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Gavà Ponent: un pla ple de fantasies poc realistes

Finalment, el dilluns 
24 de maig va ser inves-
tit com a 132è president 
de la Generalitat, per 
primer cop des de la fi 
de la dictadura, un pre-
sident republicà: Pere 
Aragonès i Garcia.

El programa de govern 
aposta per governar per 
a tothom. Es vol bastir 
un govern ampli, obert a 
totes les forces de l’arc 
parlamentari —excep-
ció feta, és clar, de la 
ultradreta— que tinguin 

una sensibilitat social i 
per objectiu principal la 
reconstrucció del país, 
tan malmesa després 
d’anys de govern erràtic. 

El nou govern tindrà 
14 conselleries, dues  
noves: la de Feminismes 
i Igualtat i la d’Acció Cli-
màtica. Una novetat im-
portant d’aquest govern 
és la voluntat d’entesa 
amb l’Estat, a través 
d’una taula de diàleg 
que va ser dinamitada 
pels seus predecessors. 

El tarannà realista del 
nou President facili-
ta la negociació amb 
l’adversari, per treure’n 
el màxim rendiment. En 
aquests moments, el go-
vern de l’Estat està pas-
sant un moment delicat, 
debilitat, i li resulta més 
indispensable que mai 
el suport de les forces 
perifèriques. 

Un altre tema impor-
tant és que per primer 
cop la gestió dels fons 
europeus a Catalunya 

El projecte del pla de 
Ponent no representa 
cap model d’èxit ni cap 
exercici de responsabili-
tat ni rigor. És un projecte 
impulsat per un fons vol-
tor que va comprar uns 
terrenys a preus molt 
baixos i ara vol treure’n 
un rendiment immens 
especulant amb l’enca-
riment de l’habitatge. 
Tirar endavant el pro-
jecte significa destruir la 
personalitat de la ciutat, 
convertint-la en una ciu-
tat dormitori impersonal. 
Ens volen vendre les 
bondats del projecte di-
ent que hi haurà serveis 
per a tothom, quan en 
realitat sabem que els 
locals destinats hipotèti-
cament a comerç mai se-
ran ocupats pels elevats 
preus que demanaran els 
especuladors. 

Una cosa semblant 
s’ha vist amb la promoció 
de can Tries, on encara 
avui hi ha multitud de 
locals buits sense que 
ningú s’hi hagi interes-
sat, tret d’algunes en-
titats socials a les que 
s’ha denegat perquè 
l’Ajuntament no es vol 
fer càrrec de les obres 
d’adequació dels locals.

Diuen que es preser-
varà el medi ambient 
amb una ciutat verda. 
Una altra fantasia, ja 
que l’únic que faran serà 
substituir els actuals 
boscos per parcs arti-

ficials. A més, la urba-
nització del sector no 
respecta els estàndards 
mediambientals actuals, 
ja que només la seva 
construcció implicarà 
una generació de tones 
de CO

2
 que afectaran el 

projecte de descarbonit-
zació necessari per con-
trolar el canvi climàtic. 

També, tal com es pot 
veure a la foto, s’edifica-
ran grans blocs de pisos 
en una zona a tocar de 
la C-245 on actualment 
hi ha les millors terres 
de conreu del municipi. 
L’aigua que allà sorgeix 
és pura, i les hortalisses 
que s’hi conreen són les 
millors del Delta. 

L’Ajuntament es passa 

el dia insistint en la bon-
dat del projecte, quan en 
realitat el que produirà és 
la desaparició de les mi-
llors terres de conreu que 
produeixen productes de 
proximitat i de qualitat 
màxima necessaris per 
a la ciutadania.

D’altra banda, la imper-
meabilització del sòl i de 
les lleres de les rieres 
existents farà que l’actual 
aqüífer del Delta, que és 
un element protegit, no 
es pugui recarregar. Un 
altre efecte serà l’enorme 
despesa que, en termes 
energètics, necessitarà 
el nou espai urbanitzat.
A banda que també, amb 
l’arribada dels hipotètics 
12.000 nous veïns, l’actu-

Pere Aragonès i Garcia, 132è president de la Generalitat

al xarxa de sanejament i 
depuració quedarà so-
bresaturada. I es diu que 
hi haurà una mobilitat 
sostenible. Una altra fal-
sedat: 12.000 nous veïns 
significaran com a mínim 
15.000  cotxes nous, 
amb la contaminació que 
comporten. 

Si es diu que seran 
elèctrics, resulta sor-
prenent veure que el 
projecte de Ponent no 
contempla cap punt de 
recàrrega al barri.

Es proclama que el 
projecte està pensat com 
a una ciutat per a les per-
sones. Però no esmenta 
els preus de l’habitatge, 
cosa que d’entrada ja im-
possibilita molts dels jo-

ves de Gavà que es volen 
independitzar a aconse-
guir un habitatge, ja que 
molts tenen sous mileu-
ristes i contractes preca-
ris, i per tant no tindran 
accés a cap hipoteca. 

Això ja va passar amb 
la primera promoció 
d’habitatges de la caser-
na de bombers: només 
un 3% van ser per a joves 
de Gavà, i encara perquè 
tenien feines regulars i 
sous garantits. La resta 
va anar a parar a mans 
de persones que venien 
de fora de Gavà, i que a 
més en alguns casos ja 
tenien habitatges en pro-
pietat. Es parla d’un 60% 
d’habitatge públic. Però 
els preus de venda o de 

lloguer seran els de mer-
cat, i per tant ens troba-
rem amb el mateix pro-
blema: només hi podran 
accedir els que tinguin 
ingressos fixos i segurs.

Diuen que hi haurà un 
nou CAP, instal·lacions 
esportives i centres edu-
catius. El nou CAP tri-
garem anys a veure’l, 
perquè primer, es vol fer 
en una muntanya amb 
pendent superior al 20%. 
Segon, la roca és d’una 
duresa extraordinària, i 
difícilment trobaran una 
empresa que se’n vulgui 
fer càrrec, a l’hora de po-
sar els fonaments. Quant 
a equipaments esportius, 
caldrà veure si algun 
promotor s’hi interessa. 

Actualment, la idea de 
convertir can Torelló en 
una ciutat esportiva ha 
fet fallida. Cap privat s’hi 
interessarà, ateses les 
circumstàncies actuals.

En definitiva, el fulletó 
que ens han fet arribar 
a totes les cases no és 
altra cosa que un conjunt 
de fantasies, imprès i 
distribuït per intentar 
blanquejar la imatge d’un 
projecte que, a causa de 
les pressions del fons 
voltor especulatiu —que 
per cert, té la seu en pa-
radisos fiscals— l’Ajunta-
ment el presenta com a 
més necessari que mai. 
Potser és necessari, però 
no per a la ciutat, sinó per 
al fons inversor.

es farà des d’una òptica 
republicana, tindran 
prioritat les matèries 
socials, ambientals i de 
digitalització, avançant 
cap a una societat amb 
treballs de qualitat i 
salaris més alts, la po-
tenciació del sector 
públic, i de la recerca 
en l’àmbit sanitari, en-
tre d’altres. 

En definitiva, un mo-
del de govern que esta-
rà al costat de la gent. 
De tota la gent.



Però igual que l’ESMUC, és 
a Barcelona i això no ajuda 
els estudiants de fora de 
l’Àrea Metropolitana...
Veus possible viure de la 
música?
A veure, és possible, tot i 
que fàcil, no. En realitat, jo 
crec que professionalment 
m’agradaria més la docèn-
cia que la interpretació, 
però cal acceptar que la 
interpretació és una part 
de la professió. 
Ara mateix sóc pianista 
titular de la Jove Orques-
tra Nacional de Catalunya, 
amb qui tinc una plaça per 
dos anys, i comencem un 
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El nou projecte pedagògic 
“TRE-BALLEM” de l’escola 
Joan Salamero és un dels 
finalistes als Premis Bal-
diri Reixach. El programa 
educatiu consisteix a apli-
car la dansa com a eina 
d’aprenentatge i d’inclusió 
social. L’objectiu és ampliar 
aquesta idea en un futur, i 

L’Adrià Perea té 21 anys, 
estudia Ciències Polítiques 
i toca el piano; fins aquí, 
sembla força normal. Però 
aquest gavanenc acaba de 
guanyar, juntament amb 
el seu company Adrián 
Martínez, el primer premi 
d’interpretació de música 
de cambra del King’s Peak 
International Music Com-
petition, i això ja ho poden 
dir molt pocs. I no és l’únic 
premi que ha aconseguit. 
Ens ho explica.

Com va ser que us vau pre-
sentar a aquest concurs?
És que no sóc l’únic músic 
de Gavà que s’hi ha presen-
tat! La Laura Colago, que 
també ha estudiat a Gavà, 
hi va guanyar el 2n premi 
en la categoria de piano a 
la mateixa convocatòria, 
així que ja podeu veure que 
de talent musical, a Gavà, 
n’hi ha. 
Enguany, a més, la convo-
catòria era en línia a causa 
de la pandèmia, i això ha 
facilitat la participació, 
que ha estat altíssima; es 
tractava de gravar un vídeo 
i enviar-lo. 
Vam quedar sorpresos en 
veure que passàvem la 
primera selecció, però des-
prés, quan vam saber que 
havíem guanyat, i veient el 
nivell d’altres participants, 
la veritat, va ser molt emo-
cionant.
Quants anys has estudiat 
piano?
De fet, encara n’estudio. 
Ara mateix estic fent el 
grau superior de música 
al Conservatori del Liceu, 
becat per la Fundació Fer-
rer-Salat. 
Jo vaig començar fa quin-
ze anys, de petit, perquè 
els pares m’hi van apun-
tar, i als 12 o 13 ho volia 
deixar, ja m’avorria... Però 
llavors vaig tenir de pro-
fessora l’Alba Massana, a 
Gavà, i em va il·lusionar 
fins al punt que vaig deci-

dir que m’hi volia dedicar.

Fer el salt als estudis 
superiors de música és 
complicat?
És difícil sobretot perquè 
hi ha molt pocs centres 
públics on s’ensenyi a ni-
vell superior; de centres 
de grau mitjà n’hi ha molts 
i molt ben repartits per Ca-
talunya, però després no-
més hi ha l’ESMUC, que és 
l’únic centre públic de grau 
superior a Catalunya, i que 
només ofereix 10 places de 
piano anualment... Si a més 
ets de fora de Barcelona, 
gairebé impossible. 
Per altra banda hi ha el 
Conservatori Superior de 
Música del Liceu, de titula-
ritat privada, però que ofe-
reix més places d’accés. 

Demanem habilitar una App per facilitar l’ús de la zona blava
To t  i  q u e  G a v à  t é 

l’etiqueta de ciutat Smart, 
només compta amb par-
químetres per pagar la 
zona blava. En canvi, ja 
fa uns anys que en altres 
municipis s’ha habilitat 
una App per als mòbils 
que permet als usuaris 
pagar la zona blava de 
manera còmoda i fàcil, 
t’avisa quan et queda poc 
temps d’estacionament 
i, en molts casos, permet 
ampliar aquest temps 

sense necessitat d’estar 
a prop del cotxe.

El grup municipal d’ERC 
ha demanat en més d’una 
ocasió que això s’apliqués 
a la nostra ciutat seguint 
l’exemple de municipis 
propers com Castellde-
fels, on ja l’estaven utili-
tzant i que, de fet, ja van 
per la tercera app.  

L’equip de govern va 
contestar que s’estava a 
punt de signar un conveni 
amb l’AMB per tal de poder 

Un dels principals mo-
tius de queixa de molts 
veïns i veïnes de Gavà és 
la manca de manteniment 
crònic de l’espai públic, 
des dels equipaments als 
carrers. 

Un dels punts on es 
pot veure aquest fet és 
l’auditori Marc Grau, que 
s’ha convertit en un dels 
llocs emblemàtics de 

L’Ajuntament no compleix amb el manteni-
ment de l’auditori Marc Grau

Els bancs de l’auditori 
estan molt degradats, 
amb fustes malmeses, 
arrencades i, en alguns 
casos, literalment 
desaparegudes

Gavà, tant per la seva fun-
ció d’auditori a l’aire lliure 
com pel fet de ser un punt 
de trobada i descans per 
la gent que va a passejar 
pel Parc del Mil·lenni o pels 
entorns naturals propers.    
   No obstant això, els bancs 
de l’auditori estan molt 
degradats, amb fustes 
malmeses, arrencades i, 
en alguns casos, literal-

El programa educatiu con-
sisteix a aplicar la dansa 
com a eina d’aprenentatge 
i d’inclusió social

arribar a treballar diverses 
matèries i competències 
bàsiques a partir de la 
dansa als diferents cursos.

A més, el projecte compta 
amb la col·laboració de 
l’Institut del Teatre que, 
actualment, ja és centre 
de pràctiques de grau su-
perior de dansa per al seu 

Malauradament la pan-
dèmia actual de la Covid-
19 ens ha canviat la mane-
ra de fer activitats de grup 
a la natura. Tot i això, la 
muntanya i els camins per 
descobrir segueixen allà 
fora. L’UME proposa als 
gavanencs i gavanenques 
fer sortides per l’entorn 
del poble i documentar-ho 
amb fotografies i vídeos 
i, així, construir una mar-
xa virtual a partir de les 
marxes individuals que es 
comparteixin. Aquest any 
2021 serà la primera edi-
ció de l’activitat Coneguem 
l’entorn de Gavà.

Hi poden participar tots 
els nens i nenes que facin, 
amb la seva bombolla de 
convivència, excursions 

dins del municipi de resi-
dència o àrea permesa en 
cada moment.

L’activitat presenta una 
llista de 14 punts d’interès 
de Gavà, com el Calamot, 
el castell d’Eramprunyà, la 
vila romana de can Valls o 
la font del Ferro, per pro-
moure que les famílies i 
els petits coneguin l’entorn 
del municipi. Un cop a l’in-
dret, s’ha de fotografiar de 
manera que es reconegui 
i penjar la imatge a l’Ins-
tagram o Facebook dels 
pares etiquetant @cone-
guemlentorndegava2021 
i @UMEGAVA. A finals de 
febrer de 2022 es farà i es 
donarà un reconeixement 
a tots els socis de l’entitat 
que ho hagin assolit.

“TRE-BALLEM”,  el projecte educatiu del Salame-
ro finalista als Premis Baldiri Reixach

La Rambla, un dels ei-
xos principals de Gavà, on 
molta gent va a passejar 
i on s’instal·la cada di-
marts el mercat setmanal, 
compta amb alguns trams 
de paviment en molt mal 
estat, amb lloses soltes, 

trencades o desaparegu-
des. Per si això no fos prou, 
moltes de les plaques 
que cobreixen els esco-
cells dels arbres estan 
molt malmeses. Aquest 
deteriorament, a part del 
mal impacte visual, ha 

encontre el 19 de juny. Ens 
paguen desplaçaments 
i manutenció durant els 
encontres.
Què aporta l’estudi de la 
música? Creus que s’hauria 
de potenciar més?
I tant! L’estudi de la músi-
ca, que per força s’ha de 
compaginar amb estudis 
reglats, t’obliga a adquirir 
uns hàbits de disciplina i de 
bona gestió del temps i del 
treball que després incor-
pores a la vida acadèmica i 
laboral gairebé sense ado-
nar-te’n. A més, encara que 
no ho sembli, la música és 
un treball d’equip; aprens 
a col·laborar i a fer pinya. 
Jo, el premi, no l’he guanyat 
sol, sinó col·laborant amb 
el meu company i amb els 
meus professors. 
Per això, i perquè la música 
ens cultiva les emocions, 
caldria que hi hagués més 
música (i més art en gene-
ral) en els ensenyaments 
reglats; però potser no cal 
que s’hi ensenyi tant la 
tècnica musical com la cul-
tura, el gust i la sensibilitat 
musical. 

Què els diries als lectors 
de L’Eramprunyà? 
Els diria que la música, com 
tot l’art, no té sentit sense 
públic, i per això cal que hi 
hagi més oferta musical a 
l’abast; que cal demanar 
que hi hagi més música al 
carrer de forma habitual, 
més espais per a la músi-
ca i l’art, igual que n’hi ha 
per a l’esport, i que sigui 
més accessible. És com 
s’aconsegueix que els nens 
s’hi fixin, i que els vinguin 
les ganes d’aprendre’n i 
s’hi creï afició. Al cap i a la 
fi, sense cultura als carrers, 
sense activitat associativa i 
cultural, només ens queden 
ciutats dormitoris.

La Rambla de Gavà: descuidada i perillosa Projecte UME: Coneguem l’entorn 
de Gavà 2021

Adrià Perea: «Cal més música en els ensenyaments 
reglats, aporta disciplina i cultiva les emocions»

«Aquest premi no l’he 
guanyat jo sol, sinó 
col·laborant amb el 
meu company i amb els 
meus professors»

«Sense cultura als 
carrers, sense activitat 
associativa cultural, 
només ens quedem 
ciutats dormitoris»

«Vaig  tenir de professora
l’Alba Massana, a Gavà, 
i em va il·lusionar tant 
que m’hi vaig voler dedi-
car professionalment»

«Hi ha molt pocs centres 
públics on s’ensenyin 
estudis superior de mú-
sica i, a més, és molt di-
fícil accedir-hi»

Adrià Perea, guanyador del King’s Peak International Music Competition

provocat alguns accidents 
amb persones que hi han 
ensopegat i han patit cai-
gudes.

És paradoxal que un 
ajuntament obsedit amb 
uns plans urbanístics es-
peculatius com el Pla de 

Ponent, amb habitatges 
per a 12.000 veïns més, no 
conservi adequadament 
els espais que ja té.

El grup municipal d’ERC 
va demanar al ple de maig 
la reparació i un man-
teniment més eficient 
d’aquesta zona, pensada 
per a vianants, però que 
suporta el pas de vehicles 
pesants. El govern muni-
cipal va contestar que ja 
s’hi feien tasques regulars 
de manteniment i que els 
escocells necessitarien 
un estudi per veure quin 
material seria adient.

Cinc dies seguits de terratrèmols 
al massís de Garraf 

Durant cinc dies seguits 
s’han detectat diferents 
moviments sísmics al 
massís de Garraf. Aquest 
fet ha generat inquietud i 
perplexitat entre les enti-
tats ciutadanes més pre-
ocupades per l’estat del 
massís i la contaminació 
provocada per l’abocador 
de la vall de Joan, clausu-
rat des de fa quinze anys. 

L’episodi més important 
es va produir el dia 11 de 
maig a la tarda i va provo-
car desperfectes en algu-
nes cases de la urbanitza-
ció de la Plana Novella. 

L’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya va 

descartar que l’incident 
fos d’origen tectònic. 

Amb la informació dis-
ponible en aquests mo-
ments, els experts sospi-
ten que l’incident pot tenir 
relació amb els gasos pro-
vocats per l’abocador del 
Garraf. 

S’ha demanat als ajun-
taments de Begues, 
Castelldefels, Gavà, Oli-
vella i Sitges explicacions 
i que es posin en marxa 
de manera immediata les 
actuacions necessàries 
per controlar l’emissió de 
gasos i evitar els riscos 
que la situació actual pot 
comportar.

fer servir als parquímetres 
de Gavà l’App que aquesta 
entitat ha desenvolupant 

i que funciona a altres 
municipis, i va atribuir el 
retard a la pandèmia.

ment desaparegudes. 
Per aquesta raó, el grup 

municipal d’ERC ha de-
manat que es rerehabiliti 
l’aspecte l’auditori repa-

rant les grades i fent-hi 
un tractament protector 
contra la intempèrie.

La resposta va ser que 
“s’estava estudiant” el ma-
terial més adient i prepa-
rant la licitació de les obres 
de restauració de l’espai, 
malmès, segons van dir, 
tant pels efectes del temps 
com pel vandalisme, molt 
actiu els darrers mesos.

alumnat.
Aquesta, però, no és 

l’única iniciativa que ha 
tirat endavant l’escola du-
rant aquest curs: també 

compta amb una nova web 
de centre, el programa de 
formació del professorat 
ePèrgam per poder obrir 
la biblioteca de l’escola al 
barri, la implementació de 
noves pràctiques metodo-
lògiques o el desenvolu-
pament de complements 
innovadors.



Ciutat activa Temps d’Espàrrecs, un balanç positiu
Creiem que ha estat molt bona idea 
posar en contacte restauradors i 
cultivadors, cosa que fa entendre la 
relació qualitat / preu com a resultat 
de ser un bé escàs i limitat i 
alhora de gran qualitat. Com 
a productors, ens agradaria 
que aquesta fórmula es 
mantingués en el futur, 
compatibilitzant-la amb la 
fira més tradicional. 
Enguany, els restaurants 
locals han estat els clients principals 
i prioritaris i de fet, la fórmula ha 
tingut tant d’èxit que associacions de 
restauradors d’altres municipis catalans 
ens han contactat per demanar aquest 

producte. Malauradament ens hem 
trobat que amb la demanda local havíem 
exhaurit pràcticament les existències; ara 
bé, per poder fer el salt a una producció 

més ambiciosa, ens caldria 
assessorament especialitzat; 
no oblidem que tenim la UPC al 
costat, i establir-hi algun tipus 
de col·laboració podria crear 
sinèrgies molt interessants 
i optimitzar el rendiment de 
cada terra. 

A banda d’això, ens preocupa molt la 
proliferació dels horts lúdics, perquè a 
vegades en realitat es converteixen en 
competència dels pagesos i ens acaben 
perjudicant.

Josep Panyella
president de la Cooperativa Agropecuària de Gavà

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
L’horari habitual torna als equipaments 
municipals esportius

Els equipaments mu-
nicipals esportius han 
tornat al seu horari ha-
bitual. 

Per tant, han ampliat el 
seu horari d’obertura fins 
a recuperar la normalitat 
i el seu funcionament 
d’abans de la pandèmia. 
Ara tanquen a les 22 
hores. 

Tot i això, i les mesures 
sanitàries i de seguretat 
anticovid es mantenen. 
Alguns dels canvis que hi 
ha hagut són l’ampliació 
dels criteris de reserva 

a les persones usuàries, 
la possibilitat de reser-
var dues activitats di-
rigides físiques i una 
activitat aquàtica al dia, 
i l’obertura de la zona 
spa. 

No oblidem, però, que 
l’ús de la mascareta als 
espais interiors de les 
instal·lacions, la neteja 
de mans i mantenir la 
distància de seguretat 
segueix sent obligatori. 
Fer que l’activitat es-
portiva sigui segura és 
responsabilitat de tots.

El Vòlei Gavà a 
Primera Nacional

El Sènior Femení del 
Club Voleibol Gavà ha 
aconseguit l’ascens a 
Primera Nacional, des-
prés d’haver quedat 
subcampiones en el seu 
grup en la disputa dels 
play-offs al Finestrat. 
Aquest és un fet que mai 
havia assolit, fins ara. 

Des d’aquí felicitem la 
Dèlia, la Cris, l’Almu, la 
Natàlia, l’Anna, la Júlia, la 
Sole, la Maria, l’Eva, l’An-
drea, l’Andrea, l’Eva, l’Ai-
tana i la Vinyet per aquest 
ascens tan merescut. El 
Club Vòlei Gavà compta 
amb un total de 13 equips 
que competeixen, i 2 en 
formació.

Un gavanenc, pre-
mi internacional

El pianista gavanenc 
Adrià Perea, a qui hem 
entrevistat (vegeu pàgi-
nes centrals) juntament 
amb el seu company del 
Conservatori del Liceu 
Adrián Martínez Beor-
legui, va guanyar del 1r 
premi al King’s Peak In-
ternacional Music Compe-
tition. El passat 6 d’abril, 
els dos músics van inter-
pretar, a duo, l’Intermezzo 
de Nino Rota i el 2n mo-
viment de la Primera so-
nata de York Bowen, amb 
Perea al piano i Martínez 
al violí. I, finalment, van 
aconseguir emportar-se 
el prestigiós guardó. La 
també gavanenca Laura 
Colago va aconseguir-hi 
el segon premi en piano.

Tornen les visites guiades al 
Castell d’Eramprunyà

El passat diumenge 
9 de maig es va fer una 
nova visita guiada al cas-
tell d’Eramprunyà, orga-
nitzada pel Museu, amb 
guies de la Unió Munta-
nyenca Eramprunyà.

Fins ara, el punt de 
trobada era l’esplanada 
de l’ermita de Bruguers, 
però a partir d’ara serà 
a les portes del castell. 
La raó és ben senzilla: 
el camí que puja fins a 
l’entrada del castell és 
molt estret i no es pot 
garantir que es pugui 
guardar la distància de 
seguretat. A més, tots els 

assistents han de portar 
la mascareta reglamen-
tària. A partir d’aquest 
punt, els membres de 
l’UME expliquen la histò-
ria i les característiques 
arquitectòniques del mo-
nument i informen de 
les característiques de 
l’entorn natural. 

La visita comença a 
les 10 del matí i finalitza 
aproximadament cap a 
les 13 hores. 

Hi ha places limitades 
i s’ha de fer la reserva al 
telèfon 93 263 96 10 de 
dilluns a divendres de 9 
a 13 hores.

El diumenge 20 de 
juny es podrà gau-
dir de La vampira de 
Barcelona a l’Espai 
Maragall, sessió orga-
nitzada pel Cine Club 
Gavà. La sessió està 
programada a les set 
de la tarda i s’hauran 
de seguir les mesures 
de seguretat. La pel-
lícula, de Lluís Danés, 
se situa a la Barcelona 
de principis del segle 
XX, una Barcelona on 
conviuen dues ciutats: 
una burgesa i moder-
nista, i l’altra sòrdida 
i bruta. La desaparició 
de la filla d’una rica 
família commociona 
el país i la policia té aviat 

Temps d’Espàrrecs, un èxit total
Temps d’Espàrrecs va 

ser el conjunt d’activi-
tats que van substituir la 
tradicional Fira d’Espàr-
recs. Els protagonistes 
han estat els pagesos, la 
restauració i el comerç. 
Aquest any, a més, s’ha 
posat en contacte a res-
tauradors i cultivadors, 
amb la idea de no només 
potenciar el producte lo-
cal sinó també divulgar-
lo entre la població. 

En total van partici-
par-hi una vintena de 
comerços de la ciutat. 
El premi als aparadors 
atorgat per votació po-

pular, on van participar 
més de 1.000 votants, 
se’l va emportar Nikita 
Studio. Quant als premis 
atorgats per un jurat 
professional, van ser el 
primer per a Allende los 

Recordatori: La Vampira de Barcelona al Cineclub Gavà

una sospitosa: Enriqueta 
Martí, coneguda com la 

Mares, el segon per a Ni-
kita Studio, i el tercer per 
a La Llar de les Masko-
tes. Es van lliurar durant 
l’acte de cloenda a l’espai 
Maragall, presentat per 
Gemma Puig.

Vampira del Raval. 
Paral·lelament, el 

periodista Sebastià 
Comas s’endinsarà en 
el laberint de carrers, 
bordells i secrets del 
barri del Raval, on sap 
que trobarà la veri-
tat sobre les desapa-
ricions i assassinats 
macabres de nens 
dels que s’acusa la 
Vampira. I descobrirà 
que s’amaga una elit 
disposada a ocultar els 
seus vicis a qualsevol 
preu. 

Les places són limi-
tades i s’han de com-
prar les entrades prè-
viament, per seguir les 

mesures de seguretat.
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