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La ciutadania diu NO al Pla de
Millora Urbana de Can Sellarès
Una gran pèrdua per a la ciutat

La recent dissolució
de la mancomunitat de
can Sellarès ha obert la
porta a convertir l’espai
d’equipaments públic en
un espai urbà i privat. A
principis del 2015, l’ajuntament de Viladecans i la
Generalitat van aprovar
el Pla de Millora Urbana
de Can Sellarès, i ara han
trobat facilitats per tirarlo endavant. Aquest Pla
Urbanístic consisteix en
la construcció d’un espai
residencial que constarà
de 238 habitatges en
quatre illes obertes, una
mica més de la meitat
seran de protecció oficial,
o això diuen, i la resta
seran habitatges lliures.
Com sempre, seguint
el que sembla ser l’únic

objectiu dels socialistes
pel que fa a l’urbanisme:
construcció, construcció
i més construcció. Passant per sobre qualsevol
espai verd de la ciutat, la
necessitat dels ciutadans
de tenir espais d’esbarjo
públics, i obviant l’emergència climàtica a canvi
de cobrir necessitats
inexistents com és la
construcció de més habitatges al nostre municipi. A més, no només
habitatges, sinó que també volen omplir la zona
d’activitat comercial que,
en principi, sumarà un
16% de l’espai dels edificis que es construiran.
Gavà i Viladecans ja tenen zones destinades a
aquest fi i, en comptes
de construir-ne més a

canvi de destruir espais
públics, es podrien potenciar els ja existents.
El projecte no compta
amb el suport unànime
del municipi i, tot i que
l’ajuntament assegura
que es va consensuar
amb les entitats veïnals,
aquestes no hi estan gens
d’acord. El passat 14 de
novembre es van fer diverses activitats a la masia per tal de reivindicar la
importància de preservar
la finca. És un espai molt
important per la població
de Viladecans, sobretot.
És una vergonya, doncs,
que es plantegi la destrucció d’un espai històric
i significatiu per la ciutat per simples interessos polítics i econòmics.

El dia 17 de novembre del 2021
quedarà per la posteritat com el dia
en què els ajuntaments de Gavà i
Viladecans, governats pel PSC aproven
amb les seves majories absolutes tot
el que està succeint a Can
Sellarés, decideixen liquidar
la Mancomunitat i apostar
pel totxo una vegada més.
Als seus informes diuen que
s’ha trobat l’encaix de Can
Sellarés amb tota aquesta
planificació urbanística, i
tant que l’han trobat però
millor haurien de dir l’encaixonat de
Can Sellarés entre blocs de formigó.
La gran manca d’habitatge que tots
dos governs tant posen de manifest
dia rere dia, potser ho haurien d’haver
considerat sobretot quan van permetre
construir els barris de Can Palmer a
Viladecans i el de Les Panes a Gavà,
aquesta manca de previsió (que bé
podrien dir que es van fer amb altres
èpoques i amb altres governants),
nosaltres sabem que representa
el model de ciutat que ells volen
implantar. Ara compensen la falta
de previsió (o no) amb les blocades
d’habitatges tan descomunals i
innecessàries al nostre entendre
més i tot sabent que d’aquí a poc

Els veïns diuen ‘no’ a la reurbanització de Can Sellarès
L’entitat Salvem Can Sellarès va organitzar un acte reivindicatiu el passat 14 de novembre. L’objectiu va ser
evitar la desaparició de can Sellarès com espai lúdic-esportiu, és a dir, en contra del Pla de Millora Urbana de
Can Sellarès de l’ajuntament de Viladecans. Un pla aprovat a principis de 2015 que busca canviar totalment la
zona delimitada per les avingudes de Gavà, Riera de Sant Llorenç, Mil·lenari i Doctor Fleming.
Juntament amb el grup Tres Torres es van organitzar diverses activitats a la mateixa Masia. Una d’elles va
ser una exposició fotogràfica on es recordaven tot el que Can Sellarès havia acollit des de la seva inauguració
l’any 1952 fins a l’actualitat. Una manera de reivindicar la importància de mantenir la finca.
També es va organitzar una visita guiada per les instal·lacions i es va fer un repàs de la seva història. El
matí es va tancar amb una taula oberta acompanyada d’un bon vermut i un concert. Una manera senzilla de
demostrar algunes de les milers d’activitats que es poden realitzar en aquest espai, un lloc on formar pinya, i
passar-s’ho bé en companyia.
L’esdeveniment va començar a les 11 h fins a les 12h i, en conclusió, va servir per reflexionar i parlar sobretot
el que havia significat aquest espai per les ciutats de Gavà i Viladecans.

temps a l’espai on ara mateix esta la
Fàbrica Roca esdevindrà una veritable
oportunitat per donar resposta a totes
aquestes “necessitats de l’habitatge”
que tenen tots dos municipis, i què
segons les xifres aportades
per ells mateixos a petició
d’una pregunta feta al Ple
pel nostre grup, no són tant
com diuen. No serem pas
ERC de Gavà còmplices
d’aquesta estocada de mort
que li donen a un espai tan
entranyable per totes dues
poblacions i que tants i tants records
han acumulat en els seus ciutadans.
Les imatges que hem pogut veure de
la Masia de Can Sellarés encaixonada
entre blocs,i la pèrdua de les pistes
de bàsquet, handbol i futbol sala
és si més no esfereïdora i seran
irrecuperables com a tal. És vergonyós
veure com tots dos ajuntaments amb
els temps que estem vivint han estat
capaços d’eliminar zones d’esbarjo i
socialització a l’aire lliure per fer zones
atapeïdes de ciutadans amb totes les
problemàtiques que això comportarà
en un futur pròxim, per què si hi ha
alguna cosa que ens han demostrat és
la seva mala previsió pel que vindrà.

Miquel Roselló Lasheras
Portaveu del Grup municipal d’ERC

La feina del grup municipal
ERC-Gavà renova l’executiva local i dona pas a Eveli Villuendas: «celebro el canvi que s’ha produït a Tretze dones han estat assassinades a Catalunya a
l’any 2021
les noves generacions
la direcció local perquè és el que calia»
Gent i entitats:

Crònica local

El passat 27 de novembre
va tenir lloc una assemblea
de la militància local en què
es va produir el relleu a la
presidència. L’objectiu principal és donar noves oportunitats a la nova generació.
A més, el fins ara president
local, Josep Campmany, considerava que era necessari
que s’incorporés gent nova a
l’executiva.
A l’assemblea va ser escollida per unanimitat la
candidatura presentada per
Eveli Villuendas Huguet, que

Es considerava que calia renovar la presidència i que era
necessari que s’incorporés
gent nova a l’executiva, donant oportunitat així als joves
s’havia incorporat per primer
cop a l’executiva el 2019 i que,
ara, agafa la presidència.
La nova executiva estarà
formada per la Marta Jiménez, Secretaria de Finances,
l’Andreu Pérez Secretaries
d’Organització i de Barris
i Urbanitzacions, la Mireia
Villuendas Secretaries de Feminismes i Nova Ciutadania,
el Miquel Rosselló Secretaria
de Transició Ecològica, la
Montserrat Arnau Secretaria
de Política Municipal i l’Alícia
Carmona Secretaria d’Imatge
i Comunicació que, juntament
amb l’Andreu Ramírez, en
seran els representants del
Jovent Republicà.

La necessitat de renovar cares

La presidència de la secció
local d’Esquerra porta des de
2011 sent exercida per la mateixa
persona, el nostre company
Josep Campmany. Gràcies al
seu lideratge i a
la feina feta, hem
aconseguit passar
de ser la cinquena
força política al
consistori, el 2011,
a ser el primer
partit de l’oposició
en l’actualitat.
L’energia, honestedat i capacitat de
treball de Josep Campmany
ens ha permès ser un partit
estructurat, organitzat i amb
prou recursos per encarar un
nou cicle polític i consolidar el
nostre projecte per Gavà.
Com a republicans entenem
que és imprescindible que les
estructures i els càrrecs es
renovin periòdicament.
I ha arribat el moment
d’incorporar a la direcció de la

secció local noves energies i relleu
generacional.
En aquest sentit, en l’assemblea
del passat 27 de novembre, es va
anunciar el relleu de la presidència,
i es va presentar la
candidatura de l’Eveli
Villuendas, fins ara
re s p o n s a b l e d e
comunicació.
Aquesta candidatura incorporava la
proposta d’una nova
executiva local, paritària i que dona
un espai especialment rellevant als joves procedents
del Jovent Republicà.
Aquesta candidatura va ser
aprovada per la unanimitat dels
presents a l’assemblea que va
agrair els serveis fets per l’anterior
president.
El nou president i la nova executiva
es van conjurar a continuar treballant
per consolidar la línia ascendent en
vots i regidors que el partit ha anat
assolint els darrers anys.
Montserrat Arnau Recasens
secretària de política municipal

L’agrupació de restauradors de Gavà organitza un sopar el 13 de desembre al restaurant Mar de Pins en solidaritat amb la marató de TV3
sobre les malalties mentals. Tots els diners recaptats aniran a la fundació
organitzadora amb l’objectiu de treure els estigmes que pesen sobre els
malalts mentals, que són persones que han de poder gaudir dels
mateixos drets de tota la ciutadania

L’agrupació de restauradors de Gavà ha organitzat un sopar de nadal per al dia 13 de desembre
amb l’objectiu de recaptar fons per a la fundació
organitzadora de la marató de TV3 2021, destinada a treure els estigmes que pesen sobre les
malalties mentals, sobre les que cal assumir que
ens poden afectar a tots, i que els afectats són
persones que tenen els mateixos drets i deures
de tota la ciutadania.

Eveli Villuendas Huguet (Gavà, 1983) és
el nou president de la
secció local de Gavà
d’Esquerra Republicana
de Catalunya
Com has viscut el traspàs
de presidència de la secció local?
Amb una mescla de
satisfacció i inquietud.
Satisfacció perquè he
accedit a la presidència
pel suport de companys
i companyes als qui respecto molt per la seva
vàlua personal. Inquietud
per la responsabilitat que
comporta ser el president d’ERC-Gavà i més
si l’anterior president
ha estat algú com el Josep Campmany, que ha
deixat el llistó molt alt.
Què opines de la feina
feta per l’antic president
de la secció local?
El Josep Campmany per
mi sempre ha estat un
referent, no només en el
món de la política, també com a estudiós de la
història local, cultural i,
sobretot, com a persona
sempre disposada a millorar el món que l’envolta.
A nivell de partit, el Josep
sempre ha estat (i seguirà
sent) algú a qui pots acudir per qualsevol dubte i
que sempre està al peu
del canó. A més, sempre

L’entrevista del mes

moment en què el president sortint passa el
testimoni al nou president de la secció local

ha demostrat una gran
capacitat d’organització.
Tot això ha permès que
la secció local funcionés
molt bé, permetent a
ERC-Gavà ser ara mateix
la 2a força al municipi i cap de la oposició.
Quins objectius et proposes per la nova etapa que
ens ve ara?
Com a totes les organitzacions i entitats, la
pandèmia ha trastocat
el funcionament habitual de la secció local i,
a més, el mes de març
vam patir el xoc que va
ser la mort sobtada del
nostre company i amic

Albert Massana. Encara
que gran part de l’activitat
s’ha mantingut per via
telemàtica, un dels objectius immediats és seguir recuperant el ritme
normal de treball, especialment els contactes
personals habituals tant
amb les entitats com la
gent de Gavà o l’activitat
al carrer. Més enllà d’això,
l’objectiu, com sempre,
és estar al servei de
la ciutadania de Gavà.
Com es podran encarar
les eleccions del 2023?
Creus que el PSC tornarà
a repetir la majoria absoluta?

La majoria absoluta del
PSC el 2019 va ser una
sorpresa per tothom.
Analitzant els resultats,
els únics que vam augmentar significativament
en número de votants
vam ser ERC i el PSC
(el que ja pronosticaven
les enquestes). La resta
d’opcions, en un context
d’augment de la participació respecte el 2015, es
van estancar o van baixar,
sense oblidar que alguns
espais que van acudir a
les urnes dividits (com
Podemos/Comuns o Jxcat/Primàries). Tot això va
fer que el repartiment de
regidors amb la llei d’Hont
beneficiés encara més el
PSC. Pot tornar a passar?
Sí, però les caramboles
no s’acostumen a repetir.
Les eleccions del 2023
les portem encarant des
del 2019, fent propostes
al Ple coherents amb el
programa amb què ens
vam presentar a les eleccions i exercint el nostre
deure com a oposició de
fiscalitzar el govern. Ara
mateix la única alternativa real al model de ciutat
vigent és el proposat per
ERC-Gavà, un model de
ciutat adaptat als reptes
ecològics i socials del segle XXI, enfocat, sobretot,
en el benestar dels ciutadans i ciutadanes de Gavà.

Foto de conjunt de la nova executiva de la secció local d’ERC-Gavà

El 25 de novembre,
dia internacional per a
l’eliminació de la violència
masclista, va tenir lloc un
acte conjunt entre la secció local d’ERC i el Jovent
Republicà on es va llegir el
manifest reivindicatiu contra la violència de gènere.
Al manifest es va recordar les 13 dones que
han estat assassinades al
llarg d’aquest últim any a
Catalunya. La gran majoria
d’elles, en mans de les seves parelles o exparelles.
També van destacar

Aquest últim any, ha augmentat de manera desmesurada la violència envers
les dones
les esgarrifoses dades de
l’observatori d’igualtat del
Consell Comarcal, al Baix
Llobregat, on es mostra
que ha augmentat de manera desmesurada la violència envers les dones.
Cal erradicar la violència
masclista, i cal fer-ho amb
una bona educació sexual,
i una educació en els valors
del respecte i la igualtat.
S’ha de proporcionar recursos i models a seguir,
per tal que la societat pugui
dibuixar un nou camí social,
més just, més equitatiu i
sense por ni violència.

No podem transigir amb la violència masclista

de la Llei 5/2008, del dret
de les dones a erradicar la
violència masclista, defineix
la violència masclista com a
«violació dels drets humans
a través de la violència que
s’exerceix contra les dones
com a manifestació de la
discriminació i de la situació
de desigualtat en el marc d’un
sistema de relacions de poder
Parada d’ERC i Jovent Republicà feta dissabte 27 de dels homes sobre les dones i
novembre a la plaça de la pagesia contra la violència que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics,
masclista
La violència masclista és un fet, malincloses les amenaces, les intimidacions i
grat que alguns partits d’ultradreta es
les coaccions, té com a resultat un dany o
neguin a acceptar-ho i fins i tot facin
un patiment físic, sexual o psicològic, tant
discursos arreu d’Europa per voler
si es produeix en l’àmbit públic com en el
fer creure que ens ho hem inventat.
privat». També especifica que la violència
No podem transigir amb la violència
masclista es pot exercir de manera puntual
contra les dones. Cal una
o de manera reiterada d’alguna
transformació feminista i
de les formes següents: física,
capgirar les maneres de fer.
psicològica, sexual, obstètrica
Valorem que ja disposem
i vulneració de drets sexuals i
de moltes eines, però hem
reproductius, econòmica, digital,
d’aconseguir que sigui transde segon ordre i vicària. No n’hi
formador. No només sortir el
ha prou amb dir que som feminis25N o el 8M i muntar un punt
tes, cal formació de tothom per
lila. Aquest és el punt de partal de trencar amb el patriarcat.
tida, però n’hem d’exigir més. Aquesta
Cal polítiques preventives. No fer i seguir
necessitat de transformar-ho tot es pot
reproduint el sistema de sempre. Ens voveure amb dades: a Catalunya cada
lem ciutadanes de ple dret. No entenem
hora el telèfon d’emergències 112 rep
la igualtat ni la llibertat si no és a partir
8 trucades per violència masclista.
del no domini d’unes persones sobre les
També el 93% de les excedències per
altres. Necessitem que les polítiques femitenir cura de fills o de dependents les
nistes ens interpel·lin a tots els regidors i
demanen les dones; la bretxa salarial
regidores de l’ajuntament amb mirades de
encara se situa per sobre del 20% al
gènere: il·luminació dels carrers, analitzar
nostre país. Això té conseqüències en
la mobilitat d’homes i dones, fer projectes
la independència econòmica de les
amb professorat i famílies. Ja n’hi ha prou
dones. La Llei 17/2020, de modificació
de violències masclistes.
Mireia Villuendas Huguet
Regidora del Grup Municipal d’ERC i secretària de feminismes i nova ciutadania

ERC demana que es restauri el pavi- L’Ajuntament afirma que estan
ment del carril bici de l’IES Calamot estudiant la possibilitat de crear
un espai dedicat al dol perinatal al
cementiri de Gavà

El grup municipal d’ERC
va presentar un prec el
passat 30 de novembre al
pla municipal en el qual
es demanava la reparació
del tram de carril bici que
passa per la Joan Carles I,
a l’alçada de l’Institut Calamot. Es tracta d’un tram
força malmès, sigui per
l’ús o per les arrels dels
arbres, cosa que posa en
perill els usuaris i alhora
els vianants que passin pel
costat, ja que les maniobres del ciclistes per evitar
els obstacles a vegades els
fan envair la zona de pas de

vianants.
Per altra banda, es va
plantejar la necessitat de
connectar els carrils existents i hamonitzar-ne el
model, ja que ara mateix hi
ha diferents tipus de carril
bici: sobre la vorera, a la
calçada, de sentit únic i de
doble sentit. Això planteja
un seguit de dificultats a
l’hora de fer servir aquestes vies que en descoratja
l’ús i les fa poc útils. La resposta de l’equip municipal
va ser que Gavà era i seguiria sent una ciutat bike-friendly, sense dir, però, com.

El grup municipal d’ERC
va tornar a demanar al
ple municipal (la primera
vegada va ser al maig del
2020) que s’instal·lés al cementiri municipal un espai
dedicat al dol perinatal, és
a dir, a aquelles criatures
mortes entre la setmana
22 de gestació i el primer
mes de vida. Es tracta de
posar a disposició de les
famílies afectades un espai
on visibilitzar la seva situació i poder fer el procés de

dol, cosa que els protocols
i espais actuals no permeten. També es va demanar
la commemmoració oficial
del 15 d’octubre, dia Mundial del Dol Perinatal. La
resposta incial, al 2020,
seria que se n’estudiaria
la possibilitat. Passat el
temps i vist el nul avanç
en aquest sentit, ERC va
tornar a exigir atenció a
aquesta situació i a les famílies afectades.

Ciutat activa

Crònica esportiva

Presentació del llibre Gavà: 1200-1620. La
fi de l’edat mitjana a Eramprunyà

El Salatr3s Gavà busca potenciar el futbol sala femení

El pròxim dimecres
15 de desembre tindrà
lloc la presentació pública de Gavà: 1200-1620
La fi de l’edat mitjana a
Eramprunyà, el nou llibre
de la col·lecció La Nostra
Gent escrit per Josep
Campmany. El Centre
d’Història de la ciutat
acollirà l’esdeveniment.
El llibre explica com
les crisis del període
baix medieval van afectar la població, i van
acabar conduint cap a
una progressiva eliminació del model feudal,
que va ser substituït per
un model aristocràtic.

Tot i això, el llibre retrata com al llarg dels
segles XVI i XVII la ciutadania es va anar empoderant, convertint la

vida local en un sistema
basat en l’elecció anual
de dos jurats, a través
de la votació popular.
Als capítols finals es
tracta també de l’episodi de persecució de
la bruixeria, altrament
dita cacera de bruixes
i bruixots. Un tema que
ha esdevingut actualitat
gràcies a les recerques
fetes pels investigadors
de la revista Sàpiens.
Gràcies a aquestes
indagacions s’ha pogut
descobrir l’existència
d’un bruixot a Gavà, que
va ser condemnat a galeres per la inquisició.

El club esportiu Salatr3s Gavà ha iniciat un
nou projecte amb el nom
de #CS3Igualtat i dins el
marc de les polítiques
d’igualtat
El seu objectiu és captar i consolidar el futbol
sala femení a la ciutat.
Es busca fer créixer el
nombre de jugadores per
tal de potenciar el futbol
sala femení i empoderar
a la dona dins del món de
l’esport. Es vol eliminar
els prejudicis i desigualtats de gènere tant al
món en general com a
l’esport en particular.

L’esport és un bon camí
per reivindicar la inclusió
social i eliminar la discriminació. És per això que
el club es compromet
a visibilitzar, formar i

Èxit de participació al projecte
handbol al carrer

sensibilitzar a la societat,
amb l’objectiu d’assolir la
igualtat i l’equitat al món
esportiu i social. I, a poc a
poc, construir un entorn
més igualitari i just.

Softball familiar
durant 12 hores

Homenatge a Miquel Martí i Pol
El passat 12 de novembre la biblioteca Josep
Soler Vidal va acollir un
recital poètic dedicat a
Miquel Martí i Pol.
L’acte va ser conduït pel col·lectiu Pati de
Poesia, un grup local
de 16 persones integrat
per cantaires de la Coral
Sellarès i amants de la
poesia en general.
El col·lectiu va néixer
fa vuit anys i feien les
trobades al pati d’una de
les integrants, d’aquí el
nom. El seu principal objectiu és difondre el gust
per la poesia i gaudir en
companyia d’aquesta
disciplina. Han fet 5 recitals més, però destaquen

l’homenatge a Martí i Pol.
Cal destacar que el dia
abans de l’acte, l’11 de
novembre, va coincidir
amb el 18è aniversari de
la seva mort.
L’esdeveniment va començar a les 18:30 hores, i va estar compost

per peces musicals i un
audiovisual fotogràfic
que acompanyaven la
lectura de 26 poemes.
L’ordre va ser pensat per
fer un recorregut per la
seva vida des de jove fins
als seus darrers dies.

Oberta la convocatòria del Concurs d’Escriptura
Dramàtica Paraules en Escena. Ciutat de Gavà
La companyia ‘La jarra
azu’l va portar a l’escenari de l’Espai Maragall
l’obra “3,2, 1…Zero contra
la violència de gènere” el
passat 26 de novembre.
L’espectacle posa en
escena el drama de les
dones maltractades que
en la majoria de casos
queden amagades darrere de les estadístiques.
L’obra formava part de
les diferents activitats
que es van fer a Gavà
amb motiu de la commemoració del 25 N.
La Jarra Azul va néixer
el 1999 a partir d’un grup
de teatre de l’Institut
Doctor Puigvert i, des de
llavors, ha creat quatre
espectacles de producció

pròpia com ‘Los niños de
Morelia’ i ‘Sòlidus’.
Totes aquestes produccions comparteixen
un cert to de denúncia.

El teatre és una eina
social i, la companyia té
intenció de seguir reivindicant, creixent i arribar
a més gent.

El Club Handbol Gavà
va organitzar el diumenge 21 al matí diversos
partits al carrer per tal
de promocional el mundial femení.
Les activitats es van
dur a terme a les places
Jaume Balmes i Batista
i Roca. Hi van participar
quatre equips de benjamins, quatre d’alevins i,
a més, pares, entrenadors, algun jugador del
primer equip i persones

externes al club.
Entre l’1 i el 19 de desembre se celebra l’edició 25 del Campionat del
Món d’Handbol Femení,
que arriba per primer cop
a Espanya. Tindrà lloc a
Torrevieja, Llíria, Castelló
i Granollers. La seu catalana serà l’epicentre del
mundial, ja que és la que
més partits acollirà. La
majoria d’actes de promoció estan organitzats
pels mateixos clubs.

L’espai del ninotaire			

El 28 de novembre, el
Projecte Softball Gavanenc va organitzar les 12
hores de softball familiar, un torneig no competitiu que pretén donar a
conèixer aquest esport.
És l’onzena edició
d’aquesta activitat, que
aquest any han recuperat desprès del Covid-19.
Can Torelló va ser
l’ e n c a r re g a t d ’ a c o llir aquest torneig.
Els equips havien
d’estar integrats per
un mínim de 9 persones, barrejats federats
i amateurs, i el club els
hi va cedir material,
com els bats i guants.

Per Josep Bel
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