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El Baix llobregat i l’Hospitalet 
es planten: NO a l’ampliació 
de l’aeroport en els termes 
proposats per AENA 

Hi ha tradicions que són impossibles de canviar, que formen part de la història. Aquest és el cas 
de la Unió Muntanyenca Eramprunyà (UME) i les seves activitats per la Diada de Catalunya.

 El passat 11 de setembre i en motiu de la celebració de la Diada, la Unió Mutanyenca Eramprunyà 
de Gavà va plantar la bandera catalana al cim del Calamot. És un dels actes clau que se celebren a 
Gavà durant la Diada de Catalunya des de fa més de 30 anys. 

Durant el matí, el grup surt del parc del Mil·lenni de Gavà i, un cop dalt del turó del Calamot posen 
la bandera i esmorzen junts. Després canten tots junts l’himne nacional de Catalunya, Els Segadors. 

L’UME és una entitat gavanenca que busca promocionar activitats de muntanya, és per això que 
es manté sempre dins d’aquestes tradicions. Celebrar la Diada al mateix temps que es gaudeix de 
la natura i d’una excursió en grup és el seu objectiu.

Plantar la senyera cada 11 de setembre ja és consuetud a Gavà. És una acció que ha anat guanyant 
rellevància cada any que passa, i que és important de cuidar i de mantenir, igual que a les entitats, 
com l’UME, que fan possible aquestes activitats. 

El 10 de setembre al 
vespre, com és tradici-
onal des del 1992, les 
entitats, sindicats i partits 
sobiranistes fan una ofre-
na floral al monument 
dedicat als que van lluitar 
fins al final en defensa de 
les llibertats i constituci-
ons catalanes. 

Aquest acte, iniciat per 
Esquerra Republicana el 
1992, està pensat com al-
ternativa a l’ofrena orga-
nitzada per l’Ajuntament, 
en què només intervé 
l’alcalde o alcaldessa del 
moment, deixant sense 

espai per intervenir la 
resta d’entitats i partits. 
En l’acte alternatiu, s’ofe-
ria la possibilitat a cada 
participant de fer una pe-
tita intervenció. Tot i que 
inicialment a l’acte alter-
natiu només hi participa-
va el partit organitzador, 
amb els anys s’han anat 
incrementant el nombre 
de participants, i s’hi han 
afegit partits, sindicats i 
entitats cíviques. 

Actualment, el 2021, 
s’ha assolit la xifra de 25 
participants, una xifra rè-
cord: sis partits polítics  i 

les seves joventuts, dues 
entitats polítiques com 
el Consell Local de la 
República de Gavà (CdRG) 
i el Comitè de Defensa de 
la República (CDR), dos 
sindicats, i onze entitats 
cíviques, entre les quals 
Òmnium i l’Assemblea 
Nacional Catalana. 

A causa de la situació 
pandèmica, l’acte va ser 
molt auster i controlat, 
amb només dos mani-
festos, de forma que es 
va iniciar a les 20.30 i a 
les 21.00 es va donar per 
finalitzat.

L’UME planta la senyera al turó del Calamot

La manifestació contra 
l’ampliació de l’aero-
port convocada el diu-
menge 19 de setembre 
va congregar milers de 
persones de diferents 
municipis. Hi van assistir 
moltes persones del Baix 
Llobregat, especialment 
del Delta (Castelldefels, 
Gavà, Viladecans, Sant 
Boi i el Prat) contràries al 
model aeroportuari que 
proposa AENA. 

Des del punt de troba-
da a la plaça de l’Ajun-
tament del Prat, van fer 
via per la C-31 fins a 
Barcelona, acompanya-

des pels tractors de la 
Unió de Pagesos. En el 
transcurs de la cami-
nada s’hi va afegir una 
columna de l’Hospitalet.

En arribar a la plaça 
d’Espanya, preparats 
per baixar pel carrer 
Tarragona fins a la plaça 
dels Països Catalans, ja 
s’havia assolit una par-
ticipació de diversos mi-
lers de manifestants, tots 
amb l’objectiu de posar 
en evidència que l’ampli-
ació proposada per AENA 
és una aberració.

La manifestació, que 

p re t e n i a  d e n u n c i a r 
aquest greu atemptat 
contra els espais natu-
rals protegits, el canvi 
climàtic i la biodiversitat, 
va tenir un ressò molt 
important als mitjans de 
comunicació nacionals i 
va servir per deixar clar 
el posicionament del Baix 
Llobregat i l’Hospitalet 
en contra d’aquest pro-
jecte tal com el planteja 
AENA, perquè hi ha al-
ternatives. De fet, des de 
2019, l’aeroport ja és un 
hub internacional, sense 
que se n’hagi canviat ni 
la pista ni l’operativa.

L’ofrena floral del 10S als que van 
lluitar fins al final en defensa de les 
llibertats i constitucions catalanes 
va ser un acte auster i senzill



pensat un concert dedicat 
a dones músiques per al 
març del 2020, que no vam 
poder fer, però que tirarem 
endavant de seguida que 
puguem.  Hi ha molta feina 
a fer en la divulgació de la 
música de casa nostra, que 
és poc coneguda i té molt 
de valor.

Quins són els principals 
problemes que trobeu?
Com a entitat, la limitació 
d’espais. No n’hi ha gaires 
a Gavà on poder fer mú-
sica; al carrer se’n pot fer 
puntualment, és clar, però 
no és l’ideal. 
L’Espai Maragall ens per-
met fer-hi algunes coses, 
però és un únic espai es-
cènic per a tot Gavà i no 
en podem disposar tant 
com voldríem. Creiem que 
no hauríem de renunciar a 

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

El passat 13 de setembre 
van començar les classes 
un total de 6.585 alumnes 
en els centres educatius de 
Gavà. D’aquests, 3.505 ho 
fan a centres concertats i 
3.080 a centres públics. 

L’educació primària 
és el cicle més nombrós 
amb un total de 2.974 in-
fants que reprenen avui 
les classes. Li segueixen 
els 2.351 alumnes dels 
quatre cursos d’educació 
secundària, i per últim els 
1.260 d’educació Infantil. El 
nombre total d’estudiants 
a Gavà s’ha reduït aquest 
curs 2021-2022 en 165 

Els Amics de la Música 
és una entitat amb molts 
anys d’activitat a la nostra 
ciutat; no obstant això ha 
estat un temps inactiva 
arran de la retirada de 
l’anterior junta. 
Ara, però, des de fa tres 
anys, torna a estar activa 
de la mà d’un grup de jo-
ves entusiastes que volen 
treballar per portar la mú-
sica als carrers i a la gent 
de Gavà. En parlem amb 
la Laura Colago (20 anys), 
secretària de la junta de 
l’associació.

Com us va passar pel cap 
reprendre l’activitat dels 
Amics de la Música?
Molts dels actuals mem-
bres de la junta havíem 
participat en actes orga-
nitzats per l’associació en 
la seva primera etapa, fos 
com a intèrprets o com a 
espectadors. I quan, se-
gons avançàvem en els 
estudis de música, vam co-
mençar a buscar la manera 
de fer activitats musicals 
de cara al públic, ens vam 
recordar que l’associació 
ja hi era; estava inactiva, 
però legalment no havia 
deixat d’existir. Per tant, 
tota la part burocràtica de 
legalitzar l’entitat, aprovar 
estatuts... Ja s’havia fet 
en el seu moment; només 
vam haver de tornar a 
engegar el motor, perquè 
la «màquina» ja existia. 
Això va ser cap al 2018, i 
la veritat és que vam co-
mençar amb moltes ganes 
i moltes idees, aglutinant 
l’experiència dels anys an-
teriors i la il·lusió dels nous. 
Penseu que a la junta hi 
ha membres des de 15 
fins a 50 anys: hi ha molta 
diversitat.

Quines són les activitats 
que vau fer un cop consti-
tuïts com a junta?
Doncs la primera, lògica-
ment, recuperar la Festa de 
la Música, que ja havia tin-
gut moltes edicions (en al-
gunes de les quals havíem 
participat nosaltres ma-
teixos), i que creiem que és 
una ocasió estupenda per 
aglutinar tota la gent i les 
entitats que tenen la mú-
sica com a eix central, tro-
bar-nos un dia, gaudir de la 
música, i, per descomptat, 
acostar durant tot un dia 
la música a la gent, que és 
al final del que es tracta: 
la música necessita intèr-
prets, però també públic! 
En vam arribar a fer dues 

edicions abans de la pan-
dèmia; la del 2020 va haver 
de ser telemàtica, però el 
2021 ja l’hem pogut fer 
presencial. Una altra activi-
tat que va tenir molt èxit va 
ser la cantada de nadales 
que vam fer a la plaça Ma-
jor, on el públic, la gent que 
hi passava, era qui cantava 
mentre nosaltres tocàvem; 
la idea és fer-ne una cada 
Nadal, si cal canviant el 
format, perquè el resultat 
és molt bonic i hi participen 
des de nens molt petits fins 
a gent gran.
I quines altres activitats 
feu? 
No tenim un calendari fix, 
però sí moltes idees: al se-
tembre hem fet un concert 
dedicat a autors catalans 
(aprofitant la proximitat de 
la Diada), i també teníem 

La Igualtat torna als escenaris després d’un any i mig

El 8 d’octubre va tenir 
lloc una mobilització contra 
l’increment del preu de la 
llum. ERC, juntament amb 
Junts, CUP, EH Bildu, BNG, 
Més per Mallorca i Més per 
Menorca,van convocar a una 
apagada massiva per denun-
ciar l’augment continuat de 
les tarifes elèctriques i de-
fensar una societat més justa. 

Desconnecta de les elèctriques, apagada elèctrica 
massiva contra l’increment del preu de la llum

Tant PP com el PSOE han 
permès la privatització i la 
venda de les empreses pú-
bliques i han acabat en mans 
d’expresidents i exministres

Tant el PP com el PSOE 
han permès la privatització 
d’empreses públiques, deixant 
el sistema en mans del mercat, 
que han acabat controlant des 
dels consells d’administració 
interessats només en man-
tenir els seus beneficis.

La Conselleria d’Educació 
aposta per la pública 
mantenint el nombre 
d’aules i reduint les ràtios 

alumnes respecte al curs 
2020-2021. Tot i això, en 
comptes de suprimir grups, 
s’ha reduït la ràtio per aula, 
de forma que es manté 
l’aposta per l’educació pú-
blica, millorant l’eficiència 
en la feina a través de la 
reducció d’alumnes per 
aula. És una molt bona 
feina per part de l’actual 
Conselleria d’Educació, ja 
que s’evita suprimir grups 
de la pública en benefici 
de la privada o concertada 
i es garanteix una igualtat 
d’oportunitats per a totes 
les famílies.

El passat diumenge 19 
de setembre, l’Associa-
ció de Familiars de Ma-
lalts d’Alzheimer de Gavà 
(F.A.GA), el Club Sala 3 
Gavà i Lastuf van ajuntar-
se per organitzar el Tor-
neig Solidari LASTUF per 
l’Alzheimer. Les pistes po-
liesportives Marcel·lí Mo-
ragas de Gavà van acollir 
l’acte durant tot el dia. 

En total, es va aconse-
guir recaptar prop de 800 
euros que van ser íntegra-
ment destinats a l’Associ-
ació de Familiars de Ma-
lalts d’Alzheimer de Gavà. 
L’esdeveniment, a més, va 

comptar amb la presèn-
cia dels youtubers Xbuyer 
i Eric Ruiz, i van jugar un 
partit amistós amb el seu 
nou equip FS Castelldefels 
XBUYER TEAM. 

A més, van aprofitar per 
recordar la importància 
de col·laborar amb causes 
com aquestes.

La F.A.GA és una as-
sociació que ajuda tant 
a famílies com a usuaris 
i usuàries que pateixen 
la malaltia de l’Alzhei-
mer i altres demències a 
les poblacions de Gavà, 
Viladecans, Begues i Sant 
Climent.

Comença el nou curs escolar 2021 - 2022

tenir més espais per a les 
arts escèniques en gene-
ral. Últimament, en lloc de 
guanyar-ne, n’hem perdut, i 
les entitats se’n ressenten. 
Nosaltres tenim despatx 
al Casal Sant Jordi, però 
no ens serveix per créixer, 
només per guardar-hi ma-
terial d’oficina; ara fa poc 
ens han cedit un piano, i no 
sabem on desar-lo! Ara per 
ara tota la resta de material 
l’hem de portar amunt i 
avall nosaltres mateixos. 
És una mancança que en 
el nostre cas estem inten-
tant resoldre amb l’ajuda 
de l’Ajuntament, però de 
moment no ho tenim solu-
cionat. I en tant que músics 
i estudiants de música, tro-
bem que hi ha un moment 
molt crític en la formació 
que és el pas de l’escola 
de música al conservatori; 
és el moment en què mol-
ts estudiants ho deixen, 
perquè cal una inversió de 
temps i econòmic per a les 
famílies molt important; se 
sol enfocar com un hobby, 
no com una vocació profes-
sional. És clar que és una 
professió més aviat preca-
ritzada, i les famílies potser 
consideren que és massa 
arriscat animar els fills a 
dedicar-s’hi professional-
ment, i els acaben aconse-
llant altres opcions.

Què els diríeu als lectors 
de L’Eramprunyà?
Que es facin socis de la 
nostra entitat! És gratuït, 
només cal donar-se d’alta 
a la nostra web (https://
sites.google.com/view/
amicsdelamusicadegava/). 
Tindran informació de les 
nostres activitats i més 
oportunitats de gaudir de 
la música en directe, que 
al final és del que es tracta: 
estem convençuts que res 
pot substituir l’experiència 
del directe, i que si ens 
trobéssim músics i públic 
més sovint, el coneixe-
ment i l’afició a la música 
creixeria.

Denegada la campanya sobre el perill de l’amiant

  

Es van recaptar uns 800€ al Torneig 
Solidari LASTUF per l’Alzheimer

Amics de la Música: «Hi ha molta feina a fer en la 
divulgació de la música de casa, que té molt de valor»

L’educació com a pilar bàsic
El curs escolar a Gavà comença el curs 

2021-2022 amb 6.585 alumnes. Tot i la 
baixa de matriculacions, conseqüència 
de la baixada de la taxa de natalitat, el 
Departament d’Educació de la Generalitat, 
lluny de suprimir línies, com 
s’havia fet quan manava la 
dreta, opta per mantenir les 
mateixes línies i rebaixar 
la ràtio d’alumnes fins a 
23 alumnes per aula, una 
reivindicació llargament 
reclamada. La pandèmia 
ha trasbalsat de dalt a baix 
totes les estructures de la societat i 
com no, també les escoles s’han vist 
afectades. Però davant les contrarietats, cal 
reconèixer i valorar la gran tasca feta des 
del Departament d’Educació per garantir 
la continuïtat de l’ensenyament i que no 

Miquel Roselló
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-Gavà

passés factura a les noves generacions, 
amb el 98% de centres oberts en plena 
pandèmia, engegant ja des del curs passat 
el pla de digitalització, que segueix viu, per 
tal d’arribar a tot l’alumnat. I tot malgrat 

les reticències en l’aplicació de 
les dures mesures anticovid. En 
molts casos ha calgut prendre 
mesures d’urgència i, malgrat 
la complexitat de tot plegat, s’ha 
intentat amb èxit obtenir uns 
mínims per a tot l’alumnat, que 
es vol formar amb esperit crític, 
integrador i fraternal. Queda 

encara tornar als nivells de socialització 
d’abans de la pandèmia, però per sort tenim 
uns professionals dels centres educatius 
que continuen estant i estaran a l’alçada del 
moment que vivim, i ens donen exemple de 
com es fa una bona educació.

«Molts estudiants 
deixen la música 
perquè és una inversió 
de temps i econòmica 
molt important»

«Res pot substituir la 
música en directe. Si 
ens trobéssim músics i 
públic més sovint, l’afició 
a la música creixeria»

«El primer que vam 
fer va ser recuperar la 
Festa de la Música, ja 
que és una ocasió estu-
penda per trobar-nos»

«No hi ha espais a Gavà 
on poder fer música; 
l’únic és l’Espai Maragall, 
i no en podem disposar 
tant com voldríem»

La Coral La Igualtat de 
Gavà ha tornat aquest 
diumenge als escenaris 
després d’un any i mig 
d’inactivitat a causa de 

les restriccions de la pan-
dèmia. Ho ha fet amb un 
concert a l’Espai Maragall, 
a càrrec del grup Lyric 
Glam, amb un repertori 

Compositors i compositores de
Catalunya omplen l’Espai Maragall

Diversos compositors i 
compositores de Catalunya 
van ser recordats amb un 
seguit de peces a l’Espai 
Maragall el passat dis-
sabte 25 de setembre. El 
concert va ser organitzat 
per Amics de la Música de 
Gavà.

El repertori comptava 
amb obres de Ricard La-
mote de Grignon, Enric 
Granados, Narcisa Frei-
xas, Eduard Toldrà, Frede-
ric Mompou, Pau Casals i 
Alicia de Larrocha. 

El gavanenc Adrià Pe-
rea hi va anar intercalant 
apunts didàctics sobre tots 

ells per fer-los, també, un 
homenatge. Ell mateix, 
i altres joves intèrprets 
gavanencs van executar 
les peces, amb un nivell 
tècnic molt notable. L’enti-
tat té pensat, en un futur, 
organitzar més concerts 
com aquest, tant per gau-
dir de la música com per 
aprofundir en el seu co-
neixement. L’esdeveni-
ment, que va ser el primer 
concert de la temporada, 
va ser gratuït, però per 
raons sanitàries tenia es-
pai limitat i s’havia de fer 
reserva prèvia trucant al 
teatre o per internet.

Entitats ecologistes i moviments so-
cials convoquen una manifestació en 
contra de malmetre el sector de 
Ponent per al 16 d’octubre

La urbanització del sector de Ponent, i l’ampliació 
de l’aeroport del Prat, suposen l’estocada definitiva 
a la biodiversitat. El sector de Ponent és un espai on la ciutadania passeja i s’esbargeix 
i connecta amb la natura. És el pulmó verd de la ciutat. Urbanitzar-lo és perpetrar un 
atemptat monstruós, i el PSC pretén tirar-lo endavant malgrat que, enquesta rere 
enquesta, la majoria de la ciutadania  hi està en contra.

L’Ajuntament accepta modificar les ordenances fiscals per 
bonificar la instal·lació de plaques solars en edificis

A petició del Grup Municipal d’ERC, petició feta a través d’una proposta presentada i 
argumentada durant el ple municipal de setembre, en la que s’esmentava que diversos 
municipis del país ja han aplicat bonificacions a l’IBI dels que instal·len plaques solars 
a domicili, l’Ajuntament ha accedit a modificar l’ordenança fiscal actual sobre l’IBI per 
incloure aquesta bonificació a la ciutadania que decideixi posar plaques solars per 
autoconsum, desvinculant-se del monopoli de les grans companyies elèctriques.

Alguna proposta de millora del Gava Bus s’ha acceptat
Al número de setembre 

ja vam informar de de-
terminats problemes en 
relació a la ruta del Gavà 
Bus. Pel que fa al tema de 
l’accessibilitat a Gavà Mar, 
el govern local ha informat 
que s’estava intentant 
arreglar la situació. Pel 
que fa al problema de 
creuament del carrer a la 

zona de Merca Gavà, el go-
vern local ha dit que estan 
al cas dels incidents, però 
que no posaran la tanca 
que vam demanar perquè 
senzillament no cal, ja que 
consideren que la senyalit-
zació existent ja hauria de 
servir per impedir creuar 
el carrer sense mirar si ve 
l’autobús.

Conflicte entre 
el carril bici i els 
automòbils

Davant la petició del Grup Municipal de 
fer una campanya informativa sobre el 
perill de tenir plaques de fibrociment amb 
amiant, el govern local va dir que l’Oficina 
Municipal d’Habitatge ja n’informa als seus 
usuaris, i també s’avisa del perill quan algú 
demana llicència per fer algun enderroc. 
Respecte a les subvencions de la Generali-
tat per al desamiantat (destinades als par-
ticulars que vulguin eliminar l’amiant dels 
seus domicilis) van dir que n’informarien 
per les mateixes vies.

variat de peces d’òpera,  
sarsuela i musicals, i la 
participació de la coral de 
la nostra ciutat, que ha in-
terpretat tres cançons.

Tot i les dificultats, La 
Igualtat seguirà organit-
zant esdeveniments que 
els permetin commemo-
rar els seus 125 anys 
d’història i, per això, ja 
treballen en el concert de 
desembre.

El Grup municipal va 
exposar el perill que exis-
teix en l’encreuament del 
carril bici a la platja amb la 
sortida de la benzinera de 
Bon Àrea, demanant que 
s’hi instal·lessin senyals 
de perillositat per advertir 
tant a conductors com a 
ciclistes. De vegades els 
conductors, després de 
repostar, creuen el carril 
sense ni tan sols mirar les 
bicis i vianants que van o 
venen. El govern local ha 
admès que hi han hagut 
un parell o tres d’incidents 
d’aquest tipus, però que 
són menors, i que s’ha 
posat en contacte amb el 
propietari de la benzinera 
per si poden fer alguna 
millora de la senyalització 
de l’encreuament.



Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
La marxa del Garraf ja té data: el 7 de novembre

El 7 de novembre es durà a terme 
la Marxa del Garraf. L’esdeveniment, 
coordinat per la Unió Muntanyenca 
Eramprunyà (UME), ofereix dues 
distàncies a triar: la llarga, de 46 qui-
lòmetres, i la curta, de 23 quilòme-
tres. Enguany hi haurà una limitació 
de 300 marxadors en cadascuna de 
les distàncies per les restriccions 
sanitàries. La marxa llarga forma 
part del Circuit Català de Caminades 
de Resistència però, en ambdós casos, tant si es competeix com si no, es busca 
gaudir de la natura, en grup o en solitari, caminant o corrent. La sortida i l’arribada 
es faran a la plaça de Jaume Balmes.

OCR World Championships, el proper 
repte de Nhoa Costas als Estats Units

L’esport ista gava-
nenca i entrenadora al 
Club Atletisme Gavà, 
Nhoa Costas va viatjar a 
Stratton, USA, per com-
petir en els OCR World 
Championships (Obs-
tacle Course Racing). 

La competició és una 
cursa d’obstacles, en què 
els esportistes no només 
han de córrer sino també 
superar diverses pro-
ves de resistència. Una 
disciplina molt dura. Els 
campionats van tenir 
lloc entre el 23 i el 26 
de setembre a Stratton 

Mountain Resort. 
La prova més impor-

tant és la cursa de 15.000 
metres, on hi ha entre 30 
i 60 obstacles. A més, 
Costas preveia participar 
en la de 100 metres i en 
la d’equips. 

L’atleta ha volgut re-
marcar que a Espanya és 
dels pocs llocs del món 
on aquest esport no està 
federat, i per tant no es 
rep cap ajuda esportiva, 
cosa que limita molt les 
possibilitats dels i les 
esportistes d’aconseguir 
els seus objectius.

Unes 400 per-
sones a l’Aplec 
de Sant Miquel

 El passat 26 de se-
tembre unes 400 perso-
nes van pujar al Castell 
d’Eramprunyà per gaudir 
d’aquesta tradició cen-
tenària. Alguns hi van 
pujar a peu i d’altres en 
bicicleta. Es va fer la 
repicada de la campana 
Miquela i la missa i es 
va acabar amb un taller 
de bastons i ballada a 
càrrec dels Bastoners 
de Gavà i de la colla de 
grallers Els Ginjolers.

L’activitat va estar 
organitzada per l’UME,  
l’Associació d’Amics del 
Museu, el Grup Ecologista 
Quercus, el Centre d’Es-
tudis de Gavà i l’Agrupa-
ment Roc del Migdia. 

Núria Castellano publica un llibre 
sobre la faraona Hatsehpsut

L’egiptòloga gavanen-
ca Núria Castellano ha 
presentat un llibre sobre 
la faraona Hatsehpsut. 

L’obra és el número 45 
de la col·lecció Poderosas 
de l’editorial RBA. 

Hatsehpsut va ser una 
dona que es va convertir 
en reina de l’Alt i del Baix 
Egipte. 

El fet de ser dona i fa-
raona va trencar tots els 

esquemes de la societat 
faraònica i això la va por-
tar a caure en l’oblit de la 
història i la gent. 

L’escriptora treballa a 
les excavacions d’Oxir-
rinc a Egipte des del 
1999. A més, és editora 
i coordina l’enciclopèdia 
EGIPTOMANIA. 

Ha estat professora de 
cursos de l’Antic Egipte 
en la Societat Catalana 
d’Egiptologia, la Univer-
sitat de Barcelona, el Mu-
seu Egipci de Barcelona 
i Centres cívics, i de 
cursos d’Egiptologia en 
línia del CEPOAT de la 
Universitat de Múrcia 
(2012-2017). I també 
és assessora científica 
de llibres sobre l’Antic 
Egipte, entre d’altres.

El llibre es pot comprar 
a la web de l’editorial 
RBA. 

El passat 15 de setem-
bre es van reobrir les 
instal·lacions del Parc 
Arqueològic Mines de 
Gavà i el Museu de Gavà. 
Els horaris d’obertura, 
però, seran especials 
fins, almenys, el 31 de 
desembre.

Només s’obriran les 
instal·lacions per fer visi-
tes lliures, però no es po-
dran oferir visites, tallers 
i activitats ni als escolars 
ni a la ciutadania. La vi-
sita al Museu serà lliure 
per veure totes les expo-
sicions. Aquestes últimes 
es rependran allà on es 

L’Ajuntament reconeix que va censurar uns 
murals de lliure expressió per decisió política

Un grup de joves va re-
alitzar una pintada artís-
tica, en els murs lliures 
que hi ha repartits per la 
ciutat, on s’expressava la 
voluntat de salvar indrets 
tan emblemàtics com el 
turó del Calamot. L’Ajun-
tament de Gavà va enviar 
ràpidament els operaris 
municipals a cobrir amb 
pintura grisa el mural. 
Pocs dies després, els 
joves van tornar a pintar 
un nou mural, però el van 
tornar a tapar. Després 
que Les Agulles – Ecolo-
gistes en Acció del Baix 

reclamessin un parell 
de vegades per via oficial 
aquestes actuacions, el 
govern local va reconèi-
xer implícitament que 
no hi ha cap normativa 
clara que reguli les pin-
tades als murs lliures. 

El Parc Arqueològic Mines de Gavà i el Museu obren 
les portes de nou

van deixar: “The Dust 
Bowl. Quan la natura es 
rebel·la”, “Projectils”, i 
“Una parella divina. El 
retorn de Bacus”. També 
s’oferiran les visites gui-
ades del refugi antiaeri 

Els «criteris reguladors» 
prohibeixen fer-hi pin-
tades “polítiques”, però 
aquest argument només 
s’aplica si allò que s’hi 
pinta molesta el govern 
municipal, com ha que-
dat clar.

(diumenges 3/10, 7/11 
i 5/12 de 2021), castell 
d’Eramprunyà (diumen-
ges 10/10, 14/11 i 12/12) 
i la cisterna romana de de 
can Valls (17/10, 21/11 i 
19/12). 

Paul McGrath 
s’emporta el 
bronze a Nairobi

El  gavanenc  Paul 
McGrath, ara at leta 
del Cornellà Atlètic, ha 
guanyat el bronze en 
la prova de 10.000 me-
tres marxa al Mundial 
Sub20 celebrat a Nai-
robi (Kenia). L’atleta ha 
superat la seva marca 
personal fent un temps 
de 42:26:11. El mateix 
any, McGrath ja s’havia 
emportat l’or europeu a 
Tallin (Estònia). L’espor-
tista ha expressat que 
està molt content i que 
ara necessita descansar 
i gaudir amb els seus. 
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David Tripiana creua el canal de Menorca per recaptar fons per 
la lluita contra la fibrosi quística 

El gavanenc David Tri-
piana s’ha proposat i ha 
acomplert el repte de 

creuar nedant el canal 
de Menorca per recollir 
fons per lluitar contra la 

PROU, AENA:
No toquis ni 
un pam de 
terra: No a 
l’allargament de 
la tercera pista!!!

fibrosi quística, una ma-
laltia poc coneguda però 
greu i incapacitant.


