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La sanitat i l’ensenyament públics al 
capdavant dels pressupostos per al 2022

En relació amb els pressupostos de l’Estat per al 2022, Esquerra no presen-
tarà cap esmena a la totalitat atès que la negociació ha aconseguit el blindatge 
del català en la llei de l’audiovisual. 

De fet, en aquest sentit, cal indicar que l’article 3.2 i 3.3 de la Constitució 
estableix que «Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les 
respectives Comunitats Autònomes d’acord amb els seus Estatuts i que la 
riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni 
cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció». 

Les forces polítiques que s’oposin a aquests drets fonamentals estaran 
actuant en contra del mandat constitucional, per la qual cosa podrien ser 
expedientats i, si és procedent, il·legalitzats. 

És necessari poder garantir els drets culturals i lingüístics del català. Una 
lluita a la que s’han unit artistes, lingüistes, dobladors, periodistes, universi-
tats... per un futur audiovisual en català per a tothom. 

Els pressupostos de 
la Generalitat per al 
2022 tenen un caire 
més social i universal, 
apostant per la sani-
tat i l’ensenyament 
públics. 

La retirada del su-
port públic als centres 
que discriminen per 
sexe és una fita en el 
camí cap al reforç de 
l’ensenyament públic. 

Cal remarcar que 
la discriminació per 

raó de sexe, ideologia 
o religió  està pro-
hibit expressament 
per l’article 14 de la 
Constitució. 

Exactament, aquest 
article estableix que 
«els espanyols són 
iguals davant la llei, 
sense que pugui pre-
valer cap discrimina-
ció per raó de naixen-
ça, raça, sexe, religió, 
opinió o qualsevol altra 
condició o circumstàn-
cia personal o social». 

Igualment, l’article 16 
estableix que «(1) Es 
garanteix la llibertat 
ideològica, religiosa 
i de culte dels indivi-
dus i de les comuni-
tats sense cap més 
limitació, en les seves 
manifestacions, que 
la necessària per al 
manteniment de l’or-
dre públic protegit per 
la llei. (2) Ningú podrà 
ser obligat a declarar 
quant a la seva ideo-
logia, religió o creen-

Per un futur audiovisual en català

ces. (3) Cap confessió 
tindrà caràcter esta-
tal. Els poders públics 
tindran en compte les 
creences religioses 
de la societat espa-
nyola i mantindran les 
consegüents relacions 
de cooperació amb 
l’Església Catòlica i les 
altres confessions». 

Són uns pressupos-

tos en clau transfor-
madora, on la ciutada-
nia és prioritat. 

Suposen un can-
vi clar del rumb de 
Catalunya, agafant una 
direcció de defensa de 
tots els drets. Apos-
ten per un país ple 
de transformacions 
socials i econòmiques, 
feminista, ecologista i 

democràtic. 

És important no per-
dre mai les oportuni-
tats, és per això que 
ERC entén els pres-
supostos com un gran 
pas per ser cada ve-
gada més a prop del 
país que volem, un 
país d’esquerres, fe-
minista, progressista i 
republicà.
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En memòria de Joan Bordas 
Fabregat, jardiner i paisatgista

La feina del grup municipal Consideracions sobre Obres i projectes municipals Crònica local

Segons el departament 
de Salut, 254 nadons van 
néixer morts l’any 2017 a 
Catalunya i un centenar no 
van arribar al mes de vida. 
És el que es coneix com a 
mort perinatal o neonatal, 
i és una realitat present en 
força famílies. 

És comú, a més, que 
aquestes famílies no rebin 
el suport que necessiten, 
ni del sistema sanitari ni 
de l’entorn social, sobretot 
perquè encara segueix 
sent un tema tabú en la 
nostra societat. 

L’ajuntament es compromet a millorar 
l’eficàcia de la neteja dels embornals

Més d’una vegada, els 
veïns i veïnes de Gavà ens 
han fet arribar queixes 
sobre el mal estat de di-
versos desaigües del mu-
nicipi. Aquest fet provoca 
que, quan plou, no captin 
l’aigua de pluja i es formin 
tolls considerables que es 
mantenen fins diversos 
dies després de l’aiguat.

Algunes de les con-
seqüències són desaigües 

que més aviat són ja unes 
jardineres, o d’altres plens 
de terra, brossa o fulles 
que fa que quedin embus-
sats. Alguns acaben sent 
focus de propagació de 
plagues. A més, pot pro-
vocar inundacions en cas 
de pluja torrencial.

És per això que es va 
demanar que es revisés 
l’estat d’aquests desai-
gües i que s’arreglessin. 

Seguint l’avinguda Bertran 
i Güell en direcció cap a la 
platja, s’arriba a un tram on 
hi ha un pont. Sota el pont 
no hi ha punts de llum i du-
rant les hores de nit queda 
completament a les fosques 
per als vianants. Aquest fet 
comporta un risc per als 
vianants. 

En aquest tram es compar-
teixen nivell amb el carril bici 
i segons l’hora és impossible 
veure si s’acosten bicicle-
tes o patinets elèctrics, si 

La manca de llum del pont de la Bertran i Güell és responsabilitat 
del mateix polígon

La manca de llum és un 
risc pels vianants, ja que 
pot provocar accidents així 
com també facilitar que s’hi 
cometin diferents delictes

aquests no porten llum au-
tònoma. També hi ha el perill 
d’ensopegar. A més, aquesta 
manca de llum pot facilitar 
que s’hi cometin delictes, com 
robatoris o assetjament.

Per tot això, el grup munici-
pal ha proposat a l’ajuntament 
que implanti punts de llum 
sota el pont de la C32. Se-
gons el govern local, és el 
polígon qui se n’ocupa de la 
il·luminació i no l’ajuntament, 
una anomalia tractant-se 
d’una via urbana, que són 
competència municipal.

La mort perinatal o neonatal 
és encara un tema tabú tot i 
ser una realitat present en 
força famílies

En els últims anys s’han 
implantat, o estan en pro-
cés, a diferents parts de 
Catalunya com Cervera, 
Tàrrega, Vic o Sant Cugat, 
espais de record. 

És per això que ERC pro-
posa oferir al cementiri 
municipal un espai dedicat 
a tots els nadons que van 
morir abans o al poc de 
néixer, ajudant així als fa-
miliars a fer el dol. A més, 
també demanem promoure 
xerrades i exposicions per 
tal de donar visibilitat a la 
realitat de la mort gestacio-
nal i perinatal.

Fa temps que el carril 
bici situat davant de l’Ins-
titut Calamot, exactament 
a l’avinguda Joan Carles I, 
està malmès a causa del 
mal estat de la vorera. 

Aquest fet pot provocar 
fàcilment un accident a 
tots i totes les ciclistes que 
l’utilitzen, molts de mane-
ra diària. La proximitat de 
l’IES Calamot agreuja el 
problema. Existeix la pos-
sibilitat que el mal estat 
sigui causat per les arrels 
dels arbres del voltant. 

En qualsevol cas, ERC-
Gavà demanarà en el pro-
per ple que es restauri 

l’estat del paviment del 
carril bici a fi de garantir 
la seguretat dels ciclistes 
que circulen per aquest 
carril i, si és possible, que 
s’investiguin les causes 
del mal estat del pavi-
ment. 

És important mantenir 
la ciutat i els seus serveis 
en bon estat per garantir 
la seguretat dels ciuta-
dans i ciutadanes. I més  
d’aquells dels quals es fa 
un ús diari, com els carrils 
bici, i que ja formen part 
dels hàbits més saluda-
bles de moltes persones.

ERC-Gavà proposa oferir un espai per la mort 
gestacional i perinatal al cementiri municipal

Alguns veïns i veïnes 
de Gavà han expressat 
al llarg dels últims me-
sos les seves queixes 
pel soroll que produeix 
el camió de recollida 

d’escombraries. El seu 
alt volum i la seva es-
tridència fa que sigui 
molest inclús a l’interi-
or dels habitatges. 

L’Ajuntament ha de 

Queixes del veïnat pel soroll del camió de recollida d’escombraries

ERC demana que es restauri el pavi-
ment del carril bici de l’IES Calamot

poder garantir el des-
cans i la comoditat dels 
ciutadans i ciutadanes 
sense deixar de complir 
amb els serveis bàsics i 
essencials, com són els 
de neteja de la ciutat. 

És per això que ERC-
Gavà va demanar el 
passat ple una solució 
davant d’aquest soroll 
que dificulta la convi-
vència a alguns veïns. 

L’Ajuntament, però, va 
contestar que per llei el 
camió ha d’avisar quan 
fa marxa enrere, i que 
aquest fet també és 
necessari per garantir 

la seguretat dels via-
nants. 

No obstant això, cre-
iem que es pot arribar 
a un punt mitjà, en què 
el camió faci soroll per 
avisar dels propers 
moviments que realit-
zarà, però sense arri-
bar a ser molest per a 
les famílies, ja que la 
recollida se sol fer a 
altes hores de la nit. 

L’Ajuntament, doncs, 
s’ha compromès a es-
tudiar la possibilitat 
de minimitzar aquest 
soroll i els seus efectes 
a la població.

L’Ajuntament ha aclarit 
que Gavà ja compta amb 
un equip de neteja espe-
cial pels embornals. No 

obstant això, l’eficàcia no 
és suficient, i s’han com-
promès a millorar-la per 
tal d’evitar inundacions. 

Cal mantenir o millorar la qualitat 
del servei actual de bus urbà

L’AMB ha atorgat en lici-
tació el servei d’autobusos 
metropolitants a una unió 
d’empreses deixant fora 
la Mohn, que actualment 
prestava els serveis de 
bus metropolità. 

Davant d’aquest canvi, 
la ciutat ha d’assegurar 
als seus ciutadans i ciu-
tadanes que seguiran te-
nint els mateixos serveis, 
o més, de transport públic 
tot i anar a càrrec d’una 
empresa, o un grup d’em-
preses, diferent. 

És per això que el grup 
municipal exigirà, en el 
proper ple del mes de 

novembre, que l’equip de 
govern obligui a l’empresa 
nova adjudicatària a man-
tenir els serveis actuals. 

A més, també es dema-
narà la creació d’un nou 
servei d’enllaç directe a 
Gavà Mar amb més fre-
qüència per facilitar així la 
connexió del barri situat a 
la platja amb el poble, així 
com amb la resta d’infra-
estructures com el tren.

El grup busca sempre la 
manera que els canvis si-
guin en positiu, i que cada 
decisió presa ajudi a avan-
çar i millorar la ciutat i els 
seus serveis.

El passat octubre ens deixava Joan Bordas Fabregat, jardiner i paisatgista,  Una 
persona totalment compromesa amb la seva feina, que desenvolupava al garden 
center Bordas, i que era la seva autèntica passió. També, amb els anys, va mostrar 
el seu interès per conèixer les arrels de la ciutat on vivia, on es va traslladar des 
de l’Hospitalet, on inicialment tenia la seva seu. Durant anys va col·laborar en la 

decoració dels espais 
de la Fira d’espàrrecs 
de Gavà, amb la crea-
ció  d ’ambients  de 
magnífica exquisidesa 
paisatgística. També 
va col·laborar en la 
decoració de jardins 
de cases de Gavà i Cas-
telldefels. El seu record 
perdurarà sempre.

Ajuntaments com el d’Altafulla, Molins de Rei i Sant Joan Despí ja han 
incorporat aquest espai al seu cementiri.

La secció local d’ERC-Gavà va ser present a la 1a Festa Lila del Baix Llobregat i l’Hospitalet, 
incloses les seves 2 regidores (Marta Jimenez, Mireia Villuendas) i els 2 regidors (Miquel 
Rosselló, Andreu Pérez Lorite), així com el Jovent Republicà, representat per l’Alícia Car-
mona, per celebrar que tots els municipis del Baix Llobregat i l’Hospitalet s’han declarat 
municipis feministes, gràcies també a les mocions presentades per regidores d’ERC. 
L’acte va ser conduït per l’Ainoa Olza, secretària de Feminismes de la Federació Comarcal. 
Es va fer una performance de les dones del Baix, on per cada poble van sortir dues dones; 
una que deia una frase feminista i l’altra que posava una part del trencaclosques per anar 
tenyint de lila tot el mapa del Baix Llobregat i l’Hospitalet. La frase de Gavà va ser: «Les 
dones del Baix Llobregat seguirem lluitant per les que ja no hi sou i per les que vindreu». 

Hi va haver parlaments molt interessants de la Maite Aymerich (antiga alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts), que va 

explicar l’origen del decàleg feminista; la Tània Verge (conse-
llera d’Igualtat i Feminismes), que va explicar la importància 
de posar en valor i al centre la mirada feminista, per tal de 
millorar la vida de les dones en tots els seus aspectes; i la 
Raquel Sans (vicesecretària General de Feminismes), que va 
lamentar que les dones durem menys en política que els ho-
mes i va reflexionar sobre les 3 jornades diàries a les que 
hem de fer front (família, feina i militància); així com una xer-
rada divulgativa de llenguatge inclusiu a càrrec de la Irene Yúfera. Vam fer un dinar 
popular i, en acabat, hi va haver dues taules rodones: una sobre la implementació del 

Decàleg Feminista als municipis i l’altra sobre l’empoderament de la dona, especialment a la política. En tot moment 
es va respirar un ambient relaxat, de companyonia, resiliència i suport entre dones. L’actuació musical de Gemma 
Humet va tancar la festa.

Molts dels edificis construïts en aquesta zona 
es van fer sense pàrquing, fet que obliga als 
veïns a estacionar els seus vehicles a la via pú-
blica. De fet és una de les zones de Gavà amb 
més problemes pel que fa a l’aparcament.

Sembla que pel qüestionari esmentat, una de 
les possibles actuacions seria la vianalització 
de la zona. Depenent de com es faci pot afectar 
els dos punts anteriors. 

Si bé estem d’acord que cal treballar per la 
disminució efectiva de l’ús del vehicle propi i 
que sigui substituït pel transport públic i així 
disminuir de manera substancial la contami-
nació de les ciutats i emissions de gasos, no es 
pot començar la casa per la teulada. Sí que la 
disminució de l’ús del vehicle propi permetrà 
que molts dels carrers de la ciutat es puguin 
vianalitzar sense massa problemes, però per 
fer-ho, primer cal, precisament, que la ciuta-
dania utilitzi com a primera opció el transport 
públic i per aconseguir això primer cal mi-
llorar-lo, i molt. Des d’una òptica ecologista i 
d’esquerres, si volem una disminució efectiva 
de l’ús del vehicle propi i que sigui substituït 
pel transport públic i així disminuir de manera 
substancial la contaminació de les ciutats de 
l’Àrea Metropolitana, el transport públic ha de 
ser un substitut raonable. No podem, en nom 
de l’ecologisme, demanar als treballadors que 

 A l’octubre, des de l’Ajunta-
ment es va anunciar la intenció 
de reformar la plaça Catalunya i 
l’avinguda Eramprunyà. Més en-
llà d’algunes línies generals força 
vagues, no s’ha comunicat quin 
és el projecte concret que tenen 
pensat. Per ara ha començat un 
procés participatiu referent a la 
futura reforma per preguntar a la 
ciutadania quina opinió té sobre 
aquests espais i quines prioritats 
té sobre com hauria de ser. 

Valorem positivament tot procés 
participatiu per tal que els veïns i 
veïnes s’impliquin i puguin decidir 
sobre tot el que els afecti directa-
ment. Ara bé, creiem que caldria 
que abans l’ajuntament informés 
de quina és la proposta que té per 
aquesta reforma, sense que això 
vagi en detriment de la capacitat 
de decisió de la ciutadania. 

De moment en el díptic repartit 
amb el Bruguers tan sols s’es-
menten coses molt i molt genè-
riques: millora del paviment, més 
espai per la bici, voreres més am-
ples, aparcament, neteja i mante-
niment,... que són els que es pre-
gunten de manera genèrica a la 
ciutadania en el qüestionari.

Cal tenir en compte diverses 
consideracions de cara a la refor-
ma d’aquests espais: Primer de 
tot, que l’avinguda d’Eramprunyà 
és un dels eixos viaris principals 
de Gavà, junt amb l’avinguda Joan 
Carles I, i l’avinguda de la riera de 
Sant Llorenç i la c-245 configuren 
els eixos de circumval·lació de 
Gavà i actuen com distribuïdors 
del trànsit cap a i des de les di-
verses vies que connecten Gavà 
amb altres poblacions i amb la 
C-32. 

el trajecte diari al lloc de feina 
sigui una odissea, sacrificant, 
encara més, la necessària con-
ciliació entre la vida laboral i la 
familiar.

Pel que fa a fer més espais per 
a la bicicleta, creiem que, primer 
de tot, cal replantejar el sistema 
de carrils bici local. Ara mateix 
tenim diversos trams de carrils 
bici però no estan interconnec-
tats. A part, segueixen criteris 
diferents: alguns estan al nivell 
del cotxes, altres al nivell dels 
vianants; en el primer cas hi ha 
un carril per cada sentit de la cir-
culació, en el segon són bidirec-
cionals. A més, en el cas dels que 
estan a nivell del vianant, sense 
cap separació física, acostumen 
a ser perillosos per als vianants, 
especialment pel fet que molts 
passen just pel davant d’ele-
ments com les parades d’auto-
bús o punts de contenidors de 
brossa. Cal fer un plantejament 
general i unificar criteris.

Finalment, també volem inci-
dir que, sigui com sigui la futura 
reforma, es procuri conservar 
l’arbrat existent. No pot tornar 
a passar com amb la reforma 
de la c-245. Si bé en aquesta 
reforma es diu que es fa, entre 
altres coses,  per aconseguir 
una reducció de la contamina-
ció atmosfèrica i, per tant una 
millora notable de la qualitat de 
l’aire, en l’execució es van talar 
tots els arbres d’un tram força 
llarg a l’alçada del Brugués As-
sistencial. Els arbres tarden molt 
de temps en créixer; no podem, 
en nom d’una reforma per acon-
seguir més espais verds, per-
metre que, de fet, disminueixin.



Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
El CB Gavà suma 64 jugadors i jugadores noves

El passat 12 d’octubre 
el Club de Bàsquet Gavà 
va fer la presentació dels 
seus equips per a la tem-
porada 2021-2022. Un 
acte que han recuperat 
després de dos anys sen-
se celebrar-lo a causa de 
la pandèmia. 

L’esdeveniment va tenir 
lloc a la pista exterior de 
la Zona Esportiva de Can 
Tintorer i va posar cara i 
nom als i les integrants 
dels 21 equips que ves-
tiran la nova samarreta 
del club aquesta tempo-
rada. En total, són quasi 
350 jugadors i jugadores, 
64 més que la temporada 
anterior. 

A més, el club segueix 
treballant amb projectes 
per fomentar l’esport in-
clusiu amb Adisga, Cavi-
ga i l’escola Maria Felip, 
i apostant per altres va-
lors, com el de la coope-
ració, a través de l’ONG 

Homenatge a José Manuel Alcaraz, 
el «Nene»

El passat mes d’oc-
tubre, un centenar de 
motards es van reunir en 
diumenge per participar 
en la XII macro sortida 
del Club Router Zona 
Cero Yamaha. 

L’esdeveniment, a més, 
ha estat un homenatge a 
José Manuel Alcaraz, 
«el Nene», fundador de 
l’empresa Zona Zero i 
del Moto Club Gavà, en el 
sisè aniversari de la seva 
mort. Alcaraz, durant la 
seva trajectòria, va dur el 
motociclisme català a ni-
vells internacionals amb 
la promoció de joves 
pilots, convertits ara en 
campions mundials, com 

Adam Raga, Laia Sanz, o 
David Cobos. 

La sortida es va fer 
des de les instal·lacions 
de Zona Zero cap a la 
Masia del Parc Segarrulls 
(Olèrdola), en un recorre-
gut de 80 quilòmetres que 
va passar per les costes 
del Garraf, Sant Pere Mo-
lanta, Guardiola de Fon-
trubí, Viloví del Penedès 
i finalment el Restaurant 
Masia del Parc Segarrulls 
d’Olèrdola. Després de 
compartir un bon es-
morzar, es van sortejar 
diferents productes i ar-
ticles de motorista entre 
els participants.

Una Castanyada 2021 amb menys restriccions i 
més panellets

La passada Castanya-
da 2021 ha estat la pri-
mera sense restriccions 
després de la pandè-
mia. Aquesta és la raó 
principal per la qual el 
Gremi de Pastisseria de 
Barcelona va viure amb 
optimisme la celebració. 
No només pel fet de po-
der gaudir de la festivitat 
més a prop de la norma-
litat, sinó també perquè 
segons van calcular, es 
van vendre uns 250.000 
quilos de panellets ar-

tesans a tot Catalunya, 
una xifra molt similar a 
la de 2019.

A més, el fet que la fes-
tivitat de Tots els Sants 
fos un dilluns va bene-
ficiar a les pastisseri-
es de fora de les grans 
ciutats, ja que moltes 
famílies es van despla-
çar a les segones resi-
dències durant el pont. 

Com cada any, el clàs-
sic panellet de pinyons 
continua sent el més 
venut, amb gran diferèn-

Fins al 15 de novem-
bre es poden presentar 
les obres a la V edició 
del Concurs d’Escrip-
tura Dramàtica Parau-
les en Escena. Ciutat 
de Gavà. L’objecte del 
concurs, convocat per 
l’Ajuntament de Gavà en 
col·laboració amb les 
biblioteques de la ciutat, 
és la redacció d’un text 
teatral original, inèdit i no 
estrenat ni premiat amb 
anterioritat en qualsevol 
format (monòleg, guió 

Quatre ceràmiques canvien la datació del 
Castell de l’Eramprunyà al 1.500 a.C.

El passat juliol es van 
lliurar al Museu de Gavà 
tots els materials d’exca-
vacions dels treballs ar-
queològics del solar del 
carrer Rectoria, de la vil-
la romana de Can Valls, i 
del castell d’Eramprunyà, 
tots tres realitzats en els 
últims deu anys. 

Al setembre es van 
iniciar els treballs de ca-
talogació i, vuit setmanes 
després, l’arqueòloga i 

documentalista Conxita 
Ferrer va acabar la feina 
i es van ingressar les 
peces a la col·lecció del 
Museu. 

D’aquestes peces, 
però, en destaquen qua-
tre. Són fragments de 
diverses ceràmiques que 
canvien per complet la 
datació de l’ocupació del 
castell d’Eramprunyà. 
S’ubiquen en època del 
Bronze mitjà i, per tant, 

Oberta la convocatòria del Concurs d’Escriptura 
Dramàtica Paraules en Escena. Ciutat de Gavà

breu, càpsula teatral, 
musical, etc.) i represen-
table en un temps màxim 
de 15 minuts. 

Pot participar-hi qual-
sevol persona a partir 
dels dotze anys. El tema 
de les obres és lliure i 
podran ser en llengua 
catalana o castellana.

 Hi ha dos premiats, el 
primer amb 1.200 € i el 
segon amb 300 € més 
un abonament doble de 
temporada en un teatre 
català de primer ordre.

al voltant del 1500 aC. 
Durant els últims deu 

anys, s’havien trobat ma-
terials d’època ibera, és a 
dir, del 300 aC. Ara, però,  
la datació s’endarrereix 
més de mil anys.

A més, la Comissió de 
Teatre Amateur de Gavà 
s’encarregarà de la re-
presentació teatral de 
les obres premiades. Els 
guanyadors o guanyado-
res podran formar part 
del procés d’adaptació de 
les obres i dels assaigs.

Accede, que té en marxa 
una quinzena de projec-
tes internacionals. Tam-
bé està potenciant els 
projectes «Mai és tard» i 
«Encara Pots» enfocats 
a la pràctica de l’esport 
entre les mares i pares.

La Catalunya Ba-
seball & Softball 
Week a Gavà

La sisena edició de la 
Catalunya Baseball & 
Softball Week, un dels 
torneigs de més prestigi 
d’Europa, va tenir lloc a 
Gavà, com també a Sant 
Boi o Viladecans. 

En quatre dies, del 14 
al 17 d’octubre, es van 
celebrar un total de 90 
partits disputats per 31 
equips d’arreu d’Europa 
i un equip de Panamà. Ha 
estat l’edició amb més 
equips i categories. 

A més, la plataforma 
EsportPlus.tv va oferir 
el torneig internacional 
per streaming.

cia per sobre de la resta. 
Després, els més sol·li-
citats en ordre són els 
d’ametlla, coco, massapà 
flamejat, castanya i cafè.

Cada vegada estem 
més a prop de la norma-
litat, i podrem tornar a 
gaudir de les festes tal 
com les recordem.
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Torna el concurs de pessebres de Gavà
Entre el 15 de novem-

bre i el 10 de desembre 
es poden efectuar les 
inscripcions per partici-
par a l’onzè concurs de 
pessebres organitzat per 
l’Associació Veïnal del 
Barri del Centre, Òmnium 
Cultural de Gavà i amb el 
suport de l’Ajuntament 
de Gavà. 

Hi haurà tres premis 
per a cada categoria: 

pessebre popular, pesse-
bre artístic i pessebre a 
l’aparador de comerç. 

Les inscripcions es po-
den fer telemàticament 
escrivint a: avbcdega-
va@gmail.com o trucant 
al telèfon 936336186, 
els dimarts de 18 a 20h, 
al local de l’Associació 
Veïnal del barri del Cen-
tre, al carrer de Salvador 
Lluch, 6, primer pis.


