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Pla  de  Ponent :  menys  arbres  i 
més habitatges buits

És trist com hem nor-
malitzat que l’adminis-
tració falli, que ignori i, 
per tant, deixi de banda 
moltes de les responsa-
bilitats que té sobre el 
municipi. 
Per sort, Gavà compta 
amb entitats cíviques 
amb ganes d’omplir la 
ciutat de moviment i vida 
que tant les caracteritza. 
Per exemple, l’Associació 
d’Amics del Museu fi-

nança visites guiades al 
refugi antiaeri. L’objectiu 
és donar l’oportunitat, a 
la ciutadania de poder 
conèixer, de manera gra-
tuïta, el Gavà a l’esclat 
de la Guerra Civil, fins a 
reviure els bombardejos 
que per primer cop es 
llançaven indiscrimina-
dament sobre població 
civil provocant la mort 
de 16 gavanencs. 
A més, també finança vi-

sites a les restes arqueo-
lògiques de la Cisterna 
romana de Can Valls, 
del segle I aC al II dC. 
Per altra banda, l’UME fa 
de franc les visites guia-
des al castell d’Eram-
prunyà per apropar als 
ciutadans a l’entorn 
del municipi. Una cop 
més, les entitats cívi-
ques demostren com 
és d’essencial la seva 
activitat al nostre poble.

Per defensar el pla 
urbanístic del Pla de Po-
nent, un pla que amenaça 
l’entorn natural de Gavà, 
l’ajuntament de Gavà, 
governat pel PSC, entre 
altres arguments, exposa 
que hi ha una gran de-
manda d’habitatge asse-
quible i que no només no 
es perdran arbres sinó 
que se’n guanyaran. 

Pel que fa al primer 
argument, el PSC-Gavà 
diu que tot això es fa 
per tal que els habitants 
de Gavà, especialment 
els més joves, puguin 
accedir a un habitatge 
assequible i que aques-
ta demanda d’habitat-
ge es demostra pel fet 
que ja han rebut 4.000 
sol·licituds d’habitatge 
a l’Oficina Local d’Habi-

tatge. Certament fa falta 
habitatge assequible, 
però és l’actual model 
de pisos de protecció 
oficial en modalitat de 
compra (que és la que 
es contempla al Pla de 
Ponent) la solució? En 
la darrera promoció que 
es va fer d’aquest tipus 
(a l’avinguda de Joan 
Carles I, on hi ha el nou 
Mercadona) la major part 
van ser adquirits per 
gent que no era de Gavà 
i el percentatge de joves 
de Gavà que hi va poder 
accedir va ser mínim. 

A petició nostra, l’Ajun-
tament ens va facilitar 
les dades. D’acord amb 
les dades oficials, en 
realitat les sol·licituds 
vives el 2021 són 2913, 
de les quals només el 

36% són de Gavà, és a 
dir, la resta, 64% vénen 
d’altres municipis de la 
comarca. I, d’aquestes, 
el 8,93% són de persones 
que ja tenen habitatges 
en propietat. Per tant, el 
nombre de gavanencs 
i gavanenques només 
són un miler, dels quals 
només un 10% són gent 
jove. 

Per tant ens quedem 
que els joves que de-
manen habitatge a Gavà 
són un centenar, que 
coincideix amb l’estima-
ció oficial de creixement 
vegetatiu de la ciutat. Per 
tant, aquesta demanda 
pot ser absorbida fàcil-
ment per habitatges que 
ja s’estan fent al nucli 
urbà o els que es faran 
a l’espai Roca, tenint en 

Quan l’administració falla, les entitats cíviques actuen

compte que per llei, els 
promotors estan obli-
gats a cedir el 30% dels 
habitatges nous per a 
habitatge social.

Pel que fa al segon, el 
govern local, en l’argu-
mentari que exposa en 
format paper i digital, diu 
que es tallaran arbres en 
alguns punts, però que 
se’n plantaran més en 
altres llocs fins al punt 
que es guanyaran 3.000 
arbres al municipi (enca-
ra que en la reunió amb 
la ciutadania del passat 
dimecres 26 de maig, 
el número va baixar a 
1.800...). 

Segons l’estudi in-
dependent del gabinet 

Ramon Folch, s’indica 
clarament que els arbres 
talats seran 1805, dels 
quals només se’n trans-
plantaran 719. 

Per tant, això que se’n 
talaran 2000 i se’n gua-
nyaran 3000 és irreal.

Dit això, és molt relle-
vant que l’estudi només 
faci referència als ar-
bres afectats situats als 
vorals de les parcel·les 
a urbanitzar, però no 
s’esmenta la quantitat 
d’arbres que es talaran 
per urbanitzar la zona: el 
pinar de can Quatre, per 
exemple, amb la roureda 
del torrent que hi toca, o 
els pins del vessant sud 
de Caçagats.

Sorprèn que la reacció 
del govern local passi per 
insultar els grups oposi-
tors qualificant els seus 
arguments de “pueril”. La 
realitat és que els està 
costant mantenir l’argu-
mentari suposadament 
“social” davant la reacció 
ciutadana contrària al 
projecte i es neguen a ex-
plicar clarament que pla 
urbanístic beneficia prin-
cipalment el promotor, 
el fons voltor KRONOS, 
que pressiona per tirar 
endavant el pla. Tam-
bé pretenen obviar els 
danys mediambientals 
associats, que en l’actual 
emergència climàtica 
són insostenibles per al 
nostre entorn natural.

Els camps de can Sabadell, a tocar la c-245

Josep Estapé als camps de can Rosés, a tocar la c-245



informàtiques, però en 
aquest camp, com en tot, 
hi ha moltes desigualtats; 
molts d’ells no saben fer ús 
d’internet, ni tenen pràctica 
amb processadors de tex-
tos, per exemple. O, a un 
nivell més greu encara, no 
saben moure’s fora del seu 
barri o del seu municipi; 
sortir del barri o de Gavà 
per anar a estudiar, treba-
llar o fer les pràctiques (el 
curs inclou 180 hores de 
pràctiques en empreses) 
se’ls fa una barrera. També 
els acompanyem en això.

Què s’ha tingut en compte 
a l’hora d’atorgar-vos el 
premi?
Com deia, és el tercer any 
que oferim aquest PFI, 
però ha estat el primer que 
l’hem pogut fer al 100% de 
capacitat, i, coincidint amb 
la pandèmia, hem aprofitat 
aquest potencial per fer 

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

Les Agulles-Ecologistes 
en Acció demanarà a la 
Generalitat que sancioni 
l’Ajuntament de Gavà per 
autoritzar la construcció 
d’una casa unifamiliar en 
una parcel·la del barri de 
la Sentiu on hi havia una 
població d’estepa arenal 
(Halimium halimifolium), 
una espècie de planta ame-
naçada d’extinció. 

El Departament d’Educació 
ha concedit el 1r premi a 
la Innovació Educativa el 
projecte Green Calamot 
elaborat pel grup de PFI de 
Jardineria que, des de fa 
tres anys, s’ofereix a l’IES 
El Calamot de la nostra 
ciutat.  Parlem amb l’Ana 
Vega Prada, una de les 
professores que l’han tirat 
endavant junt amb en Joan 
Antoni Domènech.

Per situar-nos, què és un 
PFI?
És un curs que s’ofereix 
a alumnes que no hagin 
acreditat l’ESO, però que 
vulguin continuar o re-
prendre els estudis, perquè 
potser han acabat l’etapa 
obligatòria sense assolir 
el grau, o bé tenen 16 anys 
i no volen repetir. Se’ls 
ofereix una formació molt 
més orientada a la profes-
sionalització, més pràctica, 
que els permeti obtenir una 
titulació d’auxiliar tècnic 
en alguna disciplina i, si 
ho volen, continuar la seva 
formació amb un cicle de 
grau mitjà. És una forma de 
reenganxar al sistema edu-
catiu alumnes que no tenen 
altres vies per continuar la 
seva educació, ja que sense 
l’ESO no es pot accedir a 
altres formacions.

Per tant, són una espècie 
de curs pont entre una ESO 
que no ha acabat de fun-
cionar i altres formacions 
de tipus professional, no?
Sí, també. Però sobretot són 
una segona oportunitat per 
alumnes que poden tenir 
potencial i habilitats molt 
desenvolupades, però que 
no encaixen en un sistema 
massa teòric com és l’ESO. 
Penseu el que és passar-
se quatre anys assistint a 
classes que no t’interessen 
gens i que et costen seguir 
perquè no s’adeqüen als 
teus interessos. A poc a 
poc, te’n vas desenganxant, 
deixes d’assistir-hi regular-
ment, perds hàbit d’estudi, 
d’assistència a classe, de 

regulació del temps... Quan 
acaben l’ESO es troben sen-
se cap titulació davant d’un 
mercat laboral molt difícil. 

I aquests cursos PFI els 
permeten formar-se de 
cara al mercat laboral?
Els donem formació que 
els pot ser molt útil en el 
món laboral, cert, però 
potser el més important és 
que els ajudem a recuperar 
l’autoestima i la confiança 
en les seves  habilitats; 
quan veuen coses que han 
fet amb les pròpies mans, 
com l’aula a l’aire lliure que 
han muntat, els espais en-
jardinats que han treballat 
al centre, i com han contri-
buït a la millora de l’institut 
en general, se senten molt 
reforçats personalment.
A més, els ensenyem a 
moure’s pel mercat labo-
ral, a fer un currículum, 
a fer recerca activa de 
feina... Ens pensem que 
perquè són joves dominen 
a la perfecció les eines 

Els membres del Grup Municipal restructurat. Andreu Pérez va substituir Montse Arnau 
l’Octubre de 2020 i la Mireia Villuendas ha arribat el Maig de 2021

Preocupació per l’afectació agrícola i 
hídrica del Pla de Ponent

Arran de la mort sob-
tada del company i amic 
Albert Massana, regidor i 
portaveu d’ERC-Gavà, ha 
calgut reestructurar el 
Grup Municipal, fet que 
es va materialitzar en el 
passat Ple Municipal de 
maig. 

A data d’avui, el Grup 
municipal queda format 
per Miquel Rosselló, qui 
assumeix el càrrec de por-
taveu del Grup Municipal, 
amb Marta Jiménez com a 
portaveu adjunta. 

Així mateix s’incorpora 
com a regidora Mireia 
Villuendas i Andreu Pé-
rez Lorite també com a 
regidor.

ERC-Gavà reestructura el Grup Municipal

Amb el canvis, es manté 
el mateix tarannà: pa-
ritat completa i combi-
nació de veterania amb 
noves incorporacions

Per tant, es manté el 
tarannà que ja tenia en 
la seva composició pri-
mitiva: més presència de 
dones i, sobretot combi-
nació de veterania amb 
noves incorporacions. 

Un altre factor és la vo-
luntat de renovació: la in-

Les obres han destruït la 
major part de la pobla-
ció d’estepa arenal, una 
planta en perill d’extinció

L’entitat també ha de-
manat a l’alcaldessa que 
ordeni l’aturada imminent 
de les obres. En aquest 
solar hi havia una de les 

La Unió de Pagesos i 
alguns partits com ERC-
Gavà mostren el rebuig a 
la proposta d’ampliació de 
l’Aeroport del Prat tal com 
la planteja AENA. A més, 
el sindicat denuncia que 
el sector ha estat sotmès 
a manipulacions durant 
el debat dels últims dies. 
Una amenaça evident per 
al medi i l’agricultura en 

aquesta zona.
Per part d’ERC-Gavà, 

que té com a eixos priori-
taris la lluita contra el can-
vi climàtic, la protecció de 
la biodiversitat i l’equilibri 
territorial, l’ampliació tal 
com s’ha proposat és in-
acceptable. L’allargament 
de la tercera pista afecta 
una zona protegida de la 
Xarxa Natura 2000. La 

Ecologistes en Acció demana a la Generalitat 
sancionar l’ajuntament de Gavà

És urgent que les ad-
ministracions públiques 
assumeixin minimitzar la 
contaminació atmosfèrica 
derivada del trànsit i de les 
activitats. Aquesta mena 
de contaminació cons-
titueix el principal risc 
ambiental per a la salut i 
incrementa els riscos de 
malalties respiratòries i 
cardiovasculars. 

És obligatòria l’avalua-
ció i mesura de la qualitat 
de l’aire i garantir que la 
informació sigui transpa-
rent per a tota la població.
Tot i això, d’acord amb 
la normativa vigent, la 
situació de les estacions 
de la xarxa de vigilància 
metropolitana no respon,

ni es correspon, amb els 
límits administratius dels 
municipis metropolitans, 
ja que les situades a l’àm-
bit metropolità presenten 
unes carències importants.

Per això, atesos els con-
tinus episodis de contami-
nació atmosfèrica que ens 
afecten, el grup municipal 
va presentar al ple de juny 
una declaració exigint el 
compliment de les compe-
tències i potestats de cada 
administració, i que l’AMB 
liderés la vigilància, la 
prevenció i la millora de la 
contaminació atmosfèrica 
en tot l’àmbit metropolità.
La declaració es va apro-
var per unanimitat de tots 
els grups municipals.

transformacions impor-
tants al centre, necessàries 
per a les restriccions (com 
un camí enllosat en una 
de les noves entrades, o la 
mateixa aula a l’aire lliure); 
és a dir, hem estat innova-
dors en aportar solucions a 
les noves situacions que es 
presentaven a causa de la 
pandèmia i que han benefi-
ciat a tot el centre. I encara 
farem més coses, perquè al 
centre li calia molt millorar 
els seus espais oberts. 
Tot plegat ajuda moltís-
sim als nostres alumnes 
a sentir-se útils i, si acon-
segueixen acabar el curs, 
en alguns casos reprenen 
estudis de grau mitjà o es 
col•loquen laboralment.

Tots acaben el curs?
Per desgràcia, no. A vega-
des ens trobem entorns 
familiars o socials molt poc 
favorables i els alumnes 
hi tenen moltes dificultats; 
quan ja no estàs molt mo-
tivat i l’entorn no t’anima, o 
pitjor, li treu valor a allò que 
fas... L’esforç que han de 
fer per superar tot això és 
titànic. Ara, que també hi ha 
famílies molt facilitadores 
i que ajuden molt l’alumne. 
En conjunt, estem molt sa-
tisfets dels resultats, tot i 
que voldríem tenir èxit en el 
100% dels casos, és clar!

Per acabar, què els diries 
als joves que estiguin lle-
gint això?
Tothom serveix per a algu-
na cosa, segur. No ser bo 
en els estudis teòrics no vol 
dir no tenir capacitats; vol 
dir que segurament tens 
capacitats d’un altre tipus, 
i el que cal és trobar el lloc 
adequat per desenvolupar-
les i fer-les servir per a la 
millora personal i laboral. 
Que no es desanimin, i que 
aprofitin les possibilitats 
(com els PFI) que se’ls pre-
sentin, perquè hi sortiran 
guanyant.

El grup municipal demana millorar la 
xarxa de vigilància de contaminació 
atmosfèrica Unió de Pagesos i partits, en contra 

de l’ampliació de l’aeroport tal 
com la proposa AENA

Ana Vega Prada: «No ser bo en els estudis teòrics 
no significa no tenir capacitats»

«Coincidint amb la 
pandèmia hem aprofitat 
aquest potencial per fer 
transformacions impor-
tants al centre»

«Cal trobar el lloc adient 
que ens ajudi a desen-
volupar les nostres ca-
pacitats i fer-les servir 
per millorar l’entorn»

«El PFI és una segona 
oportunitat per alumnes 
que, tot i tenir potencial,
 no encaixen en un siste-
ma teòric com és l’ESO»

«Els donem formació 
molt útil pel món laboral,
però també els ajudem a 
recuperar l’autoestima i 
la confiança»

La urbanització del sec-
tor que fa temps que es 
planeja dins del marc del 
Pla de Ponent preveu edi-
ficar blocs d’entre vuit i 
deu pisos damunt de les 
millors terres agrícoles 
del municipi, regades amb 
la millor aigua, situades 
entre la C-245 i l’inici dels 
turons. 

Això provocarà la pèr-
dua dels millors conreus 
de productes de proximi-
tat bàsics, com verdures 
i hortalisses de primera 
qualitat i quilòmetre zero.

A més, l’asfaltat dels 
carrers i les rieres com 
també la construcció d’un 
calaix parcial de formigó 
a les rieres del Calamot 

i dels Canyars, perjudica 
la capacitat de reabsorbir 
l’aigua de pluja i afavoreix 
el lliscament aigües avall 
cap als camps del Delta 
en cas de pluges torren-
cials, que sovintegen a la 
nostra latitud, tot impedint 
la correcta hidratació de 
l’aqüífer del Delta, consi-
derat estratègic.

Per tot això, el grup 
municipal va demanar 
al govern local que pro-
tegís aquestes zones de 
conreu. La resposta de 
l’Ajuntament, decebedora, 
es va limitar a tirar pilotes 
fora i a lloar la grandària 
de les extensions de cultiu 
del Parc Agrari a Gavà.

La Policia Municipal intensifica la vigilància per evitar actes incívics 
contra el patrimoni de Gavà

La Policia Municipal de 
Gavà intensifica el con-
trol i vigilància per lluitar 
contra els possibles actes 
incívics i accions vandà-

liques contra el 
patrimoni arque-
ològic i cultural 
de la ciutat. Acci-
ons que es produ-
eixen més durant 
l’estiu.

Per aquest mo-
tiu, s’han senya-

litzat les diferents zones 
del municipi com ara el 
Castell de l’Eramprunyà o 
el jaciment romà de Can 
Valls per recordar als usu-

tercera pista, de 2660 m 
és suficient per a vols in-
tercontinentals, ja que les 
actuals aeronaus en tenen 
prou amb 2500 m. Per tant, 
allargar-la en perjudici de 
l’estany de la Ricarda és 
innecessari. 

AENA és un ens privatit-
zat amb el fons voltor Black 
Rock darrere, un fons que 
busca el màxim benefici a 
través de la construcció de 
pisos, casinos i hotels als 
terrenys circumdants de 
l’aeroport.

aris que és im-
portant cuidar el 
patrimoni i gau-
dir d’ell amb res-
pecte. 

A més, abans 
d’actuar i come-
tre una il·legalitat, 
s’ha de tenir en 
compte que fer pintades 
i grafits, encendre foc, 
llençar deixalles i l’ús de 
detectors de metalls com-
porta sancions que poden 

arribar fins als 900.000 € 
i inclús, si les penes són 
molt greus, poden ser de 
presó per danyar patrimo-
ni protegit. 

tenció és d’anar introduint  
noves cares per donar 
nous aires i, sobretot, re-
lleu generacional. 

Per això s’aposta per un 
regidor de nova incorpora-
ció a la tasca de portaveu. 

En conjunt és un equip de 
persones ben  comprome-

ses amb el servei públic, 
que treballaran,  sens dub-
te per aconseguir el millor 
per Gavà i les persones que 
hi viuen, sempre al costat 
de la gent. Amb quatre 
grans línies de treball: la 
defensa del medi ambient 
i l’entorn natural, la de-
fensa dels drets LGTBI, la 

protecció dels més vulne-
rables amb la contenció 
dels preus de lloguer i 
ladefensa de la igualtat 
d’oportunitats. 

En aquest sentit, la lli-
bertat del poble català 
com a eina necessària per 
garantir el millor per a tota 
la ciutadania.

L’abocador del Garraf, tot i estar mig restaurat, segueix sent 
la principal font d’emissió de gasos hivernacle.

principals poblacions del 
país d’estepa d’arenal, una 
espècie inclosa al catàleg 
de flora amenaçada amb 
la categoria de vulnerable 

i que té poblacions es-
cassíssimes a Catalunya. 
Les obres han provocat 
la destrucció de la ma-
jor part de la població. 
S’han demanat explicacio-
ns a l’ajuntament de Gavà 
d’aquesta greu il·legalitat i 
se sol·licitarà que la Gene-
ralitat de Catalunya incoï 
un expedient sancionador 
contra l’Ajuntament per 
la seva actuació, a més 
d’imposar mesures com-
pensatòries. 

Celebrat el lliurament dels VI premis Ciutat de Gavà

L’Espai Maragall de Gavà 
va acollir, el 30 de juny, el 
lliurament dels VI Premis 
Ciutat de Gavà, uns guardo-
ns que es convoquen cada 
dos anys i volen reconèixer 
a persones i col·lectius 
que destacats per la tasca 

de promoció i prestigi de 
la ciutat. El Premi Cultura 
i Educació ha recaigut en 
la Coral La Igualtat. El 
Premi d’Esport i Salut ha 
reconegut la jugadora de 
futbol Carla Fernández. 
El Premi Solidaritat i Acció 

Cívica als Voluntaris Gavà 
T’ajuda i la Xarxa Makers 
en la categoria de El Premi 
d’Economia i Comerç ha 
estat pels Mercats Munici-
pals MercaGavà i Mercat 
del Centre i el Premi de 
Sostenibilitat i Ecologia per 
a la Pagesia de Gavà. 

El jurat ha atorgat el Pre-
mi d’Honor al col·lectiu 
sanitari i docent pel seu 
esforç i professionalitat 
durant la pandèmia. El 

sector sanitari ha lluitat 
contra la COVID sense des-
cans i ho segueixen fent, 
sense abaixar la guàrdia i 
fent possible la vacunació 
massiva, clau per assolir la 
immunitat general.

També s’ha distingit 
amb el màxim guardó el 
col·lectiu docent, que du-
rant el confinament i fent 
ús de la tecnologia va arri-
bar a les llars de l’alumnat. 
Després durant el curs, 
han sabut adaptar-se a 
la normalitat complexa i 
canviant. Gràcies a la seva 
professionalitat i esforç 
ha estat possible que els 
infants hagin tornat a les 
aules i hagin recuperat el 
contacte directe. 

Premi de cultura i educació     Premi d’Esport i Salut    Premi de solidaritat i acció cívica  Premi d’Economia i Comerç

Premi de Sostenibilitat i Ecologia  Premi d’honor al personal sanitari i docent



Ja és aquí l’estiu!!!                                  Vacaaaances!!!!! 

Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
Insults masclistes a una àrbitra en 
un partit de benjamins 

Al mes de maig, en un 
partit de categoria benja-
mí entre l’Escola de Fut-
bol Gavá ‘H’ i l’Agrupació 
Esportiva Piera ‘A’ es van 
proferir insults masclis-
tes i de menyspreu cap 
a l’àrbitra principal del 
partit, Nerea López Díaz. 

Durant la competició, 
que va tenir lloc a Can 
Torelló, un grup de pa-
res i mares del Piera 
van insultar l’àrbitra 
amb frases com: «Agafa 
l’escombra i el recolli-
dor» o «calces a un euro». 

L’AE Piera ha manifes-
tat el seu absolut rebuig 
cap a qualsevol mena de 
violència, com també ho 
ha fet el Gavà. 

A més, la Federació 
Catalana de Futbol (FCF) 
ha obert un expedient 
per investigar el cas a 
través de la Subcomissió 
de Xarxes Socials. 

I confirmen que envia-
ran tota la informació als 
Mossos d’Esquadra per 
identificar l’espectador 
o espectadora i denun-
ciar-lo.

El Club GFS sub-
campiones de lliga

El Club Esportiu Gavà 
Freestyle (GFS) ha acon-
seguit el subcampionat 
de la Primera Divisió 
de la Lliga Nacional en 
la categoria femenina. 
La lliga es va celebrar a 
Valladolid els passats 22 
i 23 de maig i l’equip esta-
va format per les patina-
dores Noe Etcheto, Beth 
Grañén, Nadia Vivar, Ly-
dia Latre i Judith Peñas. 

Les gavanenques van 
competir en les moda-
litats de Speed Slalom, 

Free Jump, Slides, i Clas-
sic. En tot moment van 
mantenir la segona posi-
ció del campionat. La pri-
mera posició va ser per 
les Rolling Lemmons. 

La placa dedicada a Alfons Rovira torna al seu lloc

Torna la Festa Major de Sant Pere
El passat dilluns 7 de 

juny el Govern, en el marc 
del Procicat, va aprovar 
la celebració de festes 
majors, revetlles i altres 
festes populars, tot i que 
amb certes condicions 
previstes. Fins ara esta-
ven suspeses. 

Aquesta decisió va per-
metre la celebració de la 
Festa Major de Sant Pere 
del 25 al 29 de juny. 

En total, els veïns i 
veïnes de Gavà van po-
der gaudir de 45 actu-
acions diferents, entre 
elles el concert del grup 
Bombai, Cesc Freixas, o 
de la cantant gavanen-
ca Nerea Rodríguez. A 
més, també va haver-hi 
actuacions de grups de 
música locals, grups de 
teatre amateurs, dansa 
a la fresca i les cases 

Durant aquest mes de 
juny, es dóna definitiva-
ment per perduda l’es-
tàtua de La Mare. L’any 
1973, l’ajuntament va ad-
quirir, amb fons munici-
pals, l’estàtua de La Mare 
amb un cost de compra 
de 500.000 pessetes (ara 
3000 €). Fins als noran-
ta, aquesta obra, feta 
per Eulàlia Fàbregas de 
Sentmenat i d’un gran 
valor artístic, va estar ex-
posada al parc de l’Ame-
rican Lake. A causa del 
vandalisme que patia, va 
ser retirada per PRESEC. 

ERC-Gavà creia que 

Màgia i colors al XXX Festival Internacional de Titelles de Gavà
De l’11 al 13 de juny els 

gavanenc i gavanenques 
van poder gaudir del XXX 
Festival Internacional de 
Titelles. 

Diversos espais de la 
ciutat com el Parc de 
la Torre Lluc, el Casal 
Municipal de Cultura 
American Lake, l’Espai 
Maragall, i la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca 
Josep Soler i Vida van 
acollir una gran varietat 
d’espectacles familiars 
durant els tres dies. 

El Festival va comptar 

amb més espectacles, ja 
que l’objectiu era arri-
bar a tothom mantenint 
l’aforament reduït en 
cada grup. 

Els comerciants van 

Es dóna per perduda definitivament l’estàtua de La 
Mare que havia estat exposada a l’American Lake

encara es conservava.  
Al Ple de setembre del 
2017 va proposar que 
es recuperés i s’exposés 
l’estàtua al jardí de la 
biblioteca Soler Vidal, 
però ningú va respondre. 
Al maig de 2018,  l’Ajun-

Al número 30 del car-
rer dels Màrtirs del Setge 
del 1714, a Gavà, hi va 
viure el ballarí Alfons 
Rovira. Als anys vuitanta, 
coincidint amb el cente-
nari del seu naixement, 
es va penjar una placa 

de marbre a l’habitatge, 
on també es recorda-
va el seu avi, el metge 
Josep Rovira. Arran de 
les obres dels pisos que 
s’hi van construir, la van 
trencar i mai ningú la va 
reposar. Les seves cosi-

nes, l’Adela i l’Elena Ro-
vira, mai s’han donat per 
vençudes i, amb l’acord 
dels veïns de la finca, 
han aconseguit que una 
nova placa torni a ocupar 
el lloc de la vella. Alfons 
Rovira (Gavà, 1949) va 
debutar al Gran Teatre 
del Liceu l’any 1963. Va 
signar escenografies 
com el ballet Obsesión. 
El 1971 va rebre el Premi 
Nacional de Teatre i el 
Premi al Mèrit Artístic. Va 
morir el 1984, als trenta-
cinc anys.

tament va admetre que 
no trobaven l’estàtua. 
Davant d’aquest greuge 
al patrimoni, ERC va re-
clamar que s’obrís una 
investigació i sancionar 
els responsables, cosa 
que no ha passat.

regionals, com també 
activitats de cultura po-
pular i tradicional amb 
xerinoles, sardanes i 
havaneres amb Gats 
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col·laborar en un esde-
veniment tan destacat 
en el municipi, decorant 
i omplint amb colors i 
titelles els seus apara-
dors amb motius propis 
del Festival. 

  Benvolguts lectors                                             Ens retrobem 
                                                                                al Setembre


