipi el 2019. Ens ha 
deixat una persona que era el 
puntal del grup i de la secció 
local d’ERC. El seu llegat de 

El pla d’habitatge mu-
nicipal de Gavà de l’alcal-
dessa Raquel Sánchez és 
tot un engany. L’ajunta-
ment del PSC l’està ve-
nent com un pla per dotar 
i garantir habitatge digne 
per a tots els habitants 
de Gavà, però el que re-
alment s’hi amaga és una 
gran promoció immobi-
liària per a residents de 
l’àrea metropolitana. 

El nombre d’habitants 
de la localitat ha pas-
sat de 46.383 el 2010 a 
47.057 el 2020. En els úl-
tims 10 anys, Gavà només 
ha sumat 674 habitants 
nous. No obstant això, es 
vol fer una ampliació de 
2.300 habitatges. Si Gavà 
té un creixement a l’alça 
d’uns 68 habitants per 
any, vol dir que costarà 
uns 34 anys omplir els 
2.300 habitatges nous 
que es volen construir. A 
més, se suma el fet que 
tenim habitatges buits 
dins del poble i, segons 
la font demogràfica INE, 
el nombre d’habitatges 
buits augmentarà fins 
als 2.500 en els pròxims 
15 anys. Quin sentit té tot 
plegat?

Les necessitats futu-
res d’habitatge poden 

ser fàcilment cobertes 
amb la reforma i reha-
bilitació de cases i pisos 
antics que hagin quedat 
desocupats, als que cal 
afegir-hi la urbanització 
de zones ja previstes i 
d’acceptació pacífica, 
com la que ocupa actu-
alment la fàbrica Roca. 
Aquesta promoció no 
talla cap arbre i aprofita 
el ciment ja existent.

Per començar, les in-
fraestructures actuals no 
són suficients per abastir 
l’augment de població 

prevista per projectes de 
nous habitatges. Tampoc 
s’ha fet un estudi de l’im-
pacte mediambiental que 
suposarà la creació de 
tots aquests habitatges 
ni les conseqüències que 
patirà el municipi.

Per altra banda, el pes 
que té l’activitat cons-
tructora és excessiu. El 
problema real és que 
falten habitatges a preus 
assequibles, que no és el 
mateix que dir que falten 
habitatges, com ens vol 
fer creure l’alcaldessa. 

In memoriam Albert Massana

La solució no és cons-
truir habitatge nou sinó 
combatre l’especulació 
en els preus, amb refor-
mes legals, però tam-
bé amb mesures locals. 
Per contra, un augment 
injustificat d’habitatges 
provocarà una major 
possibilitat d’especulació 
i un augment de preus, 
com va passar durant la 
bombolla dels 90. 

Si el que es pretén a 
escala local és garantir el 
dret d’habitatge a tots els 
habitants de Gavà i als 

que de manera progres-
siva puguin venir com 
a efecte d’una evolució 
sociològica natural, es 
requereix trencar amb 
el concepte de la compra 
com a inversió, i la millor 
manera d’aconseguir-ho 
és disposar d’un gran 
parc d’habitatge de llo-
guer públic o de tutel·la 
pública. Això frenaria 
l’espiral especulativa. 

Per aconseguir aquest 
parc d’habitatges de llo-
guer públic o de tutel·la 
pública, s’han de mobi-

litzar tots els immobles 
deshabitats i promoure 
que els particulars en 
cedeixin temporalment 
l’ús al municipi a canvi 
d’una renda garantida. 
Així mateix, s’ha de pro-
mocionar l’arrendament 
entre particulars amb 
renda taxada a canvi de 
garantir al propietari el 
cobrament d’aquestes 
rendes, el correcte ús de 
l’habitatge i la conserva-
ció de l’immoble.

El municipi ha d’estar 
obert també a assumir 
el cost de la reforma i 
rehabilitació dels im-
mobles antics. També 
es pot promocionar la 
transmissió o cessió en 
ús postmortal d’habitat-
ges al municipi a canvi 
d’una renda vitalícia ga-
rantida i augmentar l’IBI 
a habitatges deshabitats 
i acabar amb els pisos 
turístics. 

Gavà compta amb un 
entorn natural privile-
giat que cal preservar 
per millorar la vida dels 
habitants d’aquesta ciu-
tat, i és justament el que 
ara està amenaçat per 
aquestes promocions de 
totxo i ciment planifica-
des al Pla de Ponent.

polític honest, amb esperit 
de servei, feia real el lema 
republicà de ser un partit 
que està al costat de la gent. 
Malgrat el trauma de la seva 
pèrdua, tenim l’obligació, i 
ens comprometem a fer-ho, 
de mantenir viu el seu llegat, 
el seu tarannà i la seva ac-
tuació, sempre pel bé comú;  
però el plorarem sempre.

S’han adherit al condol 
els Castellers de Gavà, 
l’Associació d’Amics del Mu-
seu de Gavà, la Sindicatura 
de Greuges de Gavà, regi-
dors, regidores i personal 
de l’Ajuntament, personal 
del sincrotró ALBA i com-
panys i companyes d’aigües 
de Barcelona.



Crònica de l’activitat social local Albert Massana i Gràcia, una gran persona i company Crònica local

L’entitat interparro-
quial Càritas de Gavà, 
que té com a objectiu 
promoure, orientar i co-
ordinar l’acció social 
i caritativa del muni-
cipi, seguirà al local 
de sempre fins que hi 
comencin les obres. 

Art feminista del jovent de Gavà
Les alumnes de les Es-

coles Núria i les joves de la 
Casa Gran van participar 
en els actes reivindicatius 
del 8 de març i van pintar 
un dels murs lliures del 
Parc del Mil·lenni.

La comissió d’igualtat, 
que és qui va crear el mu-
ral, va voler transmetre 
diferents missatges que 
reivindiquen la igualtat en-
tre homes i dones a través 
de l’art. A més, la comissió 
de grafiti va ajudar les 
joves a perfilar els detalls 
del disseny.

El resultat final ha estat 
una composició del rostre 
de Frida Kahlo amb el sím-
bol feminista envoltat de 
paraules com “sororitat”, 
“fortalesa”, “llibertat” o 
“orgull”. Darrere el dibuix 
hi ha un procés de creació 

El passat 14 de març, 
el Club Ciclista Ratpenat 
va dedicar la sortida de 
diumenge a les dones amb 
motiu de la commemora-
ció del 8 de març. L’acte 
va comptar amb unes 50 
dones i va ser tot un èxit. El 
recorregut va ser adaptat a 
qualsevol modalitat de bici 
i van seguir un traçat sen-
zill de 30 quilòmetres per-
què pogués ser assequible 
per a tothom. La impor-
tància de l’esdeveniment 

Èxit de la crida del Club Ciclista 
Ratpenat 

L’objectiu principal va 
ser visibilitzar i reivin-
dicar la figura de la dona 
en el món del ciclisme, 
cada cop més present

era sumar-hi com més gent 
millor, i visibilitzar la parti-

Càritas és una ajuda es-
sencial per a moltes 
famílies gavanenques du-
rant la crisi de la COVID-19

L’espai, situat al nú-
mero 62 del carrer de Pi 
i Margall, va ser venut 
durant el mes de febrer 

El curs vinent 2021-
2022 les aules passa-
ran a tenir una ràtio de 
23 alumnes per classe, 
en comptes de 25, tal 
com ha comunicat el 
Departament d’Educa-
ció de la Generalitat a 
l’Ajuntament. A més a 
més, es mantindran to-
tes les línies als centres 
educatius del municipi. 

Aquesta decisió s’apli-
ca per primera vegada i 
com a prova pilot a mu-
nicipis com Gavà, Sant 
Boi, Castelldefels i Sant 
Vicenç dels Horts. 

L’objectiu principal 
d’aquesta decisió és 
apropar-se cada cop 
més a les ràtios dels pa-
ïsos més desenvolupats 
de la Unió Europea. De 

Càritas segueix al local de sempre 
fins que comencin les obres

El passat dijous 11 de 
març es va fer un acte en 
record de les víctimes del 
terrorisme en forma d’ho-
menatge. L’esdeveniment 
va coincidir amb el Dia 
Europeu en record de les 
Víctimes del Terrorisme. 

L’acte va tenir lloc da-
vant l’Olivera de la Pau, al 
Parc del Mil·lenni, a sota 

de la qual l’any 2018 es va 
instal·lar una placa com-
memorativa en record 
de totes les víctimes del 
terrorisme.

A l’homenatge van as-
sistir representants de 
tots els grups municipals 
amb presència a l’Ajun-
tament. 

La regidora d’Esquerra 

Gavà homenatja les víctimes del terrorisme 

Menys alumnes per classe a les escoles públiques de 
primària de Gavà

Republicana de Catalunya 
(ERC-Gavà), Marta Ji-
ménez, present a l’acte, 
va assegurar que l’11 de 
març és una data “que 
molts de nosaltres tenim 
a la memòria i no se’ns es-
borrarà mai, és una data 
per recordar a totes les 
víctimes del terrorisme 
per igual perquè totes són 
igualment víctimes. A més 
aquestes víctimes han de 
ser el record permanent 
que la violència no és la 
resposta a cap situació, 
no és la solució a cap 
problema, i en cap cas és 
un recurs que es pugui 
utilitzar en una societat 
que es vulgui civilitza-
da i en sistemes polítics 
avançats.”

El premi de Benchmarking CSC /ARQ  
per a l’Hospital de Viladecans

Dos hospitals gestio-
nats per l’Institut Català 
de la Salut que partici-
pen en el Projecte Xarxa 
d’Hospitals Associats 
per a l’Anàlisi del Ren-
diment i la Qualitat han 
estat guardonats amb 
els premis Benchmar-
king CSC / ARQ que han 
lliurat el Consorci de Sa-
lut i Social de Catalunya 
(CSC) i Benchmarking 
Sanitari 3.0. 

L’Hospital de Vilade-
cans ha estat reconegut 
dins la categoria d’hos-
pitals bàsics i l’Hospital 
Universitari Germans 
Trias i Pujol en la d’alta 
tecnologia. Aquest hos-
pital ja ha rebut un total 

de 6 guardons de reco-
neixement de la feina 
feta durant l’any 2019.

L’acte va tenir lloc el 
passat 9 de març i va 
ser virtual. L’objectiu 
del projecte del Consor-
ci de Salut és examinar 
el rendiment i la qualitat 
per superar la limitació 
actual de les fonts d’in-
formació i convertir els 
centres que en formen 

  

De tant sentir a dir que tots 
els polítics són iguals (en sentit 
negatiu, és clar), ja sembla 
una veritat irrefutable. Sempre 
m’ha semblat injust que, per 
uns quants que tinguin 
comportaments poc 
ètics, la gran massa de 
polítics hàgim de pagar 
els plats trencats. Doncs 
mirin, l’Albert Massana 
era el meu amic i era 
un polític. Amb majúscules. No 
perquè tingués un càrrec electe, 
sinó perquè s’interessava pel bé 
comú.

S’hi deixava la pell per portar 

qualsevol problema, demanda 
o suggeriment de millora que li 
arribés, fins als llocs on es prenen 
les decisions que canvien la vida 
de les persones. Ningú que no hagi 

exercit la política des de la 
base no pot saber la feinada 
que s’autoexigeix un polític 
que cregui realment en el 
que fa, com hi creia l’Albert. 
Amb rigor, amb honestedat, 
sense fums, sense horaris, 

pencant, pencant i pencant.
No, no tots els polítics són 

iguals. I si ho fossin, tant de bo 
tots s’assemblessin a l’Albert 
Massana.

Marta Jiménez Iborra, portaveu adjunta del Grup Municipal d’ERCcipació de les dones en el 
ciclisme, que cada vegada 
creix més. L’activitat es 
va adaptar a la situació 
sanitària: la mascareta va 
ser obligatòria durant tota 
l’estona i es van repartir els 
participants grups de deu 

persones, respectant així 
les distàncies de seguretat 
per minimitzar el risc de 
contagi. A més, durant el 
matí també es van regalar 
ampolles d’aigua per dur a 
la bicicleta entre les parti-
cipants.

llarg i ben pensat. En canvi, 
els missatges del voltant 
han estat més improvi-
sats, ja que anaven sor-
gint sobre la marxa com 
a frases amb les quals 
se sentien reflectides les 
autores. El color violeta, 
representatiu de la lluita 
feminista, va ser el color 
central de l’obra.

Alguns col·lectius s’han 
mostrat contraris a aques-
tes expressions feminis-
tes. Però seguir visibilit-
zant la lluita diària contra 
el masclisme és necessari 
i donar espais a les joves 
per reivindicar-se és una 
de les maneres per fer-ho 
i poder seguir avançant 
com a societat.

a un promotor per fer-hi 
una residència per a gent 
gran. D’entrada se’ls vo-
lia fer fora. Però davant 
d’aquesta situació injus-
ta, l’entitat podrà conti-
nuar utilitzant l’espai fins 
que comencin les obres 
de la nova residència. 

Recordem que Càritas 
és una entitat essencial 
per a moltes famílies, ja 
que no només recull roba 
usada sinó que també 
distribueix aliments i 
atén a tots els ciutadans 
que necessiten ajuda. A 
més, durant la crisi de la 
COVID-19, l’entitat ha fet 
costat a moltes famílies 
que han passat per una 
situació difícil. 

part en agents actius 
a l’hora de compartir 
quelcom més que da-
des i resultats. 

També s’han entregat 
diplomes als hospitals 
que han obtingut mi-
llors resultats en els in-
dicadors de gestió d’es-
tades, de cirurgia major 
ambulatòria, de morta-
litat, de complicacions i 
reingressos.

fet, segueix la línia del 
que es va establir en el 
Pacte Nacional d’Edu-
cació des de l’any 2009. 
L’Ajuntament de Gavà ha 
reclamat que la mesura 
tingui caràcter perma-
nent i que s’avanci més 
cap a ràtios cada vegada 
més reduïdes. D’aques-
ta manera els nostres 
petits podran rebre una 
educació més individu-
alitzada i adaptada. El 
període de preinscrip-
cions estava previst que 
comencés el 15 de març 
per infantil i primària 
(P3 a 6è) i per secundà-
ria (ESO) el procés s’ini-
cià el dia 17 de març. 
Per al curs 2021-2022 
les sol·licituds només 
es podran presentar de 
forma telemàtica a tra-
vés de la pàgina web de 
la Generalitat.

  

Escric aquestes línies en honor 
a un polític excepcional, un home 
compromès amb les seves lluites, 
però també una gran 
persona, un bon amic i 
mentor. 

Des del Jovent volem 
destacar el paper tan 
rellevant que va tenir 
l’Albert Massana en la nostra 
consolidació, la seva il·lusió 
en formar-nos i  les seves 

ensenyances que van ser el 
detonant de la nostra participació en 
aquest gran projecte polític del qual 

formem part. Sense l’Albert 
al nostre costat res hauria 
sigut igual. En cada acte, 
cada lluita, cada campanya 
i cada victòria el Jovent 
Republicà de Gavà tindrà 

sempre present el teu esperit i la 
teva força.  A reveure, company!

Andreu Ramírez Plà
Jovent Republicà de Gavà

  

Des del tracte humà de l’Albert 
Massana que ha rebut l’Associació 
de Veïns de Can Tries, sempre el 
vam trobar quan el vam venir 
a buscar. Només calia 
trucar-li, perquè ell creia, 
convençut, que recollint 
les nostres propostes, 
podria fer-se palanca 
i sumar a les gestions 
que es poguessin fer des de 
l’Ajuntament. 

El convenciment que treballant, 

dialogant, sumant, i fent col·laborar 
la gent, des d’un punt de vista 
integral, com a polític, com a persona, 
com a republicà convençut, crec, 

modestament, que el va 
dotar d’unes qualitats que 
trobarem molt, però molt, 
a faltar. 

La seva pèrdua deixa un 
forat enorme en tots aquells 

a qui se’ns ha creuat la nostra vida 
amb la seva. Salut!!!

Junta de l’AV de Can Tries, Gavà

  

L’Albert Massana, el  meu 
amic i company, estimava la 
gent, i per això feia política. 
La  seva  comprens ió 
dels principis freds de 
l’economia li permetia 
rebutjar la visió liberal 
que el mercat es regula 
sol. I sabia que l’única 
resposta a la injustícia són 
les polítiques reals d’esquerra des 
de les institucions públiques. 

El seu compromís granític per 
crear un Estat per Catalunya, des 
de l’òptica d’esquerres al servei de 

la gent era inqüestionable. 
Els que compartim els seus 
principis i la seva militància 
recollim el seu llegat i 
seguirem treballant amb 
els mateixos objectius fins 
que esdevinguin realitat, 

amb l’Albert, tristament, ja no com 
a company sinó com a referent.

Monserrat Arnau Recasens, exregidora d’ERC

  

Una gran persona, implicada des 
de ben endins en un gran nombre  
d’entitats de tota mena. L’Albert 
era persona per sobre de 
tot, sempre escoltant a 
tothom, donant respostes 
raonades i de reflexió.  

Al meu amic Albert li 
agraeixo tot. Ell em va 
ensenyar a descobrir que 
existeix un món associatiu 
molt extens escampat per tota 
la ciutat on, amb implicació i 

c o m p r o m í s  a m b  t o t e s  l e s 
associacions i buscant el contacte 
directe, s’hi podia accedir. 

Albert, amic meu, allà on 
siguis pensa que cada pas 
que dono porta la teva llavor 
i que tard o d’hora donarà 
el seu fruit. T ’agraeixo 
enormement que m’hagis 
permès ser el teu company 
de viatge durant tants anys 

i et trobo molt a faltar.

Miquel Roselló Lasheras, regidor d’ERC

  

Escric aquestes ratlles amb 
dolor i pena. Però ens hem de 
refer, com l’Albert diria; «cap 
p r o b l e m a » .  A m i c , 
company, camarada. Res 
serà igual; a cada carrer, 
cada barri, cada acte, 
encara et veig rient de 
manera sincera quan 
parlàvem amb la gent, 
escoltant, prenent notes. 
Són tantes històries, anècdotes. 
Projectes pendents. Tantes 
nits viscudes que no tornaran 

més. Em quedo orfe d’una amistat 
forjada amb el temps. Vull creure 
que ens observes des d’allà on 

siguis. Tingues present que 
seguirem treballant per 
Gavà i per una Catalunya 
Lliure. Aquest és el teu 
llegat. Ser bones persones i 
sempre amb un somriure. 

Te’n vas sense dir adeu. 
Albert, t’estimo. Sempre 

junts.

Andreu Pérez Lorite, regidor d’ERC

  

L’Albert era un noi intel·ligent, 
amable, inquiet, extravertit i 
molt, molt amic dels seus amics. 
Vam crear una bona 
amistat  i  no vam 
parar de treballar 
per eixamplar el sentiment de la 
independència del nostre país. 
Reunions amb associacions 
de veïns i buscar i portar gent 
significativa i especialitzada per 

poder captar el màxim de seguidors 
possible, fer grans cartells en 
referència a ESTEM PREPARATS o 

bé l’estelada de dues mil 
vuit-centes espelmes per 
la flama del Canigó l’any 

2014. 
Som molts els que et trobarem a 

faltar i sempre et recordarem.
Jaume Comas, en nom de l’Assemblea 

Nacional Catalana de Gavà

  

Quan es pensa en l’Albert 
s’evoca sobretot la seva 
actitud personal, la seva 
empatia i bonhomia. I a més 
treballador incansable, 
picant pedra pels ideals 
republicans. Una picada 
de pedra constant durant anys, 

feta amb simpatia, que ha donat 4 
regidors a ERC en un lloc tan 
difícil com Gavà. Hem perdut 
molt més que un amic o un 
familiar, hem perdut una 
persona important per al 
país. Tot i això, continuarem 

el seu llegat.
Joan Ceron, militant d’ERC

  

No t’ho vam dir quan eres entre 
nosaltres, encara tenies molt per 
fer. Gràcies per tot i per tant. 
Gràcies per la teva defensa del 
diàleg i del consens. Gràcies 
per la teva estima a Gavà i per 
les moltes hores dedicades 
a la ciutat, sense esperar-ne 
cap benefici personal. Gràcies 
per la teva lluita per un immediat 

i un futur millor per a tothom, 
sense exclusions. I gràcies 
pel teu suport i escalf al 
món cultural i associatiu. 
Trobarem a faltar, i molt, la 
teva presència, Albert. Has 
fet tot el que has pogut per 

aquest país que tant has estimat. 
SIT TIBI TERRA LEVIS.

Òmnium Cultural Gavà

  

Ja fa molts anys que ens 
coneixíem amb l’Albert, sobretot 
arran de lluites com les del Pla de 
Ponent o fent feina a l’ANC, 
on precisament us vau 
conèixer la Mireia (la meva 
germana) i tu fins al punt 
d’acabar sent parella. Amb 
l’optimisme com bandera 
i un “cap problema” com 
a lema, picar pedra mai es feia 
pesat. A tot això cal afegir-hi la 
curiositat i el desig de saber, la 

capacitat de debatre sense caure 
en sectarismes, argumentant amb 
dades i, sobretot, que mai tenies un 

no per ningú. Mai oblidaré que 
amb tu la meva germana ha 
estat molt feliç (i tu també), 
i per mi, com a germà, és el 
més important i el millor que 
puc dir de tu. 

Has deixat un buit molt gran que 
mai podrem reomplir. Adéu i fins 
sempre, company!

Eveli Albert Villuendas Huguet, 
secretari d’Imatge i Comunicació d’ERC Gavà

  

Des de l’Associació Veïnal del 
Barri del Centre, volem 
e x p r e s s a r  e l  n o s t r e 
reconeixement a la tasca 
que durant tants anys va 
desenvolupar l’Albert per a 
la nostra ciutat i per al país. Mai 
oblidarem la seva feina i suport 
vers el moviment veïnal, sempre 

disposat a ajudar i a sumar. Moltes 
gràcies, Albert. 

Volem fer arribar el nostre 
condol a la seva companya, 
família i  amics. Que la 
terra que tant has estimat 

t’embolcalli per sempre.

Associació Veïnal del Barri del Centre



Hotels, hotels, hotels! Pisos, pisos, pisos! 
Cases, cases, cases! IBI, IBI, IBI!

Ciutat activa La importància del nostre patrimoni
Fa mesos que els museus catalans 
han reobert , respectant  les 
disposicions anticòvid.  A Gavà, però, 
continuem amb el nostre museu 
tancat perquè l’equip de govern no  
licita el servei d‘atenció al 
públic del Museu i del Parc 
Arqueològic. I tot i aquesta 
inoperància, en el Ple de 
febrer es va refermar 
en l’opció de mantenir 
externalitzada la  gestió  
d’aquests equipaments. 
Cal preguntar-se si la gestió de 
l’extraordinari patrimoni cultural 
i natural de Gavà interessa en 
realitat a Raquel Sánchez. La política 
cultural del seu govern aposta per 
activitats atomitzades, amb poca 

iniciativa o directament importades de 
programes supramunicipals.  Sembla 
defugir conscientment l’aposta per 
fer comunitat. El coneixement de la 
nostra història i entorn reforça el 

sentiment de ciutadania 
i l’arrelament a Gavà, 
i  l’ interès pel nostre 
medi natural. I per tant, 
posa dificultats a l’acció 
política quan aquesta  
pretén destruir-lo. Pot 
ser que sigui per això que  

l’actuació del govern de la Raquel 
Sanchez menysté la importància 
de la difusió del patrimoni cultural i 
natural que ha de fer el Museu?

Montserrat Arnau Recasens
Exregidora d’ERC a l’Ajuntament de Gavà

Crònica esportiva  
Miguel Fernández, de Gavà a Birmingham

En Miguel Fernán-
dez és un gavanenc de 
20 anys del barri de ca 
n’Espinós. Però, a més, 
és un futbolista exitós 
que, després de molt 
d’esforç, ha jugat durant 
20 mesos al Birmingham 
City Football Club. 

Actualment, juga cedit 
en el Club Deportivo Gui-
juelo de la Segona Divisió 
B espanyola fins al final 
d’aquesta temporada. 

Al Birmingham City va 
tenir l’oportunitat de ju-
gar en el primer equip a 
la segona divisió anglesa 

durant l’any 2020.
La història de Fernán-

dez comença com la de 
molts joves: de ben petit 
li va començar a agradar 
el futbol i va apuntar-se 
la UD Vista Alegre de Cas-
telldefels, però en pocs 
mesos va anar a l’equip 
benjamí de l’Escola de 
Futbol Gavà, on s’hi va 
estar fins arribar a la 
categoria d’infantil, que 
és quan va fer el salt al 
Cornellà, equip amb el 
qual acabaria jugant a 
Segona Divisió B.

El Club de Beis-
bol i Softbol Gavà 
compleix 60 anys

Amb motiu del 60è ani-
versari del Club de Beis-
bol i Softbol Gavà, els 
més veterans del club 
estan intentant organit-
zar algun tipus d’acti-
vitat com, per exemple, 
un dinar. Aquests plans, 
parò, dependran de com 
evolucioni la pandèmia.

Entre d’altres activi-
tats, els veterans volen 
organitzar també una 
exposició fotogràfica o 

un àlbum que es pugui 
editar, i és per això que 
l’entitat ha fet una crida 
a qualsevol persona que 
pugui aportar alguna 
imatge relacionada amb 
la història del club.

Les il·lustracions d’Isabel Arias  a La Casa Gran
Isabel Arias, artista 

gavanenca il·lustradora 
i dissenyadora gràfica 
que treballa sota el nom 
artístic de Kozmic Blues, 
va exposar el passat 
mes de març quatre il-
lustracions que va fer du-
rant la quarantena a l’Es-
pai Jove La Casa Gran. 

L’autora explica que les 
obres són un intent de 
superació davant d’una 
situació complicada per 
a tothom. 

Abans del confinament, 
Arias treballava en una 
empresa que va tancar 
a causa de la crisi de 

la COVID-19, i va decidir 
començar aquest camí ar-
tístic. A més, ha aprofitat 
per iniciar-se en l’art dels 
murals, àmbit que l’està 

El passat dissabte 13 
de març, l’AMB, amb la 
col·laboració de l’Ajunta-
ment, va organitzar una 
visita guiada pel Parc 
del Calamot de Gavà. 
L’objectiu principal era 
descobrir un espai d’inte-
rès geològic amb roques 
de l’era dels dinosaures. 
Es va fer una explicació 
dels minerals existents 
i, al final de l’activitat, els 
participants van poder 
elaborar el seu propi 
fòssil de fang. 

L’activitat va ser gratu-

El sentir del color i la vida a la Biblioteca 
Josep Soler Vidal

El  passat  mes de 
març, l’artista gavanenc 
Llorenç Dellarès va ex-
posar una part de la seva 
obra El sentir del color 
i la vida a la Biblioteca 
Josep Soler Vidal. És el 
segon cop que s’exposa 
aquesta obra; l’any pas-
sat, però, només va durar 
dos dies a causa del con-
finament. Aquesta nova 
versió presentava alguns 
canvis respecte de l’any 
passat: algunes obres ja 
no hi eren i l’enfocament 
éra totalment diferent. 

L’objectiu de la 
mostra era mos-
trar paisatges de 
diversos tipus. 

L’artista utilit-
za el color com 
a fil conductor 
de la seva obra, 
ja que considera 
que hi ha més 
colors i per tant 
més maneres 
de veure la vida. 

A més, l’autor 
juga amb detalls que 
criden l’atenció de l’es-
pectador per aconse-

Visita-taller al Parc del Calamot

ïta i de caràcter familiar. 
Durant el seu desenvolu-
pament es van seguir to-
tes les mesures de segu-
retat contra la COVID-19, 
com l’aforament limitat, 
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l’ús de mascaretes i la 
distància de seguretat, 
i va servir per donar a  
conèixer aspectes poc 
coneguts del nostre en-
torn natural.

portant a transformar 
alguns petits negocis 
gavanencs i així donar-
los un aire més jove. 
Una nova disciplina que 
s’ha convertit en un dels 
seus principals projectes 
actualment.

A Arias li agrada poder 
representar en les seves 
obres totes aquelles co-
ses que no es poden veu-
re a través de fotos, o que 
no es poden expressar 
de forma escrita. I re-
flectir, d’alguna manera, 
la seva manera de veure 
el món.

Una festa dels Tres Tombs ben diferent
Cada any, durant el 

mes de març, se celebra 
a Gavà la festa dels Tres 
Tombs. L’esdeveniment, 
amb motiu de la festivitat 
de Sant Antoni Abat, està 
marcat per la benedicció 
dels animals. 

Fins ara, es realitzava 
una desfilada de carros i 
cavalls pel municipi fins 
a l’església, on el mossèn 
beneïa les mascotes. 

Enguany, a causa de 
les restriccions de la 
pandèmia, no s’ha pogut 
celebrar la festa dels 
Tres Tombs com en anys 
anteriors. No obstant 
això, s’ha optat per un 
format molt reduït, i s’ha 
organitzat una missa en 
honor a Sant Antoni Abat, 
patró de les bèsties. 

L’acte es va dur a ter-
me el passat 7 de març.

I el mante-
niment? 

I el respecte 
al medi?

manteniment? respecte al medi?
Em pixo de riure! Ha, ha ha!!!!

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

guir integrar-lo el màxim 
possible en allò que està 
veient. 


