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Un nou horitzó per a Catalunya: 
feminista, republicà i ecologista

El març de2020, la Generali-
tat va donar a Gavà el distintiu 
de Soc Smart. Aquest distintiu 
diferencia les ciutats que es-
tan fent, a través de diferents 
projectes, la transició a smart 
cities o ciutats intel·ligents. 
Un any després, però, Gavà 
no canvia. I veïns i veïnes es 
troben que ni tan sols compten 
amb tecnologies bàsiques.  

Es demana que s’instal·li 
una aplicació a la zona bla-
va que permeti recarregar 

amb el mòbil els tiquets. I fa 
temps que ho demanen. Cas-
telldefels, la ciutat veïna, ja viu 
l’experiència de poder activar 
el parquímetre abans de sortir 
del cotxe fa temps. Per què a 
Gavà encara no? 

A altres municipis, com Tor-
redembarra, Esplugues de 
Llobregat, Sant Feliu de Llo-
bregat i Granollers ja utilitzen 
aplicacions similars. En canvi, 
Gavà, tot i presumir oberta-
ment de tenir el distintiu de 

Soc Smart, encara obliga als 
ciutadans i visitants a estar 
pendents dels tiquets. 

Un reconeixement per a la 
ciutat sempre està bé, i més 
quan es tracta d’una iniciativa 
innovadora, però perd tot el 
seu valor quan, a l’hora de la 
veritat, no s’ha canviat res pel 
que fa a la digitalització dels 
serveis. 

Potser caldrà donar a Gavà 
el distintiu de Soc Silly, és a dir, 
soc tonta.

Formar un Govern es-
table, fort, socialment 
just i independentista no 
és només un desig. És 
una necessitat. I ho és 
perquè, davant d’una cri-
si sanitària, econòmica, 
emocional i repressiva 
sense precedents, els 
resultats de les urnes del 
14F ens exigeixen una 
sola cosa: ajudar la gent, 
fer avançar el país.

La gent d’Esquerra Re-
publicana sabem que 
aquesta ha de ser la le-
gislatura de la transfor-
mació social i econòmica 
del nostre país. I ho serà.  
Aquests canvis de fons 
només poden donar-se 
gràcies a la valentia i la 
força de les polítiques 
dirigides a enfortir les 
classes populars. Per-
sones que tenen noms i 
cognoms; i aquest govern 
serà, també, per a elles.

És per tot plegat que 
treballem incansables 
per un govern que lideri 
les polítiques que limitin 
el preu de l’habitatge i 
evitin els desnonaments 
de les famílies vulnera-
bles, que tingui la for-
ça per impulsar grans 
acords socials. Indub-
tablement també ha de 
ser el govern de la lluita 
contra l’emergència cli-

màtica i de la defensa 
dels llocs de treball. Ras i 
curt: un govern republicà 
i transformador al costat 
de la gent.

El govern de Pere Ara-
gonès segur que compta-
rà amb la ciutadania com 
a impulsora essencial de 
la transformació. Des del 
diàleg i la col·laboració 
entre la societat i l’ad-
ministració. Han marcat 
el gran camí a seguir les 
entitats que han lluitat 
per condonar el deute 
que Endesa exigia pa-
gar a les famílies extre-

madament vulnerables 
del nostre país. Aquest 
és un exemple que ens 
enorgulleix. És també 
per aquesta realitat que 
volem impulsar un ope-
rador energètic públic. 

Es tracta, tot plegat, 
de posar les persones al 
centre. I per això també 
insistim a atendre les 
persones que necessiten 
cures, com una prioritat; 
i tenir cura de les perso-
nes que cuiden. Que ens 
cuiden. Per això volem 
enfortir els serveis pú-
blics i l’estat del benes-

Veïns i veïnes demanen que s’instal·li una aplicació mòbil per facilitar l’ús de la zona blava

tar. Fent canvis també 
en els serveis socials: 
més pes públic i menys 
del privat, facilitant que 
puguem fer-nos grans 
on vulguem i fent el que 
volem al costat dels qui 
més estimem. 

Com va defensar Pere 
Aragonès, la futura Ge-
neralitat republicana in-
vertirà en la societat fo-
mentant el progrés eco-
nòmic i social. Afrontarà 
la destrucció de llocs de 
feina, i ho farà enfron-
tant-se també al govern 
de l’Estat espanyol que 

és incapaç de derogar 
les reformes laborals 
que provoquen la pèrdua 
de llocs de treball per 
culpa de les grans mul-
tinacionals.

Per fer-hi front, cal 
també un gran Pacte 
Nacional per la Indústria, 
perquè Catalunya no serà 
el magatzem d’Europa. Si 
volem sous dignes i evitar 
que la gent que treballa 
continuï sent pobre, cal 
que millorem les seves 
condicions de treball en 
tots els sentits. 

Al cap i a la fi, es trac-

ta de bastir un Govern 
per transformar-nos en 
una societat més justa i 
lliure. I això passa tam-
bé per un altre objectiu: 
aturar l’extrema dreta, 
el feixisme, el racisme, 
l’antigitanisme i la isla-
mofòbia, impulsant un 
Pla integral. És impres-
cindible tenir la majoria 
parlamentària que esta-
bilitzi aquest gran canvi 
de paradigma.

La pandèmia ens ha 
visualitzat, de la forma 
més dura, les febleses 
de la nostra economia i 
dels pilars de l’estat del 
benestar. I el nou govern 
republicà hi donarà res-
posta des de la mirada 
feminista, ecologista i re-
publicana. Estem davant 
una legislatura clau que 
reclama la màxima res-
ponsabilitat i seriositat i 
cal que tothom assumeixi 
la seva responsabilitat. 

La CUP i Esquerra Re-
publicana ho hem fet, a 
què espera Junts? I els 
Comuns, amb aquests 
objectius de govern, es 
quedaran mirant-ho des 
de fora? Els convidem a 
sumar-s’hi.

Jordi Albert i Caballero
Diputat d’ERC al 

Parlament de Catalunya



una perspectiva indispen-
sable per gestionar els 
reptes que se’ns plantegen 
a curt i llarg termini. Sense 
aquesta visió nova i fresca 
estem condemnats a re-
soldre els problemes del 
present i del futur amb les 
eines del passat.

Quins objectius teniu a 
curt, mitjà i llarg terme?
Andreu: En primera ins-
tància el nostre objectiu 
és que el nostre missatge 
pugui arribar al màxim 
nombre de persones pos-
sibles i poder créixer com 
a formació. Conjuntament 
amb la nostra consolidació 
i formació participarem 
en els processos socials 
i polítics gavanencs i ens 
coordinarem amb les al-
tres seccions locals del 
Baix Llobregat per rea-
litzar accions en conjunt 
per tota la comarca. Com 
a objectiu a llarg termini, 
ens proposem arribar a 
tenir representació políti-

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

La masia de l’Horta es 
troba en un estat lamenta-
ble i amb l’interior curull de 
brossa. Els elements que 
es conserven de l’edifici 
són dels segles XVII i XVIII, 
amb diverses dates gra-
vades en indrets diferents: 
1653 damunt la llinda d’una 
finestra, 1700 a l’era i 1837 
a la porta del corral que hi 
ha enfront de l’era. 

Per tot això, aquesta ma-
sia està inclosa a l’Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya i consta com a 
Bé amb Elements d’Interès 

L’Alícia Carmona Nevado 
(2000) és la portaveu i 
secretària de Feminisme 
del Jovent Republicà de 
Gavà i l’Andreu Ramírez 
Pla (2000) el conseller 
nacional i secretari de 
Comunicació.

Què us va motivar a entrar 
al Jovent Republicà?
Andreu: Com a actual es-
tudiant del Grau en Cièn-
cies Polítiques, sempre he 
tingut un especial interés 
en els processos polítics 
i en la participació en la 
vida pública. La convulsió 
viscuda els últims anys 
en el nostre país em va 
mobilitzar als carrers, par-
ticipant en diversos actes 
i manifestacions. Amb el 
temps vaig decidir que po-
dia donar més de mi mateix 
en aquesta causa i que la 
meva participació activa en 
la vida política podria ser 
d’utilitat per impulsar el 
canvi en el nostre país.
Alícia: La principal motii-
vació va ser la necessitat 
d’actuar plenament en la 
lluita activa contra la re-
pressió i d’aquí van anar 
sorgint altres inquietuds a 
diferents escales, com par-
ticipar en el projecte d’ERC 
Gavà per implementar un 
nou model de ciutat més 
sostenible i millor adapta-
da a les necessitats de les 
gavanenques i gavanencs. 

Quins són els vostres va-
lors com a col·lectiu?
Alícia: El Jovent Repu-
blicà es fonamenta en 
quatre pilars essencials. 
L’ecologisme com a única 
via lògica d’enfrontar el 
segle XXI. El feminisme, 
perquè no ens podem per-
metre un país que no go-
verni amb perspectiva de 

gènere i ignori per complet 
les necessitats del 50% de 
la població. El socialisme 
com a model econòmic 
sotmès a les persones, que 
planti cara al capitalisme 
salvatge que afavoreix a 
uns pocs i deshumanit-
za a la resta. I, per últim, 
l’independentisme com a 
únic mitjà per obtenir les 
eines suficients per a go-
vernar plenament la nostra 
terra, per viure en un país 
on la ultradreta no tingui 
lloc a la societat ni a les 
institucions, on les lliber-
tats d’expressió, reunió i 
manifestació estiguin ga-
rantides per totes i tots els 
ciutadans i on a l’oponent 
polític se’l debati amb la 
paraula i no amb la presó.

Què pot aportar la joventut 
al projecte republicà com 
a país?
Alícia: És imprescindible 
que el nou govern compti 
amb la col·laboració activa 
de membres del Jovent. 
Correm el risc de caure 
en paternalismes que no 
ens permetin participar 
de ple en la transformació 
que Catalunya necessita. 
Som la primera generació 
que ha crescut en un món 
digitalitzat i absolutament 
globalitzat i això ens dona 

  

Ara per ara, la ciutadania està desprotegida
Els episodis meteorològics destacats 

d’aquests últims mesos han estat 
un crit d’alerta davant dels efectes 
de l’anunciat canvi climàtic. El seu 
impacte sobre el litoral 
de Gavà, per exemple, o 
sobre els boscos i zones 
forestals i agrícoles ha 
estat notable. Tot i que la 
pandèmia sembli haver 
esborrat de la nostra ment 
aquelles imatges, no podem 
oblidar que demostren la 
vulnerabilitat del nostre 
entorn natural davant determinats 
fenòmens. 

Però el que més ens ha sorprès 
és constatar que no hi ha, en contra 

del que obliga la normativa vigent, plans 
d’emergència locals per a ventades, 
contaminació d’aigües marítimes o 
incidències aèries. Tenim una àmplia 

zona costanera, som al costat 
mateix d’un aeroport i hem 
patit ventades molt importants 
els últims mesos (i sembla 
que no seran les últimes). 
Com és que no tenim encara 
(és obligatori des del 1997!) 
e ls  p lans  d ’emergènc ia 
corresponents? Sobta la pressa 
per aprovar plans urbanístics 

(Pla d’Habitatge Local, o com blanquejar el 
projecte d’urbanització del pla de Ponent), 
però ens puguem permetre retards d’anys 
en plans de prevenció i seguretat. Curiós.

Marta Jiménez Iborra
Portaveu adjunta d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament

El Grup municipal transmet les queixes 
per la  inseguretat que es viu al Gavà Bus

La secció sindical de 
Comissions Obreres de 
l’empresa d’autobusos 
Mohn ha exposat una 
queixa pel maltractament 
que reben els conductors 
i conductores de la línia 
d’autobús GA1.

 Els actes incívics que 
es viuen dins d’aquest 
autobús han estat diver-
sos: faltes de respecte 
a usuaris i treballadors, 
persones que fumen dins 

del vehicle... Ho hem tras-
lladat a l’Ajuntament, de-
manant que es vigili i es 
persegueixin les conduc-
tes incíviques dins dels 
autobusos de la línia GA1, 
proporcionant mitjans per 
tal que d’evitar-les. El 
govern municipal va re-
conèixer el problema i va 
dir que ja hi ha un dispo-
sitiu policial d’assistència 
immediata si ho demana 
un conductor/a.

Per tal de no improvisar i 
prendre decisions a corre-
cuita en cas d’emergència, 
s ’han d’elaborar plans 
d’emergències per tal que 
s’hi pugui respondre de ma-
nera ràpida i eficaç. 

Segons la llei de protecció 
civil de Catalunya de 1997, 
Gavà ha de tenir 7 plans 
d’emergència obligatoris, 
però només en té 4; li man-
quen el Pla especial per 
emergències aeronàutiques 
a Catalunya (AEROCAT), el Pla 

Deixadesa de la protecció civil per part de 
l’Ajuntament

Gavà està incomplint 
diverses normatives de 
Protecció Civil. Només 
té 4 plans d’emergència 
dels 7 obligatoris.
especial d’emergències per 
contaminació d’aigües mari-
nes de Catalunya (CAMCAT) i 
el Pla especial d’emergències 
per fortes ventades a Ca-
talunya (VENTCAT). A Gavà 
s’estan incomplint diverses 
normatives en matèria de 
Protecció Civil, amb el risc i 
desprotecció potencial dels 
gavanencs.

El grup municipal d’ERC 
proposa que l’ajuntament de 
Gavà elabori i aprovi els plans 
inexistents en un termini no 
superior als 6 mesos, i que 
un cop homologats per la 
Generalitat, procedeixi a im-
plantar-los al municipi en un 
màxim de tres mesos.

La Masia de l’Horta, ele-
ment patrimonial de Gavà, 
està en un estat lamenta-
ble i plena de brossa

(BEI) en el Pla Especial 
de Protecció i Catàleg del 
Patrimoni Arquitectònic de 
Gavà.L’Ajuntament només 
ha contestat que busca 
finançament (extern) per 
procedir a la restauració 
de la finca.. El patrimoni del 
municipi s’ha de mantenir 
per impedir que es degradi 
sense esperar que hi hagi 
un pla pel mig. 

Exigim que l’Ajuntament 
de Gavà mantingui ade-
quadament els elements 
patrimonials abans que el 
seu deteriorament sigui 
irreversible.

El 10 d’abril, La Unió 
Muntanyenca Eramprunyà 
i el Grup Ecologista Quer-
cus van organitzar una 
sortida per conèixer la 
riquesa de la flora autòc-
tona que creix al nostre 
entorn natural. Fa uns 
quinze anys que es du a 
terme aquesta activitat. 

La sortida va començar 
a les 9.30 hores des de la 
bassa de laminació i va 
anar fins a Sant Climent per 
veure’n els cirerers florits. 

L’excursió va ser acces-
sible per a tothom. A la 
sortida, es van organitzar 

petits grups per respectar 
les normes sanitàries.

A més, Quercus i l’UME 
van participar en la des-
brossada i conservació de 
la roureda del pla de Que-
ralt, una activitat que va 
consistir a netejar i cuidar 
l’entorn natural que ens 
envolta recollint la bros-
sa que alguns irrespon-
sables llencen sense cap 
mirament. És important 
ser conscients de la im-
portància d’aquesta tasca. 
Mantenir net l’entorn pri-
vilegiat que ens envolta ha 
de ser obligació de tots.

Denunciem l’abandonament del Patrimoni per 
part de l’Ajuntament, que l’hauria de protegir

Alguns botiguers i bo-
tigueres de Gavà han fet 
arribar queixes per la 
presència de músics de 
carrer a prop dels seus 

negocis, ja que els afecta 
de manera directa. 

El fet que estiguin ho-
res i hores en el mateix 
racó de la ciutat, fa que 

ca on puguem traslladar 
les demandes del jovent 
com l’Ajuntament i altres 
institucions polítiques par-
lamentàries.

Quines relacions te-
niu amb les altres sec-
cions de Jovent Repu-
blicà de la comarca?
Alícia: Tot just ara comen-
cem a relacionar-nos amb 
les seccions locals del Baix 
Llobregat i hem tingut una 
rebuda immillorable. Els 
reptes que afrontem les 
seccions locals de la co-
marca són molt semblants 
i això ens permet establir 
línies d’acció en paral·lel, 
però sempre vinculades 
i amb una col·laboració i 
comunicació continua. 

Teniu previst fer alguna 
acció pròximament?
Alícia: En les pròximes 
setmanes començarem 
la campanya d’afiliació on 
volem apropar el Jovent 
Republicà a les i els joves 
dels instituts Bruguers, El 
Calamot i l’Escola de Gavà 
Mar de Gavà i als instituts 
Josep Lluís Sert, Les Mari-
nes, Mediterrània i Valèria 
Haliné de Castelldefels. 
Repartirem material infor-
matiu, estarem a disposició 
de qualsevol persona que 
vulgui informació o tingui 
ganes de preguntar-nos  
sobre aquest projecte.

Per acabar, què voldríeu 
traslladar al jovent que 
llegeix L’Eramprunyà? 
Andreu: Transmetre la 
importància que implica la 
participació del jovent en 
els processos polítics. La 
democràcia es fonamenta 
en la participació política 
dels ciutadans, i els joves 
tenim un paper fonamental 
per fer créixer el nostre 
país. Els canvis polítics i 
socials s’originen de les 
demandes al carrer, però 
culminen a les instituci-
ons en forma de polítiques 
públiques. Necessitem la 
força dels joves que omplen 
els carrers en cada lluita 
dins dels processos polí-
tics. Et necessitem, lluita 
amb nosaltres per liderar 
el canvi d’aquest gran país.

Queixes dels botiguers per la presència continuada de músics de carrer Conèixer i conservar la flora i fauna
 de la mà de Quercus i l’UME

Alícia Carmona: «Sense la visió fresca del jovent no
resoldrem els problemes de futur amb eines del passat»

«En les pròximes set-
manes començarem la 
campanya d’afiliació on 
volem apropar el jovent 
republicà als instituts»

«La democràcia es fona-
menta en la participació 
política dels ciutadans, 
on els joves tenim un 
paper fonamental»

«El Jovent Republicà es 
fonamenta en quatre
pilars: l’ecologisme, el 
feminisme,    el socialisme 
i l’independentisme»

«Som la primera genera-
ció que ha crescut en un 
món digitalitzat, i apor-
tem una nova prespecti-
va davant dels reptes»

Andreu Ramírez Pla, Conseller Nacional i Secretari de Comunicació

els treballadors i veïns 
de la zona hagin d’es-
coltar la mateixa cançó 
una vegada i una altra 
i això dificulta que pu-
guin desenvolupar la seva 
feina amb tranquil·litat. 

al passat ple el govern 
municipal va reconèixer 
que aquetst músics no 
tenen llicència municipal. 
La normativa, fins i tot, 
prohibeix música a les 
terrasses dels bars. Sigui 
com sigui, tot i creure que 
hi ha espai per a tothom a 
la ciutat, també és impor-

tant respectar l’espai dels 
altres i sentir-se còmode 
durant l’horari laboral. 

És per això que el Grup 
Municipal va demanar que 
es reguli l’ús de la via pú-
blica per als músics de 
carrer, per tal que inter-
fereixin el mínim possible 
amb l’activitat comercial. i 
quotidiana de la ciutadania. 
D’aquesta manera, els mú-
sics podrien seguir oferint 
la seva música mentre es 
garanteixi la tranquil·litat 
dels i les botigueres en 
hores de feina.  

Per una ciutat de Gavà més cívica 
i respectuosa

Molts animals de la 
ciutat estan patint asset-
jament i actes vandàlics 
sobre ells i els seus es-
pais. Els nostres veïns de 
quatre potes viuen amb 
moltes dificultats per la 
incomprensió de part dels 
éssers humans d’aquesta 
ciutat. Pateixen assetja-
ment, robatori d’aliments 
i destrucció dels seus es-
pais i habitatges. 

Totes les espècies hau-
ríem de conviure en sinèr-
gia tal com ja ho hem fet 
en èpoques i civilitzacions 
passades. No pel fet de 
creure que som «els reis 
de la creació» s’ha de per-
metre tot. No és admissi-
ble que la resta d’éssers 

hagin de patir, només per-
què uns quants sàdics se’n 
riguin. Cada dia compa-
nyes i companys alimenten 
als més de 400 gats que 
viuen a la nostra ciutat. I 
cada dia rebem notícies 
de maltractament animal, 
punts d’alimentació buits, 
trencats o directament 
desapareguts. Hi ha a més 
persones que intenten 
fer un bé, però els donen 
aliments inadequats. Cal 
confiar en els voluntaris 
que fan aquesta tasca, no 
malmetre’n els esforços i 
respectar-ne la tasca, pel 
bé de tothom. Entre altres 
coses, ens ajuden a com-
batre plagues urbanes 
com les paneroles..

Alícia Carmona Nevado, Portaveu i Secretaria de feminisme



Ciutat activa

L’espai del ninotaire   

Crònica esportiva  
Carla Fernández fitxa per l’U.D. Mérida

Carla Fernández va 
començar a jugar a futbol 
de ben petita, al seu barri 
Ca n’Espinós. Amb només 
sis anys va començar a 
jugar a l’UD Viladecans i 
més endavant va passar 
per Fontsanta-Fatjó i 
pel Levante Las Planas. 
Actualment, juga al U.D. 
Mérida, un equip de Pri-
mera Nacional.

Per a Fernández el 
futbol és una manera 
de desconnectar de tot, 
a més d’aprendre va-
lors i a conviure amb 

altres persones. Sobre 
la situació del futbol 
femení entén que s’ha 
avançat molt, però que 
encara queda molt per 
fer i serà difícil igua-
lar-se amb el masculí. 

Tot i haver marxat a 
Extremadura de manera 
inesperada, la futbolista 
gavanenca no ha deixat 
els estudis. Estudia bat-
xillerat i explica que no té 
intenció de deixar-ho, ja 
que veu molt difícil poder 
viure del futbol el dia de 
demà. 

El III Open Nacional 
de pàdel es va 
celebrar a Gavà

El passat cap de set-
mana del 10 i 11 d’abril 
es va disputar la 4ª Prova 
de la Copa d’Espanya 
de pàdel en cadira de 
rodes i el III Open Naci-
onal Ciutat de Gavà. El 
campionat va ser orga-
nitzat pel Club Esportiu 
Pàdel Adaptat Catalunya 
i es va disputar a les 
instal·lacions del Club 
Padelarium. 

A la prova hi ha inscrites 
cinc parelles catalanes. 

Entre les entitats col-
laboradores destaca la 
Federació Catalana d’Es-
ports de persones amb 
Discapacitat Física.

Gavà un dels escenaris del projecte acadèmic 
L’agost més càlid

El projecte L’agost 
més càlid és un projec-
te acadèmic d’alum-
nes del darrer curs de 
Comunicació Audiovi-
sual de la Universitat 
Pompeu Fabra. Les di-
rectores, Marta Romera 
i Lia Palomar, han es-
collit Gavà com a esce-
nari per filmar algunes 
escenes de la peça. 
Encara no està clar si 
serà un curtmetratge o 
un llargmetratge.

Candela Peña,  Millor Protagonista Femeni-
na als Premis Gaudí

L’actriu gavanenca 
Candela Peña ha guanyat 
el Premi Gaudí a la Millor 
Protagonista Femenina 
per la pel·lícula La boda 
de Rosa dirigida per Icíar 
Bollaín. 

L’actriu, després dels 
agraïments, ha recordat 
la importància d’assu-
mir responsabilitats i 
d’agafar les regnes de la 
nostra pròpia vida. I ha 
finalitzat el discurs, ben 
poderosa, exclamant: «I 
assumeixo la responsa-
bilitat que aquest premi 

és meu i me l’emporto!».
La pel· l ícula parla 

de Rosa, una dona que 
s’adona que ha viscut 
sempre per als altres i, 

un bon dia, decideix tren-
car amb tot això. Abans, 
però, decideix segellar 
aquest compromís ca-
sant-se amb ella mateixa.

La idea principal de l’obra 
és la por o el rebuig al con-
tacte físic. 

Segons Romera i Palomar, 

Concert de sardanes a l’Espai Maragall

és un tema d’interès so-
cial però sense gran vi-
sibilitat. Algunes de les 
components de l’equip 
havien visitat la platja 
de Gavà durant l’estiu i 
hi tenen bons records, 
per això van decidir con-
vertir-la en un dels es-
cenaris.

Recentment, hi ha ha-
gut una campanya de  
Verkami activa fins al 14 
d’abril per poder finan-
çar el projecte.

La Cobla Vila d’Olesa 
oferirà, el proper 15 de 
maig, un gran concert de 
sardanes a l’Espai Ma-
ragall. El repertori triat 
està adaptat a l’espai. 
L’espectacle començarà 
a les sis de la tarda i 
l’entrada és gratuïta. 

Els gavanencs i gava-
nenques que hi vulguin 
assistir poden reservar 
la seva entrada amb re-
serva prèvia a la web de 
l’Espai Maragall:
www.espaimaragall.cat

L’aforament és limitat 
i, per tant, les entrades 
també. 

A més, s’haurà de res-
pectar la distància social 
i l’ús de mascareta obli-
gatòria durant l’especta-
cle, per tal de seguir les 
directrius sanitàries i les 
normes establertes. 

El Cineclub Gavà ha organitzat dues sessions, una diumenge 16 de maig amb la 
pel·lícula Uno para todos, i l’altra diumenge 20 de juny amb La vampira de Barcelona. 

Uno para todos, dirigida per David Ilundain, parla d’un professor que assumeix 
la tasca de ser tutor d’una classe en un poble completament desconegut per a ell. 

La vampira de Barcelona, de Lluís Danés, s’ubica a la Barcelona de principis del 
segle XX. La desaparició de la filla d’una rica família commociona el país.

Les pel·lícules van ser escollides per votació popular entre els assistents a les 
sessions, cosa que fa únic el mode de programar del Cine Club de Gavà.

Les dues sessions tindran lloc a l’Espai Maragall a les set de la tarda.

Dues estrenes de cinema al Cineclub Gavà
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